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Bærekraftig matproduksjon

Velg
 
 

utdanning!
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I framtida må vi produsere mer mat til en voksende 
befolkning, og vi må gjøre det på en bærekraftig måte. 

Da må vi ta vare på matjorda, jobbe for bedre dyre-
helse og dyrevelferd, og redde insektene fra å dø ut. 
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Innledning

Vi skal utvikle nye energikilder som spiller 
på lag med naturen og klimaet. Vi skal ta 
vare på miljøet rundt oss. Og vi skal  
forbruke mindre, gjenbruke og  resirkulere. 
Vi har kunnskapen til å ta de riktige 
 valg ene, som samfunn og som enkelt-
mennesker. Vi kan tilpasse oss til klimaet, 
naturen og en verden i endring, og vi skal 
gjøre det sammen. 

I framtida må vi produsere mer mat til en 
voksende befolkning, og vi må gjøre det 
på en bærekraftig måte. Da må vi ta vare 
på matjorda, jobbe for bedre dyrehelse, 
dyrevelferd, og redde insektene fra å dø 
ut. Vi skal utvikle nye energikilder som 
spiller på lag med naturen og klimaet. Vi 
skal ta vare på miljøet rundt oss. Og vi skal 
 for bruke mindre, gjenbruke og  resirkulere. 
Vi har kunnskapen til å ta de riktige 
 valgene, som samfunn og som enkelt-
mennesker. Vi kan tilpasse oss til klimaet, 
naturen og en verden i endring, og vi skal 
gjøre det  sammen. 

FOTOSYNTESEN – GRUNNLAGET FOR ALT LIV 
Alt starter med fotosyntesen, grunnlaget 
for alt liv og matproduksjon. Jordkloden 
er vårt eneste ressursgrunnlag og det er 
i felles skapets interesse å forvalte  jordas 
ressurser bærekraftig. Det handler om 
å gjøre riktige beslutninger i dag, slik at 
fremtidige generasjoner får like gode 
muligheter som oss. 

Hvert enkelt land bør bruke 
egne naturressurser til å  
produsere mest mulig mat til 
egen befolkning. 
- FN

FN’S BÆREKRAFTSMÅL
Bærekraftsmålene er verdens samfunnets 
felles arbeidsplan for å utrydde  fattig - 
dom, bekjempe ulikhet og stoppe 
 klimaendring ene innen 2030. Vi må 
finne løsninger som balanserer miljø
belastningen, forbruket og økonomien vår, 
samt bedre måter å fordele ressursene på. 
Flere av bærekraftsmålene kan oppnås 
ved at landbruket bidrar. 

  

Fremtidas mat må produseres på en 
måte som ikke forringer ressursene, slik 
at økosystemene ivaretas og den globale 
oppvarmingen reduseres. Samtidig må 
produksjonen være økonomisk  bærekraftig 
gjennom hele verdikjeden og sørge for 
en rettferdig pris til bonden på linje med 
 andre grupper i samfunnet. 
  
Hvordan kommer verden og Norge til å se 
ut om 10 år? Klarer vi å nå utslippsmålene? 
Hvordan kan vi produsere bærekraftig mat 
med lavere klimaavtrykk i Norge? 

Til å løse dette trenger vi grønne framtids-
helter. Ta grønn utdanning og lær om 
 naturens sammenhenger, og hvordan  
våre ressurser kan forvaltes bærekraftig. 
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Norge er et langstrakt land med stor 
 variasjon i klima fra naturens side. Våre 

muligheter for matproduksjon begrenses av 
et kaldt klima, kort vekstsesong for  plantene 
og lite jordbruksareal. Norge har den laveste 

andelen dyrkbar jord av landene i Europa. 

Norge 3%

7%

8%

12%

45%

48%

62%

71%

Sverige

Finland

Japan

USA

Tyskland

Danmark

Storbritannia

Kilde: Verdensbanken

Jordbruksareal i prosent av landareal

1 
Jordbruksareal i prosent av landareal 

Hvis du måler avstanden 
fra lengst nord til lengst sør i 
Norge, - hvor langt  ned over 

i Europa kommer du? Da 
forstår du kanskje at klima og 
dyrkningsforhold varierer mye  

i landet vårt!
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Matproduksjon i Norge

Kun 3 prosent av arealet i Norge kan 
brukes til å dyrke mat. Dette kalles jord-
bruksareal. 2/3 av dette er først og fremst 
egnet til å produsere gras, noe mennesker 
ikke kan spise direkte. Kyr, sauer og geiter 
spiser gras, og hjelper oss på den måten 
med å omdanne gras til kjøtt og melk. 
1/3 av jordbruksarealet kan brukes til å 
 produsere mat som mennesker kan spise 
direkte, slik som korn, grønnsaker, poteter, 
frukt og bær. I tillegg til disse 3 prosentene 
som vi kan dyrke mat på, har Norge mye 
beiteareal i skog og utmark som bare kyr, 
sauer og geiter kan utnytte. 

INGEN SNARVEIER TIL Å PRODUSERE MAT
Skal vi produsere mer mat i Norge kan 
enten arealet økes (nydyrking), eller vi må 
produsere mer mat på det arealet vi har. 
Fordi mesteparten av jordbruksarealet 
vårt kun kan brukes til å produsere gras, 
så er vi avhengig av drøvtyggerne for å 
kunne utnytte ressursene våre best mulig 
til matproduksjon. 

I et bærekraft perspektiv 
 anbefaler FN at verdens 
 matproduksjon organiseres på 
en måte som ligner det norske 
familieland bruket.

Vårt landbruk er basert på små og 
mellom store gårder spredt over hele 
landet. Norges landskap med fjorder 
og fjell begrenser hvor store gårder vi 
kan ha, fordi matjorda ligger spredt og 
oppstykket. Enten det er gras på små, 
bratte  jord lapper i trange daler, på 
 utmarksbeiter høyt til fjells eller det er korn 
på flatbygdene. Landskapet vårt setter 
begrensninger for hvor store gårdene kan 
bli. Gårdene er i snitt langt mindre enn for 
eksempel i Danmark og Sverige.

76% Skog 
og utmark

2% bebygd
areal, inkl. vei

8% bart fjell
og isbre

1% 
korn, grønnsaker,
frukt og bær m.m

2% 
grasareal til eng
og innmarksbeite

11% innsjø, elv og våtmark

3% DYRKA MARK

Areal-
fordelingen i 

Norge

2 
Arealfordelingen i Norge 

Kilde: SSB
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Matproduksjon i Norge

Hvete er det viktigste 
 kornslaget i verden. Visste 
du at 1 kvadratmeter med 

hvete kan gi 1 brød hvert år? 

Det er om lag 39 000 gårdsbruk i drift i Norge. 
Det er ikke mer enn 120 år siden store deler 
av den norske befolkningen var bønder. I dag 
er mindre enn 2 prosent av den yrkesaktive 
befolkningen bønder. Men bønder produserer 
mye mer mat enn de gjorde for 120 år siden.

De fleste bønder i Norge bor og arbeider 
på gården sin. Den norske bonden er både 
selveiende og selvstendig næringsdrivende, 
som betyr at bonden eier og driver gården 
som sin egen bedrift. 

I tillegg til å stelle dyrene, drive jorda og 
vedlike holde maskiner, må bonden også 
 holde styr på økonomien og sørge for at 
gården er et trygt sted å arbeide og bo. 
Mange bønder har også skog som må   
stelles, hogges og plantes til med nye trær. 

Bondens arbeid følger sesongene. 
 Oppgavene varierer gjennom året og 
avhenger av hvor gården befinner seg. 
Det kan være vanskelig å være bonde når 
været ikke spiller på lag. Blir det en lang og 
tørr  sommer med lite regn, vil avlingene bli 
 mindre. Det samme skjer om det  regner 
mye og er lite sol. Hva bonden tjener vil 
også variere fra år til år, og etter hva som 
 produseres. 

På de fleste gårdene i Norge har man flere 
produksjoner i kombinasjon. Det kan være 
flere plante og husdyrproduksjoner, for 
 eksempel ku og gras. Mange driver også med 
skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangs-
punkt i gårdens ressurser. Det kan for  eksempel 
være reiseliv eller lokalmatproduksjon. 

Bønder bruker teknologi i 
gårdsdriften og  produksjonen, 
slik som for eksempel melke-
roboter eller GPS-styring av 

traktor. Det jobbes også med 
å utvikle roboter som kan 

gjøre ulike oppgaver ute på 
jordene. 

Historisk sett har mennesker bosatt seg på steder med dyrkbar jord for å kunne fø seg selv 
og sitt samfunn. Det oppstår ofte konflikter mellom dagens voksende byer og matjorda 
rundt. Mange tusen dekar med dyrkbar jord blir nedbygd årlig. Matjorda kan nemlig ikke 
flyttes, men det kan fabrikker og hus. Visste du at naturen bruker flere tusen år på å lage 10 
cm med matjord? Av den grunn regnes matjord som en knapp og ikke-fornybar ressurs. 
Matproduksjon må altså skje der jorda ligger.
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Matproduksjon i Norge Matproduksjon i Norge

Kua, sauen og geita kalles drøvtyggere, og er 
spesialister på å omdanne gras til melk og 
kjøtt. Drøvtyggere har fire mager med ulike 
funksjoner, der den ene kalles vom. Vomma 
inneholder bakterier som omgjør graset til 
energi. 

Vi har verdens nest lengste kyst etter Canada, og 
har en lang historie som fiskerinasjon. Vi spiser ikke 
all fisken selv, men eksporterer daglig 37 millioner 
fiskemåltider til mange land.

Epledyrking har kort sesong i Norge fordi vi har et kjølig klima.  
Men til gjengjeld kan vi nyte saftige, friske og sprø epler gjennom høsten.  

Foto: Sverre Saxebøl
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Matproduksjon i Norge

Vi har en komplett verdikjede fra 
jord til bord. Det betyr at alle ledd i 
 matproduksjonen foregår i Norge, fra 
fôrproduksjon, hold av dyr, meierier og 
slakterier, og framstilling av produkter i 
matindustrien. 

Bonden danner grunnlaget for  matens 
verdikjede og leverer råvarene som 
 matindustrien trenger. På gårdene 
 produseres melk, kjøtt, korn, egg, grønn-
saker, poteter, frukt og bær. Råvarene 
sendes videre til meierier, slakterier, 
 kornmøller eller  pakkerier. Mat industrien 
 videreforedler råvarene til mange 
ulike produkter, som vi til slutt finner i 
 mat butikken. Matindustrien består av over 
2000 bedrifter og om lag 42 000 arbeids-
plasser. 

En rekke personer er involvert i prosessen 
før maten havner på tallerkenen din. Norsk 
matproduksjon bidrar på denne måten til 
om lag 85 000 arbeidsplasser fordelt på 
jordbruk og foredling av matvarer. Land-
bruk og matindustri utgjør Norges største 
fastlandsindustri. Spredt matproduksjon 
skaper arbeidsplasser over hele landet.

Matforsyningen i Norge er knyttet til det 
globale matmarkedet, og om lag 50 
prosent av maten vi spiser  importeres. 
Noe av denne maten, slik som for 
 eksempel tropisk frukt og kaffe, kan ikke 
produseres her. Men det kan også være 
fordi vi trenger mer av ulike varer enn det 

vi produserer selv, eller at forbruker ønsker 
andre alternativer i butikken.  

Den maten vi spiser som er produsert 
i eget land kalles selvforsyning. I Norge 
er vi stort sett selvforsynte på kjøtt, egg, 
melk og fisk, mens vi er avhengig av å 
 importere planteprodukter. 

KAN VI IKKE BARE IMPORTERE MATEN?
Maten vi ikke produserer selv, handler 
vi på det globale matmarkedet. Det 
kalles  import. Maten som importeres 
blir  produsert i andre land, som bruker 
av matjorda og ressursene sine. Ved å 
 importere mat beslaglegges arealer i 
andre land, og det fører til større press på 
globale matressurser. FN slår fast at alle 
land har rett til, og bør være i stand til, å 
produsere mat til egen befolkning. Slik kan 
vi sikre tilgang på nok og trygg mat, også 
i krisesituasjoner. Åpne handelslinjer på 
det globale matmarkedet kan raskt lukkes 
hvis andre land opplever kriser og trenger 
maten de produserer selv. 

Det er viktig for Norge sin matsikkerhet 
at vi produserer alt vi kan her hjemme. 
Ved å unngå langtransport ved import, 
 reduseres også klimaavtrykket. Norge 
har blant de strengeste reglene for 

Det lages plaster av den hvite 
 hinnen i norske egg. Er ikke det kult?



9

Matproduksjon i Norge Matproduksjon i Norge

 matproduksjon i verden. Maten skal være 
trygg å spise, samtidig som vi sikrer god 
dyrevelferd og god plante- og dyrehelse. 

LANDBRUKET ER MER ENN BARE MAT-
PRODUKSJON
Bøndenes hovedoppgaver er å  produsere 
mat, men i tillegg bidrar landbruket til 
mange viktige samfunnsgoder som vi i 
fellesskap nyter godt av. Samfunns godene 
gir grunnlag for næringsutvikling og 
levende bygder i hele landet. Landbruket 
leverer:  

• Matsikkerhet
• Reiseliv og opplevelser
• Arbeidsplasser og verdiskapning  
 over hele landet
• Velferdstjenester 
• Biologisk mangfold 
• Kulturlandskap og kulturminner
• Karbonlagring i jord og skog 
• Lokal kultur og tradisjoner

2 
Arealfordelingen i Norge 

3.
Et levende landbruk er bærebjelken for arbeidsplasser i 
bygd og by

Mat
AS

Forsikring

Bank

BUTIKK BUTIKK

ET LEVENDE LANDBRUK ER BÆREBJELKEN FOR ARBEIDSPLASSER I BYGD OG BY!

Jordbruket er viktig for å ta vare på 
det  biologiske mangfoldet. Om lag en 
 fjerde del av våre rødlistede arter er 
avhengig av et levende jordbrukslandskap 
som brukes. Gjennom for eksempel beiting 
og slått, skapes spesielle miljøer som en 
del arter trenger for å leve. Årlig slippes det 
over 2 millioner sauer, 254 000 kuer, 58 000 
geiter og 9 000 hester på beite i  utmarka. 
Dyrene holder vegetasjonen nede og 
hindrer gjengroing, samtidig som beiting 
bidrar til økt karbonbinding i jorda. 

Kilde: Landbruksbarometeret 2019

BONDEN:  
44 000 bønder 
produserer mat

INDUSTRI, SERVICE- OG 
TJENESTEVIRKSOMHET 
KNYTTET TIL LANDBRUKET: 
42 000 sysselsatte  

SAMFUNNET: HANDEL, BANK 
OG FORSIKRING, HELSE, SKOLE, 
BARNEHAGER

Visste du at norsk husdyrproduksjon 
bruker hele dyret? Norske kuskinn blir 
til langvarige kvalitetsprodukter slik 

som luksusvesker.
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Når vi snakker om norsk landbruk, bærekraft og 
selvforsyning blir det ofte stilt spørsmål om import 
av soya og en høy andel kraftfôr til husdyra våre. 
 Påstander baserer seg blant annet på at vi fôrer dyra 
med råvarer som vi mennesker bør spise selv, og at 
dyra fôres med importert soya fra sårbare områder. 
Men hvordan er det egentlig? Hva spiser husdyra våre, 
og hvor mye av fôret er norsk? 

HVA SPISER EGENTLIG NORSKE HUSDYR?
Fôret til husdyra våre består av kraftfôr, grovfôr 
(gras, høy og halm), eller en kombinasjon av disse 
to. Kraftfôr har et høyt energiinnhold, og består  
karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og 
 mineraler. Det kan bestå av en kombinasjon av  
for eksempel korn og soya eller raps. Norsk korn 
som ikke har god nok kvalitet til å bli menneskemat, 
brukes til kraftfôr.   

Vi har i dag færre dyr som produserer mer. Det 
krever fôr som gir dyret mer energi, men dette 
varierer ut fra type produksjon. Ku, sau og geit 
spiser i hovedsak gras. Det skilles mellom kuer som 
brukes til melkeproduksjon og  kjøttproduksjon. 
Melkekua vår brukes til å produsere både melk 
og kjøtt samtidig, og det krever mer energi.  Derfor 
får melkekyr mer kraftfôr enn kjøttfe. Kjøttfe 
 spiser i hovedsak bare gras, og brukes primært til 
kjøttproduksjon. 

Griser, høner og kylling spiser en kornblanding som 
kalles kraftfôr. I tillegg til korn, trengs proteiner i 
fôret. Det jobbes med å utvikle norske  proteiner 
som kan erstatte soya som vi må importere.  
I følge rapporten Kjøttets tilstand 2020 har et typisk 
kyllingfôr 20 prosent soya, mens grisefôret har 8 
prosent soya.

Melkekuer  

82%

Kjøttfe 

97% 
 

Sau og lam

96%

Gris

71% 
 

Kylling

40% 
 

Høner,  
til eggproduksjon 

54%

HVOR STOR ANDEL AV FÔRET BESTÅR  
AV NORSKE RÅVARER? 1

1    Animalia, Kjøttets tilstand 2020

Forskere har sett på hvordan importert soya 
kan erstattes med norske ressurser, og blant 
annet funnet løsninger fra skogen. Foods of 
Norway forsker på å bruke flis til grisefôr, slik 

at vi kan produsere mest mulig av fôret til 
 husdyra våre selv.



Husdyra våre
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GOD DYREHELSE BETYR FRISKE DYR UTEN 
SKADER ELLER SYKDOMMER
Dyr med god helse utnytter fôret bedre 
og produserer mer kjøtt og melk. Friske 
dyr er også mer fruktbare og  produktive 
enn syke dyr. Dersom dyr blir syke trengs 
flere dyr for å produsere samme mengde 
mat. Kjøtt og melk fra alvorlig syke dyr 
kan  heller ikke brukes til mat. Friske dyr 
gir derfor mindre matsvinn, og en mer 
bærekraftig produksjon av melk og 
kjøtt. Med andre ord; God dyrehelse er 
 vinn-vinn-vinn!

DYREVELFERD HANDLER OM HVORDAN 
HVERT ENKELT DYR TRIVES
God dyrevelferd handler om at dyret har 
god helse, mestrer sine omgivelser og 
kan utføre sin naturlige atferd. Naturlig 
atferd handler blant annet om sosial 
kontakt,  leting etter mat, reproduksjon, 
mosjon, hvile, lek og utforsking. Dyrenes 
velferd  påvirkes av mange faktorer, blant 
annet avl, miljøet de holdes i, bondens 

2    Foreningen Norske Etologer  

Mennesker holder dyr fordi de gir oss mat og en 
rekke andre tjenester og verdier. Som dyreeiere har 
vi ansvar for å ha oppdatert kunnskap om dyrene 

våre, og sørge for at de er friske og lever gode 
liv. Dyrehelse og dyrevelferd er viktige begreper i 

 matproduksjon og dyrehold.

 behandling og  h åndtering av dyrene, 
muligheten til å være sammen med  andre 
dyr og hjelpen de får ved sykdom og 
skade. 2

Etter hvert som vi har fått mer kunnskap 
om hva dyrevelferd innebærer, sier vi i 
dag at det handler særlig om tre forhold: 

• Biologisk funksjon: Dyra skal ha  
 god helse, være friske og vokse  
 jevnt.   Dette legger det beste  
 fysiologiske grunnlaget for både  
 produksjon og reproduksjon   
 hos husdyrene våre.
• Naturlig liv: Alle dyr har naturlige  
 atferder og behov som er viktig for 
 dyrevelferden. Leveforholdene 
 skal tilpasses slik at arten får utløp 
 for naturlig liv.
• Subjektiv opplevelse: Dyrets   
 erfar  inger, opplevelser og    
 håndtering av eget miljø, sammen  
 med positive og negative følelser,  
 som frykt, stress, lek eller annen  
 sosial atferd. 
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Husdyra våre

3       Animalia (2019) Dyrevelferd

Foto: 

Dyrets helse og produktivitet er relativt 
lett å vurdere, men sammen med dyrets 
subjektive opplevelser og atferd blir det 
vanskeligere å vurdere dyrets velferd. Som 
utgangspunkt for å evaluere og forbedre 
dyrevelferden hos husdyrene våre, brukes 
velferdsindikatorer. Slike indikatorer kan 
være:

Ressursbaserte: Dyras miljø som for 
eksempel plass, vanntilgang, fôr, miljø-
berikelser, liggeunderlag, luftkvalitet
Dyrebaserte: Målinger og observasjoner 
av dyra som for eksempel sykdom, sår, 
lekatferd, eteatferd, sosial atferd, frykt, 
tamhet, aggresjon og passivitet  
 
For å kunne bruke dyrevelferds indikatorer 
må vi ha kunnskap om dyras behov og 
naturlige atferd. Det vi observerer av 
atferd, helse, fjøsmiljø og produksjons-
resultater kan gi et bilde på hvordan dyra 
har det. 

Norske bønder jobber hardt for at dyra 
skal være friske og ha det bra. Bøndene 
samarbeider tett med rådgivere og  
veterinærer, jobber stadig med  for bedringer 
og er opptatt av å gi dyrene godt stell. 
For eksempel er inneklima og miljø viktig. 
Husdyrrommet skal ha riktig temperatur 
og luftfuktighet, god  ventilasjon og riktig 
lys. Dyrene skal også ha tilstrekkelig strø og 
plass til å utføre naturlig atferd.3

Hvor mange dyr bonden har i en 
 besetning, er blant annet avhengig av 
hvor stort areal bonden kan produsere 
fôr på og spredeareal. Med spredeareal 
menes jordareal som husdyrgjødselen kan 
fordeles utover. Dette er en resirkulering 
av næringsstoffer tilbake til plantene. Når 
det bygges fjøs er bønder pålagt å ha god 
plass til dyra både inne og ute. Regel verket 
sier at kua skal være på beite minst to 
måneder i året, og sauen på beite i minst 
fire måneder.
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Foto: 

FORDELER OG ULEMPER 
Mange forbrukere ønsker at dyra skal leve 
i naturlige omgivelser utendørs. Samtidig 
er det viktig å kjenne til både positive og 
 negative effekter av måten dyreholdet 
gjøres på. Utegang har visse fordeler for 
dyrene, ettersom det kan gi et rikere miljø 
og økt mulighet for variert og naturlig 
atferd. Samtidig er det også fordeler 
med å ha dyrene inne. Innendørs er dyra 
bedre beskyttet. Det er lettere å oppdage 
 sykdom og skade, og gi  behandling så 
raskt som mulig. Dyrene blir også bedre 
vant til håndtering gjennom  sosialisering 
med bonden. Utendørs er dyrene også 
mer utsatt for vær og vind,  potensielle 
 angrep fra rovdyr og hunder, eller 
 sykdomssmitte fra ville dyr.

Norsk klima gjør det utfordrende å ha dyr 
ute deler av året. Dyra må ha mulighet 
til å holde seg tørre selv om det er mye 
 nedbør. Underlaget dyrene går på ute i 

innhegningen, er utsatt for  tråkkskader 
og blir gjørmete i de våte årstidene, 
særlig vår og høst. Om vinteren kan 
 temperaturene være så lave at dyrene 
kan fryse i hjel dersom de er utendørs hele 
døgnet. Forbruket av fôr går også opp i 
kalde perioder når dyra må øke sin egen 
varmeproduksjon for å ikke fryse. Utegang 
beslaglegger dessuten større arealer, noe 
som gir en mer kostbar produksjon og økt 
risiko for lokal forurensing. 
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Vi lever i et land der smitte fra husdyr til mat 
forekommer en gang i blant, men veldig mye 
sjeldnere enn i de fleste andre land. Det er flere 
faktorer som bidrar til dette og som gjør norsk-
produsert mat svært trygg å spise:

• Familielandbruket med små, spredte  
 gårder med relativt små mengder dyr  
 på hver gård gir et lavere smittepress. 
• Mange bakterier og parasitter som var  
 vanlige årsaker til smitte fra mat før i  
 tiden er helt utryddet i Norge i dag. Et  
 kjølig klima bidrar også til at en del   
 bakterier trives dårligere her enn i  
 varmere strøk. 
• På verdensbasis er salmonellabakterien  
 et stort problem, men den  forekommer  
 svært sjelden her til lands. Det er fordi  
 vi har lav import av levende dyr og   
 ferske animalske produkter til Norge.
• Godt samarbeid mellom  landbruket,  
 myndighetene og kunnskaps-  
 institusjonene er med å forebygge,  
 overvåke, kontrollere og bekjempe    
 utbrudd avdyresykdom i Norge. 4

Hvordan vi ser på og setter krav til  dyre velferd 
er i stadig endring. Derfor utvikles også 
 forventningene til bønder og regelverket som 
bøndene må følge. Regelverket sier blant 
annet at bonden må ha kunnskap om stell av 
dyr og om hva som skal til for at dyr skal ha 
en god velferd. Norsk husdyrnæring har selv 
innført dyrevelferdsprogrammer for kylling, 
verpehøner og gris. Der følges dyrevelferden 
opp gjennom et samarbeid mellom bonde og 
veterinær. For eksempel var grisepurker bundet 
fast (fiksering) for en del år siden. I dag er det 
ikke lov å binde fast purker i Norge, men det er 
fortsatt vanlig praksis i en god del andre land. 

KVALITETSSIKRING I LANDBRUKET 
Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sikrer 
at norsk matproduksjon er basert på god 
 mattrygghet, god dyrevelferd, miljøhensyn 
og et trygt arbeidsmiljø for bonden. Med KSL 
verktøyet sjekker bonden at gårdsdrifta og 
 produksjonen er i tråd med lover og regler. 
I tillegg er det egne krav fra næringa selv. 
Bøndene kan få stikkontroll der en KSL revisor 
kontrollerer gårdsdriften. For eksempel får 
bønder med dyr oftere kontroll. Mattilsynet er 
den offentlige myndigheten som følger med på 
om bøndene følger regelverket og at dyra har 
det godt på gården.

4     Animalia (2018) Mattrygghet i Norge

Når du handler mat, kan du være med 
å påvirke. Ved å velge mat merket 

 NytNorge, garanteres norske råvarer, at 
bonden har fulgt strenge norske regler 

og kan  dokumentere det, og at maten er 
 produsert og pakket i Norge. 

Husdyra våre
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Husdyra våreHusdyra våre

Dette er høner i et frittgående system kalt 
aviar. Hønene har tilgang til reder, vagler, 
vann og mat, og gulvet er dekket av strø. 
Det kan også være miljøberikelser som 
hakkestein og lekeobjekter i hønsehuset. 

I Norge har vi strengere krav til dyre-
velferd enn i en del andre land. Er det 
greit å importere mat fra land med 
lavere standarder enn det som er lov 
her til lands?

Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag
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Antibiotika er medisin som brukes for 
å  behandle sykdommer fremkalt av 

 bakterier. Det første antibiotikum, penicillin, 
ble oppdaget av Alexander Fleming i 1928. 6

HVA ER ANTIOBIOTIKARESISTENS?
Antibiotikaresistens betyr at bakterier 
kan leve videre og formere seg, selv om 
de utsettes for antibiotika. Ifølge Verdens 
 Helseorganisasjon er antibiotikaresistens 
en av verdens største trusler mot folke-
helse, matsikkerhet og  husdyrproduksjon. 
Høyt forbruk av antibiotika i husdyr-
produksjonen henger sammen med høy 
resistens blant mennesker i enkelte land. 5

På verdensbasis brukes om lag 80 prosent 
av all antibiotika til husdyr, og forekomsten 
av resistente bakterier er høy i enkelte  
produksjoner. I Norge derimot brukes 
under 10 prosent av all antibiotika til dyr, 
resten til mennesker. Det er ikke fordi vi 
nordmenn bruker så mye medisin, men 
fordi dyra får veldig lite! 

I mange land gis antibiotika til friske dyr 
for å forhindre sykdom. Noen land gir også 
antibiotika som vekstfremmere for at dyr 
skal vokse raskere. Disse metodene er ikke 

lov i Norge. Vi er opptatt av å gjøre  miljøet 
rundt dyra bedre, samt  gjennomføre  
god  smittebeskyttelse, i stedet for å gi 
 forebyggende antibiotikabehandling for  
å holde dyra friske. 

FRISKE DYR TRENGER IKKE ANTIBIOTIKA
I Norge er det kun dyr som har blitt syke 
som får antibiotika. For å bruke minst 
mulig antibiotika og redusere risikoen for 
resistens, er det viktig å holde husdyrene 
friske. Å avle frem friske og funksjonelle dyr 
har vært en norsk målsetting i mange tiår. 
Ved å samtidig sørge for at dyrene har det 
godt og unngår smitte, så blir ikke dyra 
syke og da trenger de heller ikke medisin.  

5    Animalia (2020) Hva er antibiotikaresistens 
6    Store norske leksikon (2018) Antibiotika

Husdyra våre
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4
Antibiotikabruk i ulike land. 

Graf om antibiotikabruk i ulike land: Bruk tallene for landene Norge, Sverige, Spania, Italia og Kypros.
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STOR FORSKJELL PÅ BRUK AV ANTIBIOTIKA

Salg av antibiotika til husdyr i europeiske land 
omgjort til miligram per kilo kjøtt (avrundet til  
hele tall). 

Kilde: Veterinærinstituttet

Husdyra våreHusdyra våre

Sæd fra norsk storfe og gris  eksporteres 
til over 50 land verden rundt. Det 

 norske avlsarbeidet legger stor vekt på 
 robuste og funksjonelle dyr, fremfor å 

 ute lukkende avle dyr med for eksempel 
rask vekst eller høy melkeproduksjon.

Norge bruker minst  anti biotika i 
 husdyrproduksjonen sammen-

lignet med landene i Europa.

Foto: O
dd M

ehus
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Klimaet på jorda har gjennom historien vært 
 utsatt for naturlige variasjoner. Men dagens 

 klima endringer skjer raskere, og skyldes  menneskelig 
aktivitet. Forskning viser at jordkloden kan bli fire 

grader varmere i dette århundret. Det endrer 
værsystemene og påvirker alt dyre- og planteliv. 
 Klimaendringene vil føre til svekket  matsikkerhet, 
mer ekstremvær, og havet stiger og blir  surere.

Klimaendringer påvirker matproduksjonen 
over hele verden. Slik kan matjorda se ut etter 
lengre tørkeperioder med varmt vær og ikke 
noe regn. Ingen avling, ingen mat.
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Klima og matproduksjon

I følge FNs klimapanel vil klimaendringer føre til: 
• Dårligere tilgang til mat og vann
• Helseproblemer
• Økonomiske ulikhet
• Konflikter og flyktninger
• Skader på natur, infrastruktur og  
 bygninger
• Tap av biologisk mangfold 

Matproduksjon er svært utsatt for klima-
endringer, og landbruket er blant næringene 
som merker klimaendringene først. I Norge 
vil klimaendringene føre til mildere, mer 
 uforutsigbart og mer ekstremt vær. De siste 
årene har bønder måttet håndtere lange 
 perioder med både tørke og nedbør, samt  flom 
og ras i løpet av en og samme sesong. 

KARBONKRETSLØPET - GRUNNLAGET FOR ALT LIV 
Landbruket er basert på naturens ressurser,  
og det er ikke mulig å produsere mat uten 
 klimagassutslipp. Mat produseres av planter 
og dyr som inngår i naturens eget kretsløp, 
også kalt biologisk kretsløp. Her er det naturlige 
 prosesser som slipper ut klimagasser. 

Det biologiske kretsløpet foregår mellom 
jord, levende organismer, vann og luft. Et evig 
kretsløp med sola som motor. Karbon er et 
grunnstoff som sirkulerer i økosystemet, og 
finnes i alt som er eller har vært levende slik 
som planter, trær, dyr og mennesker. Karbon-
kretsløpet er grunnlaget for alt liv på jorda. 

Karbondioksid, CO2, tas opp og slippes ut som 
en naturlig del av karbonets kretsløp.  I foto-
syntesen bruker plantene sollys, CO2 fra atmo-
sfæren og vann til å vokse, og danner sukker 
og oksygen. Når mat fordøyes, dannes metan 
og CO2 som slippes ut igjen til atmosfæren. For 
 eksempel når kua spiser gras, dannes metan-
gass i kuas fordøyelse som slippes ut igjen til 
atmosfæren som rap eller promp. 

Metan er en kortlivet klimagass som ender 
opp som CO2 etter om lag 12 år i atmosfæren. 
 Plantene kan på nytt benytte gassen til foto-
syntesen. Når planter brytes ned og dør skjer 
celle ånding, som er det motsatte av foto-
syntesen. Da  slippes karbonet som var bundet 
i planten ut igjen til atmosfæren eller bindes i 
jorda. 

Co2 

Metan

Lagring av karbon

Respirasjon

Metan

Fossilt 
kretsløp

FotosynteseFotosyntese

Biologisk kretsløp

Respirasjon

Olje, gass og kull

Karbonkretsløpet er en grunnleggende, naturlig og nødvendig prosess for alt liv på jorda.



Sikkert lurt med en utdypende bildetekst her. Sikkert lurt med en utdypende bilde-
tekst her. Sikkert lurt med en utdypende bildetekst her.
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Klima og matproduksjon

Atmosfæren, havet, planter og  jordsmonn 
tar opp omtrent like mye CO2 som det 
avgir. Vi mennesker forstyrrer denne 
 balansen ved å forbrenne kull, olje og gass 
som har vært lagret under bakken og på 
havbunnen i millioner av år (det fossile 
karbonkretsløpet). Store mengder CO2 
slippes ut i atmosfæren i løpet av kort tid, 
og det er mye mer enn plantene er i stand 
til å ta opp gjennom fotosyntesen. 

Når klimagassene hoper seg opp i atmo-
sfæren, virker det som et teppe rundt 
 jordkloden. Vi får det som kalles drivhus-
effekten som fører til at jordkloden blir 
varmere.

HVOR SKJER KLIMAGASSUTSLIPP I JORD-
BRUKET? 
I 2019 stod jordbruket for om lag 9 prosent 
(4,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter) av Norges 
 årlige totale utslipp av klimagasser. 

 Samtidig som de totale utslippene i Norge 
har gått opp, har jordbruket hatt 6 prosent 
 reduksjon i klimagassutslipp siden 1990. 
Matproduksjonen har økt i samme  periode. 

Utslippene i jordbruket kommer fra drøv-
tyggernes fordøyelse, husdyr gjødsel, 
jord og energibruk. Metangass fra drøv-
tyggernes fordøyelse står for om lag 
halvparten av klimagassutslippene. Fossile 
utslipp i landbruket er knyttet til opp-
varming av bygninger og drivstoff til  
traktorer og andre landbruksmaskiner. 

LANDBRUKETS KLIMALØSNINGER 
Landbruket har som eneste sektor  inngått 
en klimaavtale med Regjeringen og 
forpliktet seg til å kutte klimagass utslipp. 
Avtalen sier at landbruket skal kutte 
utslipp tilsvarende 5 millioner tonn CO2- 
 ekvivalenter innen 2030.  

Hvor mye er egentlig 5  millioner 
tonn CO2-ekvivalenter?  

En nordmann avgir i snitt 10 tonn 
CO2- ekvivalenter i året  gjennom 

forbruket sitt. Kan du regne ut 
hvor mange nordmenn sitt 

 karbonfotavtrykk dette utgjør?  

6
Klimagassutslipp i Norge (2019). 

Olje- og 
gassutvinning

Industri
11,6

Annen
transport

6,9

Jordbruk
4,4Avfall og

andre kilder
3,9

Oppvarming av bygg0,96

14

Veitrafikk
8,5

NORGES TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP I 2019
Millioner tonn CO2-ekvivalenter 50,3
Kilde: Miljødirektoratet og SSB 2020/Miløstatus.no

Norges totale klimagassutslipp 
består av om lag 80 prosent CO2, litt 
under 10 prosent metan (CH4) og om 

lag 5 prosent lystgass (N2O).
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Landbruket bidrar også til at det bindes 
og lagres karbon i plantemateriale og 
jordsmonn i skog, beitearealer og åkerjord. 
Drøvtyggerne bidrar til karbonlagring i 
jorda når de beiter gras. De holder kultur-
landskapet åpent, og bidrar dermed til å 
bevare viktig leveområder for insekter og 
planter. 

Bøndene kan også spille på lag med 
 fotosyntesen gjennom en lengre periode 
av året, ved å for eksempel så fangvekster 
etter at kornåkeren er høstet. 

Det jobbes intensivt for å øke både bruk 
og produksjon av fornybar energi, slik som 
for eksempel solenergi og biobrensel, i 
 l andbruket. 

Bøndene tar stadig i bruk ny teknologi, 
slik som melkeroboter. Med GPS-styring 
på traktoren kjøres en nøyaktig mengde 
gjødsel ut på jordet. 

God dyrehelse er et godt klimatiltak, fordi 
friske dyr produserer mer kjøtt og melk. I 
 tillegg jobbes det med å øke den norske 
andelen i fôret til husdyra. Landbruks
næringa jobber også med avl, ved å fokus-
ere på bedre dyrehelse, økt  produksjon, 
bedre fruktbarhet og evne til å utnytte 
fôret bedre. 

“

CO2-ekvivalenter er et anslag av klimaeffekten 
til vårt årlige utslipp. Klimagassene 

 karbondi oksid, metan og lystgass har ulik 
styrke og levetid i atmosfæren. For å kunne 
sammenligne gassene og deres evne til å 

varme opp atmosfæren, regnes de om til en 
enhet kalt CO2-ekvivalent.

7
Hva er en CO2-ekvivalent?

Illustrere hva som er bestanddelene i en CO2-ekvivalent = 1 CO2, 25 CH4 
(metan), 265 N2O (lystgass) 

Sette opp det ved siden av hverandre. 

HVA ER EN CO2-EKVIVALENT?

1 
CO2 

265 
N2O 

28 
CH4 

LystgassMetanKarbondioksid

 

HVA ER EN CO2-EKVIVALENT?

Kilde: Klimasmartlandbruk.no

Foto: Else M
arie Villadsen 

Målet er at landbruket skal 
 kutte klimagassutslipp og øke 
 bind ingen av karbon uten at det 
 produseres mindre mat. 
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SKOGEN - DET GRØNNE GULL
Fordi karbon bindes i planter og jordbunn, 
er skogen et bra klimatiltak. Den norske 
skogen fanger årlig karbon  tilsvarende 
om lag halvparten av Norges totale 
 klima gassutslipp. Skogen binder mest 
 karbon når den er i vekst. Derfor bør 
skogen skjøttes og hogges til rett tid, og 
arealet plantes til med nye trær. Karbon 
frigjøres til atmosfæren igjen når skogen 
råtner eller brenner ned. 

Et bra klimatiltak kan være å for eksempel 
bygge i tre, fordi karbon lagres i materi-
alene så lenge huset står. Fra skogen får 
vi også ved til oppvarming, biobrensel, 
klær og fôr til husdyr. I tillegg er skogen 
viktig for biologisk mangfold, friluftsliv og 
rekreasjon. Skogen utgjør 37 prosent av 
landarealet vårt, og er en viktig fornybar 
ressurs i det grønne skiftet. Skogen bidrar 
til arbeidsplasser og verdiskapning over 
hele landet. 

Les mer om klimaløsninger og landbrukets 
klimaplan på Bondelaget.no.

Omtrent alt som kan lages 
av olje, kan lages av tre!
– Tenktre.no

Det lages vaniljesmak fra grantrær på 
Borregaardfabrikken i Sarpsborg som 
brukes i blant annet parfyme, iskrem 

og sjokolade. 

Foto: Roar Ree Kirkevold, M
agasinet Skog
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MellomtittelKlima og matproduksjon

GENO er en organisasjon som  driver 
med avlsarbeid. Målet til GENO er å 
gjøre den norske melkekua til den 

mest klimavennlige kua med lavest 
metangassutslipp i verden.

Klima og matproduksjon
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En bærekraftig utvikling handler om å ta  riktige 
beslutninger i dag, slik at også fremtidige 

 generasjoner får like gode muligheter som oss.

Tre dimensjoner definerer hva som er 
bærekraftig utvikling, og alle tre er like viktige: 

• Miljø og klima: Biologisk mangfold,   
 vannforbruk, klimagassutslipp, bruk   
 av landarealer, sprøytemidler,   
 gjødsel og utslipp av miljøskadelige   
 stoffer. 
• Økonomiske forhold: Økonomisk   
 vekst, innovasjon, infrastruktur, ansvarlig  
 produksjon og forbruk, og  reduserte  
 ulikheter.
• Sosiale forhold: Rettferdig fordeling   
 av goder, utdanning, helsetjenester,  
 ren energi, likestilling, fred, samarbeid,  
 utrydde fattigdom og sult.

Foto: O
dd M

ehus:
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Bærekraft er mer enn klima

I sørlige deler av Norge er det egnet klima og god matjord til grønnsaksproduksjon. I denne åkeren 
dyrkes løk, gulrot og potet. Den gule åkeren i bakgrunnnen er raps, som er en oljevekst.

En bærekraftig matproduksjon  handler 
om sammenhengen mellom disse 
 dimensjonene. Hva som er bærekraftig 
matproduksjon vil derfor variere fra land 
til land, og må tilpasses ressursgrunnlaget 
som landet har. For eksempel kan mat-
produksjon som krever mye vann være 
bærekraftig i Norge, fordi vi har god tilgang 
på vann. Men den samme produksjonen 
vil ikke være bærekraftig i et land med 
 vannmangel. 

MER MAT MED MINDRE UTSLIPP 
Stortinget har satt opp fire hovedmål for 
norsk matproduksjon; Matsikkerhet og 
beredskap, landbruk over hele landet, økt 
verdiskaping og et bærekraftig landbruk 
med lavere utslipp av klimagasser. Det er 
også mål om at norsk matproduksjon skal 
øke i takt med befolkningsveksten. 

Ser vi kun på klimagassutslippene våre, 
blir det ofte spørsmål om å kutte ut 
kjøttproduksjon eller importere det vi skal 
spise i stedet. Så enkelt er det dessverre ikke. 

Klimagassutslippene fra norsk husdyr-
produksjon er om lag halvparten av det 
globale gjennomsnittet. Men bærekraftig 
matproduksjon handler om mer enn bare 
klimagassutslipp. Det handler om helhet og 
sammenhenger. 

BRUKE EGNE RESSURSER 
Bærekraft handler også om selv forsyning 
og matsikkerhet. Dersom forbruket av 
kjøtt blir mye mindre, vil det føre til at 
store deler av jordbruksarealet vårt ikke 
 lenger kan brukes til matproduksjon. Det 
står nedfelt i Parisavtalen at målet om å 
 unngå klima endringer ikke skal gå utover 
 matproduksjonen. 

Vårt ressursgrunnlag er best egnet til 
 husdyrproduksjon, og spesielt kyr, sauer 
og geiter. Slik utnytter vi grasarealene som 
ellers ikke kan brukes til å produsere mat,  
og får melk, kjøtt, ost, smør og andre mat-
varer vi trenger.
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Dersom vi ikke produserer mer av maten vi 
spiser selv, vil vi måtte importere mer mat 
fra utlandet. Det betyr at andre land enten 
må effektivisere sin matproduksjon eller 
utvide sitt jordbruksareal. Ved å produsere 
mest mulig mat selv, vil landene få bedre 
muligheter til å produsere mat til sin egen 
befolkning med minst mulig belastning på 
miljø og klima. 

 
Et bærekraftig kosthold er basert 
på natur- og ressursgrunnlaget i 
det enkelte land.

INGEN MAT UTEN JORD
Bærekraftig matproduksjon kan ikke skje 
uten dyrkbar jord. Om lag 12 prosent av 
verdens isfrie arealer brukes til jordbruk. 
I Norge er kun 3 prosent av landarealet 
jordbruksareal. Vi har et ansvar for å ta 
vare på matjorda for vårt og fremtidige 
generasjoners behov. Vi kan ikke med 
sikkerhet vite hvordan klimaendringene 
vil påvirke naturressursene i framtida. 
Det vil være god beredskap å behandle 

 matjorda på en måte som ikke forringer 
eller ødelegger den. 

BÆREKRAFTIG SPISING
Kostholdet vårt er mindre sesongbasert 
enn før. I butikken har vi et stort tilbud av 
frukt, bær, grønnsaker og poteter året 
rundt. Med vårt kalde klima kan vi dyrke 
dette i sommerhalvåret eller ved hjelp av 
oppvarmede veksthus. Kostholdet vårt bør 
baseres mer på mat vi produserer selv. 
Bærekraftig spising handler om å velge 
mat med kort vei fra jord til bord. Det kan 
handle om å velge kjøtt fra dyr som har 
spist gras på beite. Og det kan handle om 
å spise mat som er i sesong. 
 
Ikke minst handler bærekraft om 
 ernæring. Kjøttprodukter gir oss viktige 
næringsstoffer som protein, A- og B- 
vitaminer, samt mineraler som sink, selen 
og jern. Grønnsaker som kan erstatte de 
næringsstoffene som vi får gjennom kjøtt, 

Spis norsk, 
spis sesong, 
spis opp!

Poteter dyrkes i nesten hele Norge og egner seg godt til lagring gjennom vinterhalvåret. 
Dermed kan vi spise norske poteter året rundt! Poteten er næringsrik og sunn, og brukes  også 
til  produksjon av chips, pommes frites, potetmel og sprit. Poteten er verdens tredje viktigste 
 matplante etter hvete og ris.

Bærekraft er mer enn klima
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kan i hovedsak ikke dyrkes i Norge og må 
derfor importeres. Et balansert kosthold 
med kjøtt og grønnsaker er  bærekraftig 
sett ut fra vårt ressursgrunnlag for 
 matproduksjon.

Diskuter ut fra de tre dimensjonene som 
inngår i en bærekraftig utvikling:   

• Hva er ulempene ved å importere  
 kjøtt fra dyrehold som bruker mye  
 antibiotika?
• Hvordan er dyrehelse og dyre- 
 velferd i landet som matvaren  
 importeres fra?
• Hva vil en redusert, norsk husdyr- 
 produksjon ha å si for matsikker- 
 heten vår?
• Hvordan kan importert mat påvirke  
 folkehelsen? 
• Hvordan er miljøbelastningen fra  
 matproduksjonen i andre land?  
 For eksempel med tanke på  
 forurensing, miljøskadelige stoffer  
 eller biologisk mangfold. 
• Kortreist og langreist mat.
• Hvordan er arbeidsforholdene i  
 landet der maten produseres?
• Hva vil skje med bygdene,    

 arbeids plasser og  jordbruksarealer  
 hvis gårdene i Norge forsvinner,  
 og hvordan vil det påvirke andre  
 næringer? 
• Er det etisk riktig at Norge skal  
 bruke andre lands ressurser for  
 å produsere mat til vår egen    
 befolkning? 

URETTFERDIG FORDELING 
FN har estimert at en tredjedel av all mat 
som produseres i verden aldri blir spist. 
Dette er problematisk både i et etisk og 
miljømessig perspektiv, blant annet  fordi 
70 prosent av verdens ferskvannsbruk 
går til vanning i jordbruket. Samtidig står 
matproduksjon for nesten 25 prosent av 
de globale klimagassutslippene. 

I 2020 led om lag 800 millioner  mennesker 
av sult. Det er nesten 9 prosent av 
verdens befolkning, og det blir stadig 
flere. To milliarder mennesker har ikke 
tilgang på sikker, næringsrik mat eller nok 
mat. Sult og feilernæring pekes på som 
den største helsetrusselen på verdens-
basis. FNs bærekraftsmål 2 handler om å 
 utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre 

Bærekraft er mer enn klimaBærekraft er mer enn klima

Korn er en av verdens viktigste matvarer, og i Norge kan vi dyrke korn på 1 prosent av landarealet. 
Vi dyrker mest av kornsorten bygg, men fordi kostholdet vårt har endret seg brukes mesteparten 
av  bygget til dyrefôr. For å spise mer kortreist og lokalprodusert mat, kan vi bytte ut ris med bygg i 
 middagsretter. Byggryn smaker godt, er næringsrikt og metter mer.

Foto: Visual D
ays
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SLIK KAN DU KASTE MINDRE MAT:  

• Planlegg det du skal handle og  
 skriv handleliste etter å ha sjekket  
 hva du har i kjøleskapet.
• Se, lukt og smak før du kaster mat.  
 Varer merket med «Best før, ofte  
 god etter» kan ofte være spiselige  
 i lang tid etter utløpt dato. Men  
 «Siste forbruksdag» må du passe  
 bedre på. Bruk sansene dine til å  
 vurdere! 
• Lag mindre porsjoner. Ofte lages  
 det for mye mat som kastes. 
• Få oversikt over kjøleskapet. Hold  
 det rent og ryddig. 
• Spis opp restematen. Det kreves  
 mange ressurser for å produsere  
 den. 
• Bruk fryseboksen. 

 ernæring, og fremme bærekraftig 
landbruk. 7

Det er mer enn nok mat til at alle skal 
kunne spise seg mette, men da må 
ressursene fordeles bedre og vi må ta 
bedre vare på maten vi produserer. 
Dette handler i stor grad om politikk. 
FN peker på løsninger som mer lokal 
og bærekraftig matproduksjon, bedre 
utnyttelse av jordbruks, skog og fiske
ressurser, samt redusert matsvinn.

MATSVINN
Når vi kaster mat som er produsert, 
sløser vi med ressurser. Det er verken 
bærekraftig for økonomi, klima og miljø, 
eller fordelingen av verdens  ressurser. 
Et bærekraftig matsystem må ha 
som mål at det skal være minst mulig 
 mat svinn. 

I Norge kaster vi om lag 390 000 
tonn spiselig mat årlig. Det meste av 
 mat svinnet skjer et stykke ute i verdi-
kjeden etter at bonden har levert fra 
seg sine råvarer. Det kastes aller mest 
mat i private hjem.

7    FN (2021) Utrydde sult 

Hver 8. handlepose med mat vi 
nordmenn kjøper havner i søpla. 

Hvordan kan vi kaste mindre mat, 
og spare både miljø og penger?  
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FRAMTIDA ER GRØNN OG FULL AV MULIGHETER
– VI TRENGER GRØNNE FRAMTIDSHELTER

Temaene i dette heftet gir deg innsikt i sammenhenger 
mellom naturressurser, matproduksjon, klima og  miljø. 
Du har fått lære om hvordan vi kan produsere mat på 

en bærekraftig måte. Mennesker vil alltid ha  behov 
for mat, og til det trenger vi en velfungerende natur. 
Vi trenger folk med grønn kompetanse som forstår 
disse  sammen hengene. Synes du disse temaene er 

 spennende og vil være med på å gjøre verden grønnere? 
Da kan naturbruks utdanning være noe for deg!

Mange som har studert 
 naturbruk sier at det er de 
beste årene i livet deres!



30

Utdanningsvalg

Har du omsorg for dyr og natur, er et 
 friluftsmenneske, deltar i klimabrøl eller 
trives med praktisk arbeid? Trives du i skog 
og mark, på sjøen eller havet? Vil du bli 
din egen sjef, eller jobbe med maskiner 
og teknologi? Naturbruksutdanning på 
 videre gående er utdanningen for deg som 
vil dyrke interessene dine samtidig som du 
studerer.

NATURBRUKSUTDANNINGA ER FULL AV 
MULIGHETER! 
Du får fagutdanning eller yrkestittel. 
 Utdanningen gir mange muligheter videre, 
enten du vil rett ut i jobb eller studere mer. 
En del av naturbruksskolene legger til rette 
for å kunne ta generell eller spesiell studie-
kompetanse. Utdanningen kan brukes som 
et springbrett til universitet og høyskole, 
enten du vil bli veterinær, lærer, rådgiver, 
ingeniør eller noe annet. 

Du får ferdigheter som kommer til  nytte 
i arbeidslivet, uansett hva du velger 
 videre. Arbeidsgivere ser gjerne etter 
kvaliteter som praktisk erfaring, helhetlig 
 tankegang og evne til å finne løsninger. 
Slike  ferdig heter gir deg nøkkelkompetanse 
som er attraktiv for arbeidsgivere innen 
alle bransjer.

Naturbruk skaper gründere, oppfinnere, 
næringsdrivende og ledere med praktiske 

og nytenkende løsninger for framtida!

Synes du dette er interessant?  
På dengronneskolen.no kan du 

lære mer om dyrehold, mat-
produksjon og landbruk. Her kan 
læreren din finne undervisnings

opplegg og informasjon om 
gårdsbesøk i nærområdet. 
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DU SKAL JOBBE 1700 TIMER I ÅRET. HVA MED 
Å STUDERE NOE DU BRENNER FOR? 
På naturbruk lærer du blant annet om 
stell av dyr og planter, om dyrevelferd 
og om jorda vi dyrker i, matproduksjon, 
landbruksmaskiner og teknologi, klima-
løsninger, biologi, jord og planteliv, øko-
system, bærekraftig ressursbruk og 
forvaltning. Du kan også fordype deg i 
realfag. 

En skoleuke kan bestå av 
• Stell av dyr, slik som hest,   
 gårdsdyr, kanin, hund eller fugler
• Aktiviteter i fjøset og på åkeren
• Matpause rundt leirbålet
• Øvelse i bruk av traktor og redskap
• Lære å skru og vedlikeholde   
 maskiner
• Delta på innhøsting av matvekster
• Friluftsaktiviteter som jakt og fiske
• Lære hvordan klima påvirker natur  
 og matproduksjon i Norge
• Tid med venner som deler dine  
 interesser

Du velger også retning innen det som 
kalles blå og grønne fag. Blå fag er 
 akvakultur, fiske og fangst, mens de 
grønne er alt fra skogbruk,  friluftsliv, 
 hestefag, dyrefag, gartnerfag og 
landbruks utdanning (agronom).

Naturbruk er en yrkesfaglig linje med 
en skolehverdag som kombinerer teori, 
praktiske oppgaver, aktiviteter, ansvar 
og problemløsning. Undervisningen 
foregår ofte ute på skolegårdsbruket og i 
 naturen, og bruker klasserommets teori til 
praktisk læring. 

Sjekk ut ressurssiden 
 Bondelaget.no/skole med oversikt over 

undervisningsopplegg, materiell og annen 
relevant informasjon om grønn  utdanning. 

Der finner du også en veileder slik at 
du kan lære om grønn utdanning og 

muligheter for jobb innen grønn næring.



Bli med på det 

Din kunnskap og innsats betyr noe 
for framtida!

Nysgjerrig på naturbruk?  
Les mer om utdanningsprogrammet 

naturbruk på Vilbli.no og Utdanning.no. 

Design og illustrasjoner: Bransjen
Rettigheter: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Ukrediterte foto i heftet tilhører Norges Bondelag 
ISBN 978-82-7712-133-8


