
Mat, menneske og miljø 
  

– i et helse- og klimaperspektiv
Av Merete Furuberg  
skogbruker, bonde, 
fylkespolitiker



Mors kjøttkaker og bestemors ullsokker en 
fare for klima og helse



Storfekjøtt er miljøversting



Kurap verre enn eksos?

1) Miljøutfordringer truer verden 
2) Drøvtyggerne har et uunngåelig 

avfallsprodukt i sitt grønne maskineri



 
  
Én – maga dyr-  
Kan ikke leve av gras, og er følgelig ikke et beitedyr.  



HESTEN – ET 
HEDERLIG 
UNNTAK: 
ER IKKE 

DRØVTYGGER, 
MEN FORDØYER 

GRAS 
SUVERENT 

LIKEVEL 



DRØVTYGGERE, FLY OG BILER



ER DET 
RETTFERDIG 

Å KUN REGNE 
PÅ UTSLIPP 
FRA DYRET? 

 
  Sammenligningen er 

basert på utslipp av 
karbon fra dyret, uten å 
ta hensyn til hvordan 
maten til dyret er 
produsert! 

Hva er f.eks. utslippet fra 
produksjon av kraftfôr 
kontra grovfôr? 



 
 KARBONREGNSKAP = 
  
 • karbon som bindes eller frigjøres ved fôrproduksjon (et 
negativt tall) 

• + karbon som frigjøres i dyrenes fordøyelsessystem 
• Hvordan ser karbonregnskapet ut ved ulik planteproduksjon? 

• Hovedtrekk: 
• • Pløying/åpen åker frigjør karbon 
• • Grasdekke/langvarig eng binder karbon



GRASLANDET NORGE



Store beiteressurser i 
Norge

• 95% av Norge er 
utmark 

• 50% av dette egner 
seg til beite 

• Vi kan ha mye mer 
dyr på beite – 
dobbelt så mye 
faktisk! 



SAUEN OG GEITA 
– ET GODT 
EGNET BEITEDYR 
  





Norsk sau = landskap  





Norsk sau = et hinder eller et 
middel for å nå FNs 
bærekraftsmål ?



 
Norsk  sau

= kultur, identitet og kulturarv 



Norsk sau 
= 

selvforsyni
ng



Ull og skinn og bærekraftsmål



FORBRUKERNE ER OPPTATT AV MILJØ, HELSE OG DYREVELFERD

TRENDER I DAG: 



FORBRUKEREN MÅ FÅ 
ANLEDNING TIL Å TA SINE 

VALG PÅ 
ET NYANSERT GRUNNLAG…. 

• Fordeler og ulemper må 
belyses 

• Alle sider av saken må 
legges fram 

• undervisning 
• formidling 
• folkeopplysning



ANBEFALING FRA STATENS 
RÅD FOR ERNÆRING

• REDUSER 
KJØTTFORBRUKET OG 

• SPIS MER FJØRFEKJØTT OG 
SVINEKJØTT (ÉNMAGA DYR) 



ANIMALSK MAT ER LIVSVIKTIG! 
BRUK HELE DYRET! DET ER RESSURSVENNLIG OG 

SUNT

– Veganere/vegetarianere - utfordringer: 
– Fokus på vitamin B12-mangel 
– Mye stivelse i kostholdet (overvekt, diabetes m.m.) 
– Lite essensielle fettsyrer og protein 

– Kok kraft av bein – svært næringsrikt og helsefremmende 
– Bruk innmat, blod og avskjær 



MILJØTILTAK NR. 1: 
 

TA VARE PÅ MAT SOM ALLEREDE ER PRODUSERT, OG SOM 
PRODUSERES UANSETT! 

 
HUSK AT GRAS = MAT FOR DRØVTYGGERE 





  
SVAR: NEI, NORSK SAU ER EN GAVEPAKKE TIL FNS  

BÆREKRAFTSMÅL 


