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Kan vi i Norge forestille 
oss en situasjon uten 

matsikkerhet?

Er det tenkelig at 
hyllene tømmes?

Hva kan true 
matforsyningene?



Covid-19-pandemien ga selvforsyings-
diskusjonen ekstra fart, men lite retning



Covid-19-pandemien ga selvforsyings-
diskusjonen ekstra fart, men lite retning

Covid-19-pandemien viste hvor uforberedt samfunnet er når selv en varslet hendelse 
oppstår. Samfunnet hadde ikke beredskapsplaner og lager av samfunnsviktige 
forsyninger som stod i forhold til krisens omfang. Det oppstod også uro knyttet til 
sårbarhet i logistikksystemene for matforsyning. 

European Commission, november 2021:
«COVID-19-krisen var en vekker for de som 
mente alvorlige forsyningsutfordringer for 

mat i butikker i EU var utenkelig»



EU Commission tar matsikkerhet og 
forsyningsberedskap på alvor:

• EU vil trappe opp sin koordinering av en felles 
europeisk reaksjon på matkriser

• EU kommisjonen vedtok 12.11.2021 en 
beredskapsplan for matforsyning og matsikkerhet i 
krisetider 

• EU oppretter European Food Security Crisis 
preparedness and response Mechanism (EFSCM)

. 



Norges matsikkerhet hviler på 3 pilarer:

1. Kontinuerlig, stabil produksjon av mat-
og fôrvarer – mestring av utfordringer

2. Ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget 
a) Arealene og jordsmonnets produktivitet
b) Vannressursene – kvalitet og mengde
c) Planter og dyr – de genetiske ressursene 

3. Velfungerende handelssystemer 



Trygg matforsyning i en verden full av 
kriser, og alle påvirker matsystemet ? 

• Klimakrise – på vei mot 2,7 grader
• Naturkrise – artene dør
• Matkrise – flere sulter
• Vannkrise – mange tørster
• Ulikhet og fattigdomskrise
• Energikriser
• Cyberkrim
• Logistikksvikt
• Geopolitisk usikkerhet og spenning øker

Illustrasjon: Gravitas Magazine



Matsystemer som ikke gir 
matsikkerhet er ikke bærekraftige! 

Matsikkerhet betyr at:
alle mennesker, til enhver tid, har fysisk og 
økonomisk tilgang til nok, trygg og 
næringsrik mat som dekker deres 
ernæringsmessige behov og matpreferanser 
slik at de kan leve et aktivt og sunt liv
Globalt: Økende mat-usikkerhet

FAO, World Food Summit, 1996 definition. Foto: Arne Bardalen, privat  og 
Erling Fløistad, NIBIO
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Globalt: Økende mat-usikkerhet
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grenseoverskridende matsikkerhetsrisiko

FAO, World Food Summit, 1996 definition. Foto: Arne Bardalen, privat  og 
Erling Fløistad, NIBIO



Tre begreper fra læreboka:
Bærekraftige matsystemer leverer matsikkerhet og ernæring for alle og 
opprettholder levebrødet til aktørene i matsystemet, uten å svekke det 
økonomiske, sosiale og miljømessige grunnlaget for matsikkerhet og 
ernæring for fremtidige generasjoner (FAO).
Matvareberedskap er uttrykk for evnen til å iverksette tiltak ved ubalanse 
eller kriser i matsystemet og verdikjedene for mat, og som gir seg utslag i 
produksjons- og tilbudssvikt, etterspørselssjokk eller logistikksvikt
Resiliente matsystemer har kapasitet til å forhindre katastrofer og kriser, 
samt å forutse, absorbere, og gjenopprette raskt og effektivt på bærekraftig 
måte. Og beskytte, gjenopprette og forbedre matsystemer i møte med 
trusler som påvirker jordbruk, ernæring, matsikkerhet og mattrygghet 
(FAO)



Matsystemer og matverdikjeder

1. Matsystemer - systemer der alle deler er gjensidig avhengig av hverandre 
2. Hendelser i matsystemene får følgekonsekvenser i andre systemer og motsatt
3. Svikt i primærproduksjonen påvirker nedstrøms forsyningssikkerhet
4. Endringer i forbrukeradferd, økonomi eller reguleringer virker tilbake i kjeden



Matsystemene - suksess eller fiasko?



Men, 
• Hver kveld går fortsatt 

hundrevis av millioner 
mennesker sultne til sengs. 

• Tre milliarder mennesker har 
ikke råd til et sunt kosthold. 

• To milliarder er overvektige 
eller sykelig overvektige. 

• Nesten en tredjedel av all mat 
som produseres, går tapt eller 
kastes.

Matsystemene - suksess eller fiasko?



Kornavling per dekar
1946-2019

Ytelse per melkeku
1900-2019

Kilde: NIBIO Jord- og Plantekultur 2020

Norsk jordbruks produktivitet – ødelagt matsystem eller
historien om skrittvise forbedringer og bærekraft?



% change from year 2000

Klimaendring, matproduksjon og risiko (2050 vs. 2000)

• Svekker matproduksjonen i mange regioner
• Høyere temperaturer, særlig over landarealer
• Endret nedbørsmengde og fordeling
• Økt frekvens og intensitet av ekstremepisoder
• Mer plante- og dyresykdommer
• Negative effekter på fiske og akvakultur



Kan havet redde matsikkerheten?
Endret klima betyr redusert marin produksjon (IPCC)

16Kilde: THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE 2020

Akvakultur 47 % av sjømaten
Havøkosystemer og klimaendring:
• Havforsuring
• Oksygenfrie havområder
• Marine hetebølger
• Bestandsmigrasjon
• Endrede havstrømmer
• Endret vertikal skiktning
• Endret næringsstoffkretsløp
• Forvaltningssvikt, vedvarende
• Kriminalitet -Tjuvfiske



Fortellingen om norsk laksefôr 1990-2020 
Laksens klassereise fra kannibal til veganer



Risiko i global matproduksjon – 95% fra landjorda

Source FAO og EU-commission

Flood/sea level

Water scarcity

Pollution

Biodiversity loss

Deforestation

Desertification

Soil degradation

Erosion

Land scarcity

Cropland

Ressursforvaltningen der maten produseres og folk flest lever
er ikke bærkraftig og øker truslene mot matsikkerheten



Nordisk matkonsum: Fotavtrykk og 
risikoeksponering i andre land

Bærekraftig matkonsum 
i Norden? 

• 50% av åkerjord til
produksjon for nordiske
matkonsum er lokalisert
utenfor Norden

• 90% av vannforbruk til
vanning skjer utenfor
Norgen

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

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



Geografisk óg genetisk konsentrasjon av kaloriproduksjon, 

IPCC: Økende sannsynlighet for at klimaendringene kan skape samtidige 
klimasjokk i viktige globale matproduksjonsområder



Handel går bra når logistikken fungerer

21

Det globale systemet – sterk økning i global 
matvarehandel 

Transportruter og infrastruktur er sårbare 
elementer i det globale matsystemet

50 % av all hvete gjennom Suez, Gibraltar og Bosporus

50 % av all soya gjennom Panama og Malaca



Store
kornprodusenter
eksporterer klima-
risko til mange land
RCP 8.5 2070-2090

A significant
source of risk



Kornkjøpere
importerer 
klimarisiko fra (få) 
land
RCP 8.5 2070-2090



Klimaendring, avlingssvikt og kaskadeeffekt i matsystemet



Klimaendring, avlingssvikt og kaskadeeffekt i matsystemet



Klimaendring, avlingssvikt og kaskadeeffekt i matsystemet



Matsikkerhet og forsyningsrisiko i et mer 
usikkert globalt risikobilde 

• Klimaendringer og ekstremvær
• Areal- og vannknapphet, jordtap og jordforringelse
• Plante- og husdyrsykdommer
• Tap av genetisk variasjon
• Eksportbegrensninger
• Hendelser i andre systemer forstyrrer matsystemet
• Geopolitiske konflikter påvirker handel og transport

Norge bør lære av EU 
Trenger vi en Norwegian Food Security 
Crisis preparedness and response Mechanism?
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