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Bærekraft
▪Et mye brukt – og misbrukt – ord 

▪Hvordan kan vi som forbrukere vite 
om et produkt er bærekraftig?

▪Globalt behov for felles 
retningslinjer 

▪FAO har utviklet et globalt 
rammeverk som definerer 
bærekraftig matproduksjon



Globalt rammeverk for 
bærekraftig matproduksjon

Deler bærekraft inn i fire dimensjoner 
og 21 bærekraftsmål



4 dimensjoner og 21 bærekraftsmål

Dimensjoner  Bærekraftsmål 
 

God styring, ledelse og forvaltning 
(Good Governance) 

Etikk, ansvarlighet, engasjement, rettssikkerhet 
og god bedriftsledelse 

Miljømessig integritet 
(Environmental Integrity) 

Atmosfære, vann, jord, biodiversitet, materialer 
og energi, og dyrevelferd 

Robust økonomi  
(Economic Resilience) 

Investeringer, sårbarhet, produktkvalitet og 
bruk av lokalt næringsliv 

Sosial velferd 
(Social Well-Being) 

Levekår, rettferdig handel, arbeidstakeres 
rettigheter, likestilling, kulturelt mangfold, helse 
og sikkerhet 

 



Fra rammeverk 
til verktøy

▪Utviklet av forskningsinstitutt i 
Sveits

▪Mer enn 60 forskere fra hele 
verden

▪En kombinasjon av 
gårdsbefaring og om lag 300 
spørsmål

▪Krever et ukeskurs i Sveits for å 
ta i bruk verktøyet



Tilbakemeldinger

Positivt:

Økt bevissthet rundt bærekraft 

Påvirker utenfor gårdens grenser 
gjennom innkjøp av driftsmidler

Motiverer til forbedring

Negativt:

Delvis komplisert og vanskelig å 
forstå for «folk flest»

Krevende undersøkelse

Deler av undersøkelsen er lite 
treffende for vanlig gårdsdrift 



Resultater

Rød:  Uakseptabelt 

Orange: Dårlig

Gult: Moderat

Lysegrønn: Godt

Mørkegrønn: Meget godt

→ Godt styresett
→ Respekt for miljøet



Godt styresett

Tema
ansvarlighet

Undertema 
helhetlig revisjon



Helhetlig 
revisjon



Respekt for 
miljø

Dyrevelferd

Dyrehelse



Dyrehelse



SMART vs. KSL

Strengt og omfattende
regelverk

Omtrent alle bønder
er med

En stor fordel for en SMART – analyse



Innkjøp: Hvor handler man, hvordan er varene produsert, transportavstander, støtte av lokalt næringsliv

Jord: Jordhelse, jordpakking, drenering, avlingsutvikling, langsiktige avtaler om jordleie

Fôr: Type fôr brukt til drøvtygger, selvforsyningsgrad av fôr

Infrastruktur: Status på bygninger, redskap, mekanisering, arbeidsmengde/tyngde

Økonomi: Likviditet, gjeld, økonomisk utvikling, rammevilkår, klimaendringer, gjeld/egenkapital

Konflikt: Samarbeid, kommunikasjon, håndtering av evt. konflikter 

Sosialt: Rekruttering, ferie og fritid, deltakelse i frivillig arbeid,  

Arbeidshjelp: Rettigheter, likestilling, lønn, overtid, avtaler, pauser, mat, barnearbeid

KSL: Spissa/grundig på produksjon, SMART: Helhetlig
Økomelk-rådgiving: En mellomting?



Ulike verktøy gir ulike svar

SMART 

o Bruk av utmark
o Gamle verneverdige raser
o Lokale fôrressurser
o Beiting
o Biologisk mangfold
o Bruk av fôrressurser som ikke kan brukes til 

menneskemat

«Tradisjonell» klimamodell

o Stort fokus på metan
o Redusere drøvtygginga 
o Intensive raser og intensiv produksjon

Skjønner forbrukerne hva de får svar på? 



Hva utfordrer 
bærekraften i 

norsk 
jordbruk?



«Jeg er 16. 
generasjon som 
driver denne garden. 
Vitner ikke det om 
bærekraftig drift?»

Men….



Ressursbasert Markedsbasert

Sirkulær 
Lineær 

Ressurser på avveie 

Norsk landbruk dyttes stadig mot høyre  

16. generasjoner



Alt for mange bønder har slutta
75 prosent nedgang siden 1970



Når 18 bønder 
m/fam blir til 1 

«Selv om alle døgnets 
timer tas i bruk er det 
nødt til å bli snarveier»

God agronomi utfordres



Norge på 
langs med 

møkk

▪ 5 000 kubikk med 
husdyrgjødsel 

▪ 40 – 80 skifter

▪ 1 – 4 bygder

▪ Store utfordringer



Tap av dyrkamark 
Beiter i inn- og utmark 

Kulturlandskap og biologisk mangfold



«En drøm for 
industrien»

▪ Fra 5 – 20 kg/person på 20 år

▪ Spiser 60% fôr fra utlandet

▪ Utnytter ikke norske gras og 
beiteressurser

▪ Trenger bare noen hundre 
bønder til jobben

▪ Utfordrer målet om spredt 
matproduksjon



«Alle land må bruke alle tilgjengelige ressurser til 
produksjon av mat»

Kilde: FAO



Generasjonsskifte

Spesielt utfordrende i  
melkeproduksjonen

«Det lønner seg å slakte bruket»



Økonomi

«Det er nok langt 

bedre arbeidskapasitet 

enn økonomi på 
gården»

Økende gjeldsgrad -

firedobling siden 1999



Vedtatte målsettinger for 
norsk landbruk: Samfunnsoppdraget

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



Vi ta mye bedre 
vare på 

eksisterende og  
nye bønder skal vi 

nå målene


