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KOMITE FOR GEOMEDISIN – MAT, MILJØ, HELSE 

Symposium tirsdag 22. oktober 2019:  

Sunn, trygg mat og bærekraftig produksjon 

- Hvilken rolle spiller hvordan maten blir produsert og hva man spiser for 
menneskers og jordklodens helse? 

 
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Drammensvn 78, Oslo 

 

‘La din mat være din medisin’ var Hippokrates’ kostråd, og moderne forskning viser at dette 

rådet fortsatt gjelder for oss som lever i en stadig mer industrialisert verden. EAT-Lancet-

rapporten som kom i januar 2019, omhandlet rammene for hva som er sunn mat fra 

bærekraftige produksjonssystemer. Rapporten har skapt mye god debatt. I dette symposiet 

skal vi utdype viktige temaer innen mat, helse og bærekraft. De to innledende foredragene 

om utfordringene ved et sunt og bærekraftig kosthold og viktigheten av jordas helse setter 

rammen for dette symposiet.       

  



Komité for geomedisin – mat, miljø, helse, Det Norske Videnskaps-Akademi 
Symposium 22. oktober 2019 ‘Sunn, trygg mat og bærekraftig produksjon’ 
 

2 
 

Hva er de største utfordringene knyttet til nok, sunn og trygg mat i Norge?           
Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Område for smittevern, miljø og helse, 

Folkehelseinstituttet 

 

På tross av en velferds- og kunnskapsutvikling uten sidestykke historisk, har vi så langt ikke 

klart å ta høyde for de store miljømessige skyggene som livsstilen, velstanden og 

energiforbruket vårt kaster. Foredraget vil gi et overblikk over situasjonen vår i et 

bærekraftperspektiv, for så å gi glimt av utfordringene knyttet til nok, sunn og trygg mat i 

Norge. 
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Frå tradisjonelt til kompostmoderne. Ei historie i fire aktar om menneske, 

mold og natur 

Dag Jørund Lønning, professor og rektor, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 

Kva kjem etter postmoderniteten? I Jordboka II gir eg svaret med å introdusera eit nyord: Me 

må inn i den kompostmoderne framtida. Tida då ressursar må sirkulera, då det meste må 

setjast saman på nytt. Ikkje minst vårt forhold til naturen. Me må gå frå å øydeleggja til det å 

byggja natur.  

Historia om komposten er ei historie både om landbruket og mennesket sitt forhold til naturen 

dei siste hundreåra. I denne finn me sentrale forklaringar på kvifor me har hamna i dagens 

kritiske miljøsituasjon, men den gir oss også svar på korleis me eventuelt kan koma oss 

vidare. Det er ei historie i fire aktar: 

Første akt: I det tradisjonelle bondesamfunnet komposterte me det meste av organisk 

materiell. Me hadde ikkje anna val om ein skulle overleva. I fleire av dei gamle 

landbruksbøkene eg har ståande i hylla, er det å kompostera nærast som eit moralsk imperativ 

å rekna. Den som ikkje komposterte biorestar sløste, med ressursar så vel som med pengar. Å 

leggja organiske restar til sides for etter kvart å leggja i kompost, er som å leggja pengar på ei 

sparebøsse, les eg i ei av dei. Den som sparar litt kvar dag, får til slutt ei formue. 

Andre akt: Med det såkalla «store hamskiftet», overgangen frå tradisjonssamfunn til 

modernitet, tok dette slutt. No skulle ein «brenna den gamle driten». Lokale skilnader skulle 

utraderast. Standardisering og samlebandproduksjon rådde grunnen. Enkeltmennesket blei 

«tannhjul i samfunnsmaskineriet». Det kunne bytast ut. Vekstideologien og 

framtidsoptimismen dominerte. Maskinar og kjemi skulle redda verda. «Framsteg» skulle 

målast i pengar, ikkje i innsikt og visdom. Industrialiseringa fekk fart også i landbruket. Og 

med den effektiviseringstanken, den som har rådd næringa som kombinert mareritt og 

arvesynd i ettertida: Ideen om at større og færre einingar alltid er betre, ideen om at du aldri er 

stor eller effektiv nok. 

Natur vart utbyttingsobjekt nummer ein. Me brukte etter kvart langt meir ressursar enn det 

naturen evna å fornya. Resultatet vart katastrofale tap av matjord og rasering av det biologiske 

mangfaldet. Til og med klimaet på planeten klarte me etter kvart å påverka.  

Tredje akt: Det postmoderne var eit nytt hamskifte, ein reaksjon på moderniteten sin 

reduksjon av enkeltmennesket. Samlebandet blei no pensjonert. I staden fekk me «identitet» 

og skulle bli «spesielle» og «unike». Det lokale vart «eksotisk». Tradisjonsmat vart trendy. 

Kulturarv blei storindustri.  

«Plikta» var utgått på dato. Lysta og interessa kom i staden. Ein tok ikkje lenger over garden 

fordi det vart forventa av ein, men fordi det var gardsdrift ein «interesserte seg for». 

Livsstilslandbruk og livsstilsflyttar vart nye omgrep i det offentlege rom. «Småbruk» vart det 

mest populære søkeordet på Finn. Ein skulle leva det livet ein drøymde om, og busetja seg på 

den staden der ein kunne leva ut draumane og interessene sine. 
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Gift- og kunstgjødselfrie driftsformer kom på ny i fokus i landbruket, og økologiske arealmål 

blei del av landbrukspolitikken. Komposten fekk ein slags renessanse, ikkje minst ved 

veksande interesse for hagedyrking og heimeproduksjon av grønsaker. 

Samtidig skulle den «frie marknaden» danna bakteppe, og den «frie forbrukaren» styra 

utviklinga. Han blei hovudaktøren i det postmoderne landskapet. Dagens forbrukar har eit 

tilsynelatande endelaust sett av rettar. Plikter har han derimot ikkje. Konsekvensen vart difor 

«bruk-og-kast-samfunnet»: At forbrukaren aldri er nøgd, men alltid krev større, nyare, 

billegare, fleire, er den sentrale motoren i økonomien i dag.   

Forbrukarrolla er rett nok årsaka til at «økomat» og «lokalmat» har hatt stor vekst det siste 

tiåret. Det finst definitivt ei veksande kundegruppe for slike tilbod. Men diverre utgjer denne 

gruppa eit mindretal. For forbrukarane, og då det store fleirtalet av dei, er også hovudårsaka 

til at det modernistiske, miljøøydande industrilandbruket framleis held landbrukspolitikken og 

bonden i eit iskaldt jarngrep. Dette landbruket gir jo forbrukaren det forbrukaren verkar å 

ønskja seg aller mest; «billeg mat»!   

Postmoderniteten var i si tidlege fase eit opprør for miljøet. Tidsalderen enda likevel opp i å 

gjera det meste verre.  

Fjerde akt: Så kva no? Vel, eit tredje hamskifte ligg føre oss. FN sitt klimapanel fortel at me 

må gjera større endringar på kort tid enn menneskeslekta nokosinne har gjort.  

Komposten kan stå som symbol på det forhold me må oppnå både til den levande matjorda og 

resten av den ikkje-menneskelege verda. Den som komposterer står midt i og påskundar 

naturen sine aller mest skapande prosessar, trillionar på trillionar av mikroorganismar si 

omdanninga av det visna og utbrukte til nytt liv.  

Å kompostera kjem av det latinske componere, og betyr å setja saman på nytt. Det er det me 

må no. Legg merke til uthevinga. Me måtte mindre og mindre i postmoderniteten. Det frie 

valet rådde. No må fridomen til å øydeleggja natur setjast til side. I staden må me sirkulera og 

kompostera. Me må bygga opp att det me har rive ned. 

I den kompostmoderne framtida må mennesket finna si produktive rolle i naturen. Me må 

skapa utan å øyda. I Jordboka II skriv eg om regenerativt jordbruk. Å regenerera er å fornya. 

Dette er eit jordbruk som spelar på lag med og legg aktivt til rette for at naturen får fornya seg 

sjølv. Det er dit me må. Og den som lærer seg å kompostera er på god veg.  
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Hvordan kan landbasert matproduksjon best tilpasses lokale ressurser? 

Odd Magne Harstad, professor, og Laila Aass, forsker, NMBU 

Tilgangen på jord og klimatiske forhold er to viktige begrensinger for den landbaserte 

matproduksjonen i Norge. Dyrka jord utgjør bare 3 % av landarealet, dvs. ca. 10 mill. daa. 

Det er avgjørende at de knappe arealressursene blir optimalt utnyttet til matproduksjon.  

Det er mest arealeffektivt og klimavennlig å dyrke vegetabilske matvarer og ikke husdyrfôr, 

på de beste jordbruksarealene.  Av dyrka mark, er det knapt 1/10 som har et godt nok klima, 

jordsmonn og arrondering til å dyrke de mer krevende matvekstene som mathvete, 

belgvekster, frilandsgrønnsaker etc. på en rasjonell måte. De resterende 9/10 av det dyrka 

arealet egner seg best til å dyrke fôrkorn og gras. I tillegg kommer store beitearealer på inn- 

og utmark. 

Det er brei politisk enighet i Norge om at matproduksjonen skal øke i takt med 

befolkningsveksten, og det settes krav om at den skal være produsert på en best mulig 

bærekraftig måte. I dag produserer vi ½-parten av maten selv på energibasis, og vel 40% etter 

korrigering for importert fôr. Husdyrproduktene (mjølk, kjøtt og egg) utgjør så mye som 2/3 

av egen matproduksjon, mens vegetabilske matvarer (matkorn viktigst) utgjør den resterende 

1/3.  Egen produksjon av husdyrprodukter har stort sett nådd markedsdekning, men det er 

import av mjølkeprodukter tilsvarende produksjonen fra 1400 mjølkegårder. Det er betydelig 

import av de aller fleste vegetabilske matvarene. Eksempelvis importerer vi halvparten av 

grønnsakene og så mye som 95% av frukt og bær. Den norske dyrkingen av mathvete varierer 

mellom 30 og 80% av behovet, avhengig av dyrkingsforholdene, spesielt været under 

innhøstingen.  

Bærekraftig matproduksjon kan defineres som «Produksjon som dekker dagens behov av mat 

uten å redusere mulighetene for de kommende generasjoner til å produsere nok mat for seg». 

«Nok» mat er et av kriteriene for bærekraft. Det forventes at det vil bli 1,5 milliarder flere 

munner å mette i 2050 enn i dag. FNs klimapanel sin spesialrapport om «Klimaendringer og 

landarealer» peker bl.a. på at matproduksjonen må økes globalt uten vesentlig oppdyrking av 

nye jordbruksarealer.  Vi kan bidra til å øke matproduksjonen globalt ved å frigjøre arealer i 

utlandet som vi i dag legger beslag på til å produsere husdyrfôr, ca 2,5 mill. daa.  Fôrimporten 

kan endres vesentlig ved en bedre tilpassing av husdyrproduksjonene til vårt fôrgrunnlag.  

Det norske «matsystemet» hvor husdyrproduktene spiller en nøkkelrolle, blir kraftig utfordret. 

Mest konkret er EAT-Lancet rapporten som forteller oss at en betydelig del av 

husdyrproduktene skal erstattes med matvarer som vi må importere alt eller store deler av. 

Selv med høyest tillatt innslag av husdyrprodukter og utnyttelse av potensialet for dyrking av 

matvekster, må vi ha en import av mat tilsvarende 2,5 mill. daa. i 2050. Det er viktig at 

husdyrproduksjonene blir så bærekraftig som mulig. Det betyr bl.a. at beiteressursene må få 

en større plass. Beiting er positivt for karboninnhold i jordsmonn, bevaring av naturmangfold, 

økt albedo og økosystemtjenester. Potensialet for å redusere klimaavtrykket må utnyttes. 

Jordbruket har nylig inngått en avtale med myndighetene om å redusere sine utslipp av 

klimagasser med 5 mill. tonn CO2-ekv. i perioden 2021 -2030.  

Konklusjon: Den landbaserte matproduksjonen kan best tilpasses de lokale arealressursene 

ved at de best egna arealene utnyttes til å dyrke matvekster, de nest beste til å produsere 

fôrkorn og det resterende arealene til å dyrke gras til drøvtyggerne for produksjon av mjølk og 

kjøtt.  
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Kan bærekraften i norsk lakseproduksjon økes ved mer bruk av lokale 

fôrmidler? 

Trine Ytrestøyl, seniorforsker, Nofima 

I 2018 ble det produsert 1,28 millioner tonn laks i Norge. Til sammenligning ble det samme år 

produsert til sammen om lag 350 000 tonn av svin, fjørfe, storfe og sau. Til å produsere denne 

mengden med laks går det med ca 1,65 millioner tonn fôr. Fôret til oppdrettslaksen er de siste 

årtiene endret fra å være et fôr basert på fiskemel og olje til å inneholde mer enn 70 % 

planteråvarer i dag. Det er imidlertid proteinrike planter som soyabønner og planteoljer, 

hovedsakelig rapsolje, som brukes i laksefôret.  

Laksen kan ikke nyttiggjøre seg karbohydrater i særlig grad og må ha et fôr med høyt innhold 

av protein og fett. En slik endring av fôrsammensetningen har konsekvenser, både for 

miljøavtrykket til laksen og kvaliteten på sluttproduktet.  

Oppdrettslaks er fortsatt en god kilde til de sunne omega-3 fettsyrene EPA og DHA, men 

nivået i fileten er lavere enn det var for 10 år siden. Bærekraftig utvikling av 

oppdrettsnæringen er betingelsen for framtidig vekst. I dag importeres fôrråvarene i hovedsak 

fra Sør-Amerika og Europa. I framtiden kan en tenke seg at proteiner og olje som skal brukes 

i fiskefôr, kan lages fra kilder som er geografisk nærmere og som krever mindre landareal, 

sprøytemidler og gjødsel i form av fosfor, enn hva som er tilfelle i dag. Sammenlignet med 

andre husdyrproduksjoner er imidlertid laksen en effektiv matproduksjon med lavt 

miljøavtrykk. Men for å være så effektiv som mulig, må fôret ha riktig sammensetning av 

næringsstoff og det må ikke inneholde forbindelser som er helseskadelige for laksen eller 

hindrer opptak av viktige næringsstoff. Ingrediensene i fôret må heller ikke være for kostbare. 

Så langt har planteråvarer vært foretrukket som erstatning for marine råvarer. De har stabil 

produksjon og er billige å produsere, men de kan ha en ubalansert aminosyresammensetning 

og inneholde forbindelser som kan irritere tarmen til laksen (antinæringsstoffer). Dette er løst 

gjennom tilsats av aminosyrer i fôret og prosessering av råvarer for å fjerne 

antinæringsstoffer.  

Ved overgang til en sirkulær økonomi bør man vurdere å bruke restprodukter fra andre 

produksjoner som fôrmidler. Å utnytte ressurser som ellers vil gå til spille, er positivt i et 

bærekraftperspektiv. Eksempler er biprodukter fra slakteavfall fra husdyrproduksjon som 

blodmel, fjørfemel og beinmel, og biprodukt fra næringsmiddelindustri. Problemer som må 

løses, er behandling for å sikre hygiene uten at varmebehandling ødelegger kvaliteten på 

produktet. Det er også pr i dag begrensninger på bruk av enkelte biprodukter.  Biprodukter fra 

fiskeforedlingsindustri er en verdifull kilde til fiskemel og olje som brukes i laksefôr. Det 

utnyttes en god del avskjær i dag, men potensialet er større, særlig fra hvitfisk-sektoren. 

Andre mulige ingredienser i fiskefôr er encellede organismer som gjær, alger og bakterier, 

samt insekter, makroalger, sekkedyr (tunikater) og skjell.  

Det er imidlertid ulike problemer knyttet til disse artene som fôringredienser, det kan være 

volum produsert, ugunstig næringssammensetning, innhold av uønskede forbindelser og høy 

pris. Men de har også muligheter til å omdanne avfall til fôr til laks, selv om det gjenstår 

teknologiske og biologiske utfordringer som må løses. 
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Hvilken rolle spiller innsatsmidlene i jordbruket for å oppnå sunne og 

trygge fôr- og matplanter?  

Aksel Bernhoft, seniorforsker, Veterinærinstituttet 

Innsatsmidler i jordbruket inkluderer gjødsel, plantevernmidler, metoder for jordbearbeiding, 

vekstskifte, og plantesorter/-varieteter. Plast kan også legges til blant viktige innsatsmidler. 

Primære mål med innsatsmidlene er å oppnå stor avling, effektiv produksjon og god økonomi 

for bonden og næringen, samt produsere mat til mange. I mindre grad begrunnes bruk av 

midlene ut fra at produktene skal være sunne og trygge. Inntil nylig har det heller ikke vært 

særlig oppmerksomhet rundt innsatsmidlenes betydning for jordsmonnets helse.  

Hovedgrupper av gjødsel er ulike former for kunstgjødsel, husdyrgjødsel og 

grønngjødsel. Kunstgjødselproduksjon er et norsk industrieventyr – et ‘moderne vikingskip’ 

som erobret verden og var en viktig faktor i den grønne revolusjonen. Den nitrogenrike 

kunstgjødselen, sammen med planteforedling bidrar til stor avling og vekstenes 

proteininnhold. I hvete anses høyt innhold av langkjedete glutenproteiner som essensielt for 

bakeegenskapene. En mulig helsemessig risiko knyttet til høyt gluteninntak er lite belyst. 

Flere studier indikerer at forøket nitrogentilførsel gjennom kunstgjødsel kan ha sammenheng 

med økt innhold av muggsoppgifter i korn. På en annen side kan man gjennom kunstgjødsel 

tilføre gunstige sporementer som plantene eller dyr og mennesker har behov for. Tilsetning av 

selen i kunstgjødsel har vært gjort i Finland siden 1984 og løst utfordringene med potensielt 

selenmangel hos dyr og mennesker.  

Plantevernmidler omfatter ugras-, sopp- og insektmidler. Gjennom norsk overvåking 

av rester av plantevernmidler i mat finner man hvert år en del prøver med nivåer over fastsatte 

grenseverdier. I 2018 var 2,2 % (25 prøver) over grenseverdi – alle fra import. De fleste var 

nervegifter mot insekter. Men man finner plantevernmidler i langt flere prøver: Hele 54 % av 

prøvene i 2018 inneholdt målbare konsentrasjoner. Rester av midler mot sopp dominerte, og 

det var høyest andel positive prøver av frukt og bær. Det ugrasmidlet som brukes mest, 

glyfosat, analyseres kun i få prøver pga. kostbar analyse. Fôrprøver viser en liknende andel 

positive prøver som mat. Resultater under grenseverdier rapporteres om trygge, men 

grenseverdiene settes ofte ned når ny kunnskap kommer til, og det er grunn til å stille 

spørsmål om føre-var holdningen er tilstrekkelig. Når det gjelder plantevernmidler og 

muggsoppgifter i korn, har selv ikke nyere soppmidler god effekt mot muggsopp som 

produserer de viktigste giftene (DON og HT-2/T-2 toksin), men midlene fjerner annen sopp. 

Samlet sett ser man ofte økt nivå av giftene ved bruk av slike midler pga. endret balanse. Man 

kan også se økt nivå av giftproduserende muggsopp ved bruk av ugrasmidler som glyfosat. 

Jordbearbeiding kan redusere muggsopp som danner gifter, men det er også studier 

som viser at jordbearbeiding ikke har slik effekt der det er robust jordsmonn med mikrobiell 

balanse. En rekke studier viser at vekstskifte er bra for å holde nivået av slike gifter nede. 

Studier som sammenligner muggsoppgifter i korn fra økologisk og konvensjonell 

produksjon viser enten lavere nivå av DON og HT-2/T-2 i økologisk eller ingen forskjell, 

mens svært få studier viser motsatt resultat: Resultatene heller i favør av økologisk drift.  

Et annet forhold av stor betydning er at planter i økologisk produksjon ofte har høyere 

innhold av bioaktive plantemetabolitter. Disse stoffene dannes naturlig av plantene som 

reaksjon på omgivelsenes utfordringer. I matplantene er de fleste slike stoffer antioksidanter 

som mennesker og dyr har stor nytte av.  

Rundballeplast er et stort ressurs- og miljøproblem i landbruket. Plasten kan skade dyr, 

og overføres i næringskjeden som mikroplast. Effektiv produksjon og håndtering av surfôr i 

rundballer trumfer også ernæringsmessige forhold: Det er bl.a. vist betydelig lavere 

næringsinnhold (vitamin E) i surfôr fra rundballer sammenlignet med silo.                       
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Hvordan opprettholde dyrevelferd og dyrehelse i industrielt land- og 

havbruk? 

Cecilie M. Mejdell, seniorforsker, Veterinærinstituttet 

Utviklingen går i retning av større besetninger. Likevel er det foreløpig bare i fiskeoppdrettet, 

og dels i fjørfeholdet, at man rettmessig kan snakke om et industrielt dyrehold i Norge. I 

etterkrigstiden var det behov for økt matproduksjon på grunn av befolkningsvekst i hele 

Europa. Produksjonsøkningen og effektiviseringen som da skjedde i landbruket, bygget på en 

sterk tro på teknologi, og skjedde på bekostning av dyras behov. Hønene havnet i nakne bur, 

purkene ble satt på trange båser der de ikke kunne snu seg og kyrne kom ikke lenger ut på 

beite om sommeren. De siste tiårene har krav om bedre dyrevelferd snudd denne trenden. Nye 

fjøs kan bety bedre velferd ved at dyra får være løse og har mer plass å bevege seg på, og 

større besetninger muliggjør bedre design og gode løsninger for både folk og fe. I store 

besetninger øker imidlertid smittepresset på grunn av mange dyr til dyr kontakter. Det er 

derfor vesentlig å hindre introduksjon av smittestoff, noe som samtidig kan føre til 

driftsformer der vanlige folk ikke har tilgang.  

Gode driftsbygninger legger til rette for god dyrevelferd, men er ikke nok. Den menneskelige 

faktor er vesentlig for å sikre god dyrevelferd. Med større besetninger reduseres grunnlaget 

for empati ved at enkeltdyret forsvinner i massen. I store besetninger er det derfor helt 

nødvendig med gode systemer for å ivareta god dyrehelse og -velferd. Dette gjelder ikke 

minst i fiskeoppdrettet. Ny teknologi åpner for nye muligheter, f.eks. videoovervåking av 

fiskens atferd nede i merdene og løpende kontroll av vannparametere. Presisjonslandbruk 

innebærer bruk av sensorer for tidlig varsling, f.eks. ved at melkens sammensetning 

analyseres i melkeroboten som en indikator for ubalanse i kuas stoffskifte, eller at fotvekter 

avdekker halthet tidligere enn det menneskelige øye. Det er essensielt at den raske 

teknologiutviklingen som nå skjer innen husdyrbruk og akvakultur skjer på biologiens 

premisser og benyttes til beste for dyrs helse og velferd. 
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Kan man redusere miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen? 

Bjørn Einar Grøsvik, seniorforsker, Havforskningsinstituttet 

Miljøkonsekvenser av oppdrett kan skyldes utslipp av miljøgifter gjennom fôrspill og fekalier 

fra et anlegg, medikament mot lakselus tilsatt fôret eller som badmiddel, eller forbindelser 

tilsatt nøtene for å hindre begroing. I 2018 ble det produsert 1,3 million tonn laks og ørret i 

Norge. For å få til dette, ble det brukt 1,75 millioner tonn fôr. Produksjonen var fordelt på 837 

lokaliteter med en variasjon på 680 tonn MTB til 14000 tonn maksimalt tillatt biomasse 

(MTB) pr lokalitet. Gitt at 8 % av foret går gjennom anlegget som fôrspill og 27,7 % av fôret 

blir slippet ut som fekalier, kan dette gi utslipp som fôrspill på 54-1120 tonn pr lokalitet og av 

fekalier på 188-3878 tonn pr lokalitet. I 2017 ble det også brukt ca 1400 tonn kobber som 

grohemmende middel i akvakultur.  

Havforskningsinstituttet utfører overvåking og utvikler oseanografiske modeller for spredning 

av utslipp fra oppdrettsnæringen. Vi gir råd om bærekraftig utvikling av akvakultur og gjør 

risikovurderinger for ulike miljøpåvirkninger fra oppdrettsnæringen. Viktige faktorer for å 

redusere miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen er valg av fôrråstoff, at det blir gjort gode 

for-undersøkelser for at oppdrettsanlegg skal lokaliseres i trygg avstand fra sårbare biotoper 

og å unngå, redusere eller nøytralisere utslipp av miljøskadelige stoff. 
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Hvordan kan urbant landbruk være bærekraftig? 

Petter D. Jenssen, professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU 

Urbant landbruk brer om seg som ild i tørt gress over hele verden. Oslo har fått sin første 

bybonde, og ordet bybonde var et av de nye norske ordene som ble lansert i 2018. Omfanget 

og interessen for urbant landbruk er nå så stor at Landbruks- og matdepartementet har begynt 

å arbeide med en strategi for dette området.  Det er flere årsaker til denne voldsomme 

populariteten. I velstående land blir den yngre generasjonen stadig mer bekymret for 

påvirkningen av menneskelig atferd på miljøet og av kvaliteten på maten de spiser og serverer 

til barna sine. Denne bekymringen, men også den store gleden ved å kunne produsere sin egen 

mat, fremmer urbant landbruk. I fattige land er matsikkerhet en viktig faktor for dyrking i 

byer og bynære områder. Urbant landbruk har mange fordeler utover matproduksjon; det 

produseres mat uten sprøytemidler. Vekstene som dyrkes er ofte grønnsaker, frukt og bær. 

Dette er mat vi bør konsumere mer av, til fordel for helsen vår. Selve dyrkingen kan og gi 

gode opplevelser, og det samme kan de sosiale interaksjonene vi opplever når vi dyrker på 

felles områder i bymiljøer. 

Urbant landbruk engasjerer familier og enkeltpersoner. I tillegg øker den kommersielle delen 

av urbant landbruk. I mange storbyer i Europa dyrker supermarkeder deler av 

grønnsakutbudet i spesielle kabinett i butikken. Det er og firmaer som spesialiserer seg på 

grønnsak-, urte- og sopp-produksjon på ledige arealer på tak, i små veksthus og i kjellere. I 

Oslo dyrker hotellet «The hub» såkalt «ureist» mat på taket og i Paris planlegges Europas 

hittil største urbane dyrkingsområde på taket til «Paris Expo Porte de Versailles». Arealet blir 

på 14 mål.  

I Havana dyrkes 60 % av de grønnsakene som omsettes i byen, innenfor byens grenser. Der 

oppnår de avlinger på opptil 20 kg salat per kvadratmeter helt uten kunstgjødsel og 

sprøytemidler. I veksthus i Norge kan vi dyrke opptil 120 kg tomater/m2. Dette er 

avlingsmengder som langt overgår det som oppnås i vanlig dyrking på friland, og viser at det 

urbane landbruket har mulighet til å spille en betydelig rolle for fremtidig matsikkerhet.  

Hvordan skal vi sikre oss at urbant landbruk er bærekraftig? All planteproduksjon trenger et 

dyrkingsmedium samt gjødsel og vann. Det kan gi fare for avrenning og større belastning på 

de kommunale avløpssystemene. NMBU leder et stort EU-prosjekt for urbant landbruk der 

NIBIO er med sammen med 17 andre partnere, fem av dem i Kina. Prosjektet «Sino-European 

green and smart cities (https://sieugreen.eu)» har som mål skape trivelige og robuste byer som 

gir reduserte utslipp og gjenbruker ressurser; altså - sirkulær økonomi.  Prosjektet er sentrert 

rundt urbant landbruk og ser på hvordan det kan dyrkes bærekraftig samtidig som byens 

avfallsressurser utnyttes både til å lage gjødsel og dyrkingsmedium. Dette foredraget vil vise 

nye metoder for bærekraftig byutvikling basert på foreløpige resultater fra EU-prosjektet 

SiEUGreen.   
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Økologisk mat og helse 

Anne Lise Brantsæter, seniorforsker, Divisjon for smittevern, miljø og helse, 

Folkehelseinstituttet 

Undersøkelser viser at forbrukernes viktigste motivasjonen for å velge økologisk mat er en 

oppfatning av at den er sunnere for egen helse og for miljøet. Disse begrunnelsene er 

imidlertid svært omdiskuterte blant fagfolk.  

Forskning på mulige helseeffekter av økologisk mat er vanskelig å utføre og må gå over lang 

tid. Forskningsstudier som har undersøkt helseeffekter av økologisk sammenliknet med 

konvensjonelt produsert mat, omfatter observasjonsstudier der inntak av økologisk mat er 

selvrapportert. Det finnes ingen gode kontrollerte humanforsøk som viser helseeffekter. 

Derimot er det utført kontrollerte forsøk som sammenligner stoffer i blod og urin etter at 

deltakere har spist økologisk mat i en periode og ikke-økologisk mat en annen periode. Den 

viktigste forskjellen er at det skilles ut langt mindre rester av plantevernmidler etter inntak av 

økologiske mat enn etter inntak av konvensjonelt produsert mat. Det er gjennomført en rekke 

dyreforsøk som har sammenlignet helseeffekter av økologisk og konvensjonelt fôr. De fleste 

av disse dyrestudiene indikerer gunstige effekter av økologisk f.eks. på immunforsvar og 

forplantningsevne, mens andre ikke finner helsemessige forskjeller.  

I 2014 publiserte Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) en kunnskapsoppsummering 

om hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter. 

Når det gjelder human helse, konkluderte VKM at både økologisk og konvensjonell mat er 

trygg å spise. Det var imidlertid for få forskningsstudier til å konkludere med at økologisk mat 

er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. Etter dette er det er 

publisert flere studier på helseeffekter av økologisk mat. Blant annet har to norske studier 

funnet positive helseeffekter på svangerskapsutfall blant gravide som rapporterte bruk av 

økologisk mat. To andre epidemiologiske studier, én fra Storbritannia og én fra Frankrike, 

fant lavere forekomst av kreft, spesielt en type lymfekreft, hos personer som brukte økologisk 

mat. Disse studiene gir ikke svar på hvordan økologisk mat kan medføre lavere 

sykdomsforekomst. Mulige forklaringer kan være at de som spiser økologisk mat får i seg 

mindre plantevernmiddelrester og mer av stoffer plantene selv produserer til beskyttelse mot 

skadelige organismer. Det er også påvist større variasjon i innholdet av mikroorganismer i 

jorda ved økologisk enn ved konvensjonelt landbruk. Alle disse faktorene kan tenkes å bidra 

til gunstig tarmflora som gjør kroppen mer motstandsdyktig.  

De epidemiologiske observasjonsstudiene er interessante og framhever behovet for mer 

kunnskap, men det er ikke mulig å si sikkert at økologisk mat er årsak til disse funnene, fordi 

mennesker som velger økologisk mat også skiller seg fra dem som spiser konvensjonell mat 

på andre måter. De som velger økologisk mat spiser mindre prosessert og mer plantebasert 

mat og har generelt en mer helsefremmende livsstil. 

Nyere kunnskapsoppsummeringer av økologisk mat og helseeffekter, inkludert en 

oppsummering fra Danmark i 2015, en studie initiert av EU-parlamentet i 2016 og flere 

vitenskapelig publikasjoner, har kommet til samme konklusjon som VKM. Selv om flere 

studier peker i retning av at økologisk mat kan ha positive effekter på helseutfall som 

immunforsvar og kreft, er det i dag ikke mulig å konkludere med sikkerhet at økologisk mat 

er sunnere enn konvensjonell mat. 
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Miljø- og samfunnsnytte ved økologisk landbruk 

Grete Lene Serikstad, forsker, Norsk senter for økologisk landbruk 

Økologisk landbruk har en viktig funksjon som spydspiss for utvikling av et mer miljøvennlig 

og bærekraftig landbruk. Sertifisering av slik produksjon gir trygghet for forbrukere, og gir 

produsenter mulighet til å markedsføre varene som økologisk og dekke etterspørselen etter 

slike produkter.  

Globalt er alvorlige miljøutfordringer knyttet til matproduksjon. Flere studier viser at 

økologisk landbruk kan bidra til å løse flere av disse utfordringene. Ved sammenligninger 

mellom driftsformer som økologisk og konvensjonelt landbruk er det nødvendig å vurdere en 

rekke faktorer. 

Mer allsidig vekstskifte, større variasjon i landskapet, mindre nitrogengjødsling og ingen 

kjemiske sprøytemidler i økologisk landbruk gir mulighet for mer liv og mer mat til små og 

store organismer, som insekter og fugler. Flere undersøkelser viser flere individer og flere 

arter av fugler, insekter, edderkopper og planter i slik drift, sammenlignet med konvensjonell 

drift. Dette gjelder også mikrobiell aktivitet i jord drevet økologisk sammenlignet med 

konvensjonelt drevet jord.  

Det er mange kilder til utslipp av klimagasser i matproduksjon. Studier av 20 

mjølkeproduksjonsbruk i Møre og Romsdal viste at utslippene var lavere i økologisk, 

sammenlignet med konvensjonelt landbruk, regnet per arealenhet. Forskjellene er ikke like 

store, regnet per melkeliter. Dette er i tråd med resultatene fra andre studier. Den norske 

undersøkelsen viser også at nitrogenoverskuddet per arealenhet er størst ved konvensjonell 

drift, noe som er i tråd med flere andre studier. Overskudd av reaktivt nitrogen er en av de 

mest alvorlige truslene mot planetens tålegrenser. 

Sammenligninger mellom driftsformer er krevende. Variasjonen innen driftsformene er ofte 

større enn mellom driftsformene. Ved bruk av livsløpsanalyser, LCA, må faktorer som 

biodiversitet, økotoksisitet og innhold av jordkarbon tas med i analysene.  

Nylig ble 528 studier med 2 816 parvise sammenligninger av økologisk og konvensjonelt 

landbruk gjennomgått. Miljøfaktorer som vannkvalitet, jordfruktbarhet, biologisk mangfold, 

klimaavtrykk, klimatilpasning, ressurseffektivitet og husdyrvelferd ble vurdert. Konklusjonen 

fra arbeidet er at økologisk landbruk kan bidra til å løse nåtidas utfordringer innen miljø og 

ressursbruk og er en nøkkel til bærekraftig bruk av arealer. 

- Flaten, O. et al. 2018. Links between profitability, nitrogen surplus, greenhouse gas 

emissions, and energy intensity on organic and conventional dairy farms. Agroecol. Sustain. 

Food Syst., 43:9, 957-983.   

- Knudsen, M.T. et al. 2019. The importance of including soil carbon changes, ecotoxicity and 

biodiversity impacts in environmental life cycle assessments of organic and conventional milk 

in Western Europe. Journ. of Cleaner Prod. 215, 433-443. 

- Lori, M. et al. 2017. Organic farming enhances soil microbial abundance and activity-A 

meta-analysis and meta-regression. PLoS ONE 12(7): e0180442. 

- Sanders, J. & Hess, J. (eds.) 2019. Leistungen des ökologishen Landbaus für Umwelt und 

Geschellschaft. J. H. von Thünen-Institut, Thünen Report 65, 364 s. 

- Tuck, S.L. et al. 2014. Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: 

a hierarchical meta-analysis. Journ. of Appl. Ecol., 51, 746-755. 
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Hvorfor kan lavere matinntak gi bedre helse?  

Anne Simonsen, professor, Institutt for Medisinske Basalfag, UiO  

Vi vet alle at det ikke er bra å spise for mye og at overvekt generelt er assosiert med økt risiko 

for en rekke sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdom. Men, hvorfor er det sånn at 

redusert matinntak kan gi bedre helse? Målet med dette foredraget er å gi en cellebiologisk 

forklaring på hvorfor lavere matinntak kan gi bedre helse og forlenge livet.  

Min forskningsgruppe jobber med å forstå de basale mekanismene involvert i en prosess kalt 

autofagi. Autofagi betyr selv-spising (fra de greske ordene auto phagin) og beskriver en 

prosess hvor cellene våre bryter ned (spiser) deler av seg selv når det er dårlig med tilgang på 

næring, f.eks. ved sult.  

Autofagi er cellens system for avfallshåndtering og resirkulering. Produkter som ikke lenger 

trengs eller er gamle og ødelagte, blir pakket inn i en søppelsekk (autofagosomet) og sendt til 

cellens miljøstasjon (lysosomet) hvor de brytes ned og resirkuleres for gjenbruk. Autofagi 

oppreguleres ved sult, noe som fører til at slike overflødige eller ødelagte produkter brytes 

ned under perioder med sult. I motsatt tilfelle, dersom cellen aldri utsettes for perioder med 

sult, eller autofagi ikke fungerer som det skal, vil avfallsprodukter hope seg opp i cellen., 

Dette kan føre til celledød og i verste fall sykdom. Ergo, sult induserer autofagi, som holder 

cellen ren for søppel og derved hindrer akkumulering av skadelige komponenter som kan 

bidra til sykdomsutvikling. 

Denne prosessen er godt karakterisert på cellenivå, men man har også funnet at autofagi er 

viktig for de positive helseeffektene av nedsatt kaloriinntak (såkalt kalorirestriksjon, CR) og 

faste, som er vist å forlenge livet og reduserer forekomsten av alders-relaterte sykdommer 

som kreft, demens og hjerte-karsykdom. Slike studier er hovedsakelig gjort i genetisk 

modifiserte modellorganismer, men har stor overføringsverdi til oss mennesker, hvor det også 

er godt dokumentert at CR forebygger flere alders-relaterte symptomer, som økt blodtrykk og 

kolesterol.  

Til slutt vil jeg diskutere om det mulig å indusere autofagi på andre måter enn ved sult for å 

oppnå samme gode effekt på helse og aldring – uten å måtte gjennomgå utfordrende CR/faste 

regimer.   
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Hva skal til for at vi spiser sunnere og mer bærekraftig i Norge? 

Olav Kjørven, strategisjef, EAT 

Det er mye oppmerksomhet rundt hva som må til for å begrense vår belastning på jorden, og 

hva som må til for at vi skal leve sunne og gode liv. Et mer bærekraftig kosthold er nødvendig 

både for vår egen helse og for klima og miljø, og mange ønsker å endre kostholdet sitt.  

Men hvorfor er det så vanskelig å endre hva vi spiser? For å jobbe sammen om dette på tvers 

av sektorer, fag og generasjoner, er vi enige om hvor vi skal, hvor vi er i dag, og hvilke grep 

som er viktigst å ta først for å nå felles mål? 

- Hva er sunt og bærekraftig kosthold «på norsk»? 

- hvordan ser det norske matsystemet ut i dag? 

- hvordan kan vi bygge videre på det som allerede er bra? 

- hvilke nye samhandlingsmodeller trenger vi for å lykkes? 

Dette er spørsmål som EAT sammen med Folkehelseinstituttet jobber med i Norge, under 

headingen Matdugnaden. 


