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Klima og matproduksjon: Å drive jordbruk er «triatlon»

1. Klimaendringene må begrenses -
alle sektorer må redusere utslipp 

2. Matsikkerhet og utryddelse av sult 
er en grunnleggende prioritet –
matproduksjonen må øke

3. Matproduksjon er særlig utsatt for 
effektene av klimaendringer –
jordbruket må tilpasses endret 
klima
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Fundamentet for landenes matsikkerhet

1. Produksjon i landet 

• på egne ressurser

• på importerte fôrråvarer og andre innsatsfaktorer

2. Matvareimport

• av produkter landet kan produsere

• av produkter landet ikke kan produsere

3. Beredskapslagring
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Matsystemets komplekse utfordringsbilde

Utslippsreduksjoner, klimatilpasning, jordødeleggelse, vannmangel,
planteskadegjørere, dyresykdommer og zoonoser, resistensproblematikk, tap av 
biodiversitet, produktivitetsutvikling, næringsstoffutnyttelse, planteforedling, 
innovasjon, digitalisering/presisjon, kompetanse og kapasitet, forbruksutvikling 
og konsumentrelasjoner, politiske rammebetingelser, forstyrrelser i 
logistikksystemer, handelsavtaler, global markedssvikt, eksportrestriksjoner, 
økonomi, usikkerhet og risiko
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% changes from yr 2000
Müller mfl. (2010)

Wheeler & von Braun (2013)

Modellert endring i matproduksjonen i 2050 grunnet endringer i nedbør og 

temperatur (IPPC models)



Global matsikkerhetsrisiko: Geografisk og genetisk 

konsentrasjon av kaloriproduksjon, handel og transport
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Det globale systemet – sterk økning i global 
matvarehandel 

Transportruter og infrastruktur er sårbare 
elementer i det globale matsystemet

50 % av all soya gjennom Panama og Malaca

50 % av all hvete gjennom Suez, Gibraltar og Bosporus

Risikobilder med potensielt store konsekvenser



Trusselbildet for det globale matsystemet:
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Global Food Security Programe report, anbefalinger til 
landene om å styrke samarbeidet om matsikkerhet ved å: 

a) etablere bedre risikoforståelse

b) undersøke mulighetene for bedre koordinering av risikohåndtering 
på tvers av land 

c) forbedre de internasjonale matvaremarkeder 

d) styrke landenes evne til å håndtere sjokk i markedene 

e) tilpasse jordbruket til et klima i endring 
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Tilpasse jordbruket - til hvilket klima?

Endret klima betyr økt usikkerhet, både

• Langsiktige endringer mot nye normaler

• Økt frekvens av mer dramatiske ekstremer 

• Økt variabilitet innen og mellom år

og tilpasning må bidra til å mestre alle situasjoner
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Klimaendringer = Usikkerhet og Risiko

Tilpasning under usikkerhet = Risiko for mistilpasning

• Når er det optimalt å implementer tilpasningstiltak?

• Er tiltakene relevante i dagens klima – eller i hovedsak framtidas klima?

• Hvilke virkemidler og tiltak er mest effektive?

• Nytte-kostnadsforholdet og risikopremie?

• Triple-Win (triatlon) ?
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Klimaprojeksjoner for Norge RCP8,5
• Årstemperatur øker med 4,5 ℃ (3,3 til 6,4 ℃)

• Mye lengre vekstsesong, men samme lysforhold

• Årsnedbør øker med 18 % (7 til 23 %)

• Styrtregnepisodene blir kraftigere og hyppigere

• Flere dager med kraftig nedbør og økt 
nedbørsmengde på dager med kraftig nedbør 

• Flere og lengre perioder med tørke i Sør- og Øst-
Norge

• Regnflommer større og oftere

• Smeltevannsflommene færre og mindre

• Økt avrenning om vinteren og myr kortere snøsesong
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Antall dager økning i vekstsesongen fra 
perioden 1971-2000 til 2071–2100
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DET EKSTREMT VÅTE 2017 Det ekstremt varme og tørre  - 2018

Er nordisk jordbruk tilpasset dagens og framtidas vær?



Kilde: Landbruksdirektoratet

Klimasjokket for jordbruket i Norge og NW Europa 2018 



Utfordringer og
muligheter varierer
mye mellom de ulike
agroklimatiske soner
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Ulike soner – ulike effekter
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Sone 1
• Muligheter til å dyrke nye og mer 

varmekrevende vekster  i deler av 
sonen, eks. mais, vindruer og nye 
matvekster.

• Muligheter til å dyrke mer 
produktive sorter og mer 
høstkorn.

• Endra nedbørsmønster  og mer 
nedbør på våren kan bli største 
utfordring  for etablering av 
vekster og for høstkorn. 

• Mindre snødekke blir utfordring

Sone 2
• Økt mulighet for dyrking av 

høstkorn og høstraps til matolje –
godt egnet til dyrking av matkorn.

• Muligheter til å introdusere  nye, 
mer varmekrevende vekster i 
deler av sonen.

• Endra nedbørsmengder og 
mønster kan bli største utfordring.

• Mindre snødekke blir utfordring

Sone 3
• Økte muligheter til å dyrke 

matkorn og oljevekster i deler av 
sonen.

• Økt produksjonspotensial og flere 
høstinger av grovfôr, spesielt i 
dalfører og i områder med mer 
lokal varme

• Utfordring med innhøsting p.g.a.
økt nedbør og erosjon på 
vestkysten og i Midt-Norge.

Sone 4
• Økte muligheter for dyrking av 

fôr og matkorn i deler av sonen, 
og oljevekster.

• Flere slåtter av flerårige 
engvekster.

• Mer stabil produksjon av 
proteinrike engvekster.

• Ekstremnedbør og erosjon blir en 
utfordring for stabil produksjon

• Utfordringer i forhold til 
vinteroverlevelse nord i landet.

Sone 5
• Økte muligheter til å dyrke 

fôrkorn i deler av sonen, marginal 
for matkorn.

• Muligheter til ekstra engslåtter (3 
slåtter) og nye arter/sorter i enga, 
eksempelvis flerårig raigras.

• Varierende vinterforhold kan bli 
største utfordring.

• Herding på høsten blir en stor 
utfordring lenger nord i landet, 
siden daglengdeeffekten på 
høsten slår sterkere inn når det 
blir varmere.

Sone 6
• Muligheter for flere engslåtter i 

store deler av sonen (2 slåtter).
• Muligheter for nye arter/sorter, 

eksempelvis flerårig raigras
• Varierende vinterforhold kan bli 

største utfordring
• Store variasjoner i daglengde –

meget forskjellige dyrkings- og 
herdingsforhold. 

• Store lokale variasjoner i klima 
innen sonen.
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Ulike soner – ulike effekter
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Klimaeffekter og tilpasninger – muligheter



Nå høster bøndene klimagevinsten

(Oppslag i  Bergens Ti idende)

I Hardanger og Sogn er trærne med 
aprikos og fersken høstet.
De tradisjonelle vekstene (moreller, 
epler) modnes langt tidligere enn 
vanlig. Vi snakker om to til tre uker, 
og avlingene ble bedre, sier Mekjell 
Meland ved Bioforsk i Ullensvang.

I Lærdal står Jens Reidar Ljøsne i åkeren 
med tre meter høye maisplanter. 
For Ljøsne er det en mulighet til å få mer 
ut av garden. Han bruker maisavlingen 
som vinterfôr til kyrne.
En innhøsting av mais gir like mye som tre 
slåtter med gras, og bonden har registrert 
at kyrne leverer mer melk.

Foto:Camilla Skjær Brugrand

Aprikos og fersken vokser i Hardanger

Foto Marianne Mørk Olsvik. 



Jordbruket griper selv nye muligheter

Autonom tilpasning drevet av næringens innovatører i samspill med 
forskningen og markedet
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Marked

Næring FoUI

Ramme-
betingelser
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Økte
produksjons
arealer

Økt tilvekst 
av skog

Økt avlings-
potensial i 
jordbruk

Flere
høstinger

Forlenget
beitesesong

Økt nedbør 
– økt produksjons-
potential

Bedre fôrkvalitet, 
redusert gjødslings-
behov

Økt areal-
produktivitet

Introdusere nye engarter
med bedre fôrkvalitet 
(eks. flerårig raigras) og 
proteinrike engvekster 
(eks. kløver, vikke)

Driftsmessig tilpasning 
i form av eks. 
gjødselplaner

Overvåking, mer bruk 
av teknologi og 
presisjonsjordbruk

Næring

Forvalting

Forskning og utvikling

Muligheter/
tilpasninger



Klimaeffekter og tilpasninger – utfordringer



UTFORDRINGER VED ENDRET KLIMA 

• For mye vann: Drenering og overvann, hydrotekniske systemer 

• For lite vann og mye varme: Økt tørkerisiko

• Driftsmessige hensyn: Kjørbarhet på arealer, såing, høsting

• Dyre- og plantesykdommer

• Kvalitet på produkter, lagringskvalitet

• Endrede vinterforhold

• Miljøeffekter og jordtap ved økt 

nedbør og avrenning 
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Utfordringer/
tilpasninger

Næring

Forvalting

Forskning og utvikling

Økt risiko for 
vindfelling

Tidlig avvirkning og ungskogpleie



Nordisk merverdi – samarbeid på kort sikt

• Erfaringsdeling

• Forskernettverk, tematisk, med overordnet koordinering

• Prosjektfinansiering rettet mot særskilte nordiske kunnskapsbehov

• Initiativ for å øke EU-forskning mot slike problemstillinger

• Scenarier som grunnlag for å forstå risiko og handlingsalternativer:

• beredskapsplaner i næringa, matsystemet og forvaltningen

• rådgivning til bonden i ulike situasjoner

• regelverk for løsninger på tvers av landegrenser

• økt forståelse av risikobildet i det globale matsystemet
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Nordisk merverdi – samarbeid litt lengre sikt

Kunnskapsutvikling

Teknologiutvikling

Planteforedling 

Husdyravl
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Nordisk merverdi – lang sikt

– Kapasitet for planteforedling for nordlige områder

– Overvåking, risikoanalyser, og beredskapsplaner knyttet til 
planteskadegjørere og dyresykdommer
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Jordbruk trenger mer offensiv klimatilpasning fordi

• Jordbruket er ikke godt nok tilpasset dagens klima og vær

• Klimaendringer betyr økt usikkerhet og ytterligere krevende utfordringer.

• Det er usikkert om tilpasning kan sikre at stabil og lønnsom produksjon 
opprettholdes

• Men, det er behov for mer kunnskap om tekniske og agronomiske 
løsninger, økonomisk risiko ved investeringer og sammenhenger mellom 
strukturelle forhold, sårbarhet og tilpasningskapasitet. 
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Takk for oppmerksomheten

www.nibio.no

E-post: arb@nibio.no

Tlf: 480 67 328


