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Å begrense norsk kjøtt- og melkeproduksjon er ikke den beste veien å gå mot
lavutslippssamfunnet.

I hvilken grad spiller norsk matproduksjon en viktig rolle i klimaproblemene? Bør norske
myndigheter satse på en storstilt reduksjon av norsk kjøtt- og melkeproduksjon for å
redusere norske CO2-utslipp? «I dag er matproduksjon verdens største miljøproblem»,
kunne vi lese i en kronikk i Aftenposten signert Camilla Stoltenberg, direktør ved
Folkehelseinstituttet, og Gunhild A. Stordalen, styreformann i organisasjonen Eat. De
kunne fortelle at matproduksjonen er vår største forurensningskilde og mat vårt største
helseproblem, og fremhevet skatt og avgifter som mulige virkemidler for å redusere
forbruket av kjøtt- og meieriprodukter (1). Matforsyning, matkvalitet og mattrygghet må
imidlertid også inkluderes i diskusjonen. Og er det nå så sikkert at folkehelsen og miljøet i
Norge hadde blitt bedre om bøndene hadde spart seg bryet i sommer med å kjempe mot
tørken for å sikre husdyra føde til vinteren?

Økte nasjonale klimaavgifter på landbruksprodukter vil bidra til nedbygging av
husdyrholdet i Norge. Ifølge en stortingsmelding kan det medføre økt import av kjøtt og
melkeprodukter fra land med mindre ren matproduksjon enn vår egen (2), med negative
konsekvenser for miljøet og folkehelsen i Norge.

Norsk melk- og kjøttproduksjon har det laveste forbruket av antibiotika i Europa (3). På
verdensbasis brukes rundt 80 % av all antibiotika i matproduksjon, mens kun 10 % av all
antibiotika går til matproduserende dyr i Norge (4). Lite forurensning med antibiotika i
næringskjeden bidrar til lav risiko for at nordmenn smittes med multiresistente bakterier.

Landbruk står for 8 % av de norske klimagassutslippene (5), lave tall ifølge FNs ernærings- og
landbruksorganisasjon (6). God helse, effektiv produksjon og god reproduksjon hos dyrene
våre, er viktige bidrag til relativt lave utslipp av klimagasser fra norske husdyr (6). Svært
alvorlige dyresykdommer og zoonoser opptrer kun unntaksvis hos oss. Tørke kan
imidlertid medføre import av smittefarlig fôr fra områder der slike sykdommer er
endemiske. Årvåkne bønder og dyktige veterinærer vil forhåpentligvis bidra til å sikre dyre-
og folkehelsen også gjennom denne vinteren.
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Norsk klima egnet til gressproduksjon
FN har estimert at verdens befolkning vil være 11 milliarder ved århundreskiftet, før
folketallet avtar og stabiliseres rundt ni milliarder (7). Norges bidrag til å øke
matproduksjonen er imidlertid begrenset av et klima som egner seg bedre til
gressproduksjon enn korn- og grønnsaksdyrking. I dag er vi i stor grad selvforsynte med
melk, sjømat og kjøtt, men vi importerer 70 % av matkornet. Vi produserer halvparten av
grønnsakene og en forsvinnende liten andel av frukten vi konsumerer (8). Ifølge
Helsedirektoratet bidrar norske råvarer med drøyt 40 % av kaloriene som vi setter til livs
(selvforsyningsgraden), resten er importert som mat eller som fôr til husdyr og
oppdrettsfisk. Direktoratet rapporterer videre at vi kunne dekket 90 % av energibehovet
vårt (dekningsgraden) hvis vi hadde konsumert den andelen av sjømaten som er basert på
norske ressurser. Fisk dekker kun 2 % av energiinntaket vårt i dag, mens to tredeler av
kaloriene kommer fra vegetabilsk føde (8). Kanskje ville økt inntak av fisk, i tråd med
Helsedirektoratets anbefalinger, ha vært en bedre strategi enn å øke importen av
vegetabilsk mat?

Kultiveringen av landet var i sin tid basert på at husdyrene kunne berge oss gjennom
vinteren, slik disse berger den afrikanske småbonden gjennom tørken i dag. Strategien er
aktuell mange steder på kloden selv om vi kan få tilsendt hva vi måtte ønske fra hvor som
helst i verden. Øker vi den vegetabilske andelen av vår diett, vil vi få økt matimport. Hvor
eller hvem skal vi ta dette fra? Kina kjøper i dag opp store landarealer og inngår langsiktige
leieavtaler i andre deler av verden for å sikre fremtidig matforsyning til egen befolkning (9).
Det er vel ikke et eksempel til etterfølgelse? Prisen på hvete og mais steg med henholdsvis
150 % og 250 % under matvarekrisen i 2007–08 (9). Nå opplever store deler av Europa svikt i
avlingene på grunn av tørke, og verdensmarkedet kan forvente en prisøkning på mat også i
år.

Norsk landbruk må selvsagt jobbe for å få lavest mulige utslipp, og utslippene har avtatt de
senere år (5). Å gi norsk melk- og kjøttproduksjon en hovedrolle i klimakampen blir
imidlertid et sidespor. Reduksjoner i norsk melk- og kjøttproduksjon vil ikke føre oss langt i
retning av lavutslippssamfunnet. Derimot vil importen av kjøtt- og meieriprodukter av
lavere kvalitet tilta, mens den nasjonale matforsyningen vil avta.
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