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Global matproduksjon fram til 2050.
Hva må til for å møte økt etterspørsel og 

hvilke muligheter er det for å øke 

produksjonen?



Mange hvis…, forutsetninger.., premisser…

26.04.2019 2

Tilsvarende stor usikkerhet – muligheter for både å 
ta feil og gjøre feil

Enorm mengde med informasjon og data – meninger 
og påstander 

MANGE MENER MYE – OG STERKT – OM MAT 
OG MATPRODUKSJON



Overordna forutsetninger
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Noen mener det «globale matsystemet» har sviktet – at 
det må radikalt transformeres - en nødvendig revolusjon 
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FReSH works in partnership with EAT, the global multi-stakeholder platform for food system transformation, to 
ensure that business solutions are science-based.



Men er egentlig «matsystemet» globalt ?
Gir det det noen mening med en global tilnærming til 
problemene, mulighetene og løsningene ?
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Eller er det meste et lokalt/nasjonalt spørsmål

▪ Evnen/kapasiteten til å produsere mat?

▪ Miljøproblemene knyttet til matproduksjon

▪ Ressurssituasjonen 

▪ Ernæring 



Katastrofescenariene er mange.
Verdens undergang har vært varslet lenge – og 
mange ganger  

Dagsaktuelle overskrifter

Insektene forsvinner 

Artene raseres 

Naturen er ved sin tålegrense

Menneskene er ved å 
ødelegge kloden
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Det er faktisk mange 
suksesshistorier – tross alt En av de viktigste: LANDBRUKET
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“Nok” mat

For lite mat

Moderne, kunnskapsbasert 

landbruk en stor suksess.
Befolkning, 

mrd

Har løftet milliarder ut av 

fattigdom og sult

Betyr sjølsagt ikke at det 

ikke er mange problemer

Hvorfor skulle en ikke 

klare de neste 2 mrd ?



Produksjon, forbruk 

og lager (grain)

Ca halvparten av 
verdens hvete-
lagre i Kina
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AgriAnalyse



Eksempel kvalitet

Teknologi og effektiv drift har gitt stor reduksjon
i utslipp fra melkeproduksjon



Enorm vekst i produksjon og produktivitet, og 
kvalitetsforbedring i matproduksjonen

To ytterpunkter i utviklingen:

Asia, spesielt Kina

Afrika – spesielt Sør for Sahara

Avgjørende forutsetninger

• Teknologi

• Agronomi

• Genetisk materiale

• Infrastruktur

• Kompetanse

• Politikk 
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Det produseres nok mat i dag 
(kalorier og protein) til å dekke 
behovene globalt



Vil det bli like enkelt framover ?

Nye, flere og langt mer komplekse forhold enn tidligere

Politisk/geopolitisk

Marked/forbruker

Produksjonsforhold

Jordbruket treffer minst 6 av 17 bærekraftmål



AVGJØRENDE DRIVKREFTER –
Befolkningsøkning, urbanisering, inntekt

▪ Hvor mange skal mettes?

▪ Levestandard og levekår?

▪ Hvilken mat kommer de 
til å spise? 
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Befolkningsøkningen 
2010-2050 ca 1 mrd
lavere enn 1970-2010

Nærmere 70 % urbane i 2050



Stor variasjon i 
fødselsrater: 
Befolkningsveksten
kommer i Afrika
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Stor befolkningsøkning i Afrika – ikke minst
1 milliard urbane – Afrika sør for Sahara

– Mye mat; - hvorfra, 
hvordan og fra hvem ?

– Utviklingen med - og -
uten grønn revolusjon

Det stor spørsmålet:  

Hva blir utviklingen i Afrika ?



Prognostiserte klimaendringer; - rammer hardest i 
folketette områder og kan gi dårlige vilkår for matproduksjon 
der behovene er størst
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Det globale systemet for handel med mat kan 
være sårbart

Transportruter og infrastruktur er kritiske 
punkter i globale handelssystemet

50 % av all soya gjennom Panama og Malaca

50 % av hveten gjennom Suez, Gibraltar, Bosporus

Handel med mat viktig – men kan den bli utfordret i 
krisesituasjoner ?



Hva gjør Kina ? Belt and road initiative

Store investeringen i 
infrastruktur – mer 
enn 60 land 

Landbruk og mat-
sikkerhet – tilgang til 
arealer og ressurser

17



FAO projeksjoner av framtidig matbehov 
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FAO rapport 2012: Regionale forskjeller 

Husdyrprodukter
• Økning i utviklingsland

• Utflating i mange 
industrialiserte land



Husdyra spiser hvert år 6 mrd
tonn tørrstoff - og står for  
25-30 % av proteintilgangen 

Kilde: http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2017.01.001

• Andelen av husdyrfóret som 
alternativt kunne spises av 
mennesker er beregnet til 14%

• Soya, som hoveddriver for 
arealbruksendringer og avskoging 
står for 4% av husdyrfóret globalt 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2017.01.001


MATSVINN – på 
ulike områder i 
verdikjeden 

Store avlingstap - dårlig 
plantevern, særlig i 
Afrika 

I tillegg - store 
helseskader (soppgifter)



50-60 % økning i behovet for mat fram mot 2050 

Hva er mulighetene ?

Må alt dekkes ved økt produksjon ?
▪ Øke arealet

▪ Øke produktiviteten 

▪ Teknologiske «shift»

▪ Endre kosthold 

▪ Redusert matsvinn

26.04.2019 22

En kombinasjon av tiltak –
ut fra lokale forutsetninger

Redusert forbruk av kjøtt i Canada 
gir neppe mer mat i Nigeria



Hva skal til – hvor er utfordringene – og hva 
er problemet

De store utfordringene

✓ Deler av Afrika

✓ Midt Østen

✓ Deler av Sør-Øst Asia
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Den andre utfordringen

Urban fattigdom, sult og 
feilernæring – med 
tilhørende sosial ustabilitet 



Hva skal til – hvor er utfordringene – og hva 
er problemet

Nye teknologi kan gi helt nye muligheter

Men det dreier seg også om det samme før (alltid) 

• Politiske rammevilkår

• Investering i landbruk, infrastruktur og kompetanse

• Tilgang på innsatsfaktorer

• Agronomi, plantevern

• Husdyr/husdyrernæring/helse

• Foredling og avl

• Genetisk diversitet
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From KNOW HOW to DO HOW

Prof M.S. Swaminathan



«Nok mat til alle»: Dreier seg om mer enn landbruk 
og matproduksjon

▪ Produksjon (profitable) 

▪ Produksjonsfaglige

▪ Ressurser 

▪ Tilgang og forsyning (accessible)

▪ Logistikk og distribusjon

▪ Handel og transport 

▪ Tilgjengelighet (affordable)

▪ Råd til å kjøpe 
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Et effektivt og produktivt 
(bærekraftig) landbruk –
avgjørende forutsetning.

Men ikke tilstrekkelig 

Andre underliggende forhold
Fattigdom 
Politiske forhold
Krig og sosiale strukturer 



ET BREDERE PERSPEKTIV: Fra matsikkerhet - til           

mat- og ernæringssikkerhet

Det tradisjonelle

▪ Proteiner

▪ Kalorier

Det ofte glemte

▪ Mineraler 

▪ Vitaminer
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Mat og helse

ONE HEALTH



Paradokser

Ernæringssituasjoner påvirker 
livskvaliteten til mange – og på 
helt ulike måter

▪ Fedme og overvekt

▪ Sult

▪ Feil- eller underernæring 

26.04.2019 27



The hidden hunger – dramatiske effekter på 
kognitive ferdigheter - og samfunn 

Om lag 2 mrd er rammet

Særlig kritisk

➢ De første 1000 døgn fra 
unnfangelsen

➢ Gravide og ammende 
mørdre

Case INDIA 

“India's latest National Health Survey 
(NFHS-4, 2015-2016) indicate that at the 
national level 58.5% of children are anemic 
and the FAO estimates that ~74% are at 
risk of anemia as a result of iron deficiency, 
and 62 and 31% at risk of vitamin A and 
iodine “
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Golden Rice



Vil det være mulig å skaffe «nok» mat ?

➢ Teoretisk og biologisk sett ja - MEN 

➢ Andre forhold enn «landbruket» som vil være 
begrensende 

➢ Under alle omstendigheter – forvente større 
variasjoner, uforutsigbarhet og usikkerhet
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FAO: Global resources are sufficient, but the devil is local 



Tenke – og planlegge for – beredskap i vid forstand

▪ Ivareta nasjonalt ressursgrunnlag for matproduksjon 

▪ Robusthet gjennom diversitet 

▪ Forstå fotosyntesen rolle i komplekse systemer – tenke 
langsiktig og helhetlig 

▪ Unngå utslippstiltak som er kontraproduktive på lang sikt 

▪ Som rammer jordbruket og matsektorens primære oppgave

▪ Som svekker fokuset på tilpasningstiltak 
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Et paradoks i moderne samfunn

Mye informasjon og store 
kunnskapsmengder – gir ikke 
nødvendigvis bedre innsikt og 
forståelse for kloke valg

Kunnskap utan klokskap kan bli 
farlig kunnskap (Fridtjof Urdal)


