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Utfordringer for verdens 
matsikkerhet

� 9 mrd. mennesker i 2050 

� FAO anslår 70 % økt matbehov i 2050

– Endra kosthold (mer kjøtt og melk)

MEN i dag 25 % mer mat enn behovet (målt i kcal � MEN i dag 25 % mer mat enn behovet (målt i kcal 

og tap fraregnet) 

� 30–50 % av maten tapes

���� Fokuset på produksjon alene er en dårlig strategi 

for å redusere sult



Antall underernærte, 1969-2010



Hvem er de sultne og underernærte?

� 80 % av verdens sultne lever på landsbygda

– 50 % er småbønder

� 20 % lever i byer

� De underernærte er altså selv matprodusenter

� Marginale områder; mangler vatn, kreditt; dårlige 

lagringsmuligheter; mangler kjøpekraft





Radikal forandring nødvendig 

”A radical change in food consumption and 

production in Europe is unavoidable to meet the 

challenges of scarcities and to make the European 

agro-food system more resilient in times of agro-food system more resilient in times of 

increasing instability and surprise.”

EU-kommisjonen – Standing Committee on 

Agricultural Research (SCAR)

– 3rd Foresight Excercise – februar 2011 



Økologi mot sult, 2008

UNEP – FNs miljøprogram

� Økologisk landbruk et viktig redskap for å bedre 

matsikkerheten i Afrika

– studie blant 1,6 millioner småbønder i sju østafrikanske 

land

– Opptil 128 % avlingsøkning med økologiske metoder i 

Øst-Afrika. 9 av 10 bønder fikk større økonomisk utbytte.

– utnytte billige lokale ressurser bedre 

– bygger opp fruktbarheten i jorda

– gir store miljøfordeler

– sikrer langsiktig bærekraft i landbruket

– slipper å basere drifta på innkjøpte innsatsmidler

http://www.unctad.org/en/docs/ditcted200715_en.pdf



Økologi mot sult, 8. mars 2011

FNs spesialrapportør for retten til mat

� Prof. Olivier de Schutter: “Eco-farming 

can double food production in 10 years”

� “Today’s scientific evidence 

demonstrates that agroecological demonstrates that agroecological 

methods outperform the use of 

chemical fertilizers in boosting food 

production where the hungry live –

especially in unfavorable 

environments.”

� Økolandbruk gir sterkere jordsmonn –

særlig viktig i land med ekstremt vær og 

klimaforandringer

Rapport: “Agroecology 
and the Right to Food” 
www.srfood.org



Økologi mot sult, mai 2011

UNCTAD – FNs handelsutviklingsorg.

� UNCTAD: må skje en omstilling til økologiske 

jordbruksmetoder i u-land for å redusere sult

– Vi trenger en fundamental transformering, til og med en 

revolusjon, i jordbruket (uten jordbrukskjemikalier) 

� UNCTAD anbefaler et bærekraftig økologisk � UNCTAD anbefaler et bærekraftig økologisk 

landbruk fordi: 

– øker jordas motstandskraft mot effektene av 

klimaforandringene

– øker det biologiske mangfoldet

– øker matproduksjonen betydelig i utviklingslandene

– øker mulighetene for bønder å tjene mer på sine produkter

http://www.unctad.org/en/docs/presspb20116_en.pdf



UNCTAD skriver: 

� Building strong soils and improving soil fertility is 
key to sustainable agricultural practices, and 
increases soil water retention and resilience to 
climatic shocks such as higher temperatures, 
droughts, floods and storms. Moreover sustainable droughts, floods and storms. Moreover sustainable 
agriculture, with its focus on building agro-ecological 
systems , promotes the use and further development 
of indigenous varieties , well adapted to local 
conditions and agricultural practices, and the 
associated knowledge. These traditional varieties are 
disappearing from farmers’ fields worldwide at very 
high rates, and with them goes the associated wealth 
of traditional knowledge and culture.



Eksempel:
Regionstyresmaktene i Tigray, Etiopia

� Gir rådgiving i bærekraftige jordbruksmetoder, 

særlig kompostering, forebygging av erosjon og 

vannhøsting. 

� Dobling av avlingene� Dobling av avlingene

� Bruk av jordbrukskjemikalier redusert med 95 % 

Dr. Tewolde Egziabher
”Godfather of the Tigray Project”



Kortfilm UNEP-UNCTAD



Trussel nr. 1: Mangfoldet forsvinner

Plantemangfoldet forsvinner

8000 f. Kr.

2000 e. Kr.

Fra Regine Andersen, FNI



Kan vi fortsette som før?

Kilde: A safe operating space for humanity. Johan Rockström et al., Nature 461 (24. september 2009)



Reaktivt nitrogen i 
biosfæren har økt 
dramatisk 

Dette er ikke bærekraftig

• Vannforurensning

• Klima 

• Endra økosystemer• Endra økosystemer



Kunstgjødsel, irrigasjon og pesticider er ikke BÆREKRAFTIG 

Forstå problemet: den grønne revolusjonen

David Tilman et al. Science 2001  



Reduser mattapet
- få det meste ut av vår overflod

� 1/3 av maten i verden tapes eller kastes 

= 1,3 mrd. tonn per år. Kilde: FAO (2011) 

� Industriland: 40 % kastes av dagligvarehandelen og 

forbrukerne. Skjønnhetsfeil, men totalt spiselig. forbrukerne. Skjønnhetsfeil, men totalt spiselig. 

� Utviklingsland: 40 % tapes under lagring, transport 

og foredling (post-harvest) 



Robert Watson, direktør for IAASTD uttalte i 2008:

”Business as usual is no option … 
å fortsette med et ensidig fokus på avlingsnivå 
vil undergrave vår jordkapital og føre til at vi 
sitter igjen med en stadig mer ødelagt og 
økonomisk delt planet”.
IAASTD: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science andTechnology for Developement



”Konseptet” økologisk landbruk

� Økologisk landbruk intensiverer biologiske 

prosesser på selve gården (agroøkosystemet): 

– økt biologisk aktivitet i matjorda

– resirkulerer husdyrgjødsel og avlingsrester

– økt biologisk mangfold– økt biologisk mangfold

– biologisk N-fiksering

– bedre P-tilgjengelighet (symbiose) 

� Redusert behov for energikrevende eksterne 

innsatsfaktorer 

� Færre negative konsekvenser 



Det er en myte at sterk gjødsling og stor avling gir 
mer organisk materiale i jorda.

Soil Association: 25 % mer organisk materiale i 
økologisk jord til tross for 15-30 % lavere avlinger.

Soil Association 2009. Soil Carbon and Organic Farming. 
http://www.soilassociation.org/Whyorganic/Climatefriendlyfoo
dandfarming/Soilcarbon/tabid/574/Default.aspx

Kahn et al., 2007. The Myth of Nitrogen Fertilization for 
Soil Carbon Sequestration. J.Env. Qual. 36:1821-1832

Kunstgjødsel bidrar til nedbrytning av organisk materiale i 
jord.
”Long-term sustainability may require agricultural diversification involving a 
gradual transition from intensive synthetic N inputs to
legume-based crop rotations.

dandfarming/Soilcarbon/tabid/574/Default.aspx

Mulvaney et al., 2009 . Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil 
Nitrogen. A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production. J. 
Environ.Qual. 38:2295-2314.



Biologisk N-fiksering, husdyrgjødsel, kompost og

jordas mineralreserver



Økologisk landbruk og klimatilpassing

Økologisk Konvensjonelt

Fra Rodale Institute., USA

I 1995 – et tørkeår



Takk for oppmerksomheten!

jon.magne@oikos.no

www.oikos.no 


