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Skiftnotatet peker på fem områder 
(1) Matsvinn 

(2) Emballasje 

(3) Sirkulære løsninger 

(4) Det vi spiser og drikker  

(5) Bærekraftsteknologi

Vi har valgt å løfte frem tilknyttet kunnskap til noen av 
områdene. 

Utslipp
De norske utslippene av klimagasser var i 2019 samlet på 
50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Rundt 50 prosent (24,6 
millioner tonn) stammer fra ikke-kvotepliktig sektor
(Klimaplan for 2021-2030). Direkte utslipp fra jordbruk var på 
4,4 millioner tonn (18 prosent) av utslippene i 2019 i ikke-
kvotepliktig sektor (Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå 
2020/Miljøstatus.no). 

Etterspørselen etter mat på verdensbasis vil stige kraftig frem 
mot 2050. Vi må bidra til at denne etterspørselen møtes 
med mat som er produsert på en bærekraftig måte. Norsk 
matvareproduksjon er allerede i dag relativt bærekraftig, 
sett i forhold til mange andre land. Derfor vil det være 
skadelig for det globale klimaet om vi skulle redusere norsk 
matvareproduksjon og erstatte den med kjøtt, melk og 
grønnsaker fra andre områder der produksjonen skjer med 
høyere «bærekraftsavtrykk». Norsk matvareproduksjon må 
fortsette sitt arbeid for å redusere avtrykket og samtidig se 
denne produksjonen i sammenheng med resten av verdens 
matvareproduksjon.       

Situasjonsbeskrivelse 
og kunnskapsgrunnlag for 
Skiftnotat Mat & landbruk

Skiftnotatet innen Mat og landbruk skal svare på hva verdikjeden for mat må 
gjennom for å skape et konkurransedyktig næringsliv samtidig som vi når 
klimamålet. Når vi i dette notatet skal omhandle matproduksjon, må vi også 
skjele til matvaresikkerhet, lokal verdiskaping, utnyttelse av lokale ressurser 
og bevaring av artsmangfold som viktige delmål. Bærekraft og klima er et ungt 
og umodent område. Mye ny kunnskap vil dukke opp, noe det er viktig å gjøre 
tilgjengelig for myndigheter, næringsliv og forbrukere. Det er denne kunnskapen 
som til slutt skal bestemme hvilke tiltak som er de beste for å skape en 
nødvendig grønn omstilling og vekst. 

Regjeringen vil, som del av den nasjonale klimaplanen 
og Intensjonsavtalen om reduserte klimagassutslipp 
og økt opptak av karbon med jordbruket, arbeide for 
“å endre matforbruket i den norske befolkninga slik at 
matforbruket i størst mogleg grad blir i tråd med kostråda 
frå Helsedirektoratet” (Klimaplan for 2021-2030). Arbeidet 
med å endre matforbruket er videre konkretisert og målsatt 
gjennom Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere 
kosthold, mellom matbransjen og helsemyndighetene. I 
tillegg er det et uttalt politisk mål om økt matproduksjon 
og selvforsyning i Norge, og et globalt bærekraftsmål om å 
øke verdens totale matproduksjon, samtidig som natur og 
biomangfold beskyttes. Verdens naturressurser er under hardt 
press og påvirker klima og miljø. Det er derfor viktig å benytte 
ressursene mer effektivt, og redusere behovet for å ta ut nye 
ressurser. 

Mat- og drikkenæringen er en av næringene som både 
bidrar til, og har størst potensiale for, å benytte sirkulære 
modeller for ressursutnyttelse og kutt i klimautslipp. 

Matsvinn
Det er estimert at det i 2019 ble kastet 78 kg spiselig mat per 
innbygger, tilsvarende et økonomisk tap på over 20 milliarder 
NOK eller 1,26 millioner tonn CO2 (Norsus, 2019). Rapporten 
anslår at 55 prosent av matsvinnet skjer i husholdningene, 
22 prosent i matindustrien, 15 prosent i dagligvarehandelen 
og 7 prosent innen storhusholdning. Bransjeavtalen mellom 
matbransjen og myndighetene om reduksjon av matsvinn, 
har satt som mål å halvere matsvinnet fra 2015 til 2030. I 
2019 var matsvinnet i dagligvarehandelen, hos grossistene 
og i matindustrien redusert med 12 prosent fra referanseåret 
2015.



Emballasje
Deloitte har, på vegne av Klima- og miljødepartementet, 
kartlagt at over 147 000 tonn plastemballasje i dag ikke blir 
materialgjenvunnet. For å nå EU-målene om 50 prosent 
materialgjenvinning av plastemballasjen som tilføres 
markedet i 2025, og 55 prosent i 2030, må Norge øke 
materialgjenvinningen med 59 300 tonn. Dette tilsvarer en 
økning på 79 prosent fra dagens nivå. 

Metan
Drøvtyggerne står for over halvparten av klimagassutslippene 
i landbruket, og metangass (CH4) er her den viktigste 
klimagassen. I henhold til IPCC (FNs klimapanel) sine 
retningslinjer regnes de ulike klimagassene om til såkalte 
CO2-ekvivalenter ved hjelp av GWP100-vektfaktorene («global 
warming potential»). Ved å gi de ulike klimagassene en 
vektfaktor kan de også summeres, og man kan sammenligne 
klimaeffekten av de ulike gassene. Metan har en vektfaktor på 
25. Det vil si at 1 kg metan tilsvarer 25 kg CO2-ekvivalenter. 
Metan har en nedbrytningstid på ca 12 år i atmosfæren, mot 
CO2 som har lang levetid

Det er nylig publisert vitenskapelige artikler av 
anerkjente forskere innen fagfeltet som tar til orde for 
en ny beregningsmåte for metan som ivaretar den raske 
nedbrytningstiden i atmosfæren. Denne metodikken 
kalles for GWP*. Det forventes at den nye kunnskapen 
om hvordan metan påvirker klima vil få konsekvenser for 
gassens vektfaktor. Skulle denne reduseres vil også metanens 
betydning for klima reduseres. 

“Kombinasjonen kraftig oppvarmende effekt og kort 
levetid i atmosfæren, betyr at effekten av både økning 
og kutt skjer relativt raskt. Ved kutt oppnår vi raskt 
en nedkjølende effekt, øker vi utslippene er effekten 
tilsvarende motsatt, og bidraget til oppvarmingen øker.” 
(CICERO, 2019). 

Uavhengig av beregningsmetode for omregning av metan, 
er det en stor utfordring at konsentrasjonen av metan i 
atmosfæren er for høy og stadig økende. Metanutslippet fra 
landbruket i Norge er redusert med 5 prosent siden 1990, 
men det forhindrer ikke at vi skal fortsette å søke reduserte 
utslipp, spesielt i den mer utviklede del av verden som 
har ligget på høye utslipp historisk. Reduserte utslipp av 
metan vil gi en rask effekt i forhold til global oppvarming, 
samtidig som det vil gjøre oss mindre avhengige av 
negative utslipp i fremtiden. Vi vinner tid til å få på plass ny 
utslippsreduserende teknologi ved å kutte metanutslipp, 
men redusert klimapåvirkning fra metan må ikke bli en 
sovepute i forhold til nødvendige kutt og teknologiutvikling 
knyttet til andre klimagasser. Metan bidrar til 4-9 prosent 
av drivhuseffekten, mens CO2 bidrar til 9-26 prosent av 
effekten. Økningen av CO2 i atmosfæren skyldes i hovedsak 

bruk av fossil energi, mens 60 prosent av metanutslippene 
stammer fra menneskelig aktivitet. Forskerne er ikke sikre 
på hvorfor metankonsentrasjonen øker, men hypotesene er 
knyttet til utslipp fra våtmark, drøvtyggere, avfall, mer bruk 
av naturgass/olje og kanskje svekket nedbrytning av metan 
(forskning.no).

Albedo - solrefleksjon
Åpne arealer som jorder, beitemark og kulturlandskap 
representerer det enkelte forskere omtaler som den glemte 
klimafaktoren. For når sola som ellers varmer opp jorda 
treffer snø og isdekte landskap, reflekteres mellom 60 og 
90 prosent av solstrålene. Det har en avkjølende effekt 
på kloden, noe forskere omtaler som albedo. Det er med 
andre ord i de åpne landskapene på fjellet, i dalføre og på 
jorder og beitemark, effekten er størst. Samtidig vet vi at 
mange gårdsbruk har blitt lagt ned. Bilder tatt med flere 
års mellomrom viser at store områder gror igjen med kratt 
og annen vegetasjon. Det betyr at albedoeffekten, eller 
solrefleksjonen, reduseres kraftig i disse områdene da mørk 
vegetasjon i langt mindre grad reflekterer sollyset. Et godt 
klimatiltak er med andre ord å unngå gjengroing og å 
utnytte landets beitearealer og sikre den dyrkede marken. 

Beitemark 
Karbonbinding
Statistisk Sentralbyrå, Anna Gudrun Thorhallsdottir, professor 
i beiteøkologi ved Holar Universitet på Island og prosjektet 
Climate-Land har tatt til orde for at økt bruk av utmarksbeite 
bør utredes som et mulig klimatiltak, og da av hensyn 
til karbonbinding i jord. I forbindelse med det pågående 
forskningsprosjektet Climate-land er det gjort enkelte 
målinger i Norge på lagring av karbon i naturbeitemark. 
Disse indikerer at optimal beiting kan føre til økt lagring 
av karbon i jorda. Når dyra beiter og drar i gras og planter 
danner det seg dype rotsystemer i jorda. Dette bidrar til 
karbonlagring. Beitemark har en vegetasjon som tåler beite 
og har god gjenvekstpotensial. Det vil si at den tar seg raskt 
opp igjen etter beite. Naturbeitemark regnes i dag bare inn i 
Norges klimaregnskap på «minussiden» gjennom utslippene 
av metan og lystgass fra beitedyra, mens deres betydning for 
karbonlagring ikke er regnet med. 

Biomangfold
Naturens biomangfold er tett knyttet til hvordan vi tar 
vare på naturen rundt oss. Beitemark er leveområder for 
mange arter som også er rødlistet, noe som betyr at disse 
er truet av å bli utryddet eller at de vil forsvinne fra et 
område. Det er ikke bare dyr og arter som er truet, men også 
ulike naturtyper som setervoller, slåtteeng og kystlynghei. 
Matvareproduksjon og dyrehold er en viktig brikke i å ta vare 
på disse naturtypene, som igjen er helt nødvendige for at 
viktige dyr og arter skal fortsette å eksistere. 

1 Demonstrating GWP*: “A means of reporting warming-equivalent emissions that captures the contrasting impacts of short- and 
longlived climate pollutants”. John Lynch, Michelle Cain, Raymond Pierrehumbert, Myles Allen. 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6d7e/pdf
2   Kilde: https://artsdatabanken.no/



Biogass
Biogass er en metanrik gass som dannes ved nedbrytning 
av organisk materiale i oksygenfattige omgivelser. Biogass 
kan brukes til de samme formål som naturgass, men til noen 
formål, som for eksempel til transport, må CO2-gassen fjernes 
slik at man står igjen med ren metangass.

Ved å anvende husdyrgjødselen som råstoff i 
biogassproduksjon, der biogassen går til drivstoff og 
biogjødselen føres tilbake til landbruket, oppnår man en 
trippel klimaeffekt der biogass erstatter fossilt drivstoff, 
biogjødsel erstatter kunstgjødsel, og utslipp av metan- og 
lystgass fra gjødsellagre og ved spredning på jordene unngås.

Dagens intensive jordbruk belaster lokalmiljøet og det 
biologiske mangfoldet. Bruken av biogjødsel vil føre flere 
essensielle næringsstoffer tilbake inn i jordbruket. Enkelte 
næringsstoffer, som fosfor, er ikke fornybare, og det er 
avgjørende at et framtidig jordbruk kan resirkulere disse 
viktige næringsstoffene.

EU bekrefter i sitt reviderte fornybardirektiv fra des. 2018 (EU 
RED II)  en klimaeffekt på 206 prosent ved bruk av biogass 
basert på husdyrgjødsel. Det forutsettes her at biogjødselen 
føres tilbake til landbruket som erstatning for kunstgjødsel. 

Kosthold
Et godt kosthold er viktig både for å forebygge sykdom og 
for å fremme god helse. Endring av kostholdet i tråd med 
Helsedirektoratets kostråd og anbefalinger kan redusere 
risikoen for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, som 
kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. Det kan 
gi flere gode leveår, og gi samfunnsgevinster ved at vi lever 
lengre og har bedre helse. Det er også samsvar mellom et 
kosthold som fremmer helse og et kosthold som er mer 
bærekraftig.

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye 
grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og sjømat, 
og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og 
sukker.

Kostholdet i Norge har over tid hatt en positiv utvikling. Sett 
i forhold til målsettinger for kostholdet og kvantitative mål i 
nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, viser tallmaterialet 
både positive og negative trekk.
  
Ifølge Helsedirektoratet spiser vi i Norge generelt for mye salt, 
sukker, mettet fett og for lite grønnsaker, frukt og bær, grove 
kornprodukter (kostfiber) og fisk. Myndighetene har derfor 
etablert mål om å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær, 
og grove kornprodukter og fisk med 20 prosent innen 2023 
(fra 2015 nivå). I intensjonsavtalen mellom myndighetene og 
matindustrien er det definert mål om å redusere salt, sukker 
og mettet fett. I tillegg er det satt mål om å redusere andel 

barn og unge som spiser godteri, drikker brus/leskedrikker 
med sukker, og øke andelen barn og unge som spiser frukt, 
grønnsaker og fisk. Det er også mål om å redusere forskjeller i 
kosthold mellom ulike sosioøkonomiske grupper .

Helsedirektoratets tall på forbruk av kjøtt reflekterer 
engrosnivå - det vil si mengden kjøtt som er tilgjengelig 
for den norske befolkningen. Dette omfatter også bein, 
hud og slakteavfall, i tillegg til det som kastes. For å 
beregne reelt forbruk  må man se på den spiselige delen 
av kjøttet. Beregnet reelt forbruk av kjøtt var 51,6 kg kjøtt 
pr. innbygger i 2019. Rødt kjøtt utgjorde 39,1 kg av dette 
(inkl. kjøttbiprodukter og grensehandel). Det er en nedgang 
på 1,9 prosent fra året før. Dette støttes av den siste store 
kostholdsundersøkelsen som er gjort i Norge, Norkost 3 fra 
2010/2011, som viser at det virkelige inntaket av kjøtt er ca. 
52 kg per person per år. 

Beregnet reelt forbruk representerer mengde kjøtt i rå vare, 
og er derfor ikke tilberedt kjøtt. Det er viktig å skille på dette 
når anbefalinger for inntak av rødt og bearbeidet rødt kjøtt 
i de nasjonale kostrådene sammenliknes med forbrukstall. 
Kostrådenes anbefaling om et inntak på maksimalt 500 g 
rødt og bearbeidet rødt kjøtt pr. uke, er angitt som tilberedt 
kjøtt, uten ben. Ifølge Helsedirektoratet tilsvarer det 700 -750 
g rå vare. Forbruket pr. person tilsvarer nå i gjennomsnitt 750 
g rødt og bearbeidet kjøtt pr. uke, rå vare, som tilsvarer 500g 
tilberedt vare, som er innenfor anbefalingen i kostrådene i 
dag . Økningen i forbruket av kjøtt vi har sett i Norge de siste 
15 årene skyldes økt forbruk av hvitt kjøtt, mens inntaket av 
rødt kjøtt har holdt seg mer eller mindre stabilt. 

De norske kostrådene gir per i dag ikke konkrete anbefalinger 
på hvitt kjøtt, vilt og egg.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN. 
Se reviderte standardfaktorer for biometan til transport på side 97 i dokumentet
4 Helsedirektoratet, Utviklingen i norsk kosthold 2020
5 Animalia, Kjøttets Tilstand, 2020
6 Animalia, Kjøttets Tilstand, 2020


