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I denne rapporten undersøker vi hvem av

toppkandidatene fra de ni største partiene som i
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NORDMENN ØNSKER Å SPISE MER
PLANTEBASERT

Flere og flere i Norge har begynt å spise mer plantebasert. 

 23 prosent av den norske befolkningen sier at de begrenser

eller kutter ut kjøttspising, og salgstallene etterlater ikke rom

for tvil - flere og flere forbrukere ønsker å kutte i

kjøttforbruket. Hele 50 prosent av befolkningen er positive til

å spise mer plantebasert. Generelt er det en endring i

nordmenns holdninger til kjøtt og vegetarmat, det viser en

undersøkelse fra Norsk Spisefakta. Nå sier rundt 20 prosent

at de er fleksitarianere og har kjøttfrie dager.

Det er spesielt den yngre befolkningen som driver denne

utviklingen, ifølge en undersøkelse gjort av Orkla. Men også

en annen gruppe mennesker, nemlig menn. I tillegg til en

dobling i andelen nordmenn som ikke spiser kjøtt.

Ikke bare er det bra for klima og miljø å spise mer

plantebasert, men mange ønsker også å spise mer

plantebasert fordi det er bra for helsen. Ifølge organisasjonen

Pan Norge, viser omfattende forskning at de sunneste

kostholdstypene er plantebaserte. Et vanlig vestlig kosthold

som i stor grad er animalskbasert, kommer dårligst ut av alle

typer kosthold.
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Redusere karbonavtrykket med opptil 73 prosent

Redusere forbruket av ferskvann med en tredjedel, ca. 20

000 liter vann pr person i uken

Føre til at vi bruker 75 prosent mindre jordbruksareal

Funn fra den nyeste rapporten til FNs klimapanel er

krystallklar; klimakrisen er her! Klimaendringer vil komme

sterkere, kraftigere og raskere enn vi trodde. I tillegg vil

endringene være mer inngripende, og i flere tilfeller vil

endringene være irreversibel. Politikerne har en viktig jobb å

gjøre.

Våre spisevaner spiller en betydelig rolle i dagens miljø- og

klimautfordringer. Heldigvis, siden maten vi spiser er en del

av problemet, er den også en sentral del av løsningen.

"Et plantebasert kosthold er sannsynligvis den viktigste

måten å redusere virkningen på planeten, ikke bare når det

gjelder klimagasser, men også forurensning av havet,

arealbruk og vannforbruk. Det er langt større enn å kutte

ned på flyreisene eller kjøpe en elbil.” - Joseph Poore ved

University of Oxford.

En endring fra animalsk til plantebasert kosthold kan:
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https://www.fn.no/nyheter/fns-klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten
https://www.ox.ac.uk/news/2018-06-01-new-estimates-environmental-cost-food
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Bærekraftbarometer sin undersøkelse fra 2020 viser at

nordmenn er nordens minst fornøyde når det kommer til

utvalg av plantebaserte produkter i dagligvarebutikken.  27

prosent anser utvalget for å være tilstrekkelig – langt under

det nordiske gjennomsnittet som er 39 prosent.

Tallene levner ingen tvil, nordmenn ønsker å spise mer

plantebasert. Og på bakgrunn av dette, og de klare klima- og

helsefordelene ved å spise plantemat, ønsker vi i PlanteVekst

å finne ut hva politikerne aktivt vil gjøre i kommende

stortingsperiode for å tilrettelegge for et mer helse- og

klimavennlig norsk kosthold.
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Vi spurte toppkandidatene fra Venstre, Arbeiderpartiet,

Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig folkeparti,

Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet, om

hva de skal prioritere når det kommer til plantebasert og

klimavennlig mat i kommende stortingsperiode. Vi ønsket å

finne ut i hvilken grad politikerne vil arbeide for tiltakene

som vi mener vil ha størst positiv effekt og gjøre det lettere

for nordmenn å velge mer plantebasert. Politikerne svarte

blant annet på om de vil jobbe for å øke den norske

produksjonen av plantebasert menneskemat i Norge, om de

vil gå inn for at det alltid skal være et plantebasert måltid på

offentlige kjøkken,  om de vil fjerne moms på frukt og

grønnsaker, og om de vil legge til rette for en økning i salget

av plantebaserte matvarer - ved å øke tilgjengelighet og

redusere pris m.m.

Det er stor forskjell mellom kandidatene fra de ulike partiene

i forhold til hvor mange og hvor omfattende politiske tiltak

de vil støtte. Vi vil nå dele de viktigste funnene fra vår

undersøkelse, og fremheve ulike sitater som utdyper hva de

forskjellige kandidatene mener om temaet.

RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN
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MDG = 19 

Rødt = 18 

SV = 14  

Venstre = 13 

FRP = 10 

KRF = 7 

SP = 7 

AP = 6 

Høyre = 6 

Veldig enig = 2

Enig = 1 

Hverken enig/uenig = 0

Uenig = 0 

Veldig uenig = 0

Undersøkelsen er sendt til 288 toppkandidater fra de 9

største partiene til stortingsvalget, og 100 har svart. 

Antall svar fra kandidatene fra de ulike partiene:

Plantevekst har stilt politikerne 10 spørsmål. Vi har sendt de

en e -post med spørreundersøkelsen. Du kan laste ned

spørsmålene og se alle svarene her. Her kan du også lese

enkelte kandidater sine utdypninger og se hvilke score de

har fått.

Spørsmålene gir henholdsvis 0, 1 eller 2 poeng.  
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for å øke den

norske produksjonen av plantebasert menneskemat i

Norge.

Et gledelig funn i vår undersøkelse er at det er stor politisk

enighet, på tvers av partiene, om å øke produksjonen av

plantebasert menneskemat i Norge. Hele 59 prosent av de

spurte kandidatene er veldig enig, og  34 prosent er enig i at

de vil jobbe for dette i kommende stortingsperiode.

Blant annet er Sylvi Listhaug (FRP), Bjørnar Moxnes (R), Abid

Raja (V), Une Bastholm (MDG) og Anniken Huitfeld (AP),

Ingjerd Schou (H), Ingeling Noresjø (KRF), Lars Haltbrekken

(SV) og Marit K Strand (SP) veldig enig eller enig i at dette

skal de jobbe for i kommende stortingsperiode. 

Du kan lese mer om viktigheten av å produsere mer

plantemat til mennesker i Norge, på side 17.
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for å opprette

midler som organisasjoner og foreninger kan søke om for å

fremme et grønnere og mer klimavennlig kosthold.

Flest kandidater fra, MDG, SV og Venstre har svart veldig

enig eller enig her. Og flertallet av de spurte fra KRF har svart

enig. 
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Jeg vil i kommende stortingsperiode arbeide for at

Stortinget går inn for at det alltid skal være et plantebasert

måltid på offentlig kjøkken - dette gjelder for barnehager,

utdanningsinstitusjoner (skoler, universiteter osv.),

sykehjem, omsorgssentre og offentlig matlevering for eldre

og offentlige arbeidsplasser.

35 prosent av de spurte er veldig enig i at dette er viktig å

jobbe for. Her er alle de spurte kandidatene fra MDG helt

samstemte. Kandidater fra Rødt, Venstre, og SV svarer oftest

enten veldig enig eller enig. 

"Det bør alltid være ett plantebasert alternativ, og alle

måltidene bør være basert på råvarer." - Stine Hansen (V)
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for å gi midler

som kan brukes til å gi opplæring av personalet på

offentlige kjøkken når det gjelder tilberedning av

plantebaserte måltider.

Det er flest av kandidatene fra MDG som sier at de er veldig

enig. Fra Rødt, SV og Venstre ser vi at de fleste kandidatene

har svart enten veldig enig eller enig.
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for å fjerne

moms på frukt og grønnsaker.

39 prosent av de spurte kandidatene er veldig enig i at dette

er noe de vil jobbe for. Av de som har sagt veldig enig, finner

vi denne fordelingen, fra høyest til lavest: MDG, Rødt, KRF,

Venstre, AP og SV.

"Venstre har tidligere prioritert å fjerne moms på frukt og

grønnsaker i sine alternative budsjett." - Abid Raja (V)

"Enig, Rødt vil fjerne moms på norskprodusert frukt, grønt,

og vegetarprodukter." - Bjørnar Moxnes (R)
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for å innføre

miljøavgift på kjøtt.

Flest kandidater fra MDG svarer at de er veldig enig eller

enig i dette. Resten av partiene er delte i dette spørsmålet. 

"Angående miljøavgift på kjøtt, så vil vi i MDG igjen presisere

at vi ikke går inn for en miljøavgift som sådan, men at vi

ønsker dyrere kjøtt gjennom økt moms og økt standard for

dyrevelferd og bærekraft i husdyrholdet i matindustrien.

Dette vil da føre til høyere kjøttpriser, som vil komme dyrene,

bøndene og klima til gode." - Une Bastholm (Mdg)
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for å legge ned

opplysningskontoret for egg, kjøtt og meieriprodukter til

fordel for næringsuavhengig opplysning om bærekraftig og

sunn mat.

Her er kandidatene delt. De som mener dette er viktig å

jobber for, er kandidater fra MDG, SV og Venstre.

"Vi i SV ønsker å erstatte dagens opplysningskontorer med

et samlet opplysningskontor som fremmer bærekraftig og

helsemessig riktig mat og kosthold, i tråd med mål om

sjølforsyning, natur og klima. Næringen og fagfolk skal være

representert." - Marian Hussein (SV)
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for at

støtteordninger til matindustrien skal omlegges, slik at det

i høyere grad støtter klimavennlige plantebaserte matvarer

fremfor animalske.

Et flertall av kandidater fra MDG, SV, Venstre og Rødt sier seg

veldig enig eller enig i at de vil jobbe for dette.

"Vi vil vri en større del av landbrukssubsidiene over på grønn

matproduksjon. For å nå nasjonale mål for matsikkerhet,

helse og klima må vi produsere mer korn, poteter, frukt og

grønnsaker, og mindre kjøtt basert på importert fôr." - Stine

Hansen (V).

14



Jeg vil i kommende stortingsperiode legge til rette for en

økning i salget av plantebaserte matvarer, ved å øke

tilgjengelighet og redusere pris.

Alle partier har noen kandidater som sier seg enig i at de vil

legge til rette dette.. 75 prosent av kandidatene fra MDG sier

seg veldig enig. Og over 25 prosent av kandidatene fra Rødt

sier det samme.  
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Jeg vil i kommende stortingsperiode jobbe for at

forskningsmidler innenfor matforskning skal i høyere grad

støtte klimavennlige plantebaserte matvarer fremfor

animalske matvarer.

Flertallet av de kandidatene som har svart Veldig enig eller

enig kommer fra SV, MDG, Rødt, Venstre og KRF. 

"SV vil ha økt satsing på forskning og utvikling i landbruket,

både på naturens ressurser og bærekraftig bruk av jord,

klimapåvirkning fra landbruket, plante- og dyrevelferd og

hvordan maten påvirker helsa vår." - Marian Hussein fra SV
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Plantebaserte matvarer har generelt et mye lavere

klimaavtrykk enn dyr, uansett om de måles i kilogram,

kalorier eller proteiner. Når man ser på den samlede

forskningen på miljø- og klimapåvirkningen av mat, ser man

at jo mer plantebasert kostholdet er, desto mer bærekraftig

er det.

Matsikkerhet og selvforsyning er tema som har fått økende

oppmerksomhet her til lands. Og en viktig del av løsningen

for å øke selvforsyningsgraden er å dyrke mindre husdyrfôr

og mer plantekost til mennesker - da kan norsk

matproduksjon  mangedobles.

Å dyrke plantekost som menneskemat direkte er en mye

mer areal- og ressurseffektiv bruk av dyrket jord, enn 

dyrking av husdyrfôr, siden plantekost gir mer 

protein og energi per areal dyrket jord, og gir lavere

klimagassutslipp sammenlignet med kjøtt- og

melkeproduksjon.

LØSNINGEN ER MER PLANTER
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Til tross for at norsk utmark er egnet til sommerbeite, og at

en del av norsk dyrket jordareal kun er egnet til husdyrfôr, 

er kjøttproduksjon i Norge av så stort omfang at norsk

kjøttproduksjon i tillegg bruker andre jordarealer enn 

utmark og jord av dårligere kvalitet. 

Kjøttproduksjon legger dermed beslag på 

matjord, både i Norge og utlandet.

Produksjon av norsk matkorn, 

belgvekster, kålvekster og rotgrønnsaker

kan mangedobles hvis man dyrker mindre 

husdyrfôr (gress og kraftfôr) på norsk 

dyrket jord.

Overgangen fra rødt kjøtt til et mer 

plantebasert kosthold er et tiltak med 

betydelig reduksjonspotensial. Et slikt tiltak 

gir utslippsreduksjoner fordi sammensetningen 

av norsk jordbruksproduksjon endres når forbruker

endrer kostholdet i retning av mat med lavere 

klimaavtrykk. Reduksjonen i kjøttkonsum vil føre til

reduksjon i norsk husdyrproduksjon.

Denne omleggingen vil kunne gi mer mat til verden 

totalt, altså bedre matforsyning både i Norge og i utlandet.
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