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Kan vi i Norge forestille 
oss en situasjon uten 

matsikkerhet?

Er det tenkelig at 
hyllene tømmes også 

her?

Kan det utenkelige bli 
virkelighet?



Matsikkerheten er grunnmuren i et 
stabilt og bærekraftig samfunn

Globalt: Sterkt økende mat-usikkerhet

Norden: Utsatt for økende grenseoverskridende 
klima- og matsikkerhetsrisiko

Terje Vigen tegnet av Christian Krohg (1892) Kilde: UiO

60% av matenergien til det norske folk 
passerer riksgrensen



Nordisk matkonsum setter store fotavtrykk i 
andre land, vi importerer matsikkerhetsrisiko

Bærekraftig matkonsum 
i Norden? 

• 50% av åkerjord til
nordisk matkonsum er 
utenfor Norden

• 90% av vannforbruk til
vanning skjer utenfor
Norden

• Ca 54% av 
klimagassutslippene
knytte til nordisk
matforbruket skjer
utenfor Norden

Kilde:Nordic food systems for improved health and sustainability
Stockholm Resilience Center Report, 2019



Mat-usikkerhet, kan vi lære av dagens krig og kriser i Europa?

«Ingen har nok sett for seg den situasjonen vi står i nå»

«Mat og energi er våpen i geopolitiske konflikter»

«Europa rammes av krise uten sidestykke om 

forbindelsen til norsk sokkel brytes»

«Vi kan ikke helt utelukke at dette skjer»

«Det er mulig å forberede seg på det uforutsette»

Har risikoanalyser og kriseberedskap i Norge 
tatt høyde for det uforutsette?

Kilde, faksimile: ATL, Sitater: Aftenposten



«Ødelagt matsystem» - når matsikkerheten svikter: 
Fra klimaendring og avlingssvikt til sult, fattigdom og konflikt

Chatham House 2015



Klimakriser og andre kriser?
Har vi kunnskapen - er vi forberedt?



WG1: Sikrere kunnskap om klimaendringene

• +2,8 grader i 2100 uten forsterkede tiltak

• +3 grader kan ikke utelukkes i 2060 med 
dagens klimapolitikk, hvis klimasystemet er 
mer følsomt for utslipp enn antatt

• Ekstremvær kommer oftere og blir kraftigere

• Nedbør, tørke og hetebølger

• Havet blir varmere, surere 

og stiger

Kilde: IPCC, illustrasjon: International Methane

Emissions Observatory (IMEO) | UNEP -



WG3: Handling for en levelig verden

• Jordbruk, skogbruk og arealbruk - 22 prosent 
av utslipp i 2019 

• Netto null i 2050 krever varig fjerning av CO2 
fra atmosfæren

• Skogplanting, forbedret skogforvaltning og 
karbonlagring i jord er de eneste metodene av 
betydning for CCS

• Riktig arealbruk en nøkkel til nå klimamålene



WG2: Konsekvenser for mat og helse

• Med 2 grader vil ekstremvarme, tørke, flommer, 
hetebølger oftere få kritiske utfall for jordbruk 
og helse

• Oppvarming svekker jordhelse, 
økosystemtjenester, og øker presset fra 
skadedyr og sykdommer

• Produktiviteten i havøkosystemene reduseres

Kilde: IPCC



Menneskeskapt forringelse av jord (Kilde: UNEP)



Menneskeskapt forringelse av jord (Kilde: UNEP)



Vannknappheten 
øker dramatisk

• 70% av ferskvannsforbruk 
til jordbruk

• Klimaendringer gir både 
ekstrem flom og ekstrem 
tørke

• Vannressurser tømmes 
og ødelegges



Genetisk mangfold går tapt

• Tapet av naturmangfold og genetisk mangfold 
svekker jordbrukssystemenes evne til å mestre 
skadedyr, patogener og klimaendringer

• Omfang og tempo i utviklingen forstekes av 
klimaendringer

• Tap av genetisk mangfold er alvorlig for 
global matsikkerhet



Sjømat fra akvakultur og fiskeri er utsatt for klimarisiko

Akvakultur 47 % av all sjømat Havøkosystemer og klimaendring:
• Fiskeforet er 92% importert og 

80% vegetabilsk
• Havforsuring
• Oksygenfrie havområder
• Marine hetebølger
• Bestandsmigrasjon
• Forvaltningssvikt og tjuvfiske



Det blir vanskeligere å produsere nok mat i verden

• 95-98 prosent av kaloriene fra landarealene

• 65 % av vår matimport fra EU-landene

• Norge er sterkt utsatt for negative virkninger 
på matproduksjon i andre land 

• Produksjonen i Norge blir mer krevende, men 
mulighet for økt og mer variert produksjon 

• Svekket produktivitet i havøkosystemene, 
særlig på lave breddegrader

Foto: Havforskningsinstituttet og Arne Bardalen



Konsentrert kornproduksjon, konflikt og klimasjokk, en farlig kombinasjon

• Ekstremhendelser med hittil lav 
sannsynlighet vil skje oftere, med økte 
intensiteter, varigheter og utbredelse

• 6 regioner er særlig viktige for verdens 
matproduksjon og handel. 

• Samtidige klimasjokk kan påvirke en stor 
del av  global produksjonen og forstyrre 
verdensmarkedene for mat- og fôrvarer

• Kina har 69% av verdens maislager, 60% av 
ris og 51% av hvete 

Kilder: Verdenskart: McKinsey, European drought Monitor, JRC, Faksimile: VG-nett 22.8.2022
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Handel er bra hvis noen vil selge og logistikken fungerer

23

Det globale systemet – sterk økning i global 
matvarehandel 

Transportruter og infrastruktur er sårbare 
elementer i det globale matsystemet

50 % av all hvete gjennom Suez, Gibraltar og Bosporus

50 % av all soya gjennom Panama og Malaca

Kilde: Chatham House report 2015



Handel er bra hvis noen vil selge og logistikken fungerer
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Det globale systemet – sterk økning i global 
matvarehandel 

Transportruter og infrastruktur er sårbare 
elementer i det globale matsystemet

50 % av all hvete gjennom Suez, Gibraltar og Bosporus

50 % av all soya gjennom Panama og Malaca

Lot.dhl.com

Kilde: Chatham House report 2015



Hyppigere matkriser - den nye normalen
Hvordan ivaretar vi matsikkerheten i Norge?

Foto: Johan Olav Oldertrøen, NIBIO



Et lands stabilitet og matsikkerhet hviler på 3 pilarer

1. Høy og stabil egen produksjon av mat- og fôrvarer -
utfordres politikk, økonomi, struktur- og klimaendringer i landet

2. Ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget -
utfordres av ikke bærekraftig ressursforvaltning -jord, vann, dyr, planter

3. Velfungerende internasjonal handel og logistikk -
utfordres av geopolitikk, klima, produksjonssvikt og respons i andre land

Foto: NIBIO
Ill: Wendy Waalen, NIBIO 



Norsk matsikkerhet og 
forsyningsrisiko i et globalt risikobilde 

Økt selvforsyning reduserer risiko

Handel og samarbeid - en del av løsningen



Stabil produksjon av mat- og fôrvarer i 
Norge – mestring av utfordringer 

• Kriser skaper ekstrem kostnadsvekst i et 
avtalebasert målprissystem med treg respons

• Mer usikre rammebetingelser for bøndene

• Produksjonen reduseres, forbruket er stabilt, 
importen og karbonlekkasjen øker, 
selvforsyning og matsikkerhet svekkes

• Komplekse forsyningskjeder med mange 
sårbarheter for forstyrrelser og leveringssvikt



Selvforsyning energibasis– begreper og betydning I

• Selvforsyningsgraden (offisiell) er andelen av matforbruket (som oftest 
målt i kalorier) som er produsert i Norge. En brøk der all norsk 
matproduksjon minus eksportert mat deles på totalt forbruk (2020: 46%)

• Selvforsyningsgraden uten fisk er som om over, men sjømat er tatt ut av 
regnestykket for å vise selvforsyning med jordbruksprodukter (2020: 45%)



Selvforsyning energibasis – begreper og betydning II

• Selvforsyningsgrad korrigert for fôrimport (reell) tar utgangspunkt i 
selvforsyningsgraden, men for kraftfôrbaserte jordbruksprodukter 
produsert i Norge trekker man fra en andel av energien som tilsvarer 
importert kraftfôr (2020: 40%) 

• Dekningsgraden er andelen norsk mat vi kunne ha konsumert dersom mat 
produsert for eksport, var en del av forbruket innenlands (2020: 87%)



Selvforsyninsg - utvikling 2000- 2020



Selvforsyningsgraden 
(offisiell/politisk) 46%

Selvforsyningsgrad korrigert 
(reell) 40%

Dekningsgrad ca 90 %

Kilde: Helsedirektoratet (2021).

Selvforsyning - grupper av 
matvarer 1999, 2009 og 
2019 

Selvforsyning er ikke bare ett tall



Utvikling av norsk landbruksvarehandel 2000-2021

Til EU

Fra EU



Risikoanalyser for matsikkerhet må ha 
både kort- og langsiktig perspektiv:

1) Det kortsiktige: Plutselige og dramatiske hendelser 
(ekstremvær, krig mv)  som gir utslag i produksjons- og 
tilbudssvikt, etterspørselssjokk og logistikkbrist, med 
rask ubalanse i forsyningskjedene og matmarkeder som 
resultat

Valg av forutsetninger er 
avgjørende for beredskap 
som holder også når det 
(u)tenkelige skjer



Beredskapslager - en god idé?

a) Ja, når det oppstår plutselig og 
alvorlig svikt i matsystemet, 
varemangel eller prissjokk 

b) Men bare en liten del av 
løsningen når endringene er 
gradvise og varige

Foto: Nationen og   Domkirkeodden



Risikoanalyser for matsikkerhet må legge 
større vekt på langsiktige perspektiv:

1) Det kortsiktige: Plutselige og dramatiske hendelser 
(ekstremvær)  som gir utslag i produksjons- og 
tilbudssvikt, etterspørselssjokk og logistikkbrist, med 
rask ubalanse i forsyningskjedene og matsystemet som 
resultat

2) Det langsiktige: Langsiktige og varige endringer 
(gradvise klimaendringer, vann, jord) som endrer 
matproduksjon, globale mat- og fôrvaremarkeder, 
handelspolitiske regimer, logistikksystemer, og 
matsystemenes funksjonsevne

Valg av forutsetninger er 
avgjørende for tilpassing 
som holder også når det 
(u)tenkelige skjer



Strategi for matsikkerhet når 
perspektivet er langsiktig:

Bygge resiliens i matsystemene – styrke
systemenes evne til å motstå/gjenopprette 
normaltilstand etter kraftige forstyrrelser, stress 
og sjokk, eller til reorientering hvis forstyrrelsen 
krever varig endring av systemer og leveranser –
klimatilpassing er nøkkel til resiliens



Foto: Johan Olav Oldertrøen, NIBIO

Hva kjennetegner Nordisk jordbruk i bærekraftperspektiv?

FAO (2018): Et bærekraftig matsystem må ha økonomiske og 
samfunnsmessige fordeler for produsenter, forhandlere og forbrukere, 
samt en positiv eller nøytral effekt på natur og miljø



Bærekraftig matsystem = matsikkerhet

• Matsystemer som ikke oppfyller målet om 
matsikkerhet, nå og i all framtid, er ikke 
bærekraftige

• Matsikkerhet er en menneskerett

• Alle land har rett og plikt til å produsere mat på 
sine land- og havområder til befolkningen

• Det finnes ikke ett globalt matsystem

Foto: Regine Andersen, FNI og  Erling Føistad, NIBIO



Arealer for jordbruk i Norge

Illustrasjon: Wendy Waalen, NIBIO



Arealer for jordbruk i Norge

Illustrasjon: Wendy Waalen, NIBIO



Naturgitte forutsetninger for bærekraftig jordbruk i Norge

Bratt Bløtt

Østlendingen

Kaldt

PxHere

Foto: NIBIO fotoarkiv



Naturgitte forutsetninger for bærekraftig jordbruk i Norge

Bratt Bløtt

Østlendingen

Kaldt

PxHere

Det meste av våre jordbruksarealer er av god kvalitet, men temperatur 
er jevnt over den begrensende faktor.

På nærmere 60% av arealet har vi få alternativer til grasdyrking

Foto: NIBIO fotoarkiv



Arealer – hvor lite er nok?

• 50 prosent mer mat innen 2050. 

• Produktiviteten i hav og på land under press

Foto: Oscar Puschmann, NIBIO



Små dyrkbare reserver i det beste klimasonene

En langsiktig jordvernpolitikk bør ha klare
mål for omdisponering av dyrkbar jord!



Matproduksjonen i Norden har bærekraftsfortrinn fordi:

• Vi produserer innen store gradienter nord-sør, 
kyst-innland, lavland-fjellbygd

• Nordlig jordbruk har færre alternativer og større 
klimatiske begrensninger enn i sør

• Matproduksjon i Norden, høsting og dyrking på 
hav og land er tilpasset generasjoners lokale 
kunnskap, ny forskning og foredling av plante- og 
dyregenetiske ressurser

Illustrasjon:  NIBIO



Spesifikke fortrinn bidrar til bærekraft 
i norsk jordbruk

• Matsektor med gode forvaltningsregimer

• Samspill mellom FoU, forvaltning og næring

• Teknologi, innovasjon og produktivitet

• Dyre- og plantehelse, antibiotika og plantevernmidler

• Nok vann, eng og utmark

• God jordhelse, lite jordforringelse

• Biologisk mangfold, målrettede virkemidler

• Småskala, regionalt distribuert jordbruk

• Utsatt, men robust i forhold til klimaendringer

I4llustrasjon: NIBIO

NIBIO-verktøy for
Varsling innen planteskadegjørere



• Økt arealproduktivitet i planteproduksjon

• Økt avdrått og tilvekst i husdyrproduksjon

• Sparer areal

• Sparer gjødsel

• Sparer plantevernmidler

• Reduserer utslipp totalt og per produsert 
enhet

• Reduserer avrenning 

Produktivitet og bærekraft?

Kornavling per dekar
1946-2019

Ytelse per melkeku



Bærekraftig jordbruk i «graslandet 
Norge» forutsetter lokal tilpasning

• Husdyra er motoren i distriktsjordbruket og 
fundament for matproduksjon, verdiskaping, 
bosetting, arealbruk og kulturverdier

• Klimatiltak for landbruk og reindrift må bygge på 
stedsspesifikke løsninger og helhetlig forståelse 
av bærekraft

Foto: SEE, NIBIO fotoarkiv



Kan vi ødelegge på veien mot et 
«grønnere» norsk matsystem?

• Raske endringer og svak kunnskap – et veikart 
med fare for forvitring

• Bedre kunnskap og teknologi vil gi store 
forbedringer og gjennombrudd før 2030

• Skrittvis og kunnskapsbasert endring - et veikart 
med lav overgangsrisiko 

NIBIO foto



Den korte fortellingen om jord



Foto: Erik Joner, NIBIO

98 % av kaloriene og 85 % av proteinet
Er levested for 25 % av klodens arter

Et bredt spekter av essensielle økosystemtjenester
Jord i god tilstand bidrar til 13 av 17 bærekraftsmål

Å beskytte jord handler om mer enn framtidas matsikkerhet 

Ingen bærekraft uten  matsikkerhet

Ingen matsikkerhet uten jordvern
Jorda må brukes der den er

Jordsmonnet gir oss 



Nordens jordbruk  blir viktigere når mat-usikkerheten øker

Foto: Åge Nyborg, NIBIO

Avtakende mat- og biomasseproduksjon, jordforringelse og vannknapphet i sør
Nordens landbruk kan mestre klimaendringer bedre enn det varme sør

Arealene i Norden får større relativ verdi



Verdien av jord i en urolig verden

De store globale utfordringene kan ikke håndteres 
uten å bevare jordarealer og styrke jordsmonnets 

produktivitet og økosystemtjenester

• Foto: Åge Nyborg, NIBIO



Hva er aller viktigst for norsk matsikkerhet?

Foto: Arne Bardalen

Beskytte jordressursene 

Ta vare på bønder i alle land



NIBIO_no

NIBIO_no

NIBIO.no

www.nibio.no

Arne Bardalen

arb@nibio.no

48 06 73 28
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