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De nordiske landenes oppnåelse av FNs 

17 bærekraftmål, per 2021

Kilde: https://dashboards.sdgindex.org/ og (https://unstats.un.org/sdgs/).

2021 SDG 

Index 

Rank

Finland 1 green orange yellow green yellow green green yellow yellow yellow yellow red red orange orange yellow orange

Sweden 2 green red yellow yellow green yellow green yellow green yellow yellow red red red red yellow yellow

Denmark 3 green red yellow yellow yellow yellow green yellow yellow green orange red red orange yellow yellow yellow

Norway 7 green red green orange green orange green yellow yellow green yellow red red orange red yellow green

Iceland 29 green orange yellow orange yellow orange green yellow yellow green orange red red red red green red

Økende overvekt i den norske befolkningen, reduksjon i landets produksjon 

av korn (basert på 2018-tall, tørkeåret) og for dårlig nitrogen-håndtering

Ikke god nok avfallshåndtering og for høye SO2 og N-utslipp fra importerte 

varer

Høye CO2-utslipp fra fossil brensel og sementproduksjon og CO2fotavtrykket 

fra importerte varer

For få vernede områder viktig for biologisk mangfold på land og i vann, 

reduksjon biologisk mangfold fra importerte varer.             

https://dashboards.sdgindex.org/
https://unstats.un.org/sdgs/


NOK MAT



Verdensbanken 2008

Klimaendringene medfører global nedgang i avlingsnivå, 
men store regionale forskjeller



IPCC 2019. Climate Change and Land.



Lav selvforsyningsgrad
Selvforsyningsgraden er under 40% dersom man 
korrigerer for importert fôr. Selvforsyningsgraden 
angir hvor stor andel av engrosforbruket av 
matvarer, regnet på energibasis, som kommer fra 
norsk produksjon. 



Nordens klima- og miljøforavtrykket vi setter i andre land



TRYGG MAT



Risiko-
vurdering

Risiko-
håndtering

Risiko-

kommunikasjon

Forvaltningsstøtte-
insitusjoner Forvaltningsorganer

Codex alimentarius,
andre internasjonale organer

Stort offentlig apparat for å sikre trygg mat

http://www.nifes.no/


SUNN MAT



Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Temakap, Syjdomsbyrde, www.fhi.no/folkehelserapporten

Usunt kosthold viktigste risikofaktor for livsstilssykdommer 

Sykdomsbyrde-
analyse

http://www.fhi.no/folkehelserapporten


De nasjonale kostrådene

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

2. Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og 
hvor mye du forbruker gjennom aktivitet

3. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag

4. Spis grove kornprodukter hver dag

5. Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg

6. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og 
rødt kjøtt.

7. La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet.

8. Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør.

9. Velge matvarer med lite salt, og begrense bruken av salt i matlaging og på maten.

10. Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags

11. Velg vann som tørstedrikk.

12. Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag



Den nasjonale helseundersøkelsen/FHI (2021)

Figur 1. Andel voksne som svarte ulike mengdealternativer for frukt, grønt og juice. 
Deltakerne ble bedt om å tenke tilbake på de siste 12 månedene når de svarte. 



Usunt kosthold er 
blitt den viktigste 
risikofaktoren for 
ikke-smittsomme 
sykdommer, både i 
Norge og globalt.

The Guardian Sept 2017



Vi bruker mer penger på sukker, sjokolade og godis enn vi bruker på frukt og bær



Matkonsumet er ikke bærekraftig

▪ Overvekt og fedme, med alle følgesykdommene, får 

helsevesenene til å knele verden over

▪ Samtidig har andelen fattige og sultne økt under pandemien

▪ Feilernæring (for lite/for mye og/eller usunn sammensetning 

av maten) er en global utfordring

▪ Høyprosessert mat dominerer kostholdet stadig mer



Vurdering av 
de norske kostrådene 

i et bærekraftperspektiv
Arbeidsgruppe i Nasjonalt råd for ernæring

Nina C. Øverby (UiA), 
Liv Elin Torheim (OsloMet)

Audun Korsæth (NIBIO)
Kari Hege Mortensen (Nordland 

fylkeskommune) 
og Helle Margrete Meltzer (FHI)

November 2017
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Sverige:
Spis grønnere, ikke for mye, og beveg deg! 



Hvordan få til et bærekraftig kosthold?

• Rikelig med norskproduserte grønnsaker og frukt

• Rikelig med grove kornprodukter 

• Lær å lage noen gode belgvekst-retter

• Reduser konsumet av lite næringsrik mat, som gotteri og søte 
leskedrikker

• Handle passelig (lagom)

• Spis passelig (lagom)

• Kast mindre mat



Et sted å begynne: lag en syvdagers plan for 
middagene!

1 dag restemat
Byggotto Gul ertesuppe

2 dager fisk (en dag hvit fisk, 
en dag rød fisk)

2 dager kjøtt (en dag hvitt 
kjøtt, en dag rødt kjøtt)

2 dager vegetar (en dag med 
belgvekster, en dag med 
fullkorn som hoved-
ingrediens)



TAKK!




