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Strategi for sirkulær økonomi 

En strategi for sirkulær økonomi bør per definisjon være basert på kretsløp, i forskjellig skala, lokalt, 
regionalt, nasjonalt, kontinentalt, og globalt. Landbruket er en viktig del av løsningen. 
 
Sammen med bærekraftsmålene som står for naturens økosystem (rent vann, liv på land, liv under vann, 
stoppe klimaendringer) er bærekraftsmål nr. 12, ansvarlig forbruk og produksjon, et mål som må ligge i 
bunn i utviklingen av strategien. Landbruket har et særlig ansvar for oppfølging av bærekraftsmål nr. 2 – 
utrydde sult. I dette ligger også ansvaret for matsikkerhet og et bærekraftig landbruk. Det må arbeides 
videre med konkrete mål for bærekraft og at bærekraftskompetansen styrkes. Økologisk økonomi er 
fokusområdet vi bør prioritere mer, det vil være til hjelp for å forstå våre økonomiske handlinger i lys av 
hvordan de påvirker naturen og samfunnet som helhet.  
 
Biomassen er basis for sirkulær økonomien, både hvordan biomassen er produsert og hvordan den 
er brukt er avgjørende for å lykkes. Biomassen finnes og produseres i jordbruk, skogbruk og havbruk, og 
disse tre må kombineres for å kunne optimalisere sirkulær økonomien.   
Livet i jorda er en viktig forutsetning for en bærekraftig produksjon, og jord i balanse med høyt innhold 
av organisk materiale og jordlevende organismer, utgjør et stort potensial i å øke jordas 
produksjonsevne.   
Det er viktig å ha mye oppmerksomhet på hvordan biomassen brukes, hvor prioriteringer ligger, og 
hvordan forskjellige formål kan kombineres. Dette henger sammen med effektivt bruk av arealet, som er 
en knapp ressurs. Forbindelsen med sirkulær økonomi og matproduksjonssystemet er sterk, da 
produksjon av mat har første prioritet i bruk av biomassen. Her trenger vi å ha mer fokus på et 
matproduksjonssystem som er kretsløpsbasert.   
Et godt eksempel er arbeidet som er gjort i samarbeid med BERAS (Building Ecological Recycling 
Agriculture and Societies). Vi har også eksempel på sirkulærproduksjon i regionen Vestfold og 
Telemark med biogassproduksjonen på “Den Magiske Fabrikken”. En av suksessfaktorene 
er samarbeidet mellom avfalls- og gjenvinningsbransjen og jordbruk. I Vestfold og Telemark produseres 
det mye korn, potet, grønnsaker, frukt og bær. Restråstoffer fra landbruket bør gå inn i et verdikretsløp, 
der økt matforsyning er resultatet. Det ligger også store muligheter i å få inn lokalproduserte og 
bærekraftige landbruksprodukter i offentlige innkjøp.   
 
I sirkulær økonomien må det være rom for diversitet, det finnes ikke en ‘one size fits all’ løsning, men 
nytenkning, innovasjon, og samtidig realisme er viktig for utviklingen. Sirkulær økonomi bør ha fokus på 
verdisirkler istedenfor verdikjeder. Strategien må se på lokale muligheter, og hele tiden være tilpasset 
lokale ressurser. Å få sirkulærøkonomien inn i kretsløpslandbruket vil kunne være en viktig faktor for 
strukturpolitikken i landbruket. Forutsetning for utviklingen er hele tiden fokus på produkter med god 
kvalitet og sikkerhet.   
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Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ønsker å bidra til utviklingen av strategien, og har god kunnskap i å 
kombinere et overordnet blikk med regionale og lokale muligheter og konsekvenser.   
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