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Olav Reksen, professor ved Veterinærhøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet, skaper inntrykk av at det å produsere mindre kjøtt- og melk, av hensyn til klima,
kan føre til dårligere matforsyning og matsikkerhet i Norge (1). Den nyeste
landbruksforskning og offentlige tall viser det motsatte: Hvis man produserer mindre kjøtt
og melk i Norge, vil man totalt kunne produsere mer mat til mennesker, både i Norge og
resten av verden (2, 3). Det viktigste er uansett at lavere kjøttkonsum er nødvendig for bedre
folkehelse (4). Allerede i dag brukes 90 prosent av norsk dyrket mark, inkludert to
tredjedeler av matkornarealene, til å dyrke husdyrfôr (5). Også Norsk institutt for
bioøkonomi skriver at «… mesteparten av arealet med fulldyrket eng i Norge kan brukes til
produksjonen av poteter og de viktigste grønnsakene (kål, kålrot og gulrot)» (6). Det anslås
også at dyrkning av erter, såkalte proteinvekster, kan mangedobles. I tillegg importeres
enorme mengder mat som kunne blitt menneskeføde, til å lage husdyrfôr.
Landbruksdirektoratets statistikk viser at norske drøvtyggere til sammen forbruker mer
kraftfôr enn fjørfe og svin (3). Mengden importert soya som går til å lage norsk husdyrfôr
kan alene dekke proteinbehovet til alle nordmenn i et helt år. Norsk utmark er dekket med
snø store deler av året. Beitesesongen er derfor kort, to til fire måneder i året, og
mesteparten av det norske kuer spiser, enten kraftfôr eller gressfôr, kommer fra dyrket
mark.

Ingen husdyr kan produsere mer næring enn det de selv forbruker. Dersom vi hadde dyrket
plantekost fremfor husdyrfôr ville det gitt mer mat per dekar jord målt i kalorier og protein
(2). Dagens omfattende norske kjøttproduksjon er derfor sløseri med matressurser.

Vi som er opptatt av folkehelsen, vet at mengden kjøtt og mettet fett i norsk kosthold bør
reduseres. Dagens høye inntak øker risikoen for noen typer kreft, hjerte- og kar- og andre
sykdommer. Dette er helsemyndighetene svært tydelige på i sine kostråd. Helsedirektoratet

https://tidsskriftet.no/
mailto:tanja@hepla.no


Mindre kjøtt for folkehelse, selvforsyning og klima | Tidsskrift for Den norske legeforening

har i tillegg regnet ut at lavere kjøttforbruk kan spare samfunnet for noen milliarder
skattekroner (4).

Svaret på Reksen sitt spørsmål om norske myndigheter bør satse på en storstilt reduksjon
av norsk kjøtt- og melkeproduksjon, er derfor klart «ja». Gitt at Reksens kunstige
motsetning mellom lavere kjøttproduksjon og god matforsyning hadde vært sann, måtte
uansett norske husdyrindustrier løse sine utfordringer på egen hånd, uten at det gikk på
bekostning av liv og helse. Det er synd at en forsker ved et av Norges største universiteter
har en annen mening.
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