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Totale ressurser i 2008 med inndeling i andel pliktige 
bidrag og tilleggsmidler: 
Totalt: NOK 9.1 mrd. Pliktige bidrag: NOK 3.55 mrd. (39 %). 
Tilleggsmidler: NOK 5.55 mrd. (61 %).

Generalkonferansen: 18.-23. november 2009.

FNS ORGANISASJON FOR ERNÆRING OG LANDBRUK NORGE OG FAO

FAO

I. Faktadel

Norsk samarbeid med FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)

Mandat og virkeområder

FAOs mandat er å oppnå matsikkerhet for alle. Organisasjonen 
jobber for å øke ernæringsnivået, bedre produktiviteten i 
primærnæringene, forbedre levekårene til befolkningen på 
landsbygda og bidra til vekst i verdensøkonomien.

FAOs aktiviteter dekker fem funksjoner:
1:  Samle inn, analysere og spre statistikk og annen infor-

masjon om utviklingen innen matsikkerhet og jordbruk, 
skogbruk og fiske.

 

2:  Bistå medlemslandene med policyveiledning for å bedre 
den nasjonale landbruksplanleggingen, styrke utviklingen 
av lover og regelverk, samt utvikle nasjonale utviklings- 
planer som fremmer distriktsutvikling og bekjemper sult. 

3: Være en nøytral møteplass for faglig utveksling og råd.
4:  Utarbeide internasjonale konvensjoner, normer og retnings-

linjer for landbruk, skogbruk og fiske.
5:   Bidra med faglige råd og bistand ved gjennomføringen av 

utviklingsprogrammer.

Norsk samarbeid med FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)
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Norge i styret: Norge er nordisk representant frem til 
slutten av 2011.

Norske ansatte: 9 personer, derav 4 junioreksperter.  

Hovedansvarlig departement: Utenriksdepartementet,
Landbruks- og matdepartementet er sekretariat for FAO-komiteen.

Norges totale bidrag: Totalt: NOK 141 mill.  
Pliktige bidrag: NOK 21 mill (15 %) hvorav 51 % er bistandsmidler. 
Tilleggsmidler: NOK 120 mill (85 %).

Største givere av kjernebidrag: 
USA NOK 783 mill.           Japan NOK 594 mill.
Tyskland NOK 307 mill.     Storbritannia NOK 237
------
Norge: NOK 21 mill. 

1 USD: 6,685 NOK.   Alle tall fra 2008

Utenriksdepartementet
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse, Oslo

Postadresse:
Postboks 8114 Dep.
N-0032 OSLO

Ved spørsmål, kontakt FN-seksjonen på e-postadresse: fnsek@mfa.no
Profilarkene er også tilgjengelige på:  
www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/FN/Faktaark <http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/FN/Faktaark>
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Også på  det skogfaglige området er FAO den mest sentrale 
institusjon i FN systemet. FAO har i en årrekke drevet kompe-
tansebygging og bidratt til oversikter og kunnskap om verdens 
skogressurser og støtte til arbeidet med en mer bærekraftig 
forvaltning av verdens skoger. Dette arbeidet inngår nå som  
en nødvendig basis også for arbeidet med skog og klima.

Norsk politikk overfor FAO

Norge mener at FAO bør prioritere skogbruk og fiskeri høyt, 
da organisasjonen her har klare komparative fortrinn. Norge 
arbeider for å styrke og videreutvikle FAOs normative arbeid, 
og for at dette følges opp i felt. Arbeidet med å spre kunnskap 
om normer og rettigheter er essensielt i arbeidet med å 
bekjempe fattigdom. Norge mener at FAO fremover bør legge 
større vekt på aktiviteter knyttet til klimaendring, ikke minst 
klimatilpasning.
 
Norge legger mye arbeid i reform av FAO og et tettere 
samarbeid mellom FAO og to andre Romabaserte organisa-
sjonene, Det internasjonale fondet for landbruksutvikling 
(IFAD) og Verdens matvareprogram (WFP). Som en del av det 
arbeidet med reform av FN, legger Norge stor vekt på at FAO 
deltar i bestrebelser for et mer helhetlig FN på landnivå.

Viktige prioriteringer

FAOs mandat innebærer at organisasjonen bør være en 
hjørnesten i den internasjonale arkitektur for matsikkerhet  
og landbruk. FAO har en sentral rolle i håndteringen av den 
globale matkrisen som for alvor kom på verdenssamfunnets 
agenda i 2008.  FAO bør ha en viktig rolle i klimaspørsmål, og 
det er et arbeid på gang for å analysere jordbukssektorens 
bidrag til utslipp av klimagasser som man vet står for omkring 
14 % av totale utslipp.

Sentralt for FAO på normområdet står oppfølgingen av 
Traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, 
FAOs adferdskodeks for ansvarlige fiskerier og arbeidet under 
FNs skogforum (UNFF). Matvaretoppmøtet  
i 2002 følges opp gjennom FAOs komité for verdens matvare-
sikkerhet, der man blant annet arbeider med å støtte imple-
menteringen av frivillige retningslinjer for retten til mat i 
nasjonal sammenheng.

Handel med landbruksvarer over landegrenser utgjør en økt 
trussel for bl.a. miljø og helse. FAO, i samarbeid med partnere, 
arbeider for å bedre mattrygghet og motvirke miljøødeleg-
gelse gjennom internasjonale ordninger som har sitt sekre-
tariat i FAO. Dette gjelder bl.a. retningslinjer for matvarestan-
darder (Codex Allimentarius) og systemer for å forebygge 
spredning av sykdommer og skadedyr som rammer avlinger, 
husdyr og oppdrettsfisk på tvers av nasjonale grenser. FAO 
samarbeider også med Den rådgivende gruppen for internas-
jonal landbruks-forskning, CGIAR.

FAO er den viktigste institusjon i FN systemet når det gjelder 
arbeid med  ulovlig og uregulert fiske, samt bærekraftig 
fiskeriforvaltning. 
 

En ekstern, uavhengig evaluering av FAO ble lagt frem i 
november 2007. Evalueringen felte en hard dom over organi-
sasjonen og dens ledelse, samtidig som den slo fast at den 
internasjonale arkitektur trenger FAO og at det innad i 
systemet finnes lommer av høykvalifisert faglig ekspertise.  
Et omfattende reformprogram ble satt i gang, og viste til å 
begynne med en lovende utvikling. Blant annet er man 

II. Vurderingsdel

kommet langt på vei med hensyn til å innføre systemer for 
resultatbasert ledelse. Det synes imidlertid ikke nå som om 
reformene får den tilstrekkelige støtten fra toppledelsen, og 
fremdriften skjer ikke i ønsket takt. FAOs representasjon på 
landnivå er generelt svak. I Ett FN pilotland er likevel inn-
trykket at FAO på landnivå forsøker å bidra, men møter 
motstand fra hovedkvarteret. 

Oppnådde resultater 2008

FAO var en pådriver for etableringen av det felles FN-program-
met for bekjempelse av avskogning (UN REDD), som er blitt 
en viktig kanal for norske midler under Klima- og skog-
prosjektet. 

Med norsk støtte arrangerte FAO et toppmøte om matvarekrisen 
i juni 2008, der temaet var koblingen mellom matsikkerhet, 
klimaendring og bioenergi. Møtet bidro til økt bevissthet på 
denne sammenhengen.

FAO mobiliserte betydelige ressurser til tiltak for å bistå 
småbønder i utviklingsland med gjødsel og andre innsatsvarer 
i forbindelse med matvarekrisen.

Med utgangspunkt i Den internasjonale traktaten for plante-
genetiske ressurser for mat og landbruk, ble Det globale 
frøhvelvet på Svalbard åpnet i februar 2008.

Det har i løpet av 2008 vært holdt konsultasjoner for å få på 
plass en bindende havnestatskontrollavtale. Avtalen vil være  
et viktig skritt på veien i bekjempelse av ulovlig, urapportert 
og uregulert fiske. Det ble også holdt konsultasjoner for å 
utarbeide globale retningslinjer for dyphavsfiske på det åpne 
hav. Norge har vært en pådriver i begge disse prosessene.


