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Regjeringens målsettinger

Det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og 
matforbruket i 2020 skal være økologisk

Det offentlige må gå foran som ansvarlig forbruker og 

etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket 

med høye etiske og sosiale standarder



Fra ”alternativt” til fokusområde



Nye områder





Ved utgangen av 2009:

Økologisk areal + karensareal: 

5,6 %

Totalt ble det omsatt økologiske

matvarer i dagligvare, helsekost, 

storhusholdning og direktesalg for 

ca. 1 145 mill. kroner i 2009
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Kjennetegn

• Drift i størst mulig grad basert på egne ressurser

• Forbud mot kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel

• Dyrevelferd med spesielle hensyn 

• Skånsomme foredlingsmetoder

• Minimal bruk av tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler

• Kunstige farge- og aromastoffer ikke tillatt



Handlingsplan

Økologisk produksjon har en særlig viktig rolle å 

spille som et korrektiv og en spydspiss i 

arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer 

miljøvennlig og bærekraftig.

• Miljø

• Klima

• Matvaresikkerhet

• Helseeffekter

• Økologisk landbruk og genteknologi

• Smak

• Dyrevelferd



EU’s handlingsplan:

• Plantenæringsstoffer

• Biodiversitet og naturvern

• Jordvern

• Dyrevelferd

• Ressursbruk

• Forbrukerønsker



Helseeffekter

Klare helseeffekter for bønder og landarbeidere i forhold til skader fra 
kjemiske plantevernmidler (for eksempel bananplantasjer og 
risdyrking)

Under ellers like agronomiske forhold får økologiske produkter ofte
høyere innhold av vitamin A og C og antioksidanter, og lavere innhold 
av nitrat 

I animalske produkter er det ofte høyere innhold av fettløselige vitaminer 
og omega-3-fettsyrer

Mindre risiko for rester av plantevernmidler/

tilsetningsstoffer i mat

http://www.kolonihagen.no/?did=9075991&aid=9076183


Smak?

Lite vitenskapelige 

undersøkelser

Kokkemiljøer med 

stadig mer fokus på 

smak i økologisk mat

Mer smak av mat 

som vokser sakte?



Matvaresikkerhet 

FNs mat og 
landbruksorganisasjon, FAO, 
rapport mai 2007:

Økologisk landbruk bidrar til 
økt matvaresikkerhet. 
Produksjonsmetoden er også et 
virkemiddel for å redusere 
klimaendringene. 

Produksjonsmetoden kan 
bidra til å sikre sysselsetting på 
landsbygda og gi økte inntekter, 
og bedre mattilgang og ernæring 
til produsentene.



Klimaperspektiv

Av de totale drivhusgassutslipp på 10 ton CO2 ekvivalenter per capita, utgjør maten 

beregnet frem til butik rundt 28 % av den totale klimabelastningen av vårt forbruk 

(Naturvårdsverket, 2008). Inkluderes matens andel av husholdningens øvrige 

energiforbruk, restauranter, samt storkjøkken og matproduksjonens bidrag til 

avskogning i tropiske strøk, bidrar maten med nærmare 40 % av den totale 

klimabelastningen. 



Klimaperspektiv

Forskjell mellom produktgrupper, f.eks. storfekjøtt og grønnsaker, 
er langt større enn forskjellen mellom driftsmåter

For alle produktgrupper viser forskning at generelt er utslippene 
mellom  5% og 30 % mindre ved økologisk produksjon enn 
ved tilsvarende konvensjonell produksjon.

Det beste er kortreist økologisk mat

Og….drøvtyggere omdanner gras og beite til menneskemat



Mangfalltal

Das Ökostrom-Angebot der SWM







Marked/omsetning:

• Økologisk mat i Forsvaret

• KjøkkenØkologi

• Økologisk mat på arrangementer

Forbruk:

• Bondens marked

• "Øko-demo i butikk”

http://www.kjokkenokologi.no/index.cfm


Garantien for økologisk mat

•Helseeffekt

•Smak

•”Giftfritt”

Produksjonsmetode



For enkelte produktgrupper som er prioritert for 

miljøhensyn, kan tiltak medføre økte kostnader 

for virksomhetene. Dette gjelder særlig økologisk 

mat som generelt sett har en høyere pris enn mat 

fra konvensjonelt landbruk. 

Det vil være opp til den enkelte virksomhet å vurdere 

kostnadsaspektet ved innkjøp av økologisk mat.

http://www.regjeringen.no/Upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf


Hvordan maten produseres er av stor betydning i et 

miljø- og klimaperspektiv.

Økologisk produksjon kan gi verdifulle bidrag i 

sammenheng med miljø- og klimautfordringer. Det 

bør stimuleres til økt forbruk av økologisk mat i langt 

større grad enn tilfellet er i dag.

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/forside.html?id=551422

