
REDUSERT KJØTTFORBRUKT BØR VÆRE ET EGET POLITISK MÅL 

Usunt kosthold er påvirkbar risikofaktor nummer to, etter høyt blodtrykk, som tar flest liv for tidlig i 

Norge (Folkehelseinstituttet, kilder 1 og 2).  

Helsedirektoratets rapport Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd har sett på 14 

ulike kostholdsfaktorer, og regnet ut at gevinsten av å kutte litt ned på forbruket av rødt og 

bearbeidet kjøtt, kan spare samfunnet for milliarder kroner per år (utgifter på helsevesenet og pga. 

produksjonstap), samt gi samfunnsgevinst i form av bedre livskvalitet og lengre liv (3). Et lavere 

kjøttforbruk kan altså spare mange nordmenn for sykdom, lidelse og tapte leveår.  

Statistikken fra helsemyndighetene viser at omtrent halvparten nordmenn spiser for mye rødt kjøtt 

og bearbeidet kjøtt, og 80% nordmenn spiser for mye mettet fett (4). Meieriprodukter og rødt kjøtt 

er hovedkilden til mettet fett i norsk kosthold (5). Statens kostråd anbefaler å begrense rødt og 

bearbeidet kjøtt, se  https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad  

Vi i HePla mener derfor at det å redusere forbruket av kjøtt (rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt), burde 

derfor være et eget politisk mål. Dette er dessverre ikke erklært som et eget politisk mål i 

Handlingsplanen for bedre kosthold 2017 - 2021 (4). Det å spise mer frukt og grønt, altså mer 

plantekost, er i Handlingsplanen for bedre kosthold 2017 - 2021 allerede, og dette er bra. Redusert 

kjøttforbruk burde også være der.  

 

FOLKEHELSE- OG LANDBRUKSPOLITIKKEN BØR HENGE BEDRE SAMMEN 

Videre bør staten jobbe for at folkehelsepolitikk og landbrukspolitikk henger bedre sammen enn i 

dag. I dag har vi to problemer: 

--Staten gir mange milliarder skattekroner i subsidier, til produksjon av kjøtt og meieriprodukter, 

--Staten pålegger bønder, med hjemmel i omsetningsloven, til å drive generisk reklame for kjøtt og 

meieirprodukter, gjennom de spkalte opplysningskontorene for egg og kjøtt, og for melk og 

meieriprodukter (6,7) Opplysningskontorene driver i praksis generisk reklame/generisk 

markedsføring av kjøtt, egg, melk og meieriprodukter.  

Dette skjer samtidig som meieriprodukter og rødt kjøtt er hovedkilden til mettet fett i norsk kosthold 

(5). 80 % nordmenn spiser for mye mettet fett. Omtrent 50 % nordmenn spiser for mye rødt og 

bearbeidet kjøtt (kilde 4). 

 

MINDRE KJØTT- OG MER PLANTEKOSTPRODUKSJON I NORGE ER MULIG, BÆREKRAFTIG OG BRA FOR 

MATSIKKERHETEN 

Det er fokus på at norsk matproduksjon bør ivareta bærekraftsmål og matsikkerhet. De nyeste 

publiserte landbruksrapportene og utredningsnotatene viser at  

---norsk jordsmonn er godt egnet til å mangedoble dyrkning av nettopp de matvarene som statens 

kostråd anbefaler å spise mer av, som erter, bønner, kålvekster og rotgrønnsaker (8,9) 

---det å dyrke mer plantekost og mindre husdyrfôr både vil gi mer mat (målt i kalorier og protein per 

dekar dyrket jord) samt lavere utslipp av klimagasser per produsert gram protein (10, 11 og 12). 

  

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad


I dag brukes 90% av norsk dyrket jord til å dyrke husdyrfôr, isteden (13). Myter som "norsk dyrket 

jord er best egnet til å dyrke husdyrfôr" bør imåtegås ved hjelp av disse rapportene (8-12 - kontakt 

gjerne forfatterne for mer informasjon, f.eks. arne.gronlund@nibio.no ). 

Norsk husdyrproduksjon, derav både melkeproduksjon og produksjon av storfekjøtt og sauekjøtt 

(altså ikke bare svin og kylling som krever soya), krever store mengder importert kraftfôr (14), i tillegg 

til at husdyrfôr dyrkes på 90 % av norsk dyrket jord (13). Dette fordi dagens omfang på kjøtt- og 

meieriproduksjon er altfor stort, mye større enn det som kan produseres på norske ressurser alere, 

og på bærekraftige norske ressurser. 

 

VI FORESLÅR FØLGENDE: 

1) Gjøre landbruksministeren og regjeringsfraksjonen i helse- og sosialkomiteen på Stortinget 

oppmerksom på at regjeringens forslag om å legge ned opplysningskontorene for egg og kjøtt, og for 

melk og meieriprodukter er svært positivt for folkehelsen, og be om at de fortsetter å jobbe for 

dette. 

2) Oppfordre kommunene til å sette mål for reduksjon av kjøttkonsumet ved offentlige institusjoner, 

f.eks. aldershjem. Det kan gjøres dels ved å redusere mengden kjøtt per porsjon (og i stedet ha mer 

grønnsaker/belgvekster i porsjonen), dels ved å ha en mer variert meny, med flere retter uten kjøtt. 

3) HOD og Eldre- og folkehelseministerens stabb bør informere offentligheten og påpeke at 

kjøttkonsumet bør ned og at landbrukspolitikken må harmoneres med rådene til 

Ernæringsrådet/Helsedirektoratet, noe som ikke er tilfelle i dag.  

4) Landbrukspolitikken bør gjennomgås i en stortingsmelding der målet er å kartlegge hvordan norsk 

landbruk kan endres til å produsere fremtidens mat, gitt de kostholdsrådene vi i dag har. Viser til bl.a. 

prosjektet Food Pro Future ved Nofima/NMBU (kilde 15) 
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