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Globale utslippskilder

Kilde: IPCC (2014) 

Jordbrukssektor utgjør en kvart av global 
klimagassutslipp – mest husdyrhold og landbruksendringer

Regionale forskjeller i produksjon og utslipp.

Kilde: FAO (2013) 



Figures source: miljødirektoratet 2016 & SSB 2015

Utslipp i jordbruket:
• Jordbruket fjerde største kilden til 

klimagassutslipp i Norge (omtrent 8% av 
Nasjonal Utslippsregnskapet)

• Mestepart av utslippene er CO2, men i 
Jordbruket er det i hovedsak metan (CH4) og 
lystgass (N2O)

Utvikling over tid:
• Olje og gass (rødt) & veitraffikk (blå) opp
• Jordbruk (svart) ned med 10% (Redusert

antall kuer, økt bruk av kraftfor, og mindre 
bruk av nitrogenholdig mineralgjødsel).

Norge: Jordbruk vs andre sektorer



Kilde: foodtechconnect.com/wp-content/uploads/2010/07/food-system-map4.jpg

Men … Matverdikjeden er MER en jordbruket

Horrendogram: alt henger sammen

Utslipp og påvirkninger fra 
mange ledd og nivåer …

... med forskjellig vekt

… som bestemmer utslippene og 
utviklingene i disse av maten vår 



Hvordan ser Norsk politikk på matverdikjeden?

Fire overordnede målene for 
norsk landbruks- og matpolitikk: 

• Matsikkerhet
• Økt verdiskaping
• Landbruk over hele landet
• Bærekraftig landbruk

Spesifikke målene:

Produksjon
• Landbaserte matproduksjonen skal økes i takt med etterspørselen til 

en økende befolkning i Norge (20% økning fra 2011 til 2030).
• 15 prosent av landbruket skal være økologisk innen 2020.

Distriktspolitikk

Klima
– Å redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 1990-nivå 

innen 2030 (i jordbruk, transport) – i samarbeid med EU-landene. 
– Karbonnøytralitet i 2050.

Bærekraft
• FNs 17 bærekraftsmål blir førende for norsk utviklingspolitikk frem

mot 2030.



Utslipp i matverdikjeden?

Hvordan kan Norge få det til? 
Hva vet vi om utslipp til mat?

Enkle (og mindre enkle) svar og tall? 



SIS Kli-MAT (2016-2018)

Norske matverdikjeden: klimagassutslipp, bærekraftige løsninger

WP1 Status: Karbonfotavtrykk; Forskjellige produksjonsmetoder

WP2 Scenarier: Scenarier for global og nasjonale klima- og sosioøkonomiske utviklinger

WP3 Løsninger og gjennomførbarhet: Insentiver, endringer, transformasjon
< Drivere, Mulig endringer

< Klimagassutslipp, baseline

< Bærekraftige løsninger



Litteraturstudie på Klimafotavtrykk Norsk kjøtt og meieri

• Sammenlign utslipp fra kjøtt og meieri med alternative produkter

• Forskjell mellom produksjonsmetoder (økologisk/konvensjonell)?

• Hvordan forholder Norge seg mot andre land?

• Utslippsfordeling over produksjonsprosesser og matverdikjeden?



Hovedresultat: ingen enkle og tydelige svar…

Mange forskjellige studier med stor variasjon i utslippstall:

1. Systemgrenser og hva som er inkludert 
2. Produksjonsmetoder 
3. I hvilken enheter er utslipp uttrykt
4. Dataspesifisitet
5. …
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Presentation Notes
(LULUC, matsvinn, …)(e.g. indoor-outdoor, feed types, cattle breeds and ‘‘beef types’’, …)(Functional units: weight, proteins, energy, …)(national level, farm level, averages, ranges)(CO2 equivalents change over time; co-products and allocation)



Kjøtt og meieri vs. alternativer

Gjennomsnitt forskjellige regioner

1) Store variasjoner
2) Rødt kjøtt mye høyere enn alternativer
• Omtrent 5-6 ganger høyere utslipp enn hvitt 

kjøtt (svin og kylling)
• Omtrent 8 ganger høyere utslipp enn 

gjennomsnitts matprodukter

3) Forskjell mellom storfe

4) Forskjell mellom systemgrenser (og studier)
> Hva er det som er (ikke) inkludert?

Mye forskjeller i detaljene. 
Store trekk: rødt kjøtt høyere utslipp enn 
alternativer

5-6x

8x
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Produksjons metoder

Forskjellene mellom konvensjonell og 
økologisk drift er lite, og spennet er stort.

Ingen forklaring for økologisk småfe

Ingen grunn til å si at økologisk er bedre eller 
verre for klimaet –

> Men det var aldri meningen med økologisk 
heller!

Produksjon er tatt med i utslipps
beregningene. Men vi har ikke sett på 
forskjeller i helsepåvirkning, miljøeffekter, 
dyrevelferd, osv.



Norge vs. the rest
• For storfekjøtt: 

• Norge mindre utslipp enn Nordisk og 
Globalt, 

• Norge mer utslipp enn west-Europa.

• Ellers er det ganske likt, og spennet er 
stort.

‘Hvem er bedre eller verre?’
> Hvem og hva vil man sammenligne med?
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Prosentfordeling utslipp

Utslippsfordeling matverdikjeden

Studier flest tar sektorfokus, ikke matverdikjeden. 
• Matproduksjon dominert av husdyrhold med 

metan og lystgass fra drøvtyggere, 
myrdyrkning og gjødselproduksjon og 
nedbrytning

Tar man med pre-farm og post-farm utslipp blir
fordelingen omtrent 25-44-31.

Fordeling sterkt avhengig av matvare og hvor 
mye av matverdikjeden inkludert.

Største utslippskilder: 
• Husdyrhold og gjødsel
• Myrdyrkning
• Transport i Norge
• Inputfaktorer
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If only looking at pigs: then less on methane and on farm, and much more on gjødsel and pre- and post farmIf only looking at potatoes: much more on pre-farm and post-farm.



Hva er fremtiden til matverdikjeden?

Gjennomføring av politiske (klima)mål?
Endringer i produksjon, konsum, verden?



Scenario workshop
Drivere i matverdikjeden i Norge mot 2030

Stakeholder identifiserte viktige
drivere/endringer
• Klima og bærekraftspolitikk
• Matsvinn
• Klima
• (økonomi, handel, konsumentvalg, 

befolkningsutviklinger, teknologi)

Globale – nasjonale lenker:
1) Paris 1,5-2°C + «bærekraft, den grønne sti»
2) Mer realistisk 3-4°C + «fossile brennstoffer, 
regionale skiller»

>Produksjon øker uansett, matsvinn reduseres, 
mer vegetarisk og marine matvalg.



Forskjellige fremtidsmuligheter

Klimamål er bra, men taktskifte i tiltak nødvendig: 
Løftene til utslippskutt er ikke halvparten av det som
er nødvendig for 2°C målet

Alle sektorer må ta action, scenarier der landbruk blir 
«skånet» ikke holdbare. 

Matverdikjeden har store utslipp, og KAN påvirke
fremtiden uten å minske produksjon.

Negative utslipp / Karbonfangst nødvendig
> Rolle for landbruk?

Klima vil endre seg og påvirke
matverdikjeden



Finnes det løsninger?

Ja, men …



Noen potensielle løsninger i matverdikjeden 
Under forbeholdt inntil ordentlig utforsket

Produksjon
• Slutt myrdyrkning, Restaurering 

av myr
• Lavutslipsdyr/fôr:

• Alger som ku-mat
• Metanspisende bakterier
• Tilsett fett til fôr

• Optimalisering av dyrkingsareal 
og produksjonssystem

• Optimalisering gjødsling 
(mengde, tidspunkt, 
spredningsmetoder)

• Drenering, Grøfting
• Tidligere høstetidspunkt
• Integrering marint og terrestrisk 

matproduksjon

Konsum
• Mindre konsum
• Overgang fra rødt til hvitt kjøtt
• Overgang til et kosthold med 

mindre kjøtt og mer vegetarisk
• Endringer i distribusjon (redusert 

transport og matrelatert trafikk)
• Fokus på holdbarhet:

• Redusert matsvinn
• Økt resirkulering og bruk i 

kompostering / brennstoff 
produksjon

• Skatt på høy utslippsmat

Fangst / negative utslipp
• Skogsplanting og endringer i 

landbruk
• Bruk av biokull i jord
• Teknologiske løsninger

Matavfall - Lenker mot utviklinger i 
andre sektorer?
• Sirkulær bioøkonomi?
• Energibruk: Mindre, Ren, Biogass 

(og gjødsel) av ku-møkk

Mange muligheter i mange ledd, men: gjennomførbarhet?



Konklusjon
• Mange studier, men lite sammenlignbare tall

> Hva betyr tallene?

• Rødt kjøtt klart verst

• Utslippsfordeling avhengig av mattype: 
> Tiltak avhengig av mattype og driftssystem

• Mange muligheter til utslippskutt – tenk helhetlig
> «Gjennomførbarhet» – ikke «mulighet»
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