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Forord

Denne rapporten tar for seg hvilke produkter som kan erstatte bortfall av norske
husdyrprodukter, som følge av en eventuell omlegging til et mer plantebasert kosthold.
Rapporten skisserer også mulighetene for økt norsk produksjon av ulike vegetabilske
proteinvekster som kan erstatte husdyrprodukter. Videre ser den nærmere på hvilke land som
er de største produsentene og eksportørene av vegetabilske protein- og fettvarer, og tar opp
ulike problemstillinger knyttet til muligheten i å sikre en stabil forsyning fra mulige
importland.
Forhold som, mattrygghet, bærekraftig landbruk, herunder biologisk mangfold, samt
politiske mål som landbruk over hele landet, berøres ikke i rapporten.
Denne rapporten utfyller Laila Aass’ gjennomgang av Eat-Lancet rapporten (2019) der
konsekvenser for norsk landbasert matproduksjon beskrives ved eventuell omlegging til Eatdietten. Takk til Birger Svihus, Vilde Haarsaker og Torbjørn Tufte for kommentarer og
gjennomlesning.
Vi takker styret i Norsk Landbrukssamvirke for finansiering av rapporten gjennom
tildeling av midler til arbeid med internasjonale spørsmål.
Oslo, desember 2020
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder
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Sammendrag

I de siste årene har det vært økt debatt om hvorvidt vi bør spise mer planter og mindre kjøtt,
særlig begrunnet i argumenter knyttet til klima, helse og ressurssituasjon. Argumentasjonen
har gjerne et globalt perspektiv, men har likevel begynt å gi utslag i politiske initiativer på
lokalt nivå. Blant annet har Oslo skrevet under på C40-erklæringen, som forplikter
hovedstaden til å jobbe for å oppnå en «planetær helsediett» for alle innen 2030. Den
«planetære helsedietten» som det tas utgangspunkt i, er designet av EAT-Lancetkommisjonen.
I dag inntar gjennomsnittsnordmannen om lag 37 prosent av kaloriene sine fra animalske
varer (meieri, kjøtt, egg og fisk) og 63 prosent fra planter (korn, grønnsaker, frukt, potet,
sukker og oljer). Mens vi for animalske produkter har en norskandel på nærmere 94 prosent,
er norskandelen for vegetabilske produkter kun ca. 23 prosent. Korrigert for import av
husdyrfôr blir norskandelen for meieri og kjøtt ca. 75 prosent, noe som viser at Norges
forutsetninger for selvforsyning er langt bedre for animalske produkter enn for vegetabilske
produkter. Årsakene er flere, men det reflekterer i praksis Norges ressursgrunnlag for
matproduksjon.
I tillegg til klima, som begrenser hva man kan dyrke, legger mengde dyrkbart areal
begrensninger på hvor mye som kan dyrkes. I Norge er tre prosent av arealet dyrkbart, og av
dette er det bare 30 prosent, det vil si én prosent av det totale landarealet som er egnet til å
dyrke korn, og bare noen promille der lønnsom produksjon av grønnsaker og matkorn er
mulig. En annen begrensning ligger i kombinasjonen av Norges høye kostnadsnivå vis-a-vis
våre importland, og relativt lave eller fraværende tollsatser på en del vegetabilske matvarer til
menneskelig forbruk (regulert gjennom WTO-avtalen) som i praksis er urealistisk å få høynet.
Til sist ligger naturligvis forbruksvaner som en begrensning for hvor mye norske matplanter
utgjør i kostholdet. Det er begrenset hvor mye gulrot og kålrot Ola Nordmann vil spise, og
forbruket av poteter, som har gode dyrkingsforhold i Norge, går ned år for år.
Det er også mulig å spise en større andel av kornet som dyrkes i Norge direkte av oss
mennesker, men dette forutsetter at forbrukeren spiser mer grøt, velling og flatbrød, framfor
brød og bakst som krever god bakekvalitet på kornet. I dag går korn som tilfredsstiller
kravene til matkorn, til produksjon av mel og brød, som er varer forbrukerne vil ha, mens
resterende går til husdyrfôr, som omdanner kornet til kjøtt, egg og melk. Det er derfor ikke
slik at kraftfôrproduksjon til husdyrene legger noen begrensning på forbruket av norsk
matkorn, det er det våre matvaner og høye krav til melkvalitet som gjør.
Mens det er agronomisk mulig å dyrke langt mer av karbohydratrike kulturer som poteter
og rotgrønnsaker, er det mindre potensial for å øke produksjonen av proteinrike matplanter.
NIBIO har beregnet at det er agronomisk mulig å øke planteproteinproduksjonen med 11
prosent i Norge fra dagens produksjon på 110 000 tonn på det eksisterende kornarealet. Dette
utgjør om lag en økning på 12 000 tonn planteproteiner årlig. Dette er et begrenset volum
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sammenliknet med protein fra dyrehold. I tillegg vil og andre utfordringer, som tollfrihet på
tørre belgvekster og lave volum å foredle for industrien, gjøre denne økningen krevende.
Selv om det er agronomisk mulig å øke produksjonen av poteter og enkelte grønnsaker,
samt teoretisk mulig å spise mer av kornet vi produserer direkte av mennesker, vil imidlertid
dette i liten grad kunne erstatte animalsk kosthold.
Mindre norskprodusert animalsk mat i kostholdet vil kreve økt inntak av vegetabilske varer
med høyt protein- og fettinnhold. De sentrale alternativene til kjøtt og melk fra norske husdyr,
er hovedsakelig belgvekster, nøtter og planteoljer. Dette er varer som ikke er realistisk å få en
betydelig produksjonsøkning av i Norge, og da må man legge til grunn at en vridning fra
animalsk til vegetabilsk mat i kostholdet som vil føre til økt importbehov.
De største belgvekstproduksjonene i verden inkluderer peanøtter og tørre bønner, om lag
30 mill. tonn årlig produksjon hver. Verdens eksportandeler for belgvekster er generelt lave,
for de to største kulturene eksporteres bare om lag 1/10 av råvaren, noe som tyder på at
størstedelen av verdens produksjon konsumeres av egen befolkning. Kina og India er blant
verdens største produsenter for flere av belgvekstkulturene. Til tross for store
produksjonsvolum, er de likevel netto importører for flere kulturer, slik at forbruket etter
belgvekster overstiger produksjonskapasiteten i disse landene. Afrikanske land, deriblant
Nigeria, Sudan og Uganda, er også store belgvekstprodusenter, spesielt av peanøtter
(jordnøtter) eller tørre bønner. Også her er eksporten liten eller ingen, da produksjonen først
og fremst er innrettet mot å livnære egen befolkning som også er i sterk vekst. Av den
forventede befolkningsveksten i verden fram mot 2050, forventes Afrika å stå for 2/3. Blant
de mest eksportrettede belgvekstprodusentene utmerker spesielt USA seg, samt i varierende
grad land som Canada, Argentina, Australia og Russland.
Blant verdens største trenøttproduksjoner – valnøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, mandler
og hasselnøtter – blir det til sammen produsert om lag 5-6 millioner tonn spiselig vare årlig.
Trenøtter er en areal- og vannkrevende produksjon, og vil i enda større grad enn belgvekster
være krevende å øke den globale produksjonen av. I tillegg tar den lang tid å øke fordi antall
trær da må stige betraktelig. På den annen side er den globale produksjonen av trenøtter mer
eksportrettet og i mindre grad rettet mot å mette egen befolkning, likevel er trenøtter en
relativt marginal matproduksjon volummessig. Med unntak av cashewnøtter, er verdens
trenøttproduksjon i all hovedsak lokalisert i California og rundt Middelhavet. USA dominerer
verdens totaleksport av trenøtter, spesielt av mandler og valnøtter, mens Elfenbenskysten og
Tyrkia er de største eksportørene av henholdsvis cashewnøtter og hasselnøtter. For Norges del
er USA den desidert største handelspartneren for nøtter, og det er naturlig å legge til grunn at
eventuelt økt konsum av trenøtter vil ha USA, og spesielt California som opprinnelsessted.
Oljerike planter som soya, solsikke og raps skiller seg på mange måter ut fra de proteinrike
plantene, da planteoljer er langt mindre ressurskrevende og klimasårbare å produsere. I tillegg
er produksjonen mer eksportrettet og volumene er mye større. Det er store produsenter både i
Nord-Amerika og Øst-Europa. I motsetning til nøtter og belgvekster, er produksjon av
oljevekster i stor grad innrettet mot husdyrfôr, som gjør at oljevekstarealene rent teoretisk i
langt større grad kan brukes direkte til mennesker, gitt reduksjon i husdyrproduksjon. Samlet
2
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sett gjør dette at tilgangen på oljevekster er bedre og mer stabil enn for belgvekster, og
spesielt nøtter.
Selv om det er forskjeller mellom de enkelte kulturene, innebærer dette i grove trekk at
produksjonene i stor grad er konsentrert i et fåtall land både når det gjelder belgvekster, nøtter
og planteoljer. Flere av de største produsentene er først og fremst innrettet mot å mette egen
befolkning, og i mindre grad mot eksport. Det er nærliggende å anta at økt etterspørsel fra
rikere land i nord for belgvekster og nøtter produsert i fattigere land i sør, også kan føre til
høyere priser, og på den måten gjøre matvarer som er ment for egen befolkning mindre
tilgjengelige for lokalbefolkningene.
For et lite land som Norge isolert sett vil det å importere mer belgvekster, nøtter og
planteoljer isolert sett trolig ikke være noe særlig problematisk, forutsatt at internasjonal
handel forblir funksjonell og at forsyningskriser av større karakter unngås. Blant mer
eksportrettede land som Norge har eksisterende handel med, og som kan vurderes som mer
stabile handelspartnere, er USA og EU de viktigste. Samtidig er viktige produksjonsområder
som California og middelhavsområdet blant områder i verden med særlig overforbruk av
begrensede vannressurser.
Dersom en vridning av kostholdet fra rødt kjøtt til vegetabilsk blir en normgivende retning
i Norge framover, må vi innfinne oss i at selvforsyningsgraden trolig vil gå ned, og at vi vil
gjøre oss mer avhengig av andre lands matproduksjon, trolig også klimautsatte land med store
befolkninger å mette.
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1 Innledning

At vi bør spise mer planter og mindre kjøtt, gjentas stadig oftere i offentligheten, ofte med
klimaargumentasjon som fremste holdepunkt. Indirekte trekkes dette frem blant større
kunnskapsoppsummeringer av globale institusjoner som FNs klimapanel og FNs naturpanel
(IPCC, 2019, UNEP, 2019), mens en rekke andre rapporter er mer direkte og spesifikt kritiske
til husdyrhold (Poore & Nemecek, 2019, Food and Land Use Coaliton, 2019, World
Economic Forum, 2019, Stockholm Resilience Centre, 2019).
Som følge av anbefalingene om økt plantekost, har man allerede begynt å se at disse gjør
seg utslag i politiske initiativer. For eksempel har mange kantiner ved norske offentlige
institusjoner innført kjøttfrie dager. I den politiske plattformen for byrådet i Oslo står det blant
annet at «Byrådet vil lage en handlingsplan for et mer plantebasert kosthold og betydelig
redusere kjøttforbruket i Oslo» (Byrådet i Oslo, 2019). Målet er at kjøttforbruket i Oslo
kommunes kantiner og institusjoner skal halveres innen utgangen av 2023. Videre har byrådet
kunngjort at vegetarmat skal være standardvalget på kommunale arrangementer, at det alltid
skal tilbys et vegansk alternativ og at elevene i Osloskolen hver dag skal serveres et gratis
kjøttfritt måltid. I byrådsplattformen for Bergen er målet at det minst én gang i uken kun skal
serveres vegetarmat i kommunale kantiner, vegetaralternativer skal alltid tilbys, og det er et
generelt mål om å redusere kjøttforbruket i kommunale virksomheter (Byrådet i Bergen,
2019).
Som del av C40-erklæringen Oslo har skrevet under på, forplikter hovedstaden seg til å
jobbe for å oppnå en «planetær helsediett» for alle innen 2030, blant annet gjennom tilpasning
av innkjøpspolitikken. Den såkalte planetære helsedietten defineres som balansert og
næringsrik mat på opptil 2500 kalorier for voksne, og skal ikke overstige 16 kilo kjøtt og 90
kilo meieriprodukter per innbygger per år. Til sammenligning spiser vi i dag ca. 52 kg kjøtt,
og ca. 123 kilo meieriprodukter per innbygger årlig. For å oppnå den planetære helsedietten
står det i erklæringen at Oslo, i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, offentlige
institusjoner og andre organisasjoner skal lage en felles strategi for innføring av tiltak (C40
Cities, 2019). En viktig samarbeidspartner med C40-nettverket er den mye omtalte EAT
Foundation.

1.1 EAT-Lancet kommisjonen
EAT-Lancet-kommisjonen har gjennom EAT-rapporten gått langt i å anbefale et standardisert
globalt kosthold med lite kjøtt og meieriprodukter, med utgangspunkt i helseargumenter i
kombinasjon med areal- og ressursargumentasjon. EAT-Lancet kommisjonens rapport er
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finansiert av den private stiftelsen, «The Wellcome Trust»1, og anbefalingene som springer ut
av rapporten har fått betydelig medieoppmerksomhet, men også politisk innflytelse. Selv om
den avviker sterkt fra de fleste kostholdsråd, er den likevel et nyttig referansepunkt, både fordi
den har fått såpass mye oppmerksomhet og er såpass spesifikk om nøyaktige mengder for hva
vi angivelig bør spise.
EAT-Lancet rapporten ble lansert i januar 2019, og fremmer et plantebasert kosthold med
detaljerte beskrivelser av matinntak som oppgis å skulle ivareta både helse og bærekraft.
Matsikkerhet og selvforsyning inngår ikke som del av bærekraftsargumentasjonen.
Rapporten understreker at dietten skal tilpasses lokale forhold, men omtales samtidig som
en «universell anvendelig» diett. For de fleste varer anbefaler den et spenn mellom
minimumsinntak og maksimumsinntak. Men selv dersom man maksimerer den animalske
delen som er tillatt, er dietten hovedsakelig plantebasert, og fremstår på den måten med
begrenset fleksibilitet mot de lokale forhold den oppgir å ta hensyn til. På global basis er det
behov for en 50% reduksjon av «usunn mat», som rødt kjøtt og sukker, og mer enn 100%
økning i forbruket av «sunn mat», som nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter (Willett m.fl.,
2019).
Figur 1.1 EAT-dietten (Willett m.fl., 2019).

1

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-funding/
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Figur 1.1 viser her detaljert beskrivelse av anbefalt inntak av de ulike matvarene i gram og
kalorier per dag. Fra varegruppe til varegruppe anbefaler rapporten en minimumsmengde, en
gjennomsnittlig/optimal mengde, og en maksimal mengde.
Konsekvensene en tenkt innføring av dietten vil ha for jordbrukets arealutnyttelse i Norge er
godt dokumentert, deriblant av Laila Aass, forsker ved NMBU (NMBU, 2019). I NMBUrapporten er det gjort tre beregninger; én hvor den animalske delen maksimeres, én hvor
plantedelen maksimeres (et rent vegansk kosthold), og én gjennomsnittlig. Det er den
sistnevnte som blir omtalt som den globale referansedietten. Avhengig av hvilken av de tre
utgangspunktene Norges befolkning hypotetisk sett skulle legge om til, viser resultatene fra
rapporten at 43 prosent (4,2 mill. dekar) av jordbruksarealet ville gått ut av drift dersom den
animalske delen maksimeres, 73 prosent (7,2 mill. dekar) dersom plantedelen maksimeres, og
61 prosent ved «gjennomsnittsdietten». Da har rapporten tatt høyde for en hypotetisk
maksimering av det agronomiske potensiale i Norge for selv dyrke EAT-maten, og samtidig
sett bort i fra andre begrensninger som tollvern og forbruksvaner.
Figur 1.2 Kostholdshjul av EAT-dietten (Willett m.fl., 2019).

Figur 1.2 viser EAT-rapportens globale referansediett i form av et kostholdshjul. Som vi ser,
utgjør animalske produkter (i rødt og blått) marginale mengder. Den primære endringen EATdietten innebærer, er å erstatte animalsk protein og fett fra melk og kjøtt med plantebasert
protein og oljer i form av belgvekster, nøtter og oljevekster.
6
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Figur 1.3 Sentrale proteinkilder i EAT-dietten (Willett m.fl., 2019).

Figur 1.3 viser proteinkildene til den globale referansedietten. Omleggingen fra animalske til
plantebaserte proteinkilder, herunder nøtter og belgvekster, er et viktig element i EAT-dietten.
Til sammenligning får vi i Norge om lag 65 prosent av proteinene våre fra animalske
produkter og ca. 21 prosent fra kornvarer (Helsedirektoratet 2020).

1.2 Klimakur
En annen viktig rapport som også viser til anbefalinger om økt plantekost - men vel og merke
ikke i like drastisk grad - er NIBIOs «Klimakur 2030: Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk
og fisk», skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet. Felles med EAT-rapporten er at også den
foreslår å redusere kjøttkonsumet til fordel for økt plantekost som et viktig tiltak samfunnet
kan innføre for å redusere klimagassutslipp.
Totalt åtte kostholdsscenarioer presenteres i rapporten, og avhengig av hvilken som legges
til grunn, beregner de at nettoeffekten av det samlede jordbruksarealet går tilbake med
mellom 167 000 dekar og 3,2 mill. dekar. Samtidig er fire av de åtte kostholdsscenarioene
basert på å øke norskandelen, og dermed selvforsyningsgraden. Et av de sentrale scenarioene
er å redusere kjøttkonsumet med 1/3 til fordel for økt korn, grønt, frukt og potet. Samtidig vil
man kunne øke selvforsyningsgraden fra rundt 49% i dag til 61%. Alle scenarioene som
baserer seg på økt selvforsyningsgrad hviler altså på å øke norskandelen, og først og fremst
ved at mer korn brukes direkte til menneskemat. Ingen av kostholdsscenarioene inneholder
økt konsum av fisk, noe som virker paradoksalt tatt i betraktning rapportens tittel. Mens
Klimakur på den ene siden viser til at økt plantekost ikke er en motsetning til mindre
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selvforsyningsgrad gitt økt norskandel, anerkjenner den samtidig at alt annet likt, så fører
redusert kjøttforbruk til lavere selvforsyningsgrad. Rapporten er også åpen om at det:
«[…] derfor [virker] vanskelig å kunne forene den jordbrukspolitiske målsettingen om å
opprettholde «landbruk over hele landet» med en vridning av kostholdet fra rødt kjøtt til
vegetabilsk og fisk.» (NIBIO, 2019)
Likevel viser den til scenarioer hvor økt plantekost og økte norskandeler går hånd i hånd.
Realismen i å øke selvforsyningsgraden i Norge, samtidig som man reduserer det animalske
konsumet hviler i stor grad på å spise mer norsk korn. AgriAnalyse (Smedshaug, 2020) viser
til at slike endringer ikke kan gjennomføres uten styrket tollvern for grønt, korn- og
bakervarer og vesentlig endringer i kostholdet, deriblant bruk av havre, bygg og hvete av
lavere kvaliteter. Da en styrking av tollvernet for vegetabilske varer i all hovedsak ikke lar seg
gjøre gitt rammebetingelsene som følger av WTO-avtalen og EØS-avtalen, fremstår dette lite
realistisk. Videre understrekes det at å øke produksjonen eller norskandelen av potet, grønt og
korn, ikke betyr at man trenger å redusere husdyrproduksjonen. Dette på grunn av at den
norske husdyrproduksjonen i all hovedsak bruker arealer eller råvarer som ikke egner seg for
produksjon av mat til mennesker. Det er derfor ikke å noen motsetning mellom å øke
norskandelene for frukt og grønt og å opprettholde kjøttproduksjonen.

1.3 Protein
Proteiner er store molekyler som er bygd opp av aminosyrer. Av de 20 aminosyrene som
menneskekroppen trenger til å bygge opp proteiner, er det åtte som ubetinget må tilføres
gjennom maten. Disse åtte kalles essensielle aminosyrer. De andre tolv (ikke-essensielle) kan
organismen lage selv. De åtte essensielle aminosyrene for mennesket (og de fleste pattedyr)
er: valin, leucin, fenylalanin, tryptofan, lysin, isoleucin, metionin og treonin (SNL, 2020).
Gjennomsnittsanbefalingen for proteiner til voksne er 1,1 g per kg kroppsvekt per dag
(Nordiske Næringsstoffanbefalinger 2012), og med en gjennomsnittsvekt i Norge på ca. 68
kg, betyr det et daglig behov på ca. 75g.
Proteininnholdet i matvarer varierer mye mellom ulike matvarer. Generelt sett har
animalsk mat, og særlig magert kjøtt, et mer konsentrert innhold av proteiner.
Tabell 1.1.2 Antall kalorier og gram vare per 28g protein for utvalgte varer
(Matvaretabellen, 2020)

2

Vare

Gram vare per 28g protein

Svin, flatbiff, ovnsstekt
Kyllingfilet, kokt

96 g
84 g

Kaloriforbruk per 28g
protein
132 kcal
134 kcal

Tabellen tar ikke hensyn til biotilgjengelighet eller aminosyresammensetning av den enkelte proteinkilde.
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Storfe, ytrefilet, stekt
Tofu
Melk, 0,5% fett
Kokte egg
Jarlsberg, 27% fett
Hermetiske kidneybønner
Kokte linser
Hermetiske hvite bønner
Hermetiske erter
Aspargesbønner, rå
Hermetiske kikerter
Yoghurt naturell, 3,4 % fett
Sesamfrø
Rugknekkebrød, grovt
Rugbrød, grovt
Hasselnøtter

103 g
346 g
800 ml
226 g
104 g
318 g
285 g
406 g
651 g
1647 g
373 g
683 g
143 g
280 g
406 g
212 g

155 kcal
266 kcal
296 kcal
312 kcal
327 kcal
337 kcal
343 kcal
398 kcal
417 kcal
445 kcal
463 kcal
478 kcal
850 kcal
964 kcal
1051 kcal
1421 kcal

Tabell 1.1. viser at kaloriforbruket ved å innta en bestemt mengde protein, i dette tilfellet 28g,
varierer sterkt mellom ulike matvarer. Mens man får i seg 28 g proteiner ved å spise 84g (134
kcal) kyllingfilet, vil tilsvarende mengde proteiner kreve inntak av 1,6 kg aspargesbønner
(445 kcal) eller 406g fullkornsrugbrød (1051 kcal). Tofu, laget av soya, som er blant det mest
proteinrike fra planter vil kreve ca. dobbelt så stort kaloriinntak som kyllingfilet.
Det er imidlertid ikke mengden, men først og fremst innholdet av de essensielle
aminosyrene som bestemmer proteinets kvalitet. Proteinets næringsverdi begrenses av den
(de) aminosyren (e) som det er minst av i matvaren. Lysin er oftest den begrensende
aminosyren i korn, mens metionin og cystein er begrensende i andre belgfrukter enn soya
(Kaur, 2014).
Tabell 1.2.

Lysininnhold i matvarer og kaloriforbruk for å innta 3,4g lysin (Layman, 2020)
Vare
Biff
Melk
Soya
Mais
Hvete

Lysininnhold
(%, W/W)
9,0
8,4
5,1
4,0
2,6

Proteinbehov
g/dag
38
40
69
88
131

Gram protein
per 100 kcal
16,7
9,6
7,5
2,5
3,5

Kaloriforbruk
228
416
920
3500
3700

Tabell 1.2. illustrerer at aminosyreinnholdet, i dette tilfellet - lysin, varierer mellom ulike
proteinkilder. Mens proteiner i biff inneholder 9% lysin, har hvete bare 2,6%. For å dekke
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daglig behov av lysin fra hvete vil det kreve et inntak av 3700 kalorier, fra soya 920 kalorier,
mens det fra biff vil kreve inntak av 229 kalorier (Layman, 2020).
Animalske produkter som fisk, kjøtt, melk, ost og egg er rike på proteiner. Vegetabilske
matvarer som korn, bønner og nøtter er også viktige proteinkilder. De største proteinkildene i
norsk gjennomsnittskost er kjøtt, kornvarer og meieriprodukter. I et gjennomsnittlig norsk
kosthold får vi ca. 65 prosent av proteinene våre fra animalske produkter, ca. 21 prosent fra
kornvarer, og ca. 15 prosent fra andre vegetabilske varer (Helsedirektoratet, 2020).
NIBIO har beregnet at ved omlegging av kornarealene, kan den norske produksjonen av
planteproteiner økes med 11 prosent, fra ca. 110 000 tonn i dag, til ca. 122 000 tonn.
Mesteparten av disse proteinene er fra bygg, havre og hvete, hvor kornet som ikke
tilfredsstiller forbrukernes preferanser (størsteparten), i dag går til dyrefôr. Når det gjelder
proteinrike belgvekster, vil det være agronomisk mulig å produsere 20 000 tonn proteinrike
belgvekster i Norge, noe som potensielt kan tilsvare om lag 10 g protein om dagen per person
(Abrahamsen m.fl., 2019).
Til sammenligning gir norsk kjøtt- og melkeproduksjon ca. 146 000 tonn protein3, noe som
tilsvarer ca. 75g per dag per person gitt at alt blir utnyttet. I og med at animalske produkter er
de viktigste kildene til protein i Norge, og at proteinrike vekster som kan dyrkes i Norge vil
konkurrere med arealet til den viktigste vegetabilske proteinkilden – korn – vil det å betydelig
øke tilgangen på norske planteproteiner være krevende.

1.4 Problemstilling
Dersom en vridning av kostholdet fra animalske produkter til vegetabilske produkter blir en
normgivende retning framover, er det relevant å se nærmere på hvilke forutsetninger som
ligger til grunn for å øke den norske produksjon av matplanter, samt fra hvilke steder i verden
det er naturlig at vi må importere overskuddsbehovet av de vegetabilske matvarene fra.

3

Utregningen er basert på en proteinandel på 25 prosent for ca. 360 000 tonn norsk kjøtt, mens proteinmengden
fra melkeprodukter kan løst anslås til rundt 56 000 tonn, dvs. 3,5 prosent protein av et forbruk tilsvarende 1,6
mill. tonn.
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2 Selvforsyningsgrad for vegetabilske produkter

I Norge er bare tre prosent av arealet dyrkbart, noe som tilsvarer om lag 10 millioner dekar.
Av dette er det bare 30 prosent, det vil si 1 prosent av det totale landarealet, som er egnet til å
dyrke korn, og bare noen promille der lønnsom produksjon av grønnsaker og matkorn er
mulig. Ingen EU-land har lavere andel.
Dette, kombinert med et varierende og røft klima, er den mest vesentlige begrensningen for
dyrkingspotensiale – og med det norskandel og selvforsyningsgrad – for produksjon av
vegetabilske varer i Norge.
Videre medfører en relativt lav tollbeskyttelse for vegetabilske varer kombinert med
relativt høye produksjonskostnader vis-a-vis andre land, en annen utfordring for å øke
produksjonen av matplanter i Norge. Til sist legger forbrukernes preferanser en vesentlig
begrensning for hvor mye matplanter som kan dyrkes i Norge, all tid det er begrenset hvor
mye poteter, kålrot og flatbrød nordmenn ønsker å spise.
Når man skal vurdere produksjonspotensialet i Norge for matplanter, gir det i
utgangspunktet lite mening å kun se på det agronomiske potensiale: Man er nødt til å ta inn
over seg alle begrensningene. Videre spiller de ulike begrensningene inn ulikt på de ulike
matplantene. I dette kapittelet er matplanter delt inn i tre kategorier; matkorn, frukt, grønt,
poteter og bær og proteinvekster.

2.1 Kort om tollvern
I Norge er tollvernet utformet ut fra forpliktelsene Norge har gjennom rammeverket gitt i
WTO-regelverket. I praksis håndhever Norge et langt mer liberalt tollregime, enn det man er
forpliktet til gjennom WTO. Den mer liberale praktiseringen av tollvernet kommer av at
Norge har inngått EØS-avtalen, frihandelshandelsavtaler, ensidig liberalisering for
utviklingsland, samt innført tollreduksjoner basert på nasjonale hensyn for industri og
forbrukere (Tufte 2016).
Alle varer har et varenummer, og i tolltariffen kan man slå opp for å se hvilken tollsats som
gjelder for den enkelte vare. Tollsatsene i Norge kan komme i to varianter, enten som en fast
kronesats per kg, liter eller stykk (spesifikk toll), eller prosentsats hvor tollsatsen er en prosent
av varens verdi (ad valorem). Det skyldes at Norge forhandlet seg fram til dette i GATTforhandlingene som ledet fram til WTO-avtalen i 1995. Ikke alle land har denne muligheten.
«Ordinær tollsats» regnes som det WTO kaller MFN («Most favoured nation»), også kalt
bestevilkårsregelen. I praksis betyr det at den laveste (mest gunstige) tollsatsen man gir til ett
land, også skal gjelde for alle andre land som er medlem i WTO. Unntaket fra denne regelen
gjelder hvis man har en frihandelsavtale, da har man anledning til å favorisere, samt at land
kan gi ensidige preferanser til minst utviklede land og utviklingsland. Gjennom WTO-avtalen
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har Norge bundet seg til et maksimumsnivå for tollsatser, det vil si at man ikke kan høyne
tollsatsen på en vare til et høyere nivå enn den tollsatsen man er bundet til, men en kan
benytte lavere tollsatser enn den bundne. På noen landbruksvarer innenfor de norske
kjerneproduksjonene, har Norge rett til å velge mellom prosenttoll og kronetoll gjennom
WTO-avtalen. Dette kan være relevant hvis for eksempel den ene gir bedre tollbeskyttelse enn
den andre. Det er politiske kostnader ved å gjøre det, og har kun skjedd unntaksvis.
I tillegg til den ordinære tollsatsen, er mange varenumre omfattet av ulike frihandelsavtaler
som enten gir lavere tollsats, eller som involverer kvoter til redusert eller ingen toll.
Tabell 2.1.

Tollsats for utvalgte varer (Tolltariffen 2020)

Varenummer Vare

Ordinær
tollsats

Frihandelsavtaler4

02.01.3001
04.01.1000
04.06.9084
07.13.xx
07.03.1019
07.04.1050
07.06.1011
08.02.xx
11.01.0000
15.07.xx15.14.xx
19.05.1000
20.05.5100
20.05.9908

344%
443%
27,15
Tollfri
1,09
Tollfri
2,61
Tollfri
3,19
Tollfri/14,4%

310%-292%
24,43
0,93-0,71
2,53-1,70
2,87-2,23
Tollfri

6,08
1,5
34,92

1,3-Tollfri
34,72-22,7

Fersk storfebiff
Melk
Ost (Camembert)
Tørkede belgfrukter (erter, bønner mv.)
Løk
Brokkoli
Gulrøtter i tiden 1. mai-31. aug
Nøtter (hasselnøtter, mandler mv.)
Finmalt hvetemel
Planteoljer (solsikkeolje, rapsolje mv.)
5

Knekkebrød 6
Tilberedte bønner (f.eks. i lake)
Grønnsaksblanding 7

Grovt sett reflekterer oppbygningen av tollvernet den norske produksjonen. Det vil si at man
har rimelig sterk tollbeskyttelse på varer man produserte i Norge på 1980-tallet da
forhandlingene begynte, og tollfrihet eller lav toll på varer som er lite hensiktsmessig å
produsere i Norge. Derfor er det tollvern på varer som kjøtt, egg, meieri, epler og gulrøtter, og
tollfrihet på varer som tørkete belgvekster, bananer, kaffe og nøtter. Blant de varene vi har toll
4

I tillegg til reduserte tollsatser, er mange varer også omfattet av kvoteavtaler, for eksempel er det en tollfri
tollkvote på 7200 tonn ost for EU.
5
Noen planteoljer har 14,4% i toll, men der er det tollfritt fra EU m.fl. gjennom frihandelsavtaler. Planteoljer til
dyrefôr har imidlertid i varierende grad toll.
6
En del industrielt prosesserte varer som blant annet knekkebrød og andre bakervarer tilhører Protokoll 3 i EØSavtalen, og er såkalte RÅK-varer. Disse definerte varene inngår i den frie vareflyten, men med mulighet for
utjevning av råvareprisforskjellen mellom land. Ulik råvarepris kan utjevnes gjennom blant annet toll og
prisnedskriving.
7
Dette varenummeret er et «blandingsvarenummer», som vil bl.a. si at både varer som produseres i Norge og
som ikke gjør det, kan bli klassifisert her. Eksempler inkluderer alt fra fermentert kål til hermetiske kikerter i
lake. Som importør kan man søke om tollnedsettelse hos Landbruksdirektoratet for slike varer, og generelt sett
får man tollnedsettelse til null dersom varen ikke vurderes å være i konkurranse med norske landbruksvarer.
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på, er det generelt sett svakere tollvern på vegetabilske varer og sterkere tollvern for
animalske varer. Særlig vegetabiler som ikke var i produksjon på 1980-tallet har svakt
tollvern. Generelt er tollvernet ganske rigid i den forstand at større endringer krever at man
trekker seg ut av folkerettslig bindende avtaler, som WTO-avtaler eller EØS-avtalen, eller
gjennom felles forhandlinger blant alle medlemslandene. Dette gjør tollvernet, sammen med
areal og klima, til en viktig forutsetning for rammevilkårene for hva som er hensiktsmessig å
produsere i Norge.

2.2 Matkorn
I 2019 ble det dyrket totalt 1,3 millioner tonn korn på 2,7 millioner dekar
(Opplysningskontoret for brød og korn, 2020). Mesteparten av kornavlingene går til
produksjon av kraftfôr til husdyrene, mens en relativt liten andel blir matkorn. Hovedårsaken
til dette er Norges klima og topografi som gjør det vanskelig å produsere korn av kvalitet som
tilfredsstiller forbrukernes preferanser. Det totale engrosforbruket av korn8 i Norge, ligger på
ca. 81 kg per innbygger per år, og utgjør ca. 28,6 prosent av vårt kaloriinntak
(Helsedirektoratet, 2020).
Hvorvidt norske kornavlinger går til menneskeføde avhenger av glutenkvaliteten i kornet,
som varierer fra år til år av klimamessige årsaker. Korn som ikke egner seg som menneskemat
benyttes som råvare i kraftfôrblandinger til husdyr.
Det er derfor ikke slik at kraftfôrproduksjon til husdyrene legger noen begrensning på
forbruket av norsk matkorn. Tvert imot bidrar husdyrene til å opprettholde lønnsomheten i
norsk kornproduksjon ved at den delen av kornavlingene som ikke egner seg for
menneskemat, blir tatt hånd om og omsatt til kjøtt, egg og melk.

8

Med korn menes her både matkorn, mel, bakervarer, ris og mel/stivelsesprodukter av mais.
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Figur 2.1

Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Norge (Opplysningskontoret for
brød og korn, 2020)

Figur 2.1. viser at det er stor variasjon i kornavlingen fra år til år, men over tid har ikke
produksjonen gått like mye ned som produksjonsarealet. Det betyr at vi dyrker og produserer
korn mer effektivt, men også at kornjord blir benyttet til andre formål eller brakklagt. Norske
kornavlinger varierer med 30 og 40 prosent mellom år, og samtidig varierer andelen korn som
har kvalitet som menneskemat med mellom 30 og 80 prosent fra år til år.
Det som begrenser selvforsyningsgraden og produksjonspotensialet på norsk korn til
menneskemat er de dyrkbare arealene som nevnt over, men også forbruksvaner. Dersom man
senker terskelen for hva som er matkvalitet, kan man bruke en større andel av kornet som
dyrkes i Norge til menneskeføde. Dette vil imidlertid kreve at forbrukerne velger å spise mer
grøt, velling og flatbrød, da slike retter fint kan lages på korn med lavere glutenkvalitet og
mindre heveevne. Bygg som er det kornet vi kan dyrke mest av i Norge, hever dårlig. En slik
forbruksendring er trolig lite realistisk i overskuelig fremtid uten sult eller andre sterke
insentiver. På den annen side kan sortsutvikling bidra til at man i fremtiden kan øke kvaliteten
på kornet og dermed øke andelen korn til menneskeføde. Et eksempel på dette er hvete, som
for bare 30 år siden utelukkende ble importert, men som vi nå i gode kornår er opptil 75
prosent selvforsynte på.
De relativt høye produksjonskostnadene i Norge, både som følge av topografi og
lønnsnivå, kombinert med et lite fleksibelt tollvern, gjør at norsk matkornproduksjon opplever
sterk konkurranse fra importert matkorn og bakervarer, spesielt fra EU. Mens den norske
matkornproduksjonen i 2019 var på 116 000 tonn, ble 216 000 tonn matkorn importert.
Omregner man importen av ferdigvarer (RÅK-varer) til kornekvivalenter, som i 2019
anslagsvis utgjorde ca. 135 000 tonn, var den totale matkornimporten 350 000 tonn
(Opplysningskontoret for brød og korn, 2020). Import av RÅK-varer har økt med hele 167
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prosent fra 2000 til 2018 (Jarli, 2020). Da det i praksis er urealistisk å påvirke denne
importflyten med mindre det blir uttrekk fra eller reforhandling om EØS-avtalen, må man
legge til grunn at denne importen i stor grad vil vedvare.
Av korn til produksjon av mel i Norge som et gjennomsnitt fra sesongen 2009/2010 til
2018/2019, har vi en selvforsyningsgrad på ca. 47,5 prosent. Tar man derimot hensyn til en
anslagsvis beregning av importen av ferdigvarer, blir selvforsyningsgraden (norskandelen) på
korn til menneskeføde, som et gjennomsnitt i samme periode ca. 36 prosent.
I tillegg importeres rundt 25 000 tonn ris og 6000 tonn maisprodukter årlig. Omregner man
alt korn til mel er gjennomsnittlig andel norskprodusert mel av totalt forbruk fra 2015-2019
ca. 32 prosent. (Helsedirektoratet 20209).

2.3 Grønnsaker, frukt, bær, potet og annet
I 2019 ble det søkt om produksjonstilskudd for grønnsaker til om lag 72 000 dekar, og potet
ca. 117 000 dekar. Fruktarealet ligger på rundt 22 000 dekar, og bærarealet om lag det samme.
Utviklingen de siste ti årene viser en 27 prosent økning av grøntarealet, ca. 15 prosent
reduksjon av potetarealet, og et relativt stabilt frukt- og bærareal (Landbruksdirektoratet,
2020).
Selvforsyningsgraden mellom de ulike kulturene varierer mye. Mens den for poteter er
relativt høy, importerer vi litt over halvparten av grønnsakene vi spiser. Ca. 22 prosent av
bærene vi spiser og ca. 4 prosent av frukten vi spiser har norsk opprinnelse.
Tabell 2.2.

Gjennomsnittlig engrosforbruk per innbygger og norskandel i 2019*
(Helsedirektoratet 2020)
Vare

Poteter og potetprodukter
Grønnsaker
Frukt og bær
Belgvekster, nøtter, frø mv
Kakao/kakaoprodukter
Sukker/sukkervarer
Plantefett
*Tall fra 2019 er anslag/prognose.

Forbruk per
innbygger
60 kg
78 kg
87 kg
8 kg
6 kg
25 kg
11 kg

Prosentandel av
energiinntaket
4,3 %
1,7 %
4,1 %
2,6 %
3,1 %
9,9 %
8,7 %

Norskandel
75 %
49 %
5%
0%
0%
1%
9%

Felles for grøntproduksjonene er at de er krevende produksjoner som er avhengig av de beste
jordbruksarealene. Rent agronomisk er det likevel et betydelig potensial for å dyrke mer
grønt. NIBIO antar at det er mulig å dyrke poteter og grønnsaker som kål, kålrot og gulrot på
9

Tall fra 2019 er anslag/prognose, mens tall fra 2018 og 2015 er basert på foreløpige tall.
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omtrent alt areal med fulldyrket eng hvert femte år, i vekstskifte med gress (Mittenzwei m.fl.,
2017). Gitt disse forutsetningene kan det potensielle arealet av potet og nevnte grønnsaker
være 6–7 ganger større enn dagens areal, mens den potensielle produksjonen målt i
avlingsstørrelse kan være 5–6 ganger større enn dagens produksjon.
En av årsakene til at mesteparten av vårt grøntinntak er importert vare er at det er vanskelig
å drive produksjon i vinterhalvåret. Noen varer som potet, løk, kål og rotgrønnsaker kan
vinterlagres og konsumeres lang tid etter innhøsting. Dette er i mindre grad tilfellet med andre
kulturer som blomkål, brokkoli, frukt og bær. På grunn av forbruk og etterspørsel blir det
derfor vanskelig å konkurrere med importerte grønnsaker utenfor sesong. Men selv når norske
grøntvarer er tilgjengelig i markedet og i varierende grad tollbeskyttet, er det til tider sterk
konkurranse med importvarer. Importprisene er ofte retningsgivende for prisene i det norske
markedet, og det forekommer at importprisene inklusive tollavgifter er lavere enn norsk pris.
Å styrke tollbeskyttelsen for grønnsaker, frukt, bær og potet er i utgangspunktet urealistisk.
De øvre grensene for tollsatsene ligger fast inntil medlemslandene i WTO eventuelt blir enige
om nye forpliktelser.
Selv om det er agronomisk mulig å dyrke langt mer grønnsaker, er det altså andre barrierer
som gjør det vanskelig å øke den norske produksjonen. I jordbruksoppgjøret i 2019 ble
partene enige om en satsing på innovasjon og vekst i grøntsektoren, med mål om å øke
norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Som del av
satsingen ble det etablert et rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren.
Utvalget publiserte i mars 2020 en sluttrapport, der ambisjonen fram mot 2035 innebærer en
vekst på 75 prosent innenfor grøntsektoren og en 50 prosent økning av norskandelen. For å nå
denne ambisjonen, foreslår utvalget seks anbefalingsområder med tilhørende tiltak
(Rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren, 2020).
Figur 2.2
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Anbefalingsområder for vekst i grøntsektoren (Rådgivende utvalg for
innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren, 2020)
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Hvorvidt satsingen vil kunne bidra til å nå de ambisiøse vekstambisjonene er vanskelig å
forutse, men gitt rammebetingelsene og dagens forbruksmønster fremstår det som en
krevende oppgave. Å øke norskandelen innenfor gjeldende forbruksnivå er krevende nok,
men å øke andel norsk parallellt med en betydelig økning av forbruket, vil føre til enda en mer
skjerpet importkonkurranse og på den måten være enda mer krevende. Man bør derfor ta
høyde for at et eventuelt økt forbruk av grønt vanskelig vil la seg gjennomføre samtidig som
man skal øke norskandelen.

2.4 Protein- og oljevekster
Ved en hypotetisk omlegging fra mindre kjøtt og mer planter, vil ikke økt inntak av frukt,
grønt, bær eller korn være nok til å erstatte protein- og fettkildene fra husdyr i dagens
kosthold. Belgvekster, nøtter og planteoljer blir sentrale varer i erstatningen av animalske
proteiner og fett.
Norges klima og topografi legger store begrensninger på hvilke protein- og oljevekster som
kan dyrkes og hvor de kan dyrkes. Det er kun på de aller beste jordbruksarealene at man kan
dyrke belgvekster på en lønnsom måte. På disse områdene dyrkes det i dag hovedsakelig
korn. Selv om kornarealet har gått ned de siste årene, og deler av det «tapte» arealet teoretisk
kan tas i bruk igjen er det ifølge NIBIO lite sannsynlig å oppnå en stor økning av
kornarealene, hvis ikke etterspørsel og lønnsomhet mellom ulike produksjoner endres
betydelig (Abrahamsen m.fl., 2019). Dessuten er det meste av kornarealene som er gått bort
ikke egnet til produksjon av belgvekster. Det er også viktig å ha i mente at for belgvekstene
som er mulig å dyrke i Norge – nemlig erter og åkerbønner – er det på grunn av
vekstfølgesykdommer behov for minst 6 år mellom hver gang en dyrker.
Legger man til grunn et totalareal av korn og olje- og proteinvekster på 2,9 mill. dekar,
tilsvarende gjennomsnittet for årene 2016, 2017 og 2018, anslår NIBIO at den totale
proteinproduksjonen på disse arealene kan økes fra ca. 110 000 tonn til 122 000 tonn, det vil
si en økning på 11% (Abrahamsen m.fl., 2019). Det maksimale potensialet for å dyrke
åkerbønner og erter på dagens kornarealer ligger på henholdsvis 113 000 og 160 000 daa.
Hvis dette realiseres, vil det gi grunnlag for å produsere rundt 20 000 tonn protein årlig fra
belgvekster. Dersom hele denne produksjonen brukes til mat, vil dette kunne bidra med ca.
3,7 kg protein per person per år, noe som tilsvarer om lag 10 gram per dag. Til
sammenligning gir norsk kjøttproduksjon om lag 90 000 tonn protein årlig. I tillegg kommer
proteiner fra meieriprodukter. Det er generelt også lavere opptak (biotilgjengelighet) for
planteproteiner enn det er for animalske proteiner, noe som gjør direkte sammenligning
vanskelig (Layman, 2020, Berrazaga m.fl., 2019).

Skal norsk husdyrproduksjon erstattes av importerte varer?
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Tabell 2.3

Næringsinnhold per 100g spiselig vare av sentrale kilder til planteprotein som
kan produseres på matkornarealene i Norge (Matvaretabellen.no, 2020,
Felleskjøpet 2020, Felleskjøpet 2020 b, Abrahamsen m.fl., 2019)
Vare

Mathvete
Tørre erter
Tørre bondebønner,
hestebønner
Byggryn
Rapsmel, ekstrahert10

Protein
13
22
25

Fett
2
2
2

Karbohydrater
54
50
42

Kalorier (kcal)
315
334
316

9
36

1
3

65
31

327
375

Det er viktig å understreke at denne produksjonsøkningen av belgvekster forutsetter at det er
lønnsomt å produsere og at norske forbrukere etterspør den. Da det ikke er tollvern på tørkete
bønner og linser, og kostnadsnivået generelt er høyere i Norge, vil avsetning av varene kreve
en sterk norskpreferanse blant forbrukerne. En annen hindring for å utnytte den potensielle
belgvekstproduksjonen ligger i de begrensede mulighetene for å skape en lønnsom industri
som kan bearbeide varene. Sverige, som har større produksjon og langt bedre forutsetninger
for å produsere belgvekster, har store utfordringer med å utvikle en konkurransedyktig
industri og omsetning av svenske belgvekstprodukter.
Når det gjelder oljevekster, er det i hovedsak raps som både har gode dyrkingsforhold i
Norge og som gir et produkt (rapsolje) som markedet etterspør. Det finnes en liten produksjon
av rapsolje basert på norsk raps i dag, dette er relativt marginale mengder. Som for
belgvekstene, konkurrerer oljevekstene på de samme arealene, og import av oljevekster og
planteoljer til mennesker er stort sett tollfritt.
Man må derfor legge til grunn at økt konsum av planteoljer og planteproteiner, herunder
belgvekster, som hovedregel vil forutsette økt import. Dersom man er i stand til å få opp en
lønnsom industri som avtar norske belgvekster er det imidlertid fullt mulig å øke
produksjonen med de ovennevnte 11 prosentene, det vil si 20 000 tonn proteiner. Selv dersom
man maksimerer produksjonen av proteinvekster i Norge, vil dette altså bare kunne erstatte
mindre mengder animalske proteiner. Korn vil forbli den desidert viktigste kilden til
planteprotein.

2.5 Konklusjon
Mens mange matplanter er vanskelige å dyrke i Norge av agronomiske og klimamessige
årsaker, er det for enkelte matplanter gode vilkår. Av matplanter som fint kan dyrkes langt
mer av, som for eksempel enkelte grønnsaker og poteter, legger forbrukerpreferanser og
tollvernet sterke begrensninger for en slik produksjonsøkning.
10

Raps har gode vekstvilkår i Norge, men proteinet egner seg foreløpig dårlig til menneskemat.
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Vi kunne teoretisk sett spist mye mer av matplanter som vi allerede produserer mye av,
men som i all hovedsak går til husdyrfôr, for eksempel bygg og havre. Men også her setter
forbrukerpreferanser og tollvern en begrensning, da folk flest foretrekker billigere (og
antageligvis mer smakfull) ris, pasta og brød fremfor velling og grøt av havre og bygg.
Proteinvekstproduksjonen, som ifølge NIBIO rent agronomisk kan økes med 11 prosent,
vil både kreve en meget sterk norskpreferanse og en lønnsom industri for å kunne få avsetning
for denne økningen. Skjer det ikke noe drastisk med norske forbrukerpreferanser til fordel for
potet eller velling, eller Norge trekker seg ut av EØS-avtalen og WTO-avtalen og høyner
tollsatsene sine for vegetabilske produkter, må man legge til grunn begrensete muligheter for
å øke norskandelene for vegetabilske produkter i vesentlig grad. Utgangspunktet må derfor
være at kostholdsomlegging i favør vegetabilske produkter vil medføre økt importbehov.
Forutsetningene for norsk matproduksjon gjenspeiler seg i vårt gjennomsnittskosthold og
norskandeler for ulike matvarekategorier.
Tabell 2.4

Andel energi fra dagens kosthold, anslag selvforsyningsgrad/norskandel per
varekategori og anslag importandel utfra hele kostholdet i 2019*
(Helsedirektoratet 2020, og egne beregninger)

Matvaregruppe

Energiandel i Anslag norskandel i
Anslag importandel
dagens kosthold
prosent utfra hele kostholdet
Meieri
19 %
94 %
1%
Kjøtt
14 %
94 %
1%
Egg
2%
99 %
0%
Fisk
2%
100 %
0%
Animalsk, totalt
37 %
94 %
2%
Korn
28 %
32 %
19 %
Grønt, frukt og potet
13 %
34 %
9%
Sukkervarer og kakao
13 %
1%
13 %
Plantefett
9%
9%
8%
Vegetabilsk, totalt
63 %
23 %
49 %
Totalt
100 %
49 %
51 %
*Dette er anslag/prognose for 2019. Fisk skiller seg ut på grunn av høy eksport, og er derfor
satt til 100% norskandel selv om noe av fisken vi spiser er importert.
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Figur 2.3

Fordeling av kaloriene i dagens gjennomsnittskosthold (Helsedirektoratet 2020,
og egne beregninger)
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I dag inntar gjennomsnittsnordmannen om lag 37 prosent av kaloriene sine fra animalske
varer (meieri, kjøtt, egg og fisk) og 63 prosent fra planter (korn, grønnsaker, frukt, potet,
sukker og oljer). Mens vi for animalske produkter har en norskandel på anslagsvis 94 prosent
er norskandelen for vegetabilske produkter kun ca. 23 prosent. Ca. 51 prosent av det vi spiser
er importert, hvorav om lag 49 prosentpoeng er vegetabilsk og kun ca. 2 prosentpoeng er
animalsk. Det er ikke tatt hensyn til at innsatsfaktorene for animalske produkter i varierende
grad er basert på import. For alle landbaserte husdyrproduksjoner sett under ett, er cirka 80
prosent av fôret norske husdyr spiser norskbasert (Røflo, 2020). Korrigert for import av
husdyrfôr, blir norskandelen for meieri, egg og kjøtt ca. 76 prosent, noe som viser at Norges
forutsetninger (agronomi, klima, toll og forbruksvaner) for selvforsyning tilsynelatende er
langt bedre for animalske produkter enn for vegetabilske produkter.
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Tabell 2.5
Andel energi fra ulike matvarer ved EATs gjennomsnittsdiett (EAT-Lancetrapporten, egne beregninger)
Matvaregruppe
Meieri
Kjøtt
Egg
Fisk
Animalsk, totalt
Korn
Grønt, frukt og potet
Sukker
Planteoljer
Vegetabilsk, totalt
Totalt

Energiandel med EATs
«gjennomsnittsdiett»
6,1 %
3,7 %
0,8 %
1,6 %
12,2 %
32,4 %
32,7 %
4,8 %
18 %
87, 9 %
100 %

Energiandel i dagens
gjennomsnittskosthold
19 %
14 %
2%
2%
37 %
28 %
13 %
13 %
9%
65 %
100 %

Med EATs gjennomsnittsdiett ser vi at de største forskjellene på energiandeler i forhold til
dagens kosthold inkluderer mer enn tre ganger mindre kjøtt- og meierikonsum, og en dobling
av planteoljer og grønt, frukt og potet. Samlet sett blir energiinntaket av animalske produkter
redusert til om lag 12 prosent fra dagens ca. 37 prosent, mens kaloriinntaket for vegetabilske
produkter blir økt til hele 88 prosent fra dagens ca. 63 prosent, og det til tross for en ambisiøs
nedgang av sukkerinntaket med hele 8 prosentpoeng.

2.6 Hvilke varer må importeres?
Med utgangspunkt i Norges forutsetninger for matproduksjon og de begrensende faktorer for
produksjon av vegetabilske varer – og da spesielt planter med høyt proteininnhold – er det
naturlig å legge til grunn at en vridning mot mer vegetabilsk og mindre animalsk i kosten vil
føre til økt importbehov. Hvor stort importbehovet blir, vil naturligvis avhenge av hvor stor
vridning det er snakk om.
Særlig vil vegetabilske varer med høyt protein- og fettinnhold, herunder nøtter og belgvekster,
samt planteoljer, bli sentrale importprodukter ved reduksjon av animalsk mat. Spørsmålet som
gjenstår, er om det er realistisk å sikre en stabil forsyning av disse varene fra utlandet. For å
undersøke dette nærmere, er det nyttig å se nærmere på hvem som produserer disse varene i
dag, og hvilke land vi kan forvente at Norge vil importere varene fra.

Skal norsk husdyrproduksjon erstattes av importerte varer?
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3 Nøkkeldata om importråvarene

Gitt forutsetningene nevnt i foregående kapittel, vil økt plantekost som hovedregel bety økt
importbehov, og da spesielt vegetabilske varer som nøtter, belgvekster og oljevekster. I dette
kapittelet fremvises nøkkeldata11 knyttet til den globale produksjonen og importstrømmene til
Norge, fordelt på de tre viktigste importvarekategoriene; belgvekster, nøtter og oljevekster.

3.1 Belgvekster
Belgvekster omfatter her spiselige frø i belger i erteblomstfamilien, som bønner, linser, erter
og kikerter. Peanøtter er også en belgvekst, biologisk sett12. I Sør-Amerika, India og deler av
Afrika er belgvekster en sentral del av hverdagskostholdet, mens vi i Norge først og fremst
har tradisjon for å spise erter. Av verdens sentrale belgvekster blir det produsert om lag 100
millioner tonn hvert år (FAOSTAT, 2020).
Tabell 3.1

Næringsinnhold per 100g spiselig vare av sentrale belgvekster
(Matvaretabellen.no, 2020)
Vare

Peanøtter
Tørre bønner (røde)
Tørre erter
Tørre kikerter
Tørre linser (grønne og brune)
Tørre bondebønner, hestebønner

Protein
26
22
22
21
25
25

Fett
49
1
2
5
2
2

Karbohydrater
8
41
50
46
42
42

Kalorier (kcal)
594
294
334
341
307
316

11

Hvis ikke annet er angitt er både eksport- og produksjonsvolumene i figurene på råvarenivå. I figurene
hvor det oppgis nettoeksport menes eksport minus import. For samtlige trenøtter samt peanøtter er mengdene
omregnet til spiselig mengde, det vil si uten skall.
12
Peanøtter kan også kategoriseres som oljevekst, noe den blant annet gjør i FAO Food Outlook, 2020.
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Figur 3.1

Verdens produksjon og eksport av sentrale belgvekster, i gjennomsnitt fra 20152017, i 1000 tonn, tørre (FAOSTAT, 2020)
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I den grad man inkluderer peanøtter i belgvekstkategorien, er peanøtter verdens største
belgvekstproduksjon, etterfulgt av tørre bønner (kidneybønner o.l.), erter, kikerter, linser og
åkerbønner. Som vi ser er eksportandelen i forhold til total produksjon relativt lav for
belgvekstene, noe som betyr at mesteparten av belgvekstavlingene konsumeres i samme land
som de produseres, alternativt bearbeides til prosessert vare for eksport.
Figur 3.2

Import av belgvekster til Norge i 2019, i tonn (SSB, 2020)13
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I tillegg til importen som fremgår her, finnes det ulike prosesserte varer av flere av de nevnte belgvekstene
som ikke fanges opp av importstatistikken, ettersom de tilhører såkalte «samlevarenumre», det vil si varenumre
som inneholder en lang rekke varer. Eksempel på dette inkluderer hermetiserte kikerter. Det er nærliggende å
anta at den reelle belgvekstimporten er betydelig større, men vanskelig å anslå hvor stor og hvilke belgvekster
det gjelder.
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Av import til Norge ser vi at peanøtter utgjør den største importen, etterfulgt av hermetiske
bønner. Tørre belgvekster, med unntak av erter, utgjør relativt små mengder.
Figur 3.3

Import av belgvekster til Norge, siste 20 år, fordelt på kg per innbygger per år
(SSB, 2020)14
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Konsumtrenden for belgvekster i Norge har økt siden 2000, men ser man på de siste ti årene,
har den vært relativt stabil. Import av belgvekster i prosesserte produkter fanges ikke opp i
denne tabellen.

3.1.1 Peanøtter
Selv om man på folkemunne gjerne omtaler peanøtten som en nøtt, er den botanisk sett en
belgfrukt. Den hører til i ertefamilien og vokser under jorden, i motsetning til «ekte» nøtter
som valnøtter, cashewnøtter, mandler og hasselnøtter – som vokser på trær. Den ansees også i
noen sammenhenger som en oljevekst, men er her valgt inn i kategorien belgvekster.

14

På grunn av det som trolig skyldes feilklassifisering av varer, ble enkelte utstikkere for tørre bønner, tørre erter
og hermetiske erter i enkelte år i perioden 2000-2009 fjernet i datagrunnlaget. Importmengden var mellom 6-100
ganger høyere enn normalår. Utstikkerne ble endret til gjennomsnittlig importmengde. Som for figur 3.2.
omfatter heller ikke figur 3.3. alt av belgvekstimport, da deler av belgvekstimporten importeres under varenumre
hvor også blandete og prosesserte varer hører til, og hvor man derfor ikke har mulighet til å skille ut det som er
belgvekster.
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Figur 3.4

Verdens peanøttproduksjon og -eksport som årlig gjennomsnitt fra 2015-2017, i
1000 tonn omregnet til uten skall, fordelt på 10 største produsentland
(FAOSTAT, 2020)
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Ca. 90 prosent av verdens peanøttproduksjon konsumeres i produksjonslandet, eller
bearbeides videre og eksporteres i prosessert form. Bare om lag 10 prosent av råvaren
eksporteres. Av dette står India, Argentina og Kina for over halvparten av verdens eksport.
Generelt for peanøtter er at de største produsentlandene også er de største konsumentene, med
unntak av Argentina som eksporterer omtrent hele sin produksjon.
Figur 3.5 Opprinnelsesland for importerte peanøtter til Norge over siste 20 år (SSB, 2020)15
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Prosesserte peanøtter som for eksempel peanøttsmør er utelatt her.
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USA er den viktigste leverandøren av peanøtter til Norge, og sammen med Argentina står de
for 84 prosent av opprinnelsen til peanøtter konsumert i Norge. I 2019 ble det importert om
lag 7500 tonn.

3.1.2 Tørre bønner
Tørre bønner inkluderer mesteparten av verdens bønnesorter, som f.eks. kidneybønner,
adzukibønner, og hagebønner16.
Figur 3.6

Verdens produksjon av tørre bønner som årlig gjennomsnitt fra 2015-2017, i
1000 tonn, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT, 2020)
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Store deler av verdens produksjon av tørre bønner er lokalisert i området rundt Bengalbukten,
hvor India og Myanmar alene står for ca. 35 prosent av verdens produksjon. Det er også en
viktig produksjon i Afrika. India, som er verdens største produsent, er også verdens største
importør. 87 prosent av verdens produksjon konsumeres i produsentlandet eller eksporteres
som bearbeidet vare. Bare 13 prosent av verdens avlinger eksporteres i råvareform. Av dette
står USA, Kina og Myanmar for om lag 42 prosent.

16

FAO inkluderer HS-numre 071331, 071332, 071333 og 071339 som tørre bønner.
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Figur 3.7 Opprinnelsesland for tørre bønner i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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Importen av tørre bønner til Norge er liten. I 2019 ble det importert kun 637 tonn.
Mesteparten av bønnene som konsumeres i Norge, importeres som bearbeidet vare, for
eksempel hermetiske bønner.

3.1.3 Tørre erter
Erter er blant belgvekstene som har relativt gode dyrkingskår, også i kjøligere klima. Canada
og Russland står for omtrent halvparten av verdens produksjon.
Figur 3.8

Verdens produksjon av tørre erter som årlig gjennomsnitt fra 2015-2017, i 1000
tonn, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT, 2020)
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57 prosent av verdens produksjon av tørre erter konsumeres i produsentlandet eller bearbeides
for eksport. Rundt 43 prosent eksporteres. Canada står for halvparten av verdens eksport, og
sammen med Russland og USA, har de tre landene 70 prosent av verdens eksportmarked for
tørre bønner. Både India og Kina er store produsenter, men er samtidig verdens største
importører med til sammen ca. 61 prosent av verdens import.
Figur 3.9

Opprinnelsesland for tørkete erter i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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USA, Frankrike, Storbritannia, samt våre to naboland, Sverige og Danmark, er de viktigste
leverandørene av erter som importeres til Norge. I 2019 ble det importert om lag 4500 tonn
tørre erter.

3.1.4 Tørkete kikerter
Verdens kikertproduksjon domineres av India som alene står for ca. 63 prosent av verdens
produksjon.
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Figur 3.10

Verdens produksjon av tørre kikerter som årlig gjennomsnitt fra 2015-2017, i
1000 tonn, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT, 2020)
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India, som er verdens største produsent av kikerter, og tredje største eksportør, er likevel
nettoimportør av kikerter, og står for om lag halvparten av verdens kikertimport. 78 prosent
av verdens kikertproduksjon konsumeres i produsentlandet eller bearbeides videre for eksport,
mens rundt 22 prosent eksporteres i råvareform. Australia står for over halvparten av
eksportmarkedet for tørre kikerter, og sammen med Russland og India står de for 70 prosent
av verdens eksport.
Figur 3.11

Opprinnelsesland for tørre kikerter i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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Importen av tørre kikerter til Norge er relativt liten, med ca. 400 tonn i 2019. Inkluderer man
bearbeidede kikerter, for eksempel hermetiserte, er importen betydelig høyere, men det er
vanskelig å hente importopplysninger om disse, da de importeres på varenumre hvor også en
rekke andre varer importeres.

3.1.5 Tørre linser
Verdens linseproduksjon er i vesentlig omfang konsentrert i Canada som står for 45 prosent
av verdens produksjon. Sammen med India besitter de to landene om lag 63 prosent av
verdens produksjon.
Figur 3.12

Verdens produksjon av tørre linser som årlig gjennomsnitt fra 2015-2017, i
1000 tonn, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT, 2020)
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Tørre linser er sammen med erter de to belgvekstene med størst eksportandeler av total
produksjon. Ca. 44 prosent av de tørre linsene konsumeres i produsentlandene eller
bearbeides videre for eksport, mens 56 prosent eksporteres i tørr råvareform. Canada står for
hele 62 prosent av verdenseksporten, og sammen med Australia og USA har de
markedsandeler på hele 83 prosent.
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Figur 3.13

Opprinnelsesland for tørre linser i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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Norge importerte om lag 650 tonn tørre linser i 2019, mesteparten fra Tyrkia og Storbritannia.
Det er mulig at importen fra Storbritannia egentlig har opprinnelse fra et annet land, men på
grunn av ompakking eller lignende får de likevel Storbritannia som opprinnelsesland.

3.1.6 Bønnevikker og hestebønner, tørre
Sammen med erter, er bønnevikker og hestebønner (åkerbønner) belgvekster som til en viss
grad har gode dyrkingskår i Norge. Åkerbønner brukes primært til dyrefôr fordi det er
utfordrende å oppnå god nok kvalitet ved norske dyrkingsforhold for å kunne brukes til mat til
mennesker.
Figur 3.14

Verdens produksjon av tørre bønnevikker og hestebønner som årlig gjennomsnitt
fra 2015–2017, i 1000 tonn, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT,
2020)
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Kina, Etiopia og Storbritannia er verdens tre største produsentland, og står for til sammen om
lag 64 av verdens produksjon av tørre bønnevikker og hestebønner. 80 prosent av verdens
produksjon av tørre bønnevikker og hestebønner konsumeres i produksjonslandene eller
bearbeides videre for ev. eksport, mens bare 20 prosent eksporteres i råvareform. Australia,
Storbritannia og Frankrike står for 63 prosent av global eksport.
Figur 3.15

Opprinnelsesland for tørre hestebønner og bønnevikker i Norge, samlet siste 20
år (SSB, 2020)
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Import av tørre hestebønner og bønnevikker til menneskemat til Norge var i 2019 på 700
tonn, hvorav om lag tre fjerdedeler hadde opprinnelse Danmark eller Sverige.

3.1.7 Hermetiserte, friske og frosne belgvekster
Så langt har kapittelet om belgvekster tatt for seg verdens største produksjoner og produsenter
av belgvekster, samt vist opprinnelsesland av importen til Norge i tørr råvareform. Betydelige
mengder av belgvekstene vi spiser i Norge, importeres imidlertid ikke i tørr råvareform. Ofte
importeres de på varenumre hvor også andre varer inngår, som gjør at det ikke er mulig å
hente nøyaktige importopplysninger. Imidlertid er det mulig å få oversikt over
opprinnelsesland for friske belgvekster, herunder sukkererter, frosne belgvekster, og
hermetiske bønner, da disse varer har egne varenumre i tolltariffen.
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Figur 3.16

Opprinnelsesland for friske belgvekster, herunder sukkererter i Norge, samlet
siste 20 år (SSB, 2020)
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I 2019 ble det importert ca. 1600 tonn friske belgvekster til Norge, herunder sukkererter.
Kenya og Guatemala er de viktigste leverandørlandene for Norge.
Figur 3.17

Opprinnelsesland for hermetiske bønner i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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I 2019 ble det importert ca. 7200 tonn hermetiske bønner til Norge.
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33

Figur 3.18

Opprinnelsesland for frosne belgvekster i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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I 2019 ble det importert ca. 1400 tonn frosne belgvekster til Norge, herunder frosne erter.
Sverige, Kina, Belgia og Spania er de viktigste leverandørlandene for Norge.

3.1.8 Oppsummering belgvekster
De globale produksjonstallene for belgvekster viser at de fleste belgvekstkulturene har en
produksjon som er konsentrert i et fåtalls land. Kina og India, som til sammen har en
befolkning på ca. 2,7 milliarder mennesker, er på flere av kulturene blant verdens største
produsenter. Samtidig er de ved flere tilfeller nettoimportører, noe som tyder på at
etterspørselen etter belgvekster overstiger produksjonskapasiteten i disse landene.
Av de to største belgvekstkulturene, peanøtter og tørre bønner, utmerker også afrikanske
land seg som store produsenter. Også her er eksporten marginal, noe som trolig henger
sammen med at dette er viktige varer for å livnære egen befolkning. Av den forventede
befolkningsveksten i verden fram mot 2050, forventes Afrika å stå for to tredjedeler. Nigeria,
som i dag er verdens 7. største land, forventes å bli større enn USA og innta tredjeplassen
etter India og Kina.
Det mest eksportrettede produsentlandet av belgvekster er per i dag USA, samt i varierende
grad land som Canada, Argentina, Australia og Russland.
For Norges del importeres belgvekster, med unntak av peanøtter, først og fremst som
bearbeidet vare. Å importere mer belgvekster til Norge vil sannsynligvis ikke være noe særlig
problematisk. Dersom hele verden skal legge om til mer belgvekster i det omfang EATdietten anbefaler, vil det imidlertid i langt større grad kunne legge press på økosystemene og
de globale ferskvannsressursene. I tillegg vil økt etterspørsel for belgvekster fra rike land
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kunne øke prisene i flere av de fattigere belgvekstprodusentlandene, noe som kan forringe
omsetning av varene for den lokale befolkningen.

3.2 Trenøtter
Det ble det til sammen produsert ca. 5 millioner tonn spiselig17 vare av verdens største
trenøttproduksjoner; valnøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, mandler og hasselnøtter, som et
årlig gjennomsnitt fra 2015 til 2017 (FAOSTAT, 2020). I tillegg kommer andre mindre
nøtteproduksjoner som pekannøtter, makadamianøtter, paranøtter og pinjekjerner. Til sammen
utgjør disse en relativt marginal produksjonsandel, og blir ikke omtalt videre. Til
sammenligning ble det i 2018 produsert 840 millioner tonn melk og 342 millioner tonn kjøtt
på verdensbasis (FAO, 2020).
Trenøtter skiller seg i stor grad fra belgvekster ved at produksjonen er langt mer areal- og
ressurskrevende, herunder behovet for ferskvann. Det er derfor nærliggende å anta at verdens
produksjonspotensiale av trenøtter er langt dårligere stilt enn for belgvekster og andre
planteproteiner.
Tabell 3.2

Næringsinnhold per 100g spiselig vare av sentrale trenøtter
(Matvaretabellen.no, 2020)

Vare
Valnøtter
Cashewnøtter
Mandler
Pistasjnøtter
Hasselnøtter

Protein
14
18
21
22
13

Fett
67
44
52
50
65

Karbohydrater
3
29
7
8
3

Kalorier (kcal)
680
592
601
589
670

17

Spiselig vare vil si nøtter omregnet til uten skall. Det er anvendt følgende kjerneandeler; for peanøtter 69%,
valnøtter 50%, cashewnøtter 30%, mandler 40%, pistasjnøtter 53% og hasselnøtter 50%.
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Figur 3.19

Verdens nøtteproduksjon som årlig gjennomsnitt fra 2015–2017, i 1000 tonn
omregnet til uten skall (FAOSTAT, 2020)
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Valnøtter er verdens største trenøttproduksjon, etterfulgt av cashewnøtter, mandler,
pistasjnøtter og hasselnøtter. I motsetning til belgvekster foregår handel med trenøtter i større
grad som ubearbeidet vare (med eller uten skall), som gjør at import- og
eksportopplysningene blir mer presise.
Figur 3.20

Import av nøtter til Norge i 2019, omregnet til uten skall, i tonn (SSB, 2020)18

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Mandler

Cashewnøtter

Valnøtter

Hasselnøtter

Pistasjnøtter

Andre nøtter

18

Figuren inkluderer ikke nøtteblandinger (for eksempel nøtter blandet med tørket frukt o.l.) eller bearbeidete
nøtter som nøttesmør o.l.
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Mandler er den mest populære nøtten i Norge, etterfulgt av cashewnøtter, valnøtter og
hasselnøtter. Sett bort i fra nøtteblandinger og bearbeidede nøtter, ble det i 2019 importert ca.
8000 tonn nøtter til Norge.
Figur 3.21

Import av nøtter til Norge per år, siste 20 år, fordelt på kg per innbygger (SSB,
2020)19
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Import av ublandede nøtter til Norge har en stigende trend siden 2000, men har vært relativt
stabil siste ti år.

3.2.1 Valnøtter
Valnøtter er den største trenøttproduksjonen i verden. Kina alene står for ca. 45 prosent av
verdens produksjon, og sammen med USA og Iran kontrollerer de om lag 73 prosent av
verdens valnøttproduksjon. Samtidig er det kun USA som faktisk har en eksportrettet
valnøttproduksjon. Kina og Iran konsumerer nesten alt selv, med mulig unntak av uvisse
andeler som prosesseres og eksporteres som bearbeidet vare.

19

Figuren inkluderer ikke nøtteblandinger og prosesserte nøtteprodukter.
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Figur 3.22

Verdens valnøttproduksjon som årlig gjennomsnitt fra 2015–2017, i 1000 tonn
omregnet til uten skall, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT, 2020)
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USA dominerer eksportmarkedet med om lag 50 prosent av markedsandelene. Andre
eksportrettede valnøttprodusenter inkluderer Mexico, Chile og Ukraina. De fire største
eksportlandene står for nesten tre fjerdedeler av verdens eksport.
Figur 3.23

Opprinnelsesland for valnøtter i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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I Norge ser vi at den desidert største leverandøren av valnøtter er USA, etterfulgt av relativt
små produksjonsland som Frankrike og India.
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3.2.2 Cashewnøtter
Cashewnøtter er verdens største eksportnøtt og nest største trenøttproduksjon. De største
produsentlandene er Vietnam, India og Elfenbenskysten, som står for om lag to tredjedeler av
verdens totale produksjon. Cashewnøtter dyrkes først og fremst i varme strøk nær ekvator.
Figur 3.24

Verdens cashewnøttproduksjon som årlig gjennomsnitt fra 2015–2017, i 1000
tonn omregnet til uten skall, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT,
2020)
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Cashewnøtter har en relativt høy eksportandel, og 73 prosent av verdens produksjon
eksporteres. Vietnam er verdens største eksportør av cashewnøtter, men samtidig verdens
største importør, som gjør at nettoeksporten er relativt liten. India, som er nest største
produsent, er samtidig verdens største importør. Elfenbenskysten og Tanzania landene med
høyest nettoeksport.
Vietnam, Elfenbenskysten og India står for rundt 58 prosent av verdens bruttoeksport av
cashewnøtter.

Skal norsk husdyrproduksjon erstattes av importerte varer?
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Figur 3.25

Opprinnelsesland for importerte cashewnøtter i Norge, samlet siste 20 år (SSB,
2020)
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Cashewnøttene som importeres til Norge er hovedsakelig fra Vietnam og India.

3.2.3 Mandler
Mandler er verdens tredje største trenøttproduksjon og nest største eksportnøtt. Det er den
mest populære nøtten i Norge. USA dominerer verdens produksjon av mandler med 55
prosent, og har nesten monopol på verdensmarkedet med 65 prosent av all eksport. Omtrent
hele USAs produksjon av mandler forekommer i California.
Figur 3.26

Verdens mandelproduksjon som årlig gjennomsnitt fra 2015–2017, i 1000 tonn
omregnet til uten skall, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT, 2020)
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Mandler er en eksportrettet produksjon, hvor hele 86 prosent eksporteres. Verdens tre største
eksportland, USA, Spania og Australia, står for om lag 80 prosent av verdens eksport.
Samtidig er det i all hovedsak USA, og til dels Australia, som har et netto eksportoverskudd.
Spania, som er verdens nest største mandelprodusent, importerer likevel mer enn landet selv
produserer.
Det som kjennetegner tilgangen på mandler er derfor at den i all hovedsak baserer seg på
ett lands produksjon, og fra ett ganske begrenset område (California). Mandelproduksjon
krever høyt forbruk av ferskvann, og blant annet på grunn av tørkeproblemene i California,
kan både avlinger og priser variere fra år til år.
Figur 3.27

Opprinnelsesland for importerte mandler i Norge, samlet siste 20 år (SSB, 2020)
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Mandler vi spiser i Norge kommer i omtrent 9 av 10 tilfeller fra USA, noe som gjenspeiles
godt med verdens produksjon og eksportmarked.

3.2.4 Hasselnøtter
Hasselnøtter er en relativt liten nøtteproduksjon med omtrent 500 000 tonn årlig produksjon. I
likhet med mandler, domineres produksjonen og eksporten av et fåtalls land. Ca. 55 prosent
av verdens hasselnøttproduksjon eksporteres, resten konsumeres i eget land eller bearbeides
videre for eksport av bearbeidet vare.
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Figur 3.28

Verdens hasselnøttproduksjon som årlig gjennomsnitt fra 2015–2017, i 1000
tonn omregnet til uten skall, fordelt på 10 største produsentland (FAOSTAT,
2020)
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Tyrkia står for om lag 65 prosent av verdens hasselnøttproduksjon og 59 prosent av verdens
eksport. Som verdens største produsent er Tyrkia også en stor nettoeksportør. Verdens nest
største produsent, Italia, importerer ca. like mye som den produserer og importerer ca. det
dobbelte av eksporten, noe som gjør landet til en nettoimportør av uprosesserte hasselnøtter.
Samtidig har Italia en betydelig eksportrettet sjokoladeindustri hvor hasselnøtter inngår som
en viktig ingrediens (Nutella, Ferrero Rocher m.v.). Denne type prosessert eksport fanges ikke
opp av figurene over.
Til sammen står Tyrkia og Italia for 78 prosent av verdens produksjon og 69 prosent av
verdens eksport.
Figur 3.29

Opprinnelsesland for importerte hasselnøtter til Norge, samlet siste 20 år (SSB,
2020)
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Importen til Norge gjenspeiler verdens produksjon og eksportandeler, med Tyrkia som
viktigste leverandør etterfulgt av Italia.

3.2.5 Oppsummering trenøtter
Trenøtter er en areal- og vannkrevende produksjon, som vil være krevende for verden å øke
produksjonen av i betydelig omfang. Det kan ta flere år før nøttetrær bærer frukter. Med
unntak av cashewnøtter, er verdens trenøttproduksjon i all hovedsak lokalisert i California og
rundt Middelhavet, paradoksalt nok i områder med begrensede ferskvannsressurser.
USA dominerer verdens totaleksport av trenøtter, mens Vietnam og Tyrkia er viktige
produsenter av henholdsvis cashewnøtter og hasselnøtter. USA er også den desidert største
leverandøren av trenøtter til Norge.
Trenøtter er en relativt dyr matvare, og konsumet i stor grad forbeholdt land i Vesten med
høy kjøpekraft. Peanøtter er et langt billigere produkt, og mens konsumet på verdensbasis
fordeler seg mellom ca. 85 prosent peanøtter og 15 prosent trenøtter, er konsumet i Norge
omtrent 50-50.
Mens EAT-dietten legger opp til 25 gram trenøtter daglig, spiser vi i dag ca. 4,5 gram
(OFG, 2018). Det er nærliggende å anta at et ev. økt konsum trolig vil ha noenlunde lik
opprinnelse som nøttene vi importerer i dag. For trenøtter vil derfor USA bli en sentral
handelspartner.
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3.3 Oljevekster
I 2018 ble det produsert om lag 534 millioner tonn av følgende oljevekster; soyabønner20,
rapsfrø, bomullsfrø, solsikkefrø og palmekjerner (FAO, 2020). I dag brukes oljevekster til
fiskefôr, husdyrfôr, planteoljer, som mat, som ingrediens til næringsmiddelindustrien og som
biodrivstoff. Soya er den desidert største oljefrøproduksjonen. Noen av oljevekstene har til
felles at de i større grad egner seg til husdyrfôr enn til menneskemat, og av globalt fôrinntak
til husdyr, anslåes det at ca. 86 prosent p.t. ikke er spiselig for mennesker (Mottet m.fl., 2017).
Tabell 3.3

Næringsinnhold per 100g spiselig vare av sentrale oljevekster
(Matvaretabellen.no, 2020, Felleskjøpet 2020 b)

Vare21
Soyabønner, tørre
Rapsmel, ekstrahert
Solsikkefrø
Bomullsfrømel,
expeller
Palmekjerneekspeller
Figur 3.30

Protein
36
36
24
21

Fett
19
3
54
11

Karbohydrater
10
31
4
28

Kalorier (kcal)
383
375
621
435

16

7

47

407

Verdens produksjon av sentrale oljevekster, i 2018, i 1000 tonn (FAOSTAT,
2020)
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20

Soyabønner er biologisk sett en belgvekst, men kategoriseres ofte som en oljevekst, blant annet av FAO og
USDA.
21
For raps, bomullsfrø og palmekjerner vises næringsinnhold for bearbeidet fôrvare, mens soyabønner og
solsikkefrø er råvare.
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3.3.1 Soyabønner
I 2018 ble det produsert ca. 350 millioner tonn soyabønner, hvorav ca. 152 millioner tonn (44
prosent) ble eksportert i råvareform. 56 prosent ble enten brukt i produksjonslandet, eller
videreprosessert for eksport. Soyabønner skiller seg ut fra de andre oljevekstene ved at den
biologisk sett er en belgvekst, og har en mer fremtredende funksjon som proteinkilde – også
til humankonsum.
Figur 3.31

Verdens produksjon av soyabønner i 2018, i 1000 tonn, fordelt på 10 største
produsenter (FAOSTAT, 2020)
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USA og Brasil står for ca. 69 prosent av verdens produksjon og om lag 85 prosent av verdens
eksport. Kina er den desidert største importøren og importerer 58 prosent av verdens totale
eksport.
Til sammen bruker norsk fôrbransje om lag 1 mill. tonn soya, hvor ca. 80 prosent går til
fiskefôr og 20 prosent til landbaserte husdyr (Felleskjøpet, 2020). Av totalt inntak av fôr til
norske landbaserte husdyr utgjør soya om lag 4 prosent (Røflo, 2020).

3.3.2 Rapsfrø
Det ble produsert om lag 75 millioner tonn rapsfrø i 2018.

Skal norsk husdyrproduksjon erstattes av importerte varer?
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Figur 3.32

Verdens produksjon av rapsfrø i 2018, i 1000 tonn, fordelt på 10 største
produksjonsland (FAOSTAT, 2020)
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Canada, Kina og India er de største produsentene i verden og står for ca. 56 prosent av
verdens produksjon. Canada, Ukraina og Australia er de største eksportørene og står for 64
prosent av verdens eksport.
Norge importerte om lag 5 000 tonn rapsfrø i 2019, hvorav 99 prosent gikk til dyrefôr. Ca.
93 prosent hadde opprinnelse Polen.

3.3.3 Solsikkefrø
Det ble produsert om lag 52 millioner tonn solsikkefrø i 2018.
Figur 3.33

Verdens produksjon av solsikkefrø i 2018, i 1000 tonn, fordelt på 10 største
produksjonsland (FAOSTAT, 2020)
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Ukraina og Russland står alene for 52 prosent av verdens produksjon.
Norge importerte om lag 13 000 tonn solsikkefrø i 2019 (SSB, 2020), hvorav ca. 60
prosent var dyrefôr. Ca. 86 prosent hadde opprinnelse Bulgaria.

3.3.4 Bomullsfrø
Det ble produsert om lag 41 millioner tonn bomullsfrø i 2018.
Figur 3.34

Verdens produksjon av bomullsfrø i 2018, i 1000 tonn, fordelt på 10 største
produksjonsland (FAOSTAT, 2020)
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De tre største produksjonslandene, Kina, India og USA står for 60 prosent av verdens
produksjon. Ingen import til Norge.

3.3.5 Palmekjerner
Det ble produsert om lag 18 millioner tonn palmekjerner i 2018.

Skal norsk husdyrproduksjon erstattes av importerte varer?
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Figur 3.35

Verdens produksjon av palmekjerner i 2018, i 1000 tonn, fordelt på 10 største
produksjonsland (FAOSTAT, 2020)
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Verdens produksjon av palmekjerner er i all hovedsak produsert i to land, Indonesia og
Malaysia, med 84 prosent av verdens produksjon. Ingen import til Norge.

3.3.6 Oppsummering oljevekster
Produksjonen av oljevekster på verdensbasis er stor og handelsrettet. Både soyabønner,
rapsfrø og solsikkefrø importeres i varierende grad i råvareform til Norge, hvor mesteparten
brukes til fiske- og dyrefôr mens mindre mengder bearbeides til planteoljer og lignende for
menneskemat. Av ren planteoljeimport til Norge, er rapsolje den desidert største (ca. 148 000
tonn i 2018), etterfulgt av solsikkeolje (9000 tonn) og olivenolje (4000 tonn).
Figur 3.36 Opprinnelsesland for importerte planteoljer i Norge, i 2018 (SSB, 2020)
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For planteoljeimport var Danmark og Russland de største leverandørlandene i 2018. I tillegg
er Brasil en viktig leverandør av soyabønner, som vi lager soyaolje av selv i Norge.
Produksjonspotensiale og tilgjengeligheten på verdensmarkedet av oljevekster er betydelig
bedre enn for de proteinrike planteproduktene som nøtter og de andre belgvekstene. Total
eksport av oljer og fett på verdensbasis, (inkludert oljen som er i oljefrø), anslås til 131
millioner tonn i 2019/2020 (FAO, 2020).
Til forskjell fra belgvekster og spesielt nøtter, er produksjonen av oljevekster (med unntak
av soya) i større grad lokalisert i nordlige og nærliggende land. I tillegg er ressurskravene
lavere og produksjonsvolumene vesentlig større. Samlet sett gjør dette at tilgangen på
oljevekster trolig vil kunne være langt bedre og mer stabil enn for belgvekster, og spesielt
nøtter, som en omlegging til et mer plantebasert kosthold vil kreve økt import av.
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4 Konklusjon

Ved en vridning mot mindre animalsk mat i kostholdet, blir særlig vegetabilske produkter
med høyt fett- eller proteininnhold, som nøtter, belgvekster og planteoljer, viktige
erstatningsvarer. Samtidig legger Norges klima og areal store begrensninger på hva og hvor
mye som kan dyrkes av dette. Mens det er agronomisk mulig å dyrke langt mer av både fettog proteinfattige kulturer som poteter og enkelte grønnsaker, er det langt større begrensninger
for å øke produksjonen av proteinrike matplanter. Likevel er det for eksempel mulig å øke
produksjonen av belgvekster med 11 prosent, men andre utfordringer som tollfrihet på tørre
belgvekster og lave volum for industrien, gjør denne økningen mindre realistisk. Det er også
mulig å spise en større andel av kornet som dyrkes i Norge direkte av oss mennesker, men
dette forutsetter at forbrukeren spiser mer grøt, velling og flatbrød, som er retter som egner
seg på korn av dårligere kvalitet.
I tillegg til de agronomiske begrensningene som har opphav i de rent naturskapte
forutsetningene, ser man også at det juridiske rammeverket rundt internasjonal handel,
herunder tollvernet, legger ytterligere begrensninger på hva som er realistisk å produsere i
Norge. Den styrende logikken i tollvernet for landbruksvarer, har vært – og er – at varer som
ikke (kan) produseres i Norge, som for eksempel kaffe, kakao og bananer har tollfrihet, mens
varer som produseres i Norge, og som har gode produksjonsvilkår, som kjøtt- og meierivarer,
gulrot og potet, har tollbeskyttelse. På mange måter gjenspeiler derfor tollvernet seg i de
agronomiske forutsetningene i Norge. De fleste vegetabilske produkter har lav eller ingen
tollbeskyttelse. Dette, kombinert med høyere produksjonskostnader i Norge vis-a-vis andre
land, vil føre til at importerte produkter i mange tilfeller er billigere og derfor kunne
utkonkurrere den begrensede mengden man kan klare å øke produksjonen av i Norge.
Generelt sett vil en vridning fra animalsk mat til mer vegetabilske produkter i kostholdet,
føre til et økt importbehov. Dette avhenger naturligvis av graden av omlegging, samt hvilke
vegetabilske produkter man spiser mer av. Å erstatte for eksempel lammekjøtt med norsk
frukt og grønt hadde eksempelvis ikke trengt å bety økt importbehov. Ved omlegging fra
mindre kjøtt til mer plantekost, vil imidlertid ikke økt inntak av frukt, grønt, bær eller korn
være nok til å erstatte protein- og fettkildene fra husdyr i dagens kosthold. Ved en drastisk
kostholdsomlegging som for eksempel EATs globale referansediett representerer, vil man
selv ved maksimering av de agronomiske produksjonsmulighetene og vridning av
forbrukerpreferanser, fortsatt sitte igjen med en situasjon der man vil måtte importere mer
protein- og fettrike grønnsaker.
Belgvekster, nøtter og planteoljer blir sentrale varer i erstatningen av animalske proteiner
og fett. Disse varene har generelt dårlige (og i noen tilfeller elendige) produksjons- og
tollvilkår i forhold til animalske varer i Norge, og vil derfor bli sentrale importvarer ved
omlegging til økt plantekost. En opplagt konsekvens av dette, blir en flytting av
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matproduksjon fra Norge til andre land. Spørsmålet som gjenstår, er om det er realistisk å
sikre en stabil forsyning av disse varene fra utlandet.
Verdens eksportandeler for belgvekster er generelt lave, noe som tyder på at størstedelen
av verdens produksjon konsumeres av egen befolkning. Befolkningsrike land som Kina og
India er blant verdens største produsenter for flere av belgvekstkulturene. Til tross for store
produksjonsvolum, er de likevel nettoimportører for flere kulturer, noe som tyder på at
forbruket etter belgvekster overstiger produksjonskapasiteten i disse landene. Afrikanske
land, deriblant Nigeria, Sudan og Uganda, er også store belgvekstprodusenter, spesielt av
peanøtter eller tørre bønner. Også her er eksporten liten eller ingen, noe som trolig henger
sammen med at produksjonen først og fremst er innrettet mot å livnære egen befolkning. Av
den forventede befolkningsveksten i verden fram mot 2050, forventes Afrika å stå for to
tredjedeler, og Nigeria som i dag er verdens 7. største land forventes å bli større enn USA, og
innta tredjeplassen etter India og Kina. Blant de mest eksportrettede belgvekstprodusentene
utmerker spesielt USA seg, samt i varierende grad land som Canada, Argentina, Australia og
Russland.
Trenøtter er en areal- og vannkrevende produksjon, og vil i enda større grad enn
belgvekster være krevende å øke den globale produksjonen av. Samtidig er den globale
produksjonen av trenøtter mer eksportrettet og i mindre grad rettet mot å mette egen
befolkning. Med unntak av cashewnøtter, er verdens trenøttproduksjon i all hovedsak
lokalisert i California og rundt Middelhavet. USA dominerer verdens totaleksport av trenøtter,
og spesielt av mandler og valnøtter, mens Elfenbenskysten og Tyrkia er de største
eksportørene av henholdsvis cashewnøtter og hasselnøtter. For Norges del er USA den
desidert største handelspartneren for nøtter, og det er naturlig å legge til grunn at eventuelt økt
konsum av nøtter vil ha USA, og spesielt California som opprinnelsessted.
Til forskjell fra belgvekster og spesielt nøtter, er produksjonen av oljevekster i større grad
lokalisert i nordlige og nærliggende land. Videre er ressurskravene lavere og
produksjonsvolumene vesentlig større for oljevekster. Samlet sett gjør dette at tilgangen på
oljevekster trolig vil kunne være langt bedre og mer stabil enn for belgvekster, og spesielt
nøtter.
Selv om det er forskjeller mellom de ulike kulturene, er det grove fellestrekket for både
belgvekster, nøtter og planteoljer, at produksjonene i stor grad er konsentrert i et fåtalls land. I
tillegg er mye av produksjonen først og fremst innrettet mot å mette egen befolkning og ikke
til eksport. Flere av produsentene kjennetegnes videre av forhold som høyt folketall,
befolkningsvekst, politisk uro eller dårlig ernæring, noe som kan gjøre landene til ustabile
eksportører. Det er nærliggende å anta at økt etterspørsel fra rikere land i nord for belgvekster
og nøtter produsert i fattigere land i sør, i tillegg kan føre til høyere priser, og på den måten
gjøre matvarer som er ment for egen befolkning mer utilgjengelig for lokalbefolkningene.
For et lite land som Norge vil det å importere mer belgvekster, nøtter og planteoljer isolert
sett trolig ikke være noe særlig problematisk, så lenge internasjonal handel forblir funksjonell.
Blant mer eksportrettede land som Norge har eksisterende handel med, og som kan vurderes
som mer stabile handelspartnere, er spesielt USA og EU de viktigste. Samtidig er viktige
produksjonsområder i de landene, som California og middelhavsområdet, blant områder i
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verden med særlig overforbruk av begrensede vannressurser. Norges befolkning forventes å
øke med ca. 1 million innbyggere frem mot 2050, og kombinert med økende politisk og
økonomisk uro og uforutsigbarhet, også i viktige leverandørland som USA, vil det uansett
kunne være en viss risiko og usikkerhet knyttet til forsyning av både nøtter, belgvekster og
planteoljer til Norge.
Videre ventes det at klimaendringer, som økt tørke og flom med tilhørende avlingsskader,
vil øke i hyppighet fremover. Dette kan skape forstyrrelser for verdens matproduksjon og forsyning. Kombinert med at verdens befolkning ventes å øke de neste tiårene, vil kampen om
begrensede ressurser kunne bli forsterket. Totalt sett er det derfor ulike faktorer som peker på
at den globale matproduksjonen vil kunne møte større og flere forstyrrelser i fremtiden, med
påfølgende ustabilitet også i forsyningslinjene. I Norge opplevde vi i 2018 en tørkekrise, som
forårsaket avlingssvikt for en rekke matplanter. Her fikk vi se på nært hold den viktige rollen
husdyr spiller for norsk matproduksjon. Flere bønder utnyttet utmarksbeiter for første gang,
og store mengder halm ble erstatning for mangelen på gress.
Å innføre eller på andre måter iverksette en styrt vridning av kostholdet i Norge mot
mindre animalsk mat til fordel for vegetabilske produkter i den grad for eksempel EATdietten legger opp til, kan ha negative konsekvenser både for landbrukspolitiske mål om
landbruk i hele landet, sysselsetting, bærekraft, og biologisk mangfold. I tillegg vil det å
redusere bruk av egne ressurser for matproduksjon, være ensbetydende med dårligere
matsikkerhet.
Det er også relevant å ha i mente rollen proteinproduksjon har i den norske økonomien.
Omsetning knyttet til proteinproduksjon, fra kjøtt, melk og fisk, utgjør om lag 190 mrd.
kroner i årlige verdier, og er med det en sentral del av norsk fastlandsindustri (Smedshaug,
2020 b).
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Vedlegg

Vedlegg 1

Prosentvis sammensetning av matvareforbruket på energibasis
(Helsedirektoratet, 2020)
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Vedlegg 2
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Norskprodusert andel av matvareforbruket på energibasis (Helsedirektoratet,
2020)
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Vedlegg 3

Forbruk av matvarer på engrosnivå i terajoule (Helsedirektoratet, 2020)
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