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matproduksjon

Samtidig pålegger hensynet til kommen-
de generasjoner oss å løse disse proble-
mene innenfor rammene av bærekraftig 
utvikling. Det vil si uten å ødelegge mu-
lighetene for kommende generasjoner. 
Det intensive landbruket, både i Norge 
og andre deler av verden, er basert på 
et enormt forbruk av kjemikalier, gjød-
sel og kunstig vanning. Hvor bærekraf-
tig er det i lengden?  

Matproduksjon og 
primærnæringer
Både jordbruk og fiske regnes som en del 
av primærnæringene, som dessuten om-
fatter skogbruk, jakt, fangst og sanking. 
Jakt, fangst og sanking var den grunnleg-
gende måten å skaffe mat på før jord-
brukssamfunnet begynte å utvikle seg 
gjennom temming av planter og dyr for 
ca. 7000 år siden. Også i dag kan jakt, 
fangst og sanking være betydningsfullt 
for enkelte befolkningsgrupper. I særlig 
grad gjelder det urfolksgrupper som ennå 

Fosforknapphet kommer i tillegg til en 
annen utfordring mange frykter, nemlig 
klimaendringene. Klimaendringene vil 
kunne føre til hyppigere og lengre perio-
der med ekstremvær, slik som lengre pe-
rioder med tørke. Dette kan skape store 
problemer for matproduksjonen i mange 
deler av verden, og kan gi konsekvenser 
som sultkatastrofer og massiv migra-
sjon fra de rammede områdene. 

Men problemet er ikke bare begrensnin-
gene som måtte ligge i naturressursene. 
I dag produseres det nok mat til å fø 
alle mennesker på jorda, men likevel går 
rundt én milliard mennesker alltid sultne 
til sengs. Hva er det ved organiseringen 
av matproduksjonen som ikke virker? 
Utfordringene blir ikke mindre fram mot 
år 2050, da man regner med at det vil 
være ni milliarder mennesker på jorda. 
Det gjør det nødvendig både å øke mat-
produksjonen og sikre en effektiv distri-
busjon og rettferdig fordeling av maten. 

Figur 7.1.  Kartet viser hvordan man tror jordbruksproduktiviteten vil endre seg i verden fram 
mot 2080 på grunn av klimaendringer. (Grafikk: Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal) 
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