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Vi har tatt utgangspunkt i hovedalternativet: En selvforsyningsgrad på 61 % som følge 
av tiltaket «2/3 rødt kjøtt, delvis kostråd og økt norskandel» 

 

Endringene i kosthold kan ikke gjennomføres uten etter vesentlig kostholdsomlegging som 
forutsetter økt tollvern for korn- og bakervarer og grønt, og da særlig importen fra EØS-
området. En sterk økning i forbruk av norsk korn til menneskemat, vil kreve økt bruk av havre 
og bygg og hvete av lavere kvaliteter. Det vil da gi en stor endring i bruk av kornvarer  i 
Norge. Videre krever det sterke stimuli for økt norskandel av grønt og potet, samt økt forbruk 
og begrensninger i etterspørsel etter kjøtt gjennom stor kostnadsvekst eller andre tiltak. Et 
slikt kosthold vil gi vesentlig fall i norsk arealbruk. Det er ikke nødvendig med noen nedgang i 
husdyrproduksjon for å få vesentlige økninger i potet, grønt og evt kornproduksjon og dermed 
økning i norsk selvforsyning. 

 

Innledning 

I rapporten Klimakur 2030: «Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk». sier bl.a. Tabell 
19 at man ved halvparten av scenariene skal kunne øke selvforsyningsgraden med drøye 10 % 
i 2030 fra 48 % i referansebanen for 2030. Dette er da særlig knyttet til økt norskandel og 
varierer lite med endring i bruk av rødt kjøtt. Hovedscenariet som det fokuseres på er 
alternativet med «2/3 rødt kjøtt, delvis kostråd, økt norskandel» (tabell 19). 

 

 



     

Det er likevel ikke helt klart hvordan dette skal åpnes i praksis, men vi får en indikasjon på s. 
63, der det heter: «For å stimulere til endring av forbruksvaner, bør informasjon om negative 
effekter av høyt forbruk av rødt kjøtt, suppleres med informasjon om de positive effekter av å 
spise mer planter og fisk. I tillegg bør befolkningens kulinariske kunnskap heves ved å gi 
praktisk informasjon om hvordan man tilbereder mat med mer grønnsaker og mindre rødt 
kjøtt.» Dette er videre diskutert i stort omfang i Klimakur og jordbruksvedlegget der.1 

 

Hvis vi forsøker å se hva dette innebærer med en slik omstilling så er det i praksis en sterk 
økning i bruk av norsk korn som skal gi dette løftet, samt atskillelig mer potet og grønnsaker, 
litt mer frukt, men overraskende nok ikke mere fisk. Det holdes på samme nivå som tidligere, 
dvs 2 % av energien (tabell 1).  

 

Tabell 1.  Anslag på norsk energiandel og hvilke endringer som ligger i Klimakurs 
forslag. (Basert på tabell 7 i klimakur og Utvikling i norsk kosthold, samt egne 
anslag på endring). 

Matvaregruppe Energiandel i 
kostholdet i 
dag (Tabell 7, 
referansebane 
2017) 

Norsk 
energiandel i 
dag (fra 
utvikling i 
norsk 
kosthold) 

Hovedalternativ 
2/3 rødt kjøtt, 
økt norskandel, 
delvis kostråd 
2030 (Tabell 7) 

Endring fra i 
dag (anslag) 
norsk 
selvfforsyning 

Melk 19 17 15 -2 
Kjøtt 13 13 9 -4 
Egg 1 2 2 +1 
Fisk 2 2 2 0 
Totalt animalsk 35 % 34 % 28 % -5 
     
Korn 28 10 201 (34 %*) + 10 
Grønt, frukt, 
potet 

15 5 151 (18 %*) +10 

Sukker 13 0 10 -3 
Oljer 9 0 9 0 
Totalt planter 64 % 15 % 72 %  
Totalt  99 % 49 % 100 % 12 (total 

endring) 
1Anslått norskandel for å få økning til 61 % energiandel under dette alternativet. 

*Total energiandel fra korn- og grøntprodukter under dette alternativet. 

Den store endringen kommer gjennom økt norskandel og økt forbruk av kornprodukter noe 
som gir over dobling av volum av korn. Samtidig som forbruket av poteter øker sammen med 
øvrige planteprodukter. Forbruket av kjøtt vil synke med 1/3, noe som er forventet ut fra 
tiltakene, men også energiandelen fra melk synker, og sukkerforbruket forutsettes ned mot 
anbefalt nivå. Med disse fallene i forbruk, forutsettes det en sterk økning i de to sektorene 

 
1 Klimakur Vedlegg 1 s 234‐253 



     

som da skal stige, korn og grønt-potet. De må det stige med anslagsvis 10 prosentpoeng hver 
for å oppfylle en selvforsyningsgrad på 61 %. Dette er beregninger vi selv har gjort for å få 
regnstykket til å gå opp. Veksten er tenkt å skje primært gjennom økt norskandel, men også i 
noen grad gjennom økt forbruk.  

 

Tabell 2.  Oversikt endringer i norskandel (tabell 2, 5), volum og påfølgende 
totalendring.   

Varegruppe Norskandel ref 
bane 

Norskandel 
hovedalt 

Volum ref 
bane 

Volum 
hovedalternativ 

Endring 
% 

Korn 40 % 70 % 180  393 118 
Poteter 62 % 95 % 92 174 89 
Kjøtt 90 % (anslag) 95 358 238 -34 

 

Det er uklart hvilke produkter som skal utgjøre økningen i grøntsektoren, der bare gulrot og 
løk kommer ut med vesentlige økninger i tabell 5 i rapporten Klimakur 2030: «Overgang fra 
rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk».  

 

Dagens trender 

Rapporten forutsetter en rekke endringer i forbruk som i liten grad stemmer med dagens 
trender. Kjøttforbruket i Norge har steget de siste to generasjonene fra knappe 40 kg i 1959 til 
ca 80 kg i 2018 (figur 1). Det er særlig fjørfe som har stått for den store veksten mens 
drøvtyggere har vært rimelig stabile siden 1989. De siste ti årene har forbruket vært stabilt. 

 

Figur 1. Kjøttforbruk på engrosnivå i kilo per år per person i Norge fra 1959 til 2018. 
Kilde: Utvikling i Norsk kosthold, Helsedirektoratet 2019 

 

Norsk korns andel av det totale kornforbruket i norsk kosthold har ligget ganske stabilt på en 
drøy tredjedel av totalforbruket dvs ca 40 %. I dag er to tredjedeler av bakervarer forbrukt i 
Norge bakt på mel i Norge, der halvparten av matmelet dekkes av norsk korn, mens resten av 



     

melet utgjøres importert korn (hvete). Den siste tredjedelen av forbruket utgjøres ferdige 
bakervarer og kornvarer som pasta som importeres fra EØS-området.   

I forhold til poteter  har forbruket av matpoteter i husholdningen stupt til 16 kg per person, 
mens industripotet er stabilt (figur 2). Da fortoner en dobling av forbruk seg som svært høyt, 
om ikke særlige virkemidler iverksettes. 

Figur 2.   Utviklingen av forbruket av friske poteter per person. Kilde:  
   Opplysningskontoret for frukt og grønt. 

 

 

Så sterke endringer som er forutsatt i Klimakurs beskrivelse av tiltaket «Overgang fra rødt 
kjøtt til vegetabilsk og fisk» Klimakur vil neppe la seg gjennomføre uten betydelig bedret 
tollvern mot ferdige importerte bakevarer og endret bruk av norsk korn med mer bygg og 
havre. Videre trengs vil sannsynligvis begrensninger import av ris, pasta mm bli nødvendig, 
for å fremme bruk av norsk potet. Sannsynligvis vil vi også måtte se en sterk avgiftsbelegning 
eller andre tiltak for å redusere kjøttforbruket så mye som forutsatt på alle kjøttslag, utenom 
kylling. 

En videre utfordring er knyttet til økt norsk forbruk er kvaliteten på norsk mathvete. I de fleste 
år oppnår bare halvparten av norsk hvete kravene til bakekvalitet, samtidig som totalavling 
varier med opptil 300 000 tonn mellom år ref, forholdet mellom 2018 og 2019 i tabell 3.  

Tabell 3  Tilgang mat- og fôrkorn i tonn med gjennomsnitt for perioden 2014–2018, 
tilgang 2018 og prognose 2019 (Norske Felleskjøp, 2019a). 

 
Gjennomsnitt 

2014–2018 
 

Tilgang 2018 
 

Prognose 2019 



     

Mathvete  165 000  84 400  207 000 

Fôrhvete  164 000  42 200  234 000 

Hvete i alt  329 000  126 600  441 000 

Matrug  21 000  2 400  15 000 

Fôrrug/rughvete  16 000  5 300  35 000 

Rug i alt  37 000  7 700  50 000 

Bygg  507 000  408 900  539 000 

Havre   259 000  146 700  220 000 

Korn i alt  1 132 000  690 000  1 250 000 

 

Og fordi modellen forutsetter at vi ikke bare skal spise mer korn, men primært mer norsk 
korn, så vil dette vanskelig kunne gjøres med dagens bakervarer.  

Tabell 4 Prognose for importbehov av matkorn for sesongen 2019/2020 i tonn (Norske 
Felleskjøp, 2019a). Kilde: Korn og konjunktur 2020. 

 
Hvete Rug Bygg Havre Totalt 

Forbruksprognose 263 000 20 000 3 000 37 000 323 000 
Forbruk norsk matkorn 127 000 15 000 3 000 15 000 160 000 
Import matkorn 136 000 5 000 - 22 000 163 000 

Videre er det løpende en sterk økning av  foredlete korn- og bakervarer fra EU (figur 3). Det 
innebærer at det kommer inn stadig større volumer av halvfabrikata deiger, fryste bakervarer, 
kjeks og knekkebrød som samlet utgjør et kornvolum tilsvarende norsk forbruk av eget korn. 
En del av dette kunne vært produsert i Norge, men på importert korn i hovedsak, så det ville i 



     

en normalsituasjon ikke økt selvforsyningen mye om denne importen hadde blir reversert. 
Men verdiskapingen i bakerinæringen ville ha økt. 

 Figur 3. Import av brød og bakervarer, omregnet til kornekvivalenter, fra 2000 til 2018 i 
tonn (Egne beregninger basert på tall Landbruksdirektoratet/SSB/AgriAnalyse, 
2019). Kilde: Korn og konjunktur 2020. 

 
 

Likevel ville en økt norsk andel av verdiskapingen være ganske krevende handelspolitisk, 
fordi dette er en del av flyten i EØS-avtalen. Norge vil ikke kunne opprettholde verken 
bakeevne eller mengde på norsk hvetemel om vi skal ha 70 % norskandel i melet og øke 
volumet med rekke andre produkter enn vi i dag produserer. Disse vil enten måtte utgå eller 
endre produktspesifikasjoner. Aller helst burde det spises mer flatbrød, byggryn og grøt, skal 
vi utnytte det norske kornet i større grad enn hva vi ser i dag.  

 

En økning i produksjon av korn forutsetter ikke at forbruket av animalske produkter 
reduseres. Fra toppnivået på 3,6 mill dekar er kornarealet falt til om lag 2,8 mill dekar i dag 
uten at grasarealet har steget særlig i perioden 2004-2018. Ei heller arealet av potet, 
grønnsaker, frukt og bær har økt og nedgangen i kornareal er mye større enn det vesle 
grasarealet har økt (Tufte og Thuen 2019), selv om grasarealet har økt noe mer i 
kornområdene. 
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Det meste av forbruksveksten i Klimakur tas gjennom økt norskandel og for korn betyr det 
primært høyere bruk av eksisterende kornavling, mens for potet og grønnsaker må arealet øke. 
Samlet utnyttes 220 000 da til potet og grønt i dag. En økning av areal tilsvarende modelert 
forbruksvekst vil kreve i underkant av 200 000 da større areal, som vil måtte tas fra dagens 
kornareal, som er de eneste områder med en størrelse og jordkvalitet der det vil være 
økonomisk regningssvarende å øke produksjonen. Der drøvtyggerne primært blir borte, i 
grasområdene, er det vanskelig å se at det foreligger reelle alternativ, da korn, grønt og 
potetproduksjonen vil kreve andre arealer. 

En økning i kornproduksjon i landet sammen med større areal av potet og grønt hviler i 
praksis på de stimuli som iverksettes for å nå disse målene spesifikt. Og fordi mesteparten av 
grasbasert husdyrproduksjon skjer utenfor kornområdene, er det ikke nødvendig å senke 
husdyrproduksjonen for å øke produksjonen og forbruket av korn og grønt/potet.  

 

Volum og arealendringer 

Når kjøttproduksjonen på drøvtyggere synker med ca 1/3, og går det vesentlig ut areal som 
ikke har annen alternativ anvendelse. Samtidig faller kjøttproduksjonen også knyttet til gris og 
det betyr betydelig redusert kornbehov til kraftfôr, tilsvarende minst 200 000 tonn bare til 
grisen. Videre er det noe uvisst hvor stort fallet i behovet for drøvtyggere blir. Melkeku vil 
med økt ytelse antakelig ligge på samme nivå til tross for redusert antall dyr, mens forbruket 
til småfe og ikke minst ammeku vil falle vesentlig med anslagsvis minst 200 000 tonn samlet. 
En rimelig antakelse er at om lag halvparten av kraftfôret både til drøvtygger og gris utgjøres 
av norsk korn og dette vil da utgjøre 200 000 tonn. Tilsvarende er det antatt at forbruket fra 
mennesker av norsk korn skal stige med om lag 200 000 tonn.   Derfor er det lite trolig at økt 



     

kornforbruk i kosten vil kompensere for redusert fôrbehov for husdyrene og det vil neppe gi 
grunnlag for høyere kornproduksjon i Norge selv om direkte spist korn øker.  

 

Tabell.  Korn-, og kraftfôrforbruk og endring fra ulike grupper i 2018 og 2030 i 1000 
tonn.. (kilde: Korn og konjunktur 2020, Mittenzwei 2020, AgriAnalyse overslag). 

Dyreslag 2018 1000 tonn 2030 1000 tonn Endring i 1000 
tonn 

Endring i 
norsk 
kornforbruk 

Menneske 180 (norsk) 392 (norsk) 210 + 210 
Gris 477 286  -190 -95 
Drøvtygger 1081 881 -200 -100 

 

MAO så er økningen i forbruk omlag på nivå med forventet nedgang.  
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