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Foreslår bla. tiltak for å 

redusere produksjonen 

av rødt kjøtt

Husdyra, spesielt drøvtyggerne er «syndebukker» i 

klimadebatten 



Husdyras rolle i bærekraftig matproduksjon i Norge

Anbefaler langt mindre mjølk og kjøtt i kostholdet enn i dag

« Katastrofe» for jordbruksnæringen, matsikkerheten, kulturlandskapet  

og biologisk mangfold i Norge

Årsak: Husdyrproduksjonene har mange svært viktige funksjoner i Norge, 

men er de bærekraftige?



Hva betyr bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig matproduksjon: « Produksjon som dekker dagens 
behov av mat uten å redusere muligheten for de kommende 
generasjoner til å produsere nok mat for seg»

Nok mat

Klimagasser

Biologisk mangfold 

Kriterier:



Sammensetningen av vår diett (norsk+ import) på energibasis -2017.
(Helsedirektoratet, 2019)
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Vegetabilske matvarer 

1/3
Animalske matvarer



Selvforsyningsgrad av matvarer på energibasis
(Helsedirektoratet, 2019)

Selvforsyningsgrad = 50%

- «Selvforsynt» med husdyrprodukter

- Stor import av de fleste vegetabilske 

matvarene, men vi kan øke dyrkingen noe.



Hva produserer vi i Norge?

Mjølk og mjølkeprodukter
(40 % av matenergien

produsert i Norge)

Kjøtt- og kjøttprodukter + 

egg (30 % av matenergien 

produsert i Norge):

+

𝟏𝟎 − 𝟒𝟎% ~ 𝟐% < 𝟏%~𝟔 − 𝟕%

~ 2/3

~ 1/3

Energibasis



Naturgrunnlaget for matproduksjon (NIBIO)

Gras og fôrkorn

Matvekster

Klimasoner

Derfor står husdyrproduksjonene så sterkt



Metan (CH4)

Fermentering

Enzymatisk fordøyelse

Drøvtyggere vs enmagede dyr – fordeler og ulemper

Gras

Kraftfôr

Menneske



(14. januar)

Stort potensial for utslippsreduksjoner

Fôring/tilsetningsstoffer

Avl

Driftsopplegg/management

Omfattende forskning nasjonalt og  internasjonalt



86% av fôret er ikke «menneskemat»

(stor variasjon)

Menneskemat som fôr:

Drøvtyggere*: 2,8 kg tørrstoff/rent kjøtt

Svin/fjørfe: 3,2 kg tørrstoff/rent kjøtt

Bruk av protein i menneskemat som fôr:

Drøvtyggere*: 

1,0 kg/ kg protein (mjølk og kjøtt)

Svin/fjørfe: 

4,2 kg/ kg protein i mjølk og kjøtt 

Arealbruk: 

50 % blir brukt til å produsere fôr. 

Av dette:

57% egner seg kun til å produsere fôr, 

mesteparten grasarealer

* Mjølkeproduksjon mer effektiv en kjøttproduksjon

«Stjeler» husdyra «menneskemat»?

Husdyra:
Viktige for matsikkerheten

Bruken av «menneskemat» som fôr kan reduseres

Drøvtyggerne kan produsere mjølk og kjøtt uten 

særlig bruk av «menneskemat» som fôr. 

FAO-rapport, 2017



EAT-dietten vs dagens kosthold 

Konklusjon:
Matvarer vi kan produsere nok av skal erstattes med  

matvarer vi må importere mye eller alt av.

EAT-dietten angir:

Gjennomsnittsdiett (01 - maksverdi)

1 Minimumsverdi av grønnsaker, frukt/bær, nøtter og umetta oljer

Matvaregruppe Endring

Korn/kornvarer +

Mjølk/mjølkeprodukter - -

Sau-, storfe- og svinekjøtt - - -

Fjørfekjøtt 0, ++

Grønnsaker, frukt og bær ++

Belgvekster og nøtter +++

Planteoljer +++



Konsekvensene av et norsk EAT-scenario på vår matproduksjon

1. EAT – veganer diett

2. EAT - gjennomsnittsdiett

3. EAT –diett med maks innslag av 

husdyrprodukter

Arealbruk i 2050:

Befolkning i Norge i 2050: 6,510 mill



Arealfordeling - status

(SSB, 2018)

Arealfordeling Mill daa Andel

Grasareal 6,5 2/3

Åkervekster

Korn = 2,870

3,3 1/3

Sum 9,8 Viktig å 
utnytte best 
mulig



EAT-gjennomsnittsdiet/maks innslag av husdyrprodukter

Korn/kornvarer:

- 32% av energiinntaket   

- 95% selvforsynt med korn 

- 31% av energien i maten fra norsk korn - i 

dag ca 10%

Kornslag 2017,
kg/person/år

EAT diett - 2050, 
kg/person/år

Ris 4,7 4,7

Hvete 52,1 27,2 maks norsk

Rug 4,0 4,0

Bygg 0,6 21,6

Havre 5,8 27,2



Antall i dag Antall i 2050

Mjølkekyr 220 tusen - 70%

Ammekyr 90 tusen -100%

Vinterfôra sauer 1.1 million - 93%

Melkegeiter 34 tusen - 100%

Purker 90 tusen - 80 %

EAT-gjennomsnittsdietten - antall drøvtyggere og svin

Hva blir konsekvensene ?



Norsk EAT- scenario - arealutnyttelse

Gras-

areal

Åker-

vekster

Areal i dag, mill daa 6,5 3,3

Arealer i drift - 2050:

Veganerdiett 0 4/5

Gjennomsnittsdietten 1/5 4/5

Maks husdyr-produkter 1/3 9/10

Konklusjon:

Mer enn 2/3 av grasareal blir overflødig i 2050

Det er bare drøvtyggerne som kan utnytte grasarealene til å produsere mat!



Norsk EAT- scenario - norsk matproduksjon

Matproduksjon blir konsentrert til de klimatisk beste jordbruksområdene 

Oskar Puschmann , NIBIO og Anders Beer Wilse

Klimagasser?



Hva betyr bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig matproduksjon: « Produksjon som dekker dagens 
behov av mat uten å redusere muligheten for de kommende 
generasjoner til å produsere nok mat for seg»

Nok mat

Klimagasser

Biologisk mangfold 

Kriterier:



Nok mat i 2050?

Globalt : 9 milliarder munner å mette i 2050

Kan vi la være å produsere mat på 4-7 mill daa 

jordbruksjord i Norge?
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Arealbruk (dekar) med EAT dietten, Norge i 2050



Norsk  EAT – scenario vs utslipp av klimagasser-2050

Er det klimasmart å importere mat på bekostning av norsk produksjon?

Forutsetninger i EAT rapporten:

a) Regner bare på metan og lystgass. Forutsetter null utslipp av fossilt CO2 i

2050 – viktig i forhold til transport. Realistisk?

b) Klimaavtrykket fra husdyrproduksjonene mye høyere enn i Norge

c) Underestimerer  potensialet for å redusere utslipp av klimagasser fra

husdyrproduksjonene

EAT-rapporten: Overestimerer klimagevinsten av å bytte ut norsk-

produsert mjølk og kjøtt med  importerte vegetabilske matvarer



Kjøttproduksjon- klimaavtrykk

« Kjøttkutt for å redde klimaet»

Samme mengden som EATs gjennomsnittsdiett 
utgjør for summen av sau-, storfe- og svinekjøtt ( 
26-27 000 tonn/år)

Mengden av kjøttprodukter i hund- og kattematen 

(20 - 25 000 tonn/år) 

Tilsvarer nesten



EAT-dietten vs biologisk mangfold under norske forhold

«Rundt 50 prosent av de truede artene på Norsk rødliste for 
arter i 2015 knyttes til kulturlandskap og åpent lavland. Tiltak 
som økt slått og beitebruk har stor effekt for å opprettholde 
viktige naturtyper i jordbruket som slåtteeng og kystlynghei».

EAT dietten- mindre slått og beitebruken blir borte

Mindre artsmangfold

Mindre 
albedoeffekt

Øker 
drivhuseffekten

Oskar Puschmann , NIBIO og Anders Beer Wilse



2050- det vil dreie seg om å utnytte ressursene !

Vi må utnytte både åkervekstarealene 

og grasarealene



Konklusjon

Husdyrproduksjonene er avgjørende for 
matvare- beredskapen i Norge, og de er 
bærekraftige forutsatt et fôrgrunnlag med 
liten andel «menneskemat». Drøvtyggerne 
står i en særstilling både fordi de kan foredle 
fôrressurser uten alternativ verdi, til mjølk og 
kjøtt, og fordi de kan opprettholde 
kulturlandskapet og artsmangfoldet i naturen.


