
107,3

3,5%

Milliarder

Andel av Norges areal 
som er jordbruksareal⁴ 80%

66milliarder kroner 
importerte Norge 
landbruksvarer for i 
2018. Dette tilsvarer 5,5 
millioner tonn varer.2

Verdien av Norsk 
sjømateksp  ort i 20195

av korn produsert 
i Norge går til dyrefôr.

over90% 2 567km2

Relevante aktører:

• Nasjonale aviser, lokalaviser
• TV-kanaler/Nett-tv
• Radio/podcaster
• Magasiner

Medier

Meningsformidlere

Relevante aktører:

• Greta Thunberg / ”fridays for future”
• Influensere og youtubere 

(livsstilbloggere, matbloggere osv.
• Kjendiser, kongehuset osv. 
• Div. bevegelser og trender (eks. zero-

waste bevegelsen)

Forbilder

Meningsformidlere

Norges Sjømatråd:
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet
Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en lovpålagt avgift på  
all eksport av norsk sjømat.

Opplysningskontoret for brød og korn:
OBK er et aksjeselskap eid av Norske Felleskjøp SA, Norkorn, Norgesmøllene AS og 
Lantmännen Cerealia AS.
OBK er finansiert gjennom omsetningsavgiftsmidler på korn og direkte tilskudd fra 
møller og bakere. Omsetningsavgiften forvaltes av Omsetningsrådet og administreres av 
Landbruksdirektoratet.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt:
MatPrat er fullfinansiert av den norske egg- og kjøttproduserende bonden. Finansieringen skjer 
via omsetningsavgiften, som er en avgift bonden betaler inn til tre omsetningsfond når hun/han 
leverer produktene sine til foredling og salg. Deler av omsetningsavgiften tildeles merkenøytral 
opplysningsvirksomhet og andre faglige tiltak. Midlene forvaltes av Omsetningsrådet med 
Landbruksdirektoratet som sekretariat.
Bransjestyret er Opplysningskontoret for egg og kjøtt sitt styrende organ. Driften er 
regulert gjennom en avtale mellom samvirkebedriften Nortura og private egg- og 
kjøttprodusenter v/Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). MatPrat er et frittstående 
opplysningskontor, men er regnskapsmessig underlagt Nortura.

Opplysningskontoret for meieriprodukter:
Opplysningskontoret for Meieriprodukter er finansiert via en omsetningsavgift som 
betales av melkebøndene i Norge. Omsetningsavgiften forvaltes av Omsetningsrådet 
og administreres av Landbruksdirektoratet. Melk.no er et aksjeselskap, og er eid av TINE, 
Q-Meieriene og Synnøve Finden.

Opplysningskontoret for frukt og grønt:
OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr 200 000. Beløpet er fordelt i 
ni like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, OIKOS – 
Økologisk Norge, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama-Gruppen, Coop 
Norge og ICA Norge.
Finansiering: OFG finansieres ved hjelp av midler som bevilges over Jordbruksavtalen under 
posten kollektiv dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter. Bevilgningen 
administreres av Omsetningsrådet. I tillegg mottar OFG midler fra Helsedirektoratet for 
finansiering av Skolefrukt-prosjektet (abonnementsordningen), som driftes gjennom et eget 
kostnadssenter i OFG.

Opplysningskontor (OK):

• Norges sjømatråd (godfisk.no)
• OK for brød og korn (Brodogkorn.no)
• OK for egg og kjøtt (Matprat.no)
• OK for meieriprodukter (Melk.no)
• OK for frukt og grønt (Frukt.no)

Opplysningskontorene

Meningsformidlere

Det er fire opplysningskontorer 
som skal promotere omsetningen 
av norske jordbruksvarer. Disse 
er av svært ulik størrelse og 
finansieres ulikt. 

1. Variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, 
grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder 
bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. 

2. God balanse mellom hvor mye energi 
3. man får i seg gjennom mat og drikke, og  

hvor mye man forbruker gjennom aktivitet. 
4. Minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og  

bær hver dag. 
5. Grove kornprodukter hver dag. 
6. Fisk til middag to til tre ganger i uken. 
7. Velge magert kjøtt og magre kjøttprodukter. 

Begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. 
8. Magre meieriprodukter som del av det daglige 

kostholdet. 
9. Matoljer, flytende margarin og myk margarin,  

fremfor hard margarin og smør. 
10. Velge matvarer med lite salt, og begrense bruken av 

salt i matlaging og på maten. 
11. Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags. 
12. Velge vann som tørstedrikk. 
13. Fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag.

Helsedirektoratet
Kostrådene

154Hvert år kan Norge spare 
154 milliarder ved å følge 
kostholdsrådene 

• Vaner

• Kultur

• Helsebevissthet

• Kunnskap

• Økonomi

• Familieforhold

• Sosiale forhold

• Personlighet

• Tradisjoner

• Matlagningsferdigheter

• Utdanning

Beslutningsøyeblikket
påvirkes blant annet av: 

Fysisk tilgang
Utvalg

Utforming butikk
Situasjonen det spises i

Informasjon i kjøpspunktet
Pris

”Helsedirektoratet anbefaler 
et variert kosthold med mye 
grønnsaker, frukt og bær, 
grove kornprodukter og fisk, og 
begrensede mengder bearbeidet 
kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.”

1. Flere leveår og bedret helse med en anslått  
verdi på 136 mrd. kr per år.

2. Reduserte helsetjenestekostnader på 
anslagvis 12 mrd. kr per år.

3. Redusert produksjonstap (dvs. økte 
skatteinntekter pga. redusert sykefravær, 
uførhet og død) på anslagvis 6 mrd. kr per år.

* Helsedirektoratet

Dette består av:

Overvekt/fedme (BMI > 25) : > 2.0 mill 
Høyt blodtrykk : > 1.0 mill 
Type 2-diabetes : 2-300.000
Osteoporose  : 2-300.000 
Kreft: 265.000. – ca 30.000 nye pr år 
Hjerteinfarkt : 100.000. - 15.000 nye pr år 
Hjerneslag  : 55.000. - 15.000 nye pr år

Livsstils-relaterte folkesykdommer i Norge 
(Ca.-tall)

• Helse- og omsorgsdepartementet
• Barne- og familiedepartementet
• Justis- og beredskapsdepartementet
• Klima- og miljødepartementet
• Kunnskapsdepartementet
• Landbruks- og matdepartementet
• Nærings- og fiskeridepartementet

Handlingsplanens mål innen 2021 er:

1. Å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær,  
    grove kornvarer og fisk med 20 prosent.

2. Å redusere innholdet av tilsatt sukker i kosten  
     til 11 energiprosent

3. Å redusere innholdet av mettet fett i kosten  
     til 12 energiprosent

4. Å redusere innholdet av salt i kosten fra 10  
     gram til 8 gram per dag.

De yngste og de eldste er de viktigste målgruppene  
i planen.

Handlingsplanens mål for barn og unge er:

• Å halvere andelen 15-åringer som spiser godteri  
eller drikker brus/leskedrikk fem ganger i uken  
eller oftere. 

• Å øke andelen 15- åringer som spiser frukt eller 
grønnsaker en gang i uken med 50 prosent. 

• Å øke andelen som spiser fisk til middag en gang 
i uken eller fiskepålegg tre ganger i uken med 20 
prosent

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 
(2017–2021)

mrd.

Om prosjektet

Matdugnaden 
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Det er mye oppmerksomhet rundt hva som må 
til for å begrense vår belastning på jorden, og 
hva som må til for at vi skal leve sunne og gode 
liv. Et mer bærekraftig kosthold er nødvendig 
både for vår egen helse og for klima og miljø, 
og mange ønsker å endre kostholdet sitt.  

Men hvorfor er det så vanskelig  
å endre hva vi spiser?

Hva er et bærekraftig kosthold - på norsk?

Vi vet ikke svaret, men dette er  
utgangspunktet i prosjektet: 

Et bærekraftig kosthold er et kosthold 
som bidrar til nok, trygg og sunn mat for 
nålevende og fremtidige generasjoner. 
Det tar hensyn til naturens tålegrenser 

gjennom lavest mulig innvirkning på 
klima og miljø samtidig som det beskytter 
biologisk mangfold og økosystemer. Et 
bærekraftig kosthold bidrar til mat- og 
ernæringssikkerhet gjennom optimal 
ressursbruk. Det er kulturelt akseptabelt 
og tilgjengelig og rettferdig både lokalt og 
globalt. 

Prosjektet er drevet av Folkehelseinstituttet og støttes 
blant annet av EAT Foundation og Comte Bureau AS.  

Stimulab

Rammene for prosjektet

Stimulab er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet og Design og arkitektur Norge 
(DOGA). Formålet med et Stimulab-prosjekt er å stimulere til offentlig 
innovasjon fra brukernes perspektiv. Stimulab støtter statlige og 
kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, 
og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Kartet

Oversikt over tema og aktører i kartet

Matsystemet

Matsystemet er et sammensatt og 
omdiskutert tema. Dette kartet gir 
et øyeblikksbilde av nåsituasjonen 
med vekt på verdikjedene og 
aktørene som deltar. Intensjonen 
med kartet er å invitere aktører og 
innbyggere inn i diskusjonen om 
hva et sunt og bærekraftig kosthold 
er, for så å kunne identifisere 
problemene og i fellesskap utvikle 
løsninger.

Matkartet versjon: 11.06.20

Utvalgte referanser

1. Helsedirektoratet, 2016, 
Samfunnsgevinster av å følge 
Helsedirektoratets kostråd

2. Landbrukdirektoratet, 2019 
3. Agri Analyse/SSB/

Landbruksdirektoratet
4. SSB, 2019
5. Norges Sjømatråd, 2020
6. Norkost 3, 2011, En 

landsomfattende 
kostholdsudersøkelse blant 
menn og kvinner i Norge i 
alderen 18 - 70 år.

7. Boston Consulting Group, 2018, 
Tackling the 1.6-Billion-Ton Food 
Loss and Waste Crisis

IMPORT: 62,1

EKSPORT: 10

Figuren viser handel 
med matvarer i 2016. 

(Milliarder kroner3)

Regjeringen

Politisk system

Relevante underliggende etater:

• ENOVA
• Miljødirektoratet
• Artsdatabanken

Relevante underliggende etater:

• Helsedirektoratet
• Folkehelseinstituttet
• Bioteknologirådet
• Mattilsynet

Relevante underliggende etater:

• Landbruksdirektoratet
• Mattilsynet
• Norsk institutt for bioøkonomi
• Veterinærinstituttet

Landbruks- og 
matdepartementet

Offentlig forvaltning

Relevante underliggende etater:

• Fiskeridirektoratet
• Havforskningsinstituttet
• Sjøfartsdirektoratet
• Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
• Konkurransetilsynet

Nærings- og 
fiskeridepartementet

Offentlig forvaltning

Stortinget

Politisk system

Klima- og 
miljødepartementet

Offentlig forvaltning

Helse- og 
omsorgsdepartementet

Offentlig forvaltning

Relevante underliggende etater:

• Kystverket
• Senter for oljevern og marint miljø

Relevante underliggende etater  
og virksomheter:

• Fylkesmannsembetene
• Innovasjon Norge
• Norges forskningsråd
• Selskapet for industrivekst (SIVA)

Relevante underliggende etater:

• Oljedirektoratet
• Norges vassdrags- og energidirektorat

Olje- og 
energidepartementet

Offentlig forvaltning

Samferdselsdepartementet

Offentlig forvaltning

Kommunal- og 
moderniseringsdep.

Offentlig forvaltning

Importvern, begrensninger på 
import av varer fra utlandet med 
hensikt å beskytte produksjon 
innenlands mot konkurranse fra 
importerte varer.

Den viktigste typen importvern er 
toll, det vil si avgifter som pålegges 
varer når de innføres i landet. 
Tollavgiften avhenger vanligvis av 
typen varer som importeres.

Importvern omfatter også tiltak slik 
som importforbud, importkvoter 
og administrative hindringer, som 
for eksempel strenge helse-, miljø- 
eller sikkerhetskrav til varer. Direkte 
subsidier til bestemte økonomiske 
sektorer kan også ses på som en 
type importvern.

IMPORTVERN

Økonomisk politikk

• Havne og Farevannsloven 

• Kystverket• Mattilsynet

• Matloven
• Dyrevelferdsloven

• Fiskeridirektoratet

• Matloven
• Dyrevelferdsloven
• Akvakulturloven
• Havressurslova

• Fylkesmannen

• Plan - og bygningsloven

• Miljødirektoratet

• Maturmangfoldsloven
• Friluftsloven

• Forurensningsloven

• Norges vassdrags  
og energidir.

• Vannressursloven

Viktige forvaltnings-
institusjoner og lovverk 
for havbruksnæringen 

§

• Mattilsynet

• Matloven

• Mattilsynet
• Landbruksdirektoratet

• Dyrevelferdsloven
• Jordlova

• Mattilsynet

• Plan- og bygningsloven• Naturmangfoldloven

• Miljødirektoratet

Viktige forvaltnings-
institusjoner og lovverk 
for landbruksnæringen 

§

Relevante aktører og avtaler:

• EØS-avtalen
• Verdens handelsorganisasjon (WTO)
• EFTAs handelsavtaler
 
Norges frihandelsavtaler 
Norge har inngått 29 bilaterale 
frihandelsavtaler med 41 land. 27 av 
avtalene er forhandlet sammen med de 
andre EFTA-landene. 

Ansvar for forhandlingene 

Utenriksdepartementet / Seksjon 
for handelspolitikk og internasjonal 
økonomi. 
Seksjon for handelspolitikk og 
internasjonal økonomi (HPIØ) arbeider 
bredt med globale handelspolitiske 
og utenriksøkonomiske spørsmål 
i ulike fora, i første rekke Verdens 
handelsorganisasjon (WTO) og 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid 
og utvikling (OECD).

Frihandels- og  
investeringsavtaler

Norge har sammen med de 
andre EFTA-statene et av 
verdens mest omfattende 
nettverk av frihandelsavtaler. 
Avtalene sikrer norske bedrifter 
økt markedsadgang og bedre 
forutsigbarhet for eksport av varer, 
tjenester og investeringer.

Virkemidler og insentivordninger

Måltid i regi av det offentlige

Offentlig anskaffelser av mat og måltidstjenester

Omsetningsmidler

Finansiering

Finansiert gjennom omsetningsmidler. 
Omsetningsavgiften forvaltes av 
Omsetningsrådet og administreres av 
Landbruksdirektoratet

For en gårdbruker er også 
disse lovene viktige:

• Beiteloven
• Dyrevelferdslovens
• Matloven
• Merverdiavgiftsloven 
• Forurensingsloven 
• Regnskapsloven 
• Grannegjerdeloven
• Skogbruksloven
• Svine- og fjørfeproduksjonsloven 
• Konsesjonsloven
• Viltloven

+ Forskrifter

Dette kan være:

• Landbruksmaskiner  og -ustyr
• Sprøytemidler og gjødsel
• Medisiner, vaksiner
• Såkorn, avlsmateriale

Produksjon av utstyr og 
materiell til landbruket

Industri

Sentrale tilsyn:

• Mattilsynet
• Medietilsynet
• Forbrukertilsynet

Tilsyn

Offentlig forvaltning

Distribusjon betyr fordeling eller 
utdeling. Innenfor økonomisk 
virksomhet brukes distribusjon om 
hvordan en virksomhet planlegger, 
utfører og kontrollerer formidling 
og transport av produkter til sine 
kunder.

Distribusjon

Industri

Distribusjon betyr fordeling eller 
utdeling. Innenfor økonomisk 
virksomhet brukes distribusjon om 
hvordan en virksomhet planlegger, 
utfører og kontrollerer formidling 
og transport av produkter til sine 
kunder.

Distribusjon

Industri

En grossist er en virksomhet som 
driver videresalg av varer, uten 
egen bearbeiding, til detaljister, 
bedrifter eller institusjoner. Noen 
grossister er også importører.

Grossist

Relevante aktører:

• ASKO
• BAMA
• Servicegrossistene
• GrossistRingen
• De store matkjedene (Coop, 

Reitangruppen og NorgesGruppen)

Varehandel

Produksjon, bruk, innsamling 
og resirkulering/gjenvinning av 
matemballasje. 

Produksjon av emballasje

Industri

Bondeorganisasjoner

Relevante aktører:

• Norsk Bondelag
• Norsk Bonde - og Småbrukarlag
• Norsk Bygdeungdomslag
• Verdens bondeorganisasjon (WFO)

Fond, stiftelser, organisasjoner

Større meierier i Norge:

• Tine
• Synnøve Finden
• Q-meieriene

Meierier

Sekundærnæringen

Et meieri foredler melk fra 
melkekyr, og i noen tilfeller 
også fra geit og andre pattedyr, 
til konsummelk, ost og andre 
melkeprodukter.Relevante aktører:

Tine SA
Honningcentralen

Nortura SA
Felleskjøpet AGRI

Geno
Norsvin

Samvirkelag

Sekundærnæringen

Et landbrukssamvirke er en 
strategisk allianse mellom 
enkeltbønder for å kunne løse en 
oppgave i fellesskap.

Norge har 27 500 husdyrprodusenter 
per 1. mars 2018. 

Til sammen har disse :

1:  35 542 melkegeiter
2:  874 521 storfe  

   (melke-/ammekyr, kjøttfe) 
3:  1,1 millioner sau
4:  1,7 millioner griser  

   (avls- og slaktesvin) 
5:  4,35 millioner verpehøns 
6:  63,5 millioner slaktekyllinger 

Gjennomsnittlig årlig kjøttforbruk i Norge 
53,3 kilo. Det vil si i underkant av 150 
gram kjøtt, både rødt og hvitt (rå vare), 
per dag.

Husdyrproduksjon

Primærnæringen

Innen husdyrproduksjon har vi 
produksjon av kjøtt, melk, egg og 
andre animalske produkter. ca. 
45% av landarealet vårt kan brukes 
til beite. 

*Gjennomsnittlig årlig kjøttforbruk i Norge 

53,3kg

Jord- og skogbruk 
sysselsatte om lag 51 500 
personer i 2016, tilsvarende 1,9 
prosent av samlet sysselsetting i landet. 
To av tre bønder er deltidsjordbrukere og 
antall driftsenheter i jordbruket har gått 
sterkt tilbake. 

Produksjon i tonn (2018):
• Korn (bygg, havre, hvete, rug):  

662 000
• Poteter: 326 000
• Grønnsaker: 191 999
• Frukt og hagebær:  29 836

Norskprodusert del av matkornforbruket 
var i 2016 på 58%, mot 67% i 2015.

Jordbruk

Primærnæringen

Som jordbruksland er Norge sterkt 
preget av geografisk beliggenhet 
og naturforholdene. Det er 
forholdsvis små sammenhengende 
områder som egner seg for 
jordbruksproduksjon. Av hele 
landarealet er knapt tre prosent 
jordbruksareal. 

Avtaleverket for jordbruket har til formål 
å regulere tiltak som er egnet til å fremme 
fastlagte mål for jordbruket, og som 
ikke er uttømmende regulert ved lov, 
stortingsvedtak eller forskrift. I hoved-
avtalens § 1-2 heter det blant annet at 
tiltak som nevnt ovenfor skal fastlegges i 
jordbruksavtaler som inngås for ett eller 
flere år om gangen, eller i endrings- eller 
tilleggsavtaler.

Jordbruksavtalen

Virkemidler og insentivordninger

Næringsavtale mellom staten og 
jordbruket. Avtalen er et resultat 
av det årlige jordbruksoppgjøret 
mellom Staten og to 
organisasjoner i jordbruket, Norges 
Bondelag og Norsk bonde- og 
småbrukarlag.

Fylkesmannen

Fylkesmannen veileder kommuner, 
organisasjoner, næringsaktører og 
bønder om mulighetene som finnes i det 
offentlige systemet. Fylkesmannen støtter 
opp under aktiviteter knyttet til utvikling 
og bevaring av regionale matkulturer, 
kunnskapsoppbygging om mat og 
kunnskap om mat og helse, spesielt rettet 
mot barn og unge.

Offentlig forvaltning

Statens representant i fylket. 
har ansvar for å følge opp 
vedtak, mål og retningslinjer 
fra Stortinget og regjeringen. 
Fylkesmannen skal bidra til at den 
nasjonale landbrukspolitikken 
blir gjennomført, ved hjelp av 
informasjon, forvaltning av 
virkemidler og lokalt tilpassede 
tiltak.

Fylkeskommunen

Relevante ansvarsområder:

• Landbruk -  Ansvar for styrking av 
rekruttering, kompetanseheving og 
likestilling i landbruket.

• Tilskuddsforvaltning (inkl. Rekruttering 
og kompetanseheving i landbruket)

• Forvaltning av innlandsfiske og vilt¨
• Marin sektor 
• Videregående opplæring
• Folkehelse lokalt
• Regionale utviklingsmidler

Offentlig forvaltning

Fylkeskommunen er et folkevalgt 
organ på regionalt nivå.

Kommune

Relevante ansvarsområder:

• Folkehelse - fokus på barn og unges 
psykiske helse og livskvalitet

• Lokalt miljøvern
• Lokal planmyndighet

Offentlig forvaltning

Norges kommuner er det laveste 
administrative og folkevalgte 
nivået i Norge og deler pr. 1. januar 
2018 landet inn i 422 geografiske 
administrative/politiske områder.

Miljø- og naturvern

Relevante aktører:

• Regnskogfondet
• World Wide Fund for Nature (WWF)
• Natur og ungdom
• Naturvernforbundet
• Besteforeldrenes klimaaksjon
• Spire

Fond, stiftelser, organisasjoner

Interesseorganisasjoner

Relevante aktører:

• NHO mat og drikke
• Forbrukerrådet
• Det norske hageselskap (hageselskapet)
• Interesseorganisasjoner for turisme
• Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters 

Forbund (NFGF)
• Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
• Virke
• Emballasjeforeningen
• Hold Norge Rent
• Initiativ for etisk handel

Fond, stiftelser, organisasjoner

Organisasjoner som 
fremmer norsk mat

Relevante aktører:

• Matmerk / lokalmat.no
• Oi! Trøndersk mat og drikke
• OsteCompagniet
• Norskmat.no / NytNorge

Fond, stiftelser, organisasjoner

Forskning og fagmiljø

Relevante aktører:

• Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU)

• Universiteter og høyskoler i Norge
• Nofima
• Animalia
• Norsk Landbruksrådgivning
• Havforskningsinstituttet (HI)
• Cicero Senter for klimaforskning
• Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
• Veterinærinstituttet 

Akademia

Universiteter og høyskoler

Relevante aktører:

• Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU)

• Universiteter og høyskoler i Norge
• Landbrukshøyskolen
• Veterinærhøgskolen
• Veterinærinstituttet 

Akademia

Fond

Relevante aktører:

• Gjensidigestiftelsen
• Kavlifondet
• Norges vel
• Utviklingsfondet

Fond, stiftelser, organisasjoner

Produksjon av utstyr og 
materiell til havbruk/oppdrett

Dette kan være:

• Havbruksutstyr (Eks. Merder, 
Dødfiskhåndtering, Lys, Fôrflåter, 
Fiskebåt, Garn m.m)

• Medisiner, vaksiner
• Avlsmateriale

Industri

Fôr

Fôrinnhold
• 11% Fiskeolje
• 50% Vegetabilsk protein og karbohydrat
• 19% Vegetabilsk olje
• 17% Fiskemel
• 1% Fiskeproteinkonsentrat
• 3% Annet

Sekundærnæringen

Et gjennomsnittlig fiskefôr 
inneholder om lag 30 prosent 
marine- og 70 prosent vegetabilske 
råvarer. (I dag blir det brukt 1,15 kg 
fôr til å produsere 1 kg laks)

Fôrproduksjon

Sekundærnæringen

For alle husdyrproduksjoner sett 
under ett, er cirka 80 % av fôret 
norske husdyr spiser norskbasert. 
Dette omfatter både kraftfôr og 
grovfôr.

Relevante aktører:

• Utdanningsdirektoratet
• Kommunen
• Den enkelte skole og lærer

Mat og helse

Akademia

Undervisning i faget mat og 
helse skjer i 4., 7. og 10. trinn. 
Allmenndannende, praktisk og 
skapende fag med forbruker- og 
helseperspektiv.

Høy toll

• Kjøtt
• Melk
• Ost
• Korn

Moderat toll

• Sjokolade
• Sukkervarer
• Pizza
• Potet
• Tomat
• Agurk
• Eple

Lav/ingen toll

• Øl/mineralvann
• Sukker, kaffe, te
• Ris, mais
• Banan
• Appelsin
• Hunde- og 

kattemat
• En del planter  

og plantedeler

Importvernet for jordbruksvarer

Import

Hvilket regelverk gjelder ved import av landbruksvarer?
Regelverket som importører må forholde seg til når de importerer 
landbruksvarer til Norge spenner vidt og omfatter regelverket 
som flere etater forvalter. Regelverket som Landbruksdirektoratet 
forvalter, berører i hovedsak følgende lover og forskrifter:

Finansdepartementet:
• Lov om toll og vareførsel (Tolloven)
• Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Justis- og beredskapsdepartementet:
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Utenriksdepartementet:
• Lov om innførsle- og utførsleregulering

Landbruks- og matdepartementet:
• Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
• Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
• Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av  

industrielt bearbeidede landbruksvarer
• Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres  

etter bearbeiding i utlandet
• Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon  

ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp
• Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland 

omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of 
Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

• Forskrift om økning i tariffmessig toll - beskyttelsestoll - på landbruksvarer
• Forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i 

husdyrproduksjonen.

Forskrift om internkontroll for å 
oppfylle akvakulturlovgivningen 
(IK-Akvakultur)
I tillegg er havbruksnæringen, gjennom 
internkontrollforskriften, pålagt å 
gjennomføre en egen risikovurdering i 
forhold til blant annet miljøpåvirkningen, 
og til selv å ha egen overvåking av ulike 
miljøforhold nærmere beskrevet i de 
ulike forskriftene og tillatelsene som 
gjelder for driften.

Strategi for en miljømessig 
bærekraftig havbruksnæring av 
2009

• Havbruk ikke skal bidra til varige 
endringer i de genetiske egenskapene 
til villfisk

• Oppdrettet ikke medfører større 
utslipp av næringssalter og organisk 
materiale enn det  
naturen tåler

• Mest mulig av oppdrettsfisken vokser 
opp med minimal medisinbruk

• Havbruksnæringen har en 
lokalitetsstruktur og arealbruk 
som reduserer miljøpåvirkning og 
smitterisiko

• Næringens behov for fôrråstoff dekkes 
uten å overbeskatte de viltlevende 
marine ressursene

Havbruk innebærer:

• Fiskeoppdrett
• Tang / tareproduksjon
• Skjelloppdrett

Havbruk

Primærnæringen

Akvakultur eller havbruk er 
kultivering av organismer i vann, 
og omfatter dyrking av planter, 
alger og skjell og oppdrett av fisk. 
Lakseoppdrett står for nesten 95% 
av produksjonen. 

Oppdrettsselskap notert på Oslo Børs: 

• Marine Harvest
• Cermaq
• SalMar
• Lerøy Seafood Group
• Grieg Seafood
• Austevoll Seafood ASA
• Mowi

Lakseoppdrett

Primærnæringen

Moderne oppdrettsanlegg kan 
ofte ha en million individer fordelt 
på flere merder. I 2018 ble det 
produsert nesten 1,3 millioner 
tonn oppdrettslaks, med en 
førstehåndsverdi på 64,5 milliarder 
kroner. 

Større aktører: 

• Austevoll Seafood ASA
• Lerøy Seafood Group

Fiskeri

Primærnæringen

I Norge fiskes det  kommersielt 
blant annet makrell, sild, torsk, sei, 
blåkveite og reker. Produksjonen 
hadde en førstehåndsverdi på 20,8 
milliarder kroner i 2018 (Fangst 
levert frå norske båter). 

Fiskeslakterier

Sekundærnæringen

Oppdrettsfisk slaktes vanligvis på 
et spesialisert slakteri. Det meste 
av fisken som produseres i Norge 
sløyes, legges på is i kasser og 
kjøres med lastebil til kontinentet, 
der den tilberedes videre.

Fiskemottak

Sekundærnæringen

Produksjonsanlegg for mottak av 
ubehandlet fisk og andre sjødyr. 
Fiskemottakene ligger typisk 
sentralt i forhold til fiskeplassene. 

• Sætre
• Orkla
• DiplomIs
• Idun
• Ringnes

Fangst til eget bruk

Primærnæringen

Mange fanger mat til eget 
forbruk, både langs kysten og i 
innlandsvann og elver.

Relevant aktivitet:

• Hobbyfiske med line, garn, teiner
• Sanking av skjell/tang

Slakterier

Noen slakterier i Norge:

• Fatland
• Mobilslakt AS
• Nordfjord
• Nortura

Sekundærnæringen

Slakteri er et anlegg for avliving av 
dyr og forberedelse til industriell 
bearbeidelse av slakt til mat. 
Antall slakterier har gått kraftig 
ned, mens produksjonen har økt. 

• Norsk kylling
• Jens Eide

Direkte kobling mellom produsent 
og forbruker, dvs. at de kutter 
grossist og detaljistleddet.

Direktekobling

Aktører:

• Reko-ringer
• Kooperativer
• Bondens marked
• Dagens

Varehandel

Blant de største:

• Mondelēz International
• Nestlé
• Coca Cola
• Archer Daniels Midland
• Danone

Matvarekonsern

Industri

Produksjon, bruk, innsamling 
og resirkulering/gjenvinning av 
matemballasje. 

Produksjon av emballasje

Industri

Det meste av norsk fisk sendes 
hodekappet og sløyd til utlandet, 
mye til Kina, for filetering og videre 
prosessering. Derfra sendes det 
videre til markeder, også til Norge.

Filetering og pakking 

Relevante aktører:

• Lerøy Seafood Group
• Salma (filetert i Norge)

Industri

Fisk (både norsk og importert) 
foredles til en rekke produkter på 
det norske markedet. 

Foredlingsbedrifter/ 
næringsmiddelindustri

Relevante aktører:

• Lerøy Seafood Group
• Orkla (Møllers, Stabbur-Makrell, Toro)
• Findus (eid av Nomad foods)
• Lofoten
• Pearl Seafood

Industri

For en fiskeri og havbruk er 
disse lovene viktige:

• Akvakulturloven
• Matloven 
• Dyrevelferdsloven
• Havne- og farvannsloven 
• Merverdiavgiftsloven 
• Forurensingsloven 
• Naturmangfoldsloven
• Regnskapsloven 
• Konsesjonsloven

+ Forskrifter

43,7%
Norgesgruppen

29,1%
Coop

23,6%
Rema 1000

3,6%
Andre

Hvem står bak:

• Nøkkelhullet 
Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning. Arbeidet med nøkkelhullsordningen skjer i 
samarbeid mellom Helsedirektoratet og Mattilsynet. Mattilsynet har ansvaret for regelverk og 
tilsyn, mens Helsedirektoratet har ansvar for kommunikasjonen rundt merket.

• Fairtrade 
Fairtrade International eier merkeordningen. Fairtrade International er en internasjonal, 
ideell organisasjon. Generalforsamlingen til Fairtrade International består av representanter for 
Fairtrade-organisasjonene i ca. 30 markeder og de tre interesseorganisasjonene til sertifiserte 
bondekooperativer og plantasjer i hhv. Afrika, Asia og Latin-Amerika. 
Fairtrade er den eneste sertifiseringen som stiller konkrete krav til betalingen bønder og 
plantasjer får for råvarene de dyrker.

• Brødskala’n 
NHO Mat og Drikke eier merkeordningen

• Ø-merket 
Debio eier Ø-merket. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, men har delegert tilsynet til Debio.

• Krav 
KRAV er en svensk stiftelse som arbeider for å fremme økologiske produkter, dyrevelferd og 
bærekraftig fiske.

• Statskontrollert økologisk 
NaturErhvervstyrelsen (det danske Mattilsynet) kontrollerer og godkjenner. Det gjennomføres 
minst én kontroll i året. Merket forvaltes av Fødevareministeriet, som tilsvarer det norske 
Landbruks- og matdepartementet.

• Rain Forest Alliance 
Rain Forest Alliance er en interesseorganisasjon med hovedkontor i New York.

• Anbefalt av LHL 
LHL er en interesseorganisasjon for hjerte- og lungesyke i Norge. Organisasjonen lisensierer 
bruk av sin logo til produkter som har avtale med organisasjonen. LHLs ernæringsprofil følger 
anbefalingene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

• Debio Bærekraftig 
Debio er en medlemsorganisasjon som kontrollerer bærekraftig fiske og fangst i Norge. 
Bærekraft-merket brukes på produkter fra bærekraftig fiske og fangst som er godkjent av Debio i 
henhold til KRAVs regler.

• MSC 
Marine Stewardship Council er en non profit-organisasjon, opprinnelig startet av WWF og 
Unilever.

• Spesialitet 
Merkeordningen er utviklet av Matmerk etter oppdrag fra norske myndigheter. Matmerk er en 
uavhengig stiftelse som skal styrke konkurranseevnen for norsk mat.

• Beskyttet betegnelser 
Merkeordningen er offentlig og forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Matmerk.

• Crossed Grain 
Paraplyorganisasjonen Association of the European Coeliac Societies (AOECS) eier 
varemerket Crossed Grain. Norsk cøliakiforening er medlem i AOECS.

• Nyt Norge 
Merkeordningen er utviklet av stiftelsen Matmerk etter oppdrag fra norske myndigheter.

• UTZ 
UTZ Certified er en stiftelse for verdensomspennende implementering av en standard for 
ansvarlig kaffe-, kakao, te og jordbruk. 

• Dyrevernmerket 
Dyrevernmerket er heleid av Dyrevernalliansen.

Matmerker:

• Nøkkelhullet
• Fairtrade
• Brødskala´n
• Ø-merket
• Krav
• Statskontrollert økologisk
• Rain Forest Alliance
• Anbefalt av LHL
• Debio Bærekraftig
• MSC
• Spesialitet
• Beskyttet betegnelser
• Crossed Grain
• Nyt Norge
• UTZ
• Dyrevernmerket

Merkeordninger

Virkemidler og insentivordninger

I en vanlig norsk matvarebutikk vi 
finner du godt over 100 merker. 
Noen står det offentlige bak, mens 
andre er bransjens egne. Merkene 
gir informasjon om blant annet 
klima, miljø, helse, dyrevelferd og 
bondens vilkår. 

Virksomhet som selger varer 
direkte til forbruker for konsum. 
Det meste av omsetningen 
går gjennom kjedetilknyttede 
dagligvareforretninger (Coop, 
NorgesGruppen og Reitangruppen)

Dagligvarehandel

Aktører:

• NorgesGruppen (KIWI, Meny, Spar/
Eurospar, Joker og Nærbutikken)

• Reitangruppen (Rema1000) 
• Coop (Mega, Obs!, Prix, Extra, Marked og 

Matkroken)
• Uavhengige butikker, spesialbutikker, 

nisjebutikker osv. 

Varehandel

Aktører som forbereder og serverer 
mat til konsumenter. Fra små 
kaféer til storkjøkken. 

HORECA
(Hotell, Restaurant og Catering)

Varehandel

Aktører:

• Hotell
• Restaurant
• Kafe
• Kantine
• Institusjon

Offentlige virksomheter 
som serverer mat

Varehandel

Viktige aktører:

• Skoler
• Barnehager
• SFO
• Kommunehelsetjenester
• Institusjoner
• Sykehus
• Kantiner

Ca. 3050 virksomheter

KBS: Kiosk, bensin 
og servicehandel

Aktører:

• Deli de Luca
• Narvesen
• 7-Eleven
• Mix

Varehandel

• Circle K
• Shell
• Esso
• Ikke-kjederelaterte 

Relevant aktivitet:

• Jakt og fiske
• Sanking i naturen
• Småskala bønder med egen produksjon
• Urbant landbruk: Kolonihager, parseller, 

hager og balkonger

Egenprodusenter

Primærnæringen

Mange produserer mat til eget 
forbruk, enten på småbruk, 
hagebruk i parseller, eller i form av 
sanking, jakt og fiske. 

Næringsmiddelindustrien

Relevante aktører:

• Freia 
• Lerum
• Honningcentralen
• Norgesmøllene
• Lokalmatprodusenter

Industri

Næringsmiddelindustri består av 
bedrifter som produserer mat, øl, 
mineralvann og andre nærings-
midler, blant annet gjennom 
foredling av jordbruksprodukter.

§

Kraftfôr brukes som tilleggsfôr til 
drøvtyggere (storfe/sau), og som eneste 
fôr til svin og fjørfe. Norsk fôrbransje 
importerer hvert år 1 million tonn soya, 
der 80% går til fisk og 20% til andre 
husdyr. Soyaen kommer primært fra Brasil 
og forbruket i Norge er synkende. 

Relevante aktører i Norge:

• Felleskjøpet 
• Vestfoldmøllene 
• Grovfôr 2020
• Foods of Norway
• Norgesfôr
• Bønder med grasproduksjon 

(Primærnæring)

Offentlige apparatet

Salg, 
servering 
og 
formidling 
av mat

Innbygger

Helse

Påvirkning

Aktører i verdikjeden Havbruk og Fiskeri

Aktører i verdikjeden Landbruk

Verdikjede Havbruk og Fiskeri

Verdikjede Landbruk

Spist er spist
Morgenbladet, I margen, 25 mai 2018

Genene  styrer hva du bør spise. Spis mer geit. Spis mer når du er sulten. 
Spis  mer av det som ikke er pakket inn i plast. Spis mer grønnsaker, 
salat,  belgfrukter og frukt, samt grove kornprodukter. Spis deg glad. 
Spis mer  enmagede dyr. Ikke spis mer enn to frukt om dagen. Spis mer  
omega-3-fettsyrer, fiber fra grønnsaker, magnesium, kalsium, B6-
vitamin  og E-vitamin. Spis mer fisk av alle slag, men gjerne fet fisk. Ikke 
spis  mer enn maks to om dagen.

Spis gjerne kylling og fisk mellom festmåltidene! Spis en til  frokost, 
før og etter trening eller på tur i skogen. Spis brød til  middag med god 
samvittighet!

Dropp biffen til middag. Spis liv! Spis mer grønnsaker både til  middag, 
brødmåltider, i salater og når sulten ganger mellom måltidene.  Nøtter 
og frukt kan du med fordel spise mer av. Spis mer proteiner. Spis  mer 
salt og fett! Spis mer biff! Spis mer grovt. Spis mer av laks,  sild, sardiner 
og makrell samt valnøtter og linfrøolje.

Du bør spise mat som bestemoren din ville kjent igjen. Du bør spise  
en gelé eller drikke halvannet beger med energidrikk for hver femte  
kilometer. Du bør spise mer mat før lunsj enn etter lunsj. Tarmen vår  
trenger mat laget med levende bakterier. Du bør spise 5–8 porsjoner om  
du vil bli skikkelig mett. Du bør spise mindre natrium. Du bør spise i  god 
tid før trening, ellers vil maten bli liggende mer eller mindre  ufordøyd i 
magen og være plagsom under trening.

Det er ikke alltid slik at den bikinien du tror er slankende, faktisk  er 
det. Rent kjøtt er slankende. Mange pauser er slankende. Krevende  
hjernetrim er slankende. Striper er slankende. Hverken grillet gris  
eller rent kjøtt er slankende. Høyproteindietter er ikke nødvendigvis  
slankende. Bananer er slankende. Sjokolade er slankende. Her ser du 
fem  enkle grønnsakstilbehør som får råvarene til å smake så bra at 
du  glemmer at det er slankende. Svart er slankende. Hun tror ikke  
glutenkutt i seg selv er slankende. Noen hevder at chili er slankende,  
smiler Elisabeth.

Så da bør alt være klinkende klart. God middag!

Alle setningene er klippet fra det siste årets (tarm-)flora av aviser 
og ukeblader.

450
millioner

Totalt selges det lokalmat og 
drikke for 11,25 milliarder i Norge. 
: Samlet omsetning i dagligvare, 
storhusholdning og restaurant i 
2019

100 000
 tonn

Andel av oppdrettsfiskens fôr som importeres, 
og 76% av dette er vegetabilske råvarer.

Landområder det kreves for å dyrke de om lag 770 000 
tonn soyabønner fôrindustrien i Norge importerer hvert 
år. Mesteparten av Norges soyaimport kommer fra Brasil.

11,25mrd

20 000tonn

38 000tonn

kjøtt importert i 2019

poteter importert i 2019

Norsk landbruk har den 
laveste antibiotikabruken 
i landbruket i Europa. 

Eksport, 
matsvinn

Import, 
eksport, 

selvb.grad

I privat og offentlig regi.

Grønnsaker

Andel som spiser i tråd med kostrådene i prosent, gjennomsnitt menn og kvinner ⁶

0 10 20 30 40 50 60 70

Frukt og bær

Grønnsaker, frukt og bær

Fullkorn

Fisk, ren

Fet fisk, ren

Rødt kjøtt, rent + bearbeidet
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Filet /VAP 

TRANSPORT DISTRIBUSJON

GROSSIST

DISTRIBUSJON

Nasjonalt
Internasjonalt

DEN SOM  
SPISER

GROSSIST 90%
45%

Dekningsgrad: Mål på hvor mye mat et land faktisk 
produserer, som en andel av det energiforbruket landet har. 
I Norge er det i hovedsak fisk som bidrar til den store 
forskjellen mellom selvforsyningsgraden og dekningsgraden.

Selvforsyningsgrad basert på norske fôrressurser:
Dersom man bare inkluderer maten som er produsert 
på norsk fôr, synker selvforsyningsgraden til omtrent 
40 prosent.
Store deler av fiskeproduksjonen i Norge eksporteres, 
og inngår dermed ikke i selvforsyningsgraden.

Selvforsyningsgrad 
på normalår

SELVFORSYNINGSGRAD
DEKNINGSGRAD

DISTRIBUSJON

INNKJØPDISTRIBUSJON

- Norge
- Markedsland
- Transittland
- Trader - Sverige/Danmark

DETALJIST

Restaurant
Kantine 
Storhusholdning

Lagerbehovet for et 
halvt år på matkorn 
i følge Felleskjøpet. 
(Beredskapsordningen 
for matkorn og mel ble 
avviklet i 2004)

Europa (inkl. EU)

Asia

EU

Afrika

Nord-Amerika

Sør-Amerika

Norsk eksport av sjømat i 2019

Norsk eksport av sjømat i 2019

Norsk eksport av sjømat i 2019

Norsk eksport av sjømat i 2019

Norsk eksport av sjømat i 2019

Norsk eksport av sjømat i 2019

70,9% av total eksportverdi

Verdi: 73,20 mrd. NOK 
Volum: 1 808 194 tonn 
Største arter: laks, torsk

17,8% av total eksportverdi

Verdi: 21,37 mrd. NOK 
Volum: 506 458 tonn 
Største arter: laks, makrell

66,6% av total eksportverdi

Verdi: 68,33 mrd. NOK 
Volum: 1 592 464 tonn 
Største arter: laks, torsk

1,7% av total eksportverdi

Verdi: 2,21 mrd. NOK 
Volum: 153 368 tonn 
Største arter: sild, sei

7,4% av total eksportverdi

Verdi: 8,22 mrd. NOK 
Volum: 116 326 tonn 
Største arter: laks, ørret

1,0% av total eksportverdi

Verdi: 1,12 mrd. NOK 
Volum: 62 744 tonn 
Største arter: torsk, sei

Norsk eksport av 
sjømat i 2019

Korn: 662 000 tonn

Poteter: 326 000 tonn
Grønnsaker: 191 999 tonn

Frukt og hagebær: 29 836 tonn

Slaktekylling: 63,5 millioner

Fellesskjøpet: 44 000 bønder 

Verpehøns: 4,35 millioner

Nortura: 18 300  egg- og kjøttprodusenter 

Griser: 1,7 millioner Geno: 9300 storfebønder 
Sau: 1,1 millioner Tine: 10500 bønder 
Storfe: 874 521

Honningcentralen: 1600 birøktere

Melkegeiter: 35 542

Norsvin: 1500 svineprodusenter

VERDIKJEDE
HAVBRUK
OG FISKERI

VERDIKJEDE
LANDBRUK

78 % av det totale 
matsvinnet skjer før 

maten kommer fram 
til forbrukerne.

22 % av matsvinnet 
skjer hos forbrukerne 
(BCG, 2018⁷)

MATSVINN / 

78% 22%
Globalt

Eks. Tine har egen distribusjon
ut til butikkene.

Norge: Hvert år kaster 
vi i gjennomsnitt 
42 kg per person 
eller hver åttende 
handlepose.

Kjedenes egne merkevarer: 
andel av totalmarkedet.

Omsetning:

2019 omsetning gjennom direktesalg  
som REKO-ring, Bondens marked o.l. 

178

17,4 %

mrd.NOK


