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Det by-regionale perspektivet
En universell metodikk for tallfesting av bærekraft i leveransesystemer for mat  
—med anvendelser for lokal prosjektutvikling.
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Visste du at:
• Trøndelag produserer mer mat enn vi forbruker. Likevel er over ½ av maten vi spiser 

importert fra utlandet. Om vi hadde spist bare lokalt, ville vi årlig ha spart inn et CO2 
utslipp tilsvarende personbiltrafikken i Trøndelag.

• Trøndelag produserer mat til mange flere mennesker enn det finnes trøndere. Hvis man 
flyttet de menneskene til maten i stedet for å flytte maten til menneskene ville man 
spare utslipp tilsvarende 266 000 daglige bilpendlere inn og ut av Trondheim i året 
(126 000 tonn CO2).

• Foruten belastningen fra 126 000 tonn CO2 utslipp, ville en omlegging til lokalt 
leveransesystem potensielt overføre ca 40 mrd NOK fra dagens norske eksport/import 
baserte system til et rhizomatisk1  system basert på lokal verdiskaping, samfunns- og 
næringsutvikling.

1  Rizome – komplekst nettverk. Kjent fra biologien som f.eks. nettverket dannet av trærs røtter i en skog. Begrepet er lånt inn i 

filosofien av tenkere som Deleuze og Guattari, som i sin tur har betydning for teoriutvikling og modelldannelser innenfor arkitektur og 

urbanisme. 
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Introduksjon
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Problemforståelse

Lokal/Global
‘Lokal mat’ betyr ikke nødvendigvis at den er kortreist. En lokalt produsert gulrot, solgt 
i samme kommune som den har vokst, kan ha et betydelig CO2 avtrykk dersom den er 
levert gjennom et ikke-lokalt leveransesystem. Den største forskjellen i bærekraft ligger 
i leveransesystemet, ikke i den geografiske avstanden mellom jord og bord. Den viktige 
distinksjonen i det videre vil derfor være mellom ‘lokalt leveransesystem’ (LS) og ‘globalt 
leveransesystem’ (GS).

Kortreist
‘Kortreist’ knyttes ikke bare til geografisk avstand, men til hvorvidt leveransesystemet tar 
korteste vei mellom jord og bord også målt i antall ledd i leveransesystemet og i systemets 
interne transportavstander. Kortreist betyr at leveransesystemet danner en integrert del av 
et lokalt samfunn, næringsliv og økonomi.

Transport
Bærekraft i matsystemet har flere akser. Denne studien legger hovedvekt på veien fra jord 
til bord via leveransesystemet. Denne bærekraften tallfestes i modellene på s. x-x primært 
i form av et CO2-regnskap som kvantifiserer forholdet mellom importert mat og lokalpro-
dusert mat. 

Vi mangler en fornuftig og målbar fremstilling av bærekraftig lokal mat. Vi mangler et 
datagrunnlag for å diskutere betydningen av lokal matproduksjon i bærekraftig samfunn-
sutvikling. Dette prosjektet forsøker å bidra med et metodisk svar til denne problemstill-
ingen: Et svar som bygger nye broer mellom data-drevet policy and lokal prosjektut-
vikling.

Arealplanlegging
Byer og tettsteder ligger ofte historisk i områder med matjord. Dette kommer av at sta-
bil tilgang på mat alltid har vært en forutsetning for enhver bosetting og enhver form 
for næring. Det betyr at bærekraftig byutvikling og lokal matsikkerhet/vern av matjord 
kan komme i konflikt med hverandre. Denne konflikten blir ofte løst ved hjelp av spredt 
bosetting og store shoppingsentra utenfor bykjernene. Resultatet er sentrumsdød, redusert 
bokvalitet og lange transportveier for både mat og mennesker.
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Bærekraftsmålene

I denne studien betraktes ikke FNs bærekraftsmål som en sjekkliste over separate, inn-
byrdes uavhengige former for bærekraft. I sin enkleste form definerer FN bærekraft langs 
tre akser: sosial bærekraft – økonomisk bærekraft – økologisk bærekraft. Denne studien 
tar utgangspunkt i en systemisk forståelse der de tre aksene er gjensidig avhengig av 
hverandre. Graden av generell bærekraft kan avleses på graden av samvirke mellom de tre 
aksene. Økonomisk bærekraft er sånn sett ikke bærekraftig – over tid – dersom den går på 
bekostning av økologisk og/eller sosial bærekraft.

Av de 17 bærekraftsmålene som FN formulerer, fokuserer denne studien særlig på:

2.Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 2.3) Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusenter,
 2.4) Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste metoder som gir økt 
 produktivitet og produksjon
 2.a) Blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid øke investeringene i infrastruktur på landsbygda, i forskning og   
 veiledningstjenester innenfor landbruket

4.God utdanning
8.Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9.Industri, innovasjon og infrastruktur

11.Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 11.3) Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig  
 samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land
 11.6) Innen 2030 skal byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger) reduseres, med   
 særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.
 11.a) Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder  
 ved å styrke nasjonale og regionale planer

12.Ansvarlig Forbruk og produksjon - Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
 12.3) Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere   
 svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting 
 12.5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk 
 12.8) Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og  
 et levesett som er i harmoni med naturen

13.Stoppe klimaendringene 
 13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av 
 klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

14.Livet i havene
15.Livet på land
16.Fred og rettferdighet

Den metodiske tilnærmingen; særlig med tanke på formidling av komplekse system-sam-
menhenger og næringsutvikling, kan utvikles til å få direkte relevans for implementering 
av bærekraft gjennom konkret prosjekt- og næringsutvikling på lokalt og regionalt nivå.
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Tilnærming
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Hypoteser
Sammenhengen mellom lokalt produsert og lokalt konsumert mat er grunnleggende for 
at begrep som ‘lokal mat’ og ‘kortreist mat’ skal gi mening når vi snakker om bærekraft. 
For å kunne si noe meningsfullt — og etterprøvbart — om bærekraften i lokal mat må vi 
definere og tallfeste sammenhengen mellom lokal produksjon og lokalt konsum. Vi må 
også redegjøre for hvordan denne balansen påvirkes av- og står i forhold til eksport og im-
port av matvarer, Se fig. # , ikke bare ut og inn av landet, men også ut og inn av regionen 
Trøndelag.

Gjennom å sammenstille og visualisere sammenhengen mellom lokal produksjon og 
lokalt konsum kobler vi bærekraftbegrepet til en av de mest fundamentale verdikjedene 
i samfunnet. Den største delen av denne kjeden er i dag hverken produksjon eller kon-
sum, men selve leveransesystemet. I Trøndelag har leveransesystemet et volum på ca 
40-50 mrd NOK i året. Til sammenligning kan nevnes at dette volumet tilsvarer bygg og 
anleggsnæringens omsetning i Trøndelag, vanligvis betraktet som Norges, og verdens, 
største bransje. Vi snakker nå om leveransesystemet – ikke produksjonen.

Hypotese 1 —Global og lokal er grunnleggende forskjellig
Den første antagelsen er at ‘lokal’ må knytte seg til Trondheim og den tilhørende byre-
gionen, i den betydning Jane Jacobs beskriver det i ‘Cities and the Wealth of Nations’2 . 
Når vi analyserer ‘lokal mat’ i forhold til ‘import’ og ‘eksport’, eller ‘global’ mat, sikter vi 
til skillet mellom mat som går korteste og mest direkte vei mellom jord og bord.
De store, nasjonale leveransesystemene er dels de samme som eksporterer, dels forholder 
de seg til lokale nettverk på samme måte som internasjonale system. Derfor kan deres for-
hold til produsent, konsument og lokalmiljø betraktes som likeverdig, og derfor vil vi ikke 
skille mellom nasjonale og internasjonale system. De må begge betraktes som ‘globale’ i 
betydningen ‘ikke lokale’.

Hypotese 2 —Lokal er (mest) bærekraftig 
Denne hypotesen fremmes i forhold til matsystemer, og til forståelsen av bærekraftbe-
grepets tre akser og dynamikken mellom sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. 

Hypotese 3 —Dagens leveransesystem er globalt
Denne hypotesen må forståes i betydningen ‘ikke-lokal’. En kilo gulerøtter dyrket på 
en gård i Levanger som leveres via Gartnerhallen, BAMA, Norgesgruppen og selges av 
KIWI på Magneten utenfor Levanger, har reist mer enn 1000 km, via vask og pakking i 
Oslo, før den havner på et bord noen hundre meter fra den jorda den vokste i. Verdiøknin-
gen innenfor leveransesystemet mellom produsent til konsument er 2x produksjonskost. 
Den verdiøkningen har i liten grad forholdt seg til det lokale rom mellom jord og bord, 
og svært lite av den har satt lokale spor etter seg i form av verdiskaping og samfunnsut-
vikling. Leveransesystemet har derimot produsert et betydelig utslipp av CO2, og akku-
mulert en ikke-lokal omsetning tilsvarende det dobbelte av hva det kostet å produsere 
maten. Den verdien er ført ut av lokalmiljøet og inn i et ikke-lokalt, eller globalt, leverans-
esystem. Det globale systemet er svært lønnsomt, og derfor økonomisk bærekraftig, men 
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det er verken økologisk bærekraftig (CO2) eller sosialt bærekraftig (verdiene er ført ut av 
lokalt næringsliv). Derfor må man si at et ikke-lokalt leveransesystem ikke er bærekraftig.

Hypotese 4 —Verdikjeden er en feebackloop
Verdikjeden er en sløyfe, eller en loop bestående av både varer (mat én vei og avfall den 
andre veien), tjenester (leveranser) og informasjon (reklame den ene veien og etterspørsel 
den andre veien). Intelligensen i den loopen avgjør om det er en læringsloop eller om det 
er noe mer i retning av en kommandolinje. Bærekraft vil resonnere med verdikjeden som 
læringsloop.

Fremgangsmåte
I det videre vil vi konkretisere begrep og måleenheter for bærekrafts-avtrykk i lokale 
og ikke-lokale leveransesystem for mat. Vi etablerer verktøy for å vise systemiske sam-
menhenger mellom produksjon/konsum og eksport/import, jfr P1 ovenfor. Dynamikken 
mellom disse mekanismene har konkrete utslag på det reelle CO2-avtrykket matregionen 
produserer. 

Bærekraftig mat
For å kunne etablere et troverdig perspektiv på bærekraftig lokalmat må vi kartlegge hvor 
maten produseres, hvor den konsumeres og hvordan den leveres før vi kan kvantifisere 
matens CO2 avtrykk. Dette forholdet er analysert i studiens analytiske modeller. Se fig x, 
xx, xxx, etc.

Måleenheter 
Relevante størrelser for denne målingen er for eksempel transportavstand målt i CO2-ut-
slipp. 
Tilgjengelighet, antall utsalgssteder, transportavstander med tilhørende CO2 utslipp, og 
leveringstjenester lokalisert. Foruten vekt og kroner kan mat kvantifiseres i kilokalorier 
og, ikke minst i arealbehov. 1000 kcal biff har et helt annet fotavtrykk på jordet enn 1000 
kcal fruktsalat. Kcal som måleenhet gjør det mulig å sammenligne ulike matvaregrupper.

Data
Metodikken har et vidt spekter av potensielle datakilder. Den kan operasjonaliseres på 
flere nivå. Man kan analysere et maktsystem både top down, fra et statistisk nivå — for 
eksempel ved å sammenligne regionale balanse med kommunale balanse. Men man kan 
også jobbe bottoms up og få detaljert oversikt over CO2-avtrykket til en lokal matvare 
ved å kartlegge verdikjeden mellom sluttbruker og produsent — på produktnivå. Storda-
ta-perspektivet kan også kobles inn ved å bruke live-data fra forbruker. Massive mengder 
geografisk festede transaksjons-data samles rutinemessig inn både av finansielle og kom-
mersielle aktører. Disse dataene kan brukes til å danne et mer presist (og dynamisk) bilde 
av forholdet mellom hva forbruker kjøper, og hva som produseres i umiddelbar nærhet. 
Slike tallgrunnlag kan brukes både til policy-utvikling og næringsutvikling på det aktuelle 
stedet; spesielt med tanke på å raskt kunne evaluere og sammenligne effekten av ulike 
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intervensjoner.

By-regionen
Byen og dens omland er en mer organisk enhet økonomisk, økologisk og sosialt sett 
enn den politiske og administrative nasjonalstaten. Byregionen er en organisk størrelse, 
vokst fram av ressursgrunnlag/marked/jord-bord/kultur/sosialt nettverk.  Nasjonalstaten 
er en politisk og administrativ enhet. Dens definerende ytterhud, dens Markov blanket, 
er militært og politisk, og til en viss grad økonomisk eller finansielt konstituert, men ikke 
økologisk og i mindre grad kulturelt enn en stat gjerne vil hevde. For videre stoff om 
dette, se Jane Jacobs Cities and the Wealth of Nations , Benjamin Barber  If Mayors ruled 
the World , Ulrike Guérot, Why Europe should become a Republic .

Det er på by-regionens politiske og pragmatiske nivå dynamikken mellom verdiskap-
ing og CO2-avtrykk kan knyttes til geografisk bestemte kultur-, natur-, infrastruktur- og 
kunnskapsressurser.
Med et lokalt forankret bilde på bærekraftens triggere og drivere har man gode forut-
setninger for å vite hvor og hvordan man kan gripe inn og utvikle prosjekter som har en 
effekt på både bærekrafts-regnskapet — og positiv verdiutvikling i lokal næring. 

For å knytte statistikk (data) om lokalt konsum, produksjon, samt eksport og import, til 
innovasjon — i form av nye prosjekt-dannelser — i verdikjedene knyttet til matproduks-
jon har vi utarbeidet en 3-delt kognitiv modell av matleveranse-systemet som inkorporerer 
elementene: Import/eksport, feedback og innovasjons/endrings-potensialer.

Element 1 — Import/eksport i systemet
CO2- avtrykket til både en matvaregruppe og et enkelt produkt kan beskrives som en 
funksjon av forholdet mellom lokal produksjon og den import/eksport varen genererer. Vi 
snakker her ikke om utslipp i forbindelse med selve produksjonen. Ved å visualisere for-
holdet mellom lokal produksjon, konsum, import og eksport som ett system, kan vi avdek-
ke balanse/ubalanse mellom lokal produksjonskapasitet og lokale behov, og vise hvordan 
balansen kan påvirkes og kompenseres av eksport/import. Selv om importert og eksportert 
mat kan ha økonomiske fordeler, så vil de også representere økte CO2-avtrykk, i forhold 
til hva som er ønskelig i et bærekraftsperspektiv. Dette avtrykket er en konkret økologisk 
belastning som man kan kvantifisere og sette en kostnad på. Den kostnaden kan i sin tur 
plasseres, for eksempel etter prinsippet om at forurenser betaler.

Element 2 — Feedback i systemet
Bærekraften i et lokalt matsystem er avhengig av styrken i feedback loopen mellom lokal 
produsent og lokal forbruker. Når man har etablert et datagrunnlag, kan lokal produksjon 
og konsum forstås og visualiseres som en feedback-loop mellom produsent og forbruker: 
et kretsløp bestående av både produkter, uønskede bi-produkter (slik som avfall) og infor-
masjon.

Bærekraften i lokal mat er gjerne en funksjon av avstanden mellom jord og bord. Denne 
avstanden kan måles geografisk, men den reflekteres også i antall ledd i en verdikjede, 
antall prispåslag på maten før den når forbruker og den generelle informasjons- og kom-
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petanse-flyten mellom matprodusent og konsument. (Her er selve landbruket, gjødsel, 
monokultur, biomangfold etc holdt utenom)

Hva bonden produserer skal ideelt sett være informert av hva den lokale forbruker spiser 
og vise versa. Eksport og import virker som eksterne krefter på dette systemet. Økono-
misk kan disse kreftene være rasjonelle. De påvirker forbrukerens valg i butikken. Vid-
ere påvirker dette også økonomiske forutsetningene for både salg og etablering av lokal 
matproduksjon. En importert matvare kan konkurrere om forbrukerens oppmerksomhet på 
pris, forutsatt at den importerte varens CO2-avtrykk ikke prises inn, eller sammenlignes 
med et alternativt lokalprodusert produkt. Ved å styrke feedback mellom lokal produksjon 
og konsum er det sannsynlig at klimagassutslipp kan reduseres. Å etablere prosjekter som 
styrker denne feedbacken er essensielt for implementering av bærekraft i mat-systemene 
våre.

Element 3 — Potensialer for innovasjon/prosjekter i systemet
Intelligente intervensjoner i matsystemet kan optimalisere produksjon, forbedre feedback 
mellom lokal produsent og forbruker. Samtidig vil unødvendige CO2-avtrykk minimeres. 
Gitt at man synliggjør en økonomisk kostnad på CO2 utslipp kan utslipp snus fra å være 
en miljøbelastning til å virke som en driver for endring av dagens system.

Når vi har dannet et bilde av hvordan feedbacken i verdisystemet virker, kan vi lete etter 
triggerpunkter for intelligente intervensjoner. Ved å handle på riktig sted i systemet kan 
man redusere utslipp samtidig som man forbedrer lokal produksjonskapasitet. En fakta-
basert forståelse av kretsløpet mellom produksjon - distribusjon - konsum og marked er en 
forutsetning for å sannsynliggjøre virkningsfulle og lønnsomme prosjekter lokalt. 

Et nytt prosjekt — som kan være alt fra en ny bedrift, en digital formidlingstjeneste, en 
utdanningsplattform, en ny type emballasje, et nytt produkt for “Foodora” eller et nettverk 
av pendlere — vil alltid befinne seg et sted på verdikjeden — og vil endre denne på en 
kvantitativ og kvalitativ måte. En grundig, databasert modellering av verdikjedene i det 
lokale matsystemet er kritisk for å sannsynliggjøre økonomien og økologien i nye prosjek-
ter — for å avdekke forretnings-potensialer — men også for på kunne måle og etterprøve 
effekten av innovative inngrep i systemet
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Metode
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Figur 1 - Drivkrefter.
I denne modellen antar 
vi at driv-kreftene i et 
lokaltmatsystem — i  tillegg 
til tilbud og etterspørsel — 
innbefatter metabolisme 
(kapasiteten til å spise), 
men også helt kritisk også 
et feedback-element mellom 
tilbud og etterspørsel. Uten 
feedback vil aldri behovet 
som manifester seg fysisk  i 
metabolismen bli formidlet til 
produksjonsleddet i systemet.

Figur 2 -Aktiviteter.
Videre kan denne modellen av 
feedback-systemet deles inn i 
4 kvadranter: Produksjon  (av 
mat), logistikk (flytte maten til 
konsumenten), konsum (faktisk 
spiste maten), og marked — 
som er interaksjon mellom 
konsumenter og produsenter 
— signalet om hvor mye som 
trengs basert på hvor mye som 
spises etc.
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Figur 4 - Lokalt potensiale 
og risiko.
En region med en underutviklet
produksjonskapasitet i forhold 
til et lokalt marked gir grunnlag 
for bærekraftige investeringer 
in lokalt næringsliv/landbruk. 
Ved å kvantifisere forholdet 
mellom lokalproduksjon (og 
framtidig kapasitet) og lokalt 
konsum vil man også kunne 
oppdage og målsette en mulig 
risiko — mangel på matsikker-
het — i regionen, også forstått 
som det lokale matsystemet.

Figur 3 - Et balanseregnskap.
Det lokale matsystemet kan 
forestilles som et 
grunnleggende
balanseregnskap mellom 
produksjon og konsum.
For å illustrere hvorfor dette 
perspektivet er interessant fra et 
bærekraftsperpsektiv utforsker 
vi her antagelsen at det spises 
mer enn det produseres i en 
region, men også samtidig at 
det produseres mindre enn den 
lokale økologiske bærekraften 
tåler. Dette for å illustrere 
dynamikken mellom potensialer 
og risiko i et matsystem.
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Figur 5 - En grunnleggende 
forskjell på importert og 
lokalprodusert mat.
I et lokalt matsystem så 
blir et konsum større enn 
produksjonen muliggjort av 
import. Ved å differensiere 
mellom importert og 
lokalprodusert mat ser man at 
en del av matvaresystemet er 
en del av et lokalt, potensielt 
sirkulært feebacksystem: 
En direkte kobling — og 
interaksjon — mellom lokala 
produsenter og konsumenter.
Tilgang på matvarer uteom 
dette lokale kretsløpet 
muligjøres gjennom deltagelse 
i et større (nasjonalt og 
internasjonalt) marked, og 
kobling til andre lokaliteter.
Settfra bærekraftsprespektivet 
så vil en lokal balanse, 
eller ekvilibrium mellom 
produksjon  og konsum 
være optimalt i forhold 
til klimagassavtrykk på 
transkport, og ikke minst i 
forhold til lokalt næringsliv og 
sysselsetting.

Figur 6 - Redundans 
i matsystemet: 
Handlingspotensialer.
Ting blir interessant når man 
inkorporerer muligheten 
for man eksporterer mat fra 
en region, selv om lokalt 
konsum ikke dekkes av 
lokal produksjon. Dette er 
bare mulig dersom konsum 
dekkes av import. I et slikt 
tilfelle så har man redundans 
i matsystemet — og antagelig 
en ineffektivitet— sett fra 
bærekraftsperspektivet.
Det lokale ekvilibriumet 
kunne ha vært større i en 
slikt situasjon vært større: 
Mer av konsumet kunne 
vært produsert lokalt. Dette 
kan (men   må ikke) bety 
at det finnes muligheter for 
å utbedre effektiviteten og 
dermed også klimagass-
avtrykket til matsystemet — i 
tillegg til den økonomisek og 
sosiale bærekraften av lokal-
samfunnet som produserer 
maten.
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Figur 7 - Signalkvaliteten 
mellom jord /fjord og bord. 
Lokal bærekraft dreier 
seg om mer enn bare et 
balanse-regnskap — det er 
også avhengig av kvaliteten 
på feedback mellom 
konsum og produksjon. 
Feedbackstrukturen i et 
matsystem som innebærer 
eksport og import er viktig.
Matimport danner et 
feedbackgrunnlag for 
etterspørsel for import. Og 
faktisk eksport fra en region 
står i forhold internasjonal 
og nasjonal etterspørsel 
etter varer fra regionen. 
Feedback som generers 
av eksport og import går 
gjernest tilbake til henholdsvis 
motakerne av eksport og 
importens opprinnelse. Denne 
feedbacken erstatter da den 
markedsmessige kontakten 
mellom konsument og 
produsent på den lokal skala. 
Det lokale matsystemet er 
avhengig av denne typen 
feedback for å kunne fungere 
godt — og avhengighet 
av import og eksport kan 
potensielt undergrave effektiv 
kommunikasjon mellom 
produsent og konsument — 
kort og godt virke som en 
lekasje i signalet mellom jord/
fjord og bord.
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Figur 8 - Markedstiltak og 
lokal-kunnskap.
Et første steg i å utvide den 
lokale balansen mellom 
produksjon og konsum   
-hvor vi først bør lete etter 
intervensjoner som kan 
formuleres som prosjekt- vil 
typisk være markedstiltak 
som styrker feedback mellom 
konsumenter og produsenter 
— dette handler om å 
kommunisere behovet for lokal 
mat, og gjøre konsumentene 
klar over fordelene. Dersom 
man greier å sansynliggjøre 
et lokalt marked kan man 
kanalisere eksport over i 
lokalt konsum, uten å redusere 
inntektene til produsenter.

Figur 9 - Forbedret 
tilgjengelighet.
Forbedret feedback mellom 
konsument og produsent vil 
generere muligheter og behov 
for intervensjoner i logistik-
ken mellom bord og jord. 
Dersom behovet for lokalmat 
skal kunne virkeliggjøres i 
nye konsum-mønstre og en 
utvidet lokal balanse, trenger 
man prosjekter som forbedrer 
tilgjengeligheten på lokalmat. 
Dette er eksempelvis bondens 
marked, gårdsutsalg, rekoringer, 
småskala distribusjon, hjem-le-
veringstjenester mm. Stikkordet 
er at disse logistikk-tjenestene 
må utvikles i den lokale skala. 
Og reduksjon av redundans i 
klimaregnskapet.
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Figur 11 - Utvid lokale 
logistikksystem.
En ønskelig sekundær- 
effekt av å utvide den lokale 
produksjons- kapasiteten med 
tanke på det lokale markedet, 
er at skaper et ytterliger behov 
for intelligente løsninger for 
lokal distrubusjon. Økt lokal 
distrubusjons- kapasitet vil 
komplettere kapasiteten til 
det lokale matsystemet, i 
tillegg til å bidra til økt lokal 
sysselsetting gjennom flere 
lokale salgskanaler, tjenester, 
og logistikk-løsninger.

Figur 10 - Utvid lokal 
produksjonskapastet. 
Når man har utvidet den 
lokale balansen, gjennom 
markeds-tiltak og forbedret 
lokal distribusjon vil det 
neste naturlige steget være å 
kapitalisere på et forbedret 
lokal-marked for mat ved å 
utvide den lokale produskjonen 
innenfor bærekrafts-(treshold). 
Dette vil i prinsippet kunne 
erstatte behovet for import 
(import- replacement), noe som 
bidrar til å både vitaliserer lokal 
økonomi og kunnskap, samt 
redusere klima-belastiningen 
importen representerer.
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Figur 12 - Avanserte 
markedstiltak.
Når lokalmat både blir 
produsert og tilgjengelig-
gjort for lokalt konsum vil 
det være naturlig å følge 
opp med markedstilltak som 
konsoliderer forbruker-valget, 
og en rettferdig og bærekraftig 
prising av den lokale maten, 
sammenlignet med import. Et 
eksempel på et slik tiltak vil 
være å innføre beskattning på 
transport-utslipp på mat basert 
på avstanden maten reiser fra 
bord til jord.

Figur 13 - Risiko-reduksjon 
gjennom redusert konsum.
Det siste steget man ønsker 
å innføre i matsystemet 
fra et økonomisk 
bærekraftsperspektiv, dersom 
man ønsker å redusere 
den latente risikoen ved å 
konsumere mer i en region 
enn man produserer, vil 
være å redusere forbruk for 
å bli mindre avhengig av 
import. Dette er et radikalt 
steg, som man oftest ser 
i katasstrofe- og konflikt-
situasjoner, og prosjekter 
som sikter seg inn på slike 
intervensjoner bør brukes 
med forsiktighet ettersom de 
også kan påvirke den lokale 
markedssituasjonen (de 
økonomiske forutsetningene 
for lokal matproduksjon).
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Anvendelse:
Trøndelag



21

SUPPLY

DEMAND

M
ETA

B
O

LISMFE
ED

B
A

C
K

CONSUMPTIONMARKET

PRODUCTION LOGISTICS

DOMESTIC 

EXPORTS

1043 x 10^9 Kcal

FOREIGN
EXPORTS
429 x 10^9 Kcal

DOMESTIC 

DEMAND

LOCALPRODUCE
1643 x10^9 Kcal

FOREIGN
DEMAND

FOREIGN
IMPORTS 196 x 10^9 Kcal

LOCAL
CONSUPTION

368 x 10^9 Kcal

LOCAL
IMPORTS
DEMAND

LO
CAL

DEMAND

LO
CAL

PR
ODU

CE
17

1 x
 10

^9 K
ca

l

SUPPLY

DEMAND

M
ETA

B
O

LISMFE
ED

B
A

C
K

CONSUMPTIONMARKET

PRODUCTION LOGISTICS

DOMESTIC 

EXPORTS

1043 x 10^9 Kcal

FOREIGN
EXPORTS
429 x 10^9 Kcal

DOMESTIC 

DEMAND

LOCALPRODUCE
1643 x10^9 Kcal

FOREIGN
DEMAND

FOREIGN
IMPORTS 196 x 10^9 Kcal

LOCAL
CONSUPTION

LOCAL
IMPORTS
DEMAND

LO
CAL

DEMAND

LO
CAL

PR
ODU

CE
17

1 x
 10

^9 K
ca

l

368 x 10^9 Kcal

Com
munication

Figur 14 - Matregionen 
Trøndlag. 
Det Trønderske matsystemet 
skiller seg vestentlig fra 
situasjonen vi utforsket i 
det metodiske eksemplet. I 
Trøndelag er produksjonen 
mye større enn det totale 
lokale konsumet. I forhold 
til konsum, er regionen en 
stor eksportør av matvarer. 
Den internasjonale eksporten 
er større enn det lokale 
konsumet, og man kan også se 
at Trøndelag er en betydelig 
bidragsyter til det nasjonale 
matsystemet. Allikevel, kan 
vi se at over halvparten av 
konsumet dekkes av import. 
Dette viter om en betydelig 
redundans i systemet.

Figur 15 - Markedstiltak for 
lokalmat i Trøndelag.
Tiltak for å redusere 
innefektiviteten i matsystemet 
Trøndelag — som kan anta 
å ha betyding både i form 
av klimagass-utslipp, og 
økonomiske og sosiale 
konsekvenser for lokal 
produksjon og næringsliv —
vil naturlig måtte innebære 
en betydelig formidlingsjobb 
rettet imot forbrukerne, 
angående konsekvensen av 
deres konsumvaner. Prosjekter 
som øker interaksjonen mellom 
Trønderske produsenter og 
konsumenter vil være kritisk 
for å lykkes med tiltak i 
matsystemet.
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Figur 16 - Tilgjengeliggjør 
Trøndersk mat i Trøndelag!
I tillegg til markedstiltak og 
formidlingsprosjekter — 
primært mellom produsent 
og forbruker (jord/fjord til 
bord), så er det naturlig å 
tenke på tiltak som forbedrer 
tilgjengeligheten på Trøndersk 
lokalmat. Dersom forbrukere 
skal velge den lokale maten, i 
stedet for importerte produkter 
er det en forutsetning at 
maten er lett tilgjengelig 
og at forbrukeren forstår 
verdien av å velge lokalt — 
både økonomisk, sosialt og 
økologisk.

Figur 17 - Lokalmat og 
arealplanlegging. 
I tillegg til å addressere den 
opplagte redundansen i det 
Trønderske matsystemet, er 
det også verd å spørre seg 
hvorvidt det er ønskelig at mye 
av den Trønderske maten skal 
forsvinne inn i et mange-kjedet 
nasjonalt distrubusjonsystem. 
Gitt Trøndelags enorme 
produksjons-kapasitet så kunne 
det fra et bærekraftsperspektiv 
være interessant å utrede 
om det er ønskelig å flytte 
mennesker (fra både resten 
av Norge og utland) nærmere 
maten, i stedet for å flytte 
maten til dem. Siden Trøndelag 
produserer mye mat er det 
naturlig å tenke at det kanskje 
hadde vært mer bærekraftig om 
det hadde vært flere Trøndere?
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Figur 18 - Korn og ris.
Korn er en betydelig del av den 
Trønderske matproduksjonen, 
men bare 5-10% av kornet som 
dyrkes har matkvalitet. Dette 
vil si at det meste av kornet 
som dyrkes går til kraftfor-
produksjon, og går inn i det 
nasjonale kraftfor-markedet. 
Mye av dette konsumeres 
naturlig nok av Trøndelags 
mange kyr. Men dette betyr at 
det er flere ledd mellom lokal 
korn- produksjon og det lokale 
konsumet av korn og ris. Stort 
sett alt av Trøndelags konsum 
av ris og korn dekkes per dags 
dato av import, og gjennom 
våre matvaner er vi således helt 
avhengig av det internasjonale 
markedet, til tross for 
Trøndelags mange åkre.

Figur 19 - Meieriprodukter.
Sett i antall kalorier så er 
Trøndelags produksjon av 
meieriprodukter mye mindre 
enn korn- produksjon, men 
den er allikevel betydelig og 
dekker både lokalt behov og er 
et viktig bidrag i det nasjonale 
mat-systemet. Det er relativt 
liten import av meieri-varer, 
og på samme måte som den 
marginale eksporten, dreier 
dette seg mest om unike 
spesial-produkter (oster 
og lignedne) som har unik 
geografisk opprinnelse.
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Figur 20 - Kjøtt og egg.
I likhet med meieri-produkter 
er Trøndelag mer enn 
selvforsynt med kjøtt og egg. 
Regionen sender dessuten mer 
kjøtt og egg inn i det nasjonale 
distribusjons- nettverket enn 
den konsumerer selv, og 
internasjonal import og eksport 
er minimal. På samme måte 
som med osten, dreier nok 
import og eksport av kjøtt 
seg om unike nisje-produkter 
som Parmaskinke (import) og 
Trøndersk vilt/reinsdyr.

Figur 21 - Grønnsaker og 
rotfrukter.
Som den eneste 
matvaregruppen, fremstår 
den Trønderske grønnsaks-
produksjonen som i god 
balanse med lokalt konsum. 
Trøndere spiser omtrent 
like mye grønnsaker som 
vi produserer. Dette betyr 
allikevel ikke at Trøndere 
handler grønnsakene sine 
lokalt. De fleste grønnskaper 
som produserers og 
konsumeres i trøndelag har 
vært innom det nasjonale 
distribusjons-systemet. Og en 
gulrot fra Levanger som selges 
på Rema i Steinkjer, har med 
stor sannsynligvis reist halve 
Norge rundt med lastebil og 
besøkt Østlandet. Det vi vet, 
er at det er en slående balanse 
mellom kaloriforbruk, og 
produksjon av grønnsaker i 
regionen.
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Figur 22 - Frukt og bær.
Sett i Kcal er konsumet av 
frukt og bær relativt beskjedent 
i Trøndelag. Allikevel er 
det verd å merke seg at 
produksjonen er ennå mer 
beskjeden, og at konsum-
mønsteret er total-avhengig 
av internasjonal import. Disse 
tallene reflekterer naturlig nok 
ikke Trøndelags betydelige 
private hagebær- produksjon, 
eller alle viltvoksende bær 
som blir plukket hver sommer 
av entusiastiske Trøndere. 
Det lille av Trøndeske bær 
som dyrkes — antageligvis 
jordbær— forsvinner i all 
hovedsak ut i det nasjonale 
markedet.

Figur 23 - Fisk og skalldyr.
Trøndersk produksjon av 
fisk og skalldyr — som i all 
hovedsak består i en betydelig 
eksport-rettet oppdrettsindustri 
på kysten— er svært 
interssant. Konsumet av fisk 
og skalldyr er helt marginalt i 
Trøndelag, ikke bare fordi vi 
selger fisken vår til et sultent 
internasjonalt marked, men 
også rett og slett fordi vi ikke 
ser ut til å være så glade i 
fisk. Dette i sammenligning 
med andre matvaregrupper, 
og i forhold til hvor mye av 
fisken som konsumeres i 
andre deler av landet (med 
lavere produksjon). Dette er 
litt ironisk gitt den enorme 
produksjonen regionen står 
for, og vitner om potensialer 
for mer bærekraftige 
forbruksmønstre i fremtiden.
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Leveranse-systemets 
CO2-avtrykk
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Figur 24 - Ikke ett — men tre 
matsystemer. 
Når man zoomer ut, og kobler 
produksjon til konsum, 
via markeds-feedback og 
inkorporerer import og 
eksport i dette systemet, 
ser man at matsystemet 
Trøndelag fungerer som en 
node i ytterligere to større 
matsystemer: Det nasjonale 
og det internasjonale. I tillegg 
til å opprettholde (eller 
ikke opprettholde) en lokal 
balanse mellom konsum 
og produksjon, så bidrar 
Trøndelag til med betydelig 
mengder kalorier til Norges 
matsystem. Trøndelag er også 
per dags dato også avhengig 
av det internasjonale systemet 
både for å opprettholde 
eksisterende konsum, 
men også som marked for 
Trønderske varer.

Figur 25 - Det globale 
matsystemet som ineffektivitet 
i det lokale matsystemet. 
Redundansen i interaksjonen 
mellom det Trønderske 
lokalsystemet og det globale 
matsystemet er betydelig. 
Trøndelag produserer 
mer mat enn vi trenger; 
allikevel imporerter vi 
over halvparten av maten 
vi konsumerer. I prinsippet 
er dette en unødvendig 
transport av kalorier — som 
vil ha et betydelig klimagass-
avtrykk, både i Trøndelag 
og i verden. Intervensjoner i 
markeds-interaksjon og lokal 
distribusjon kan tenkes å 
utjevne denne redundansen i 
systemet, og bidra til reduserte 
utslipp og bedre vilkår for 
lokalt næringsliv.
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CO2= 49 kT/år

CO2= - 238 kT/år

Personbiltrafikken pr.år i 
Trøndelag = 247 kT/år

CO2= 414 kT/år

SUPPLY

DEMAND

M
ETA

B
O

LISMFE
ED

B
A

C
K

CONSUMPTION

MARKET

PRODUCTION
LOGISTICS

DOMESTIC 

EXPORTS

FOREIGN
EXPORTS

DOMESTIC 

DEMAND

LOCALPRODUCE

FOREIGN
DEMAND

FOREIGN
IMPORTS

LOCAL
CONSUPTION

LOCAL
IMPORTS
DEMAND

LO
CAL

DEMAND

LO
CAL

PR
ODU

CE

Com
munication

Availability

Figur 26 - Klimagassavtrykket
til ineffektiviteten i den 
Trønderske lokalmats-
distribusjonen. 
Dersom vi målsetter klimagass- 
avtrykket på den unødvendige 
transporten av mat inn og ut av 
Trøndelag — som motivasjon 
for bærekraftsfremmende 
prosjekter — vil en endring 
i konsum, fra importerte 
produkter til Trønderske 
matvarer kunne medføre en 
besparelse av CO2-ekvivalenter 
i størrelsesorden 238 tusen 
tonn  i året. Til sammenligning 
er de samlede utslippene til 
Trøndersk personbiltraffikk 
pr. 2017 247 tusen tonn i året. 
Det ser dermed ut som vi 
kan beholde bilen og droppe 
bompengene om vi spiser mer 
lokalt. 

Figur 27 - Nye matvaner?
Balanse-regnskapet til de 
ulike matvaregruppene gir oss 
tydelige indikatorer på hva den 
potensielt svært bærekraftige 
endringen i Trøndersk kosthold 
vil innebære: Importen til 
Trøndelag består stort sett av 
korn/ris og frukt. Og eksporten 
er fisk. Vi vet at konsumet 
av grønnsaker, kjøtt, egg og 
meieriprodukter er i balanse 
med produksjonen. Dette betyr 
kanskje rett og slett av vi burde 
kutte ut brødskiven med banan 
eller frokostblandingen til 
frokost med et sjømatsbasert 
måltid.  Interessant nok er 
dette et måltid som kanskje 
minner mer om hvordan våre 
oldeforeldre spiste. Om en skal 
tro moderne kostholdsråd, så 
ville denne dreiningen også 
kunne være helsebringende.
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Figur 28 - Feedback-loopen 
mellom Trøndelag og resten 
av Norge. 
Over halvparten av Trøndersk 
matproduksjon fores inn 
det nasjonale distribusjons-
systemet. Trøndelag er uten 
tvil en viktig region i norsk 
matproduksjon, men den 
nasjonale distribusjons-
modellen har konsekvenser. 
Selv om den nasjonale 
verdikjeden mellom jord/fjord 
og bord — som inbefatter 
pakking, foredling, lagring, 
distribusjon og utslag — per 
dags dato gir økonomisk 
mening — vil den i direkte 
sammenligning med den 
korteste veien mellom 
produsent og konsument, som 
er den lokale verdikjeden, 
ha mindre bærekraftige 
konsekvenser både økologisk 
(i form av klimagassutslipp) og 
sosialt (i form av konsekvenser 
for arealplanleggning og lokalt 
næringsliv).

Figur 29 - Sammenhengen 
mellom lokale matmenger og 
lokale menneskemengder.
En logisk — men muligens 
kontroversiell — konsekvens 
av forskjellen mellom 
et lokalt og et nasjonalt 
distribusjons-system — sett 
fra bærekraftsperpektivet — 
er å spørre seg om vi heller 
enn å flytte maten landet 
rundt etter menneskene burde 
vurdere å flytte menneskene 
nærmere matproduksjonen. 
Bærekraftsperpektivet på 
matsystemet vil ha enorm 
betyding for hvordan 
vi i framtiden bør tenke 
arealplanlegging — både 
med tanke på klimaavtrykk, 
matsikkerhet, men også i 
forhold regional bolig- og 
nærings-utvikling.
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CO2= - 126 kT/år

Tilsvarende de årlige
utslippene til 
266 000 bilpendlere

CO2= 126 kT/år
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CO2= 49 kT/år

CO2= - 364 kT/år

CO2= 414kT/år

CO2= 126 kT/år
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Figur 30 - CO2-avtrykket 
på mat-transporten ut av 
Trøndelag. 
Noe transport vil det alltid 
være i et matsystem. Det 
er allikevel verd å stille et 
spørsmåltegn rundt den 
økologiske bærekrafen i 
et nasjonalt distribusjons-
system kontra et lokalt basert 
system. — og i forlengelsen 
av dette også hvordan dette 
påvirker sosial bærekraft i 
befolkningsmønstrene våre 
— særlig i hvorvidt fortetning 
av eksisterende bykjerner 
er den eneste bærekraftige 
løsningen. Bare forflytningen 
av mat fra Trøndelag til det vi 
kan anta er tettere befolkede 
områder i resten av landet har 
et avtrykk på 126 tusen tonn 
CO2-ekvivalenter i året. Dette 
tilsvarer utslippene til 266 
000 tusen daglige bilpendlere 
inn og ut av Trondheim i året. 
Dette betyr på ingen måte at 
pendling er en bærekraftig 
løsning — men det stiller 
opplagt spørsmål til om 
hvorvidt fortettnig innenfor 
en bomring er det eneste  
bærekraftige bosetnings-
mønstret i Norge.

Figur 31 - Klimagass-
avtrykket til Trøndersk 
mat utenfor Trøndelag er 
betydelig.
I dagen sistuasjon er det 
utenkelig at all maten 
skal konsumeres lokalt, 
og Trøndelag vil etter all 
sannsynlighet være en del av 
både et nasjonalt og et globalt 
matsystem i uoverskuelig 
framtid. Bærekraft-
perspektivet på lokalmat viser 
oss imidlertidig, at en del av 
antagelsene vi gjør oss om 
arealplanlegging og kosthold 
med fordel burde inkorporere 
jord/fjord-til bord-regnskapet. 
Det er store klimagass-
besparelser i det å velge lokalt 
— og antagelig betydelig 
sosial og økonomisk bærekraft 
i å utvikle leveranse-systemene 
og befolknings-mønsterene 
våre i samme retning.
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Generelle funn
Lokal verdiskapning
Man kan hevde at lokalt leveransesystem (LS) danner et nødvendig minimum i utslipps-
mengde. På den annen side omfatter det en stor del, antagelig den største delen av utvek-
slet informasjon, kompetanse og kunnskap om mat.
Lokal verdiskaping vil styrke lokalt næringsliv ved at en verdiskaping tilsvarene 2-3 gang-
er verdien av produksjonen (jfr hypotese 3) vil kunne sirkuleres lokalt og danne grunnlag 
for lokal prosessering, foredling, salg lokalt og handel med nabokommuner innen samme 
region, servering og forbruk samt ringvirkninger i form av sekundære og tertiære næring-
er. Jane Jacobs beskriver dette som «volatile trade» mellom lokale småbyer og lokalsen-
tra. En type volatilt regionalt handels- og produksjonsnettverk der man utveksler varer og 
tjenester uten å gå over bekken etter vann, der man kan vokse og utvikle seg ved hjelp av 
et lokalt leveransesystem; uten å bringe inn det globale leveransesystemet, nasjonalt eller 
internasjonalt, med alt det innebærer.

Global verdiskapning
Som motsats til et lokalt leveransesystem, kan vi i denne sette globalt leveransesystem, 
fordi det uansett om det er nasjonalt eller internasjonalt er ikke-lokalt av natur. Et globalt 
system inkorporerer hele kretsløpet av distribusjon, salg og transport. Derimot produserer 
det ingen mat. Verdiskapingen i det globale systemet omfatter kun transport, håndtering, 
prosessering og kjedebutikker. Dette systemet er i dagens form en selvstendig ikke-lokal 
næring, på en måte sammenlignbar med et GAFA  selskap. Det fører store økonomiske 
ressurser og virksomheter ut av lokalt næringsliv og dermed utarmer lokal bosetting og 
sosialt liv i lokalsentra. Hvorfor er man bekymret over sentrumsdød i Levanger? Er det en 
bekymring Levanger er alene om? Neppe. Informasjonsflyten i et ikke-lokalt system har 
i det store og hele samme retning som vareflyten. Den består hovedsakelig av reklame og 
regnskapstall. Etterspørselen er det eneste som går i motsatt retning, og etterspørselen er 
sterkt påvirket av reklame og prissetting. Denne loopen er svak som læring, og genererer 
lite i form av sekundære og tertiære ringvirkninger. Globalt leveransesystem er utvilsomt 
en økonomisk bærekraftig industri i og for seg. Men det er den på bekostning av sosial og 
økologisk bærekraft. Her er ingen synergi mellom bærekraftens tre akser.

Arealplanlegging og bosetting
I utgangspunktet var veien fra jord til bord, eller fra produsent til konsument til for å sette 
de to i kontakt med hverandre slik at konsumenten kunne få frisk mat på bordet og at 
produsenten fikk avsetning for avlingen sin. Bosetting var betinget av tilgang på mat. Le-
veransesystem og detaljhandel var forlengelser av produksjonen. De var også en funksjon 
av hvor lenge, og følgelig hvor langt, mat kunne holde seg frisk. Den fysiske formen på 
møtet mellom produsent og konsument var torvet, landsbymarkedet, kolonialhandelen.
Med moderne teknologi innen kjøl/frys og transport er verken den fysiske avstanden 
mellom jord og bord eller tid/årstid lenger parametere i leveransesystemet. De siste 50 
års tekniske utvikling av verdikjedene i varehandelen har ført til at økonomien i handelen 
er samlet i færre og større enheter. Rasjonalisering av grossistleddene har ført til færre 
knutepunkter (BAMA, Gartnerhallen etc.) og lengre transportveier mellom leddene i 
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systemet. Den lange veien mellom jord og bord har vokst til å bli en industri i seg selv. 
Den industrien påvirker ikke bare hva som kommer på bordet. Den leverer også føringer 
tilbake til produksjonsleddet i form av bestillinger og krav som fører til svinn, til mo-
nokultur i landbruket og til tap av biologisk mangfold i kulturlandskapet. 

En ting er at landbruket er blitt industrialisert, men mer tungtveiende er at leveransesys-
temene er det. Fra å være et bindeledd mellom tre aktører; bonde, kjøpmann og kon-
sument, er grossistleddet/leveransesystemet blitt en hovedaktør i verdikjeden. Det ikke-lo-
kale systemet eier i stor grad kjøpmannen, og kontrollerer produsenten gjennom prismakt 
og innkjøpsavtaler.  Markedet nærmer seg en situasjon med bare to aktører: leveransesys-
tem og konsument. Konkret kan man se dette ved at konsument i stor grad er henvist til 
å handle i butikk som kontrolleres fra leveransesystemet. I butikken selges varer som har 
gått veien fra jord til bord gjennom hele det ikke-lokale systemet sitt leveranseapparat. 
‘Kortreist’ i denne sammenhengen betyr kanskje at varen er produsert i samme bygda som 
konsumenten bor. Men det betyr samtidig at varen har vært gjennom hele det ikke-lokale 
systemet sin verdikjede på veien fra jord til bord uansett om den veien går via en annen 
landsdel 500 km unna. 

På den annen side vil man kunne finne lammekoteletter fra nabobygda side om side med 
lammekoteletter fra New Zealand. Det ikke lokale systemet henter varer nasjonalt, men 
også internasjonalt. Det betyr at vi kan spise druer, appelsiner og ananas hvor som helst og 
når som helst. Men det betyr også at alle varer levert gjennom dette systemet kommer med 
et betydelig CO2 avtrykk. Selv om de er produsert like ved salgsstedet.

Om vi tenker oss kjeden fra jord til bord som et kjede med jord i den ene enden og bord i 
den andre, kan vi se for oss at vi inn på det kjedet trer Gartnerhallen, BAMA, Norgesgrup-
pen, Coop, REMA, osv. Og mellom disse trer vi på diverse vaskerier, speditører, pakkerier 
osv. Til slutt har vi en tung kjede med mange store og små perler. Hvis vi nå legge kjedet 
ned og legger jord og bord ved siden av hverandre, danner det en sirkel der det ikke-lokale 
leveransesystemet danner er en lang, og kostbar, omvei. 

En kilo gulerøtter fra produsent koster ca 12 kr (produksjonskostnad i Levanger kr 11,60 + 
bondens lønn for strevet kr 0,40). Den kiloen må konsument betale ca kr 36 for i butikken. 
Det vil si at det ligger kr 24 igjen i leveransesystemet. Denne verdien består av grossistens 
omsetning og et svinn på 2/3. I tillegg til dette ligger en ikke priset CO2 belastning på 
miljøet. De tre elementene som danner verdien av et globalt leveransesystem er a) påslag, 
b) svinn og c) CO2 belastningen på miljøet.
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De tre første funnene i dette bildet
1. At ethvert ikke-lokalt leveransesystem er et globalt system. I det ligger at leverans-

esystemet behandler og priser lokal produksjon og global import på samme måte. 
Systemet overlater til konsument å skille mellom lokal og global mat.

2. Tiltak i retning av å utnytte de verdiene, positive og negative, som ligger i leverans-
esystemet lokalt, ser det ut som om man må arbeide med den direkte forbindelsen 
mellom jord og bord.

3. Tiltak i retning av å utnytte matressursene som ligger i Trøndelagsregionen med tanke 
på andre deler av verden, virker det fornuftig å se på CO2 utslippene. 

Mulige konkretiseringer
1. CO2 er en global miljøbelastning. Den kan prises, og kostnaden kan legges til på 

pris til konsument. Akkurat som miljøprising av hvitevarer, privatbiler og flybilletter. 
Dermed kan CO2 regnskapet snus til å bli en endringsdriver.

2. Ikke-lokale leveransesystemer representerer en miljøbelastning på flere måter. En av 
dem er at detaljhandelen er blitt storflatehandel og legges utenfor by- og tettstedsk-
jerner. Det innebærer at den genererer privatbilisme og utarmer by- og tettstedskjerner. 
Den underminerer derfor både sosial bærekraft og økologi (bærekraftsmål 8, 9, 11 og 
12). I dag går statlige landbrukssubsier i hovedsak rett til produksjonsleddet. De virker 
dermed konserverende på produksjonsleddet og derved indirekte på distribusjon. Disse 
midlene, gjerne sammen med andre statlige midler til distriktsutvikling kanskje kanal-
iseres inn i å utvikle direkteledd mellom jord og bord. På den måten kunne midlene gå 
fra å virke konserverende til å bli endringsdrivere. 

3. Eksempler på direkte nettverk mellom jord og bord der en større del av verdiskapin-
gen forblir produktiv i lokal samfunns- og næringsutvikling kan være CREDO-mod-
ellen, food hubs eller hybride knutepunkt for mat i form av detaljhandel, produksjon, 
urban agrikultur og servering. På forvaltningsnivå kan slike tiltak også støttes gjennom 
tilskudd fra husbanken til boligrupper med matproduksjon, og til utvikling av reguler-
ingsformål som kombinerer gult (bolig) og grønt (landbruk).

Generalisering av fremgangsmåten
Et potensiale ved fremgangsmåten i denne studien er at den kan generaliseres. Den under-
liggende logikken har stor overføringsverdi. Om man har analysert Trøndelag, så kan man 
gå videre til Rogaland, Viken — og videre til hvilken som helst by-region. Jo mer man 
bruker metodikken, jo mer rikholdig og verdifull blir den datamengden man akkumul-
erer. Man kan bygge opp en internasjonal databank av sammenligninger mellom regioner. 
Man kan overføre kunnskap og erfaringer om hvilke faktorer som påvirker bærekraften i 
mat-systemene. Man kan utvikle bærekrafts-kompetanse sammen ved å dele med andre 
regioner hvilke intervensjoner som er mest virkningsfulle og lønnsomme.
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Forslag til bærekraftige endringer i matleveranse-
systemet i Trøndelag

Det følgende er noen eksempler på hvilke prosjekt man tenke seg som videreføring og 
realisering av funnene i studien. Men først to nøkkelbegrep:

Drivere
Et system er levende. Det utvikler seg og endres kontinuerlig. Sånn er det i naturen, og 
sånn er det også med mat og med samfunn. Et system holdes i gang av drivkrefter. Dem 
kaller vi drivere. Når det gjelder mat og samfunn er sult, jord og transport eksempler på 
viktige drivere.

Denne studien peker på at tradisjonelle kvalitative faktorer som kunnskap, erfaring, kom-
petanse hos forbruker og produsent i et lokalt leveransesystem, og markedsinformasjon og 
påvirkningskraft (slik som markedsmakt) er viktige drivere i systemene som er modellert. 
Utover at alle trenger mat—s ult — er økonomi og ressurstilgang drivere som virker både 
lokalt og globalt.

Triggere
Et levende system endrer seg hele tiden. Noen endringer er langsomme og drevet av 
stabile krefter. Disse kreftene danner betingelser for driverne. Av og til bygger det seg opp 
en spenning i systemet som endrer betingelsene og dermed effekten av driverne. Slike 
endringer kan være brå, og de utløses når systemet utsettes for krefter som er nye for sys-
temet. Disse kreftene kaller vi triggere. Klimaendringene er en slik trigger på makronivå. 
Når de opptrer, er det viktig å identifisere dem før de får uheldige konsekvenser. Aller best 
er det om man kan kjenne dem igjen og handle på dem, kanskje til og med trigge dem 
kontrollert ved hjelp av et triggerprosjekt, for å utløse en spenning i systemet ved hjelp av 
en ønsket endring.

Vår grunnleggende observasjon er at bærekraft må adresseres på by-regional skala. Grun-
nen til dette er at det er her aktører, drivere, triggere, ressurser og økonomi samvirker med 
relevant kunnskap, kompetanse og erfaring. Disse ressursene eksisterer primært på by-re-
gionalt nivå. Følgelig er det her at det dannes læringslooper og verdisystemer som kan 
trigge nye prosjekter og ny verdiskaping basert på det foreliggende ressursgrunnlaget. Her 
blir samvirket konkret og håndterbart. 
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Projekter

Flere Trøndere — på bygda!
Trigger: Hva om folk flyter til maten i stede for å flytte maten til folk?
Kvadrant: #konsum
Tema: systemdesign, policy, boligutvikling, næringsutvikling, arealplanlegging
FNs Bærekraftsmål: 2, 8, 11, 12, 13
Aktører: Bygda 2.0, Åfjord kommune, RURALIS, Trøndelag fylkeskommune, NTNU, 
Forsvaret

Bærekraftige kostholdsråd!
Trigger: Utvikle undervisnings-opplegg som øker skoleungdommen sin matkompetanse. 
Velge lokalmat for å intensjonelt redusere CO2-utslipp generert av leveransesystemet 
— samt for å utbedre Trøndelags eksisterende importbehov med økt lokal kapasitet og 
kompetanse.
Kvadrant: #marked
Tema: utdanning, formidling, forbrukeropplæring
FNs Bærekraftsmål: 2, 4, 11, 12, 13
Aktører: Barnehager, barneskoler, ungdomskoler, videregående og universitet/høyskoler

Horeca 2.0 — restaurantbransjens forretningsmodell etter Covid19!
Trigger: Et lokalt, rhizomatisk distribusjons-system for mat. Restauranten som matvare-
hub, utsalgsted, foredlingsbedrift, drop-off og pick-up for lokale budtjenester.
Kvadrant: #logistikk, #marked
Tema: forretningsutvikling, tilgjengeliggjøring av lokalmat, kompetanseheving
FNs Bærekraftsmål: 2, 8, 9, 11
Aktører: Britannia, Credo, Fagn, Jordbærpikene, SiT, Kommunale kantiner, fylkets kan-
tiner, Forsvarets kantiner (Ørland), Frati, Choco-gruppen

Über for lokalmat — og matavfall!
Trigger: Utvikle en delingsøkonomi der bilpendling fra landet inn til byen brukes som en 
del av det lokale leveransesystemet for mat
Kvadrant: #logistikk
Tema: policy, foretningsutvikling, delingsøkonomi, infrastrukturplanlegging
FNs Bærekraftsmål: 2, 9, 11, 12, 13
Aktører: Über (kommer), Foodora, Trondheim kommune (bomring, miljøpakken), Reno-
vasjons-tjenester, Kommunale kantiner

Forurenser betaler!
Trigger: Vekte matvarepriser basert på CO2-avtrykket leveransesystemet for varen pro-
duserer — og ikke bare CO2-avtrykket i produksjonen (opprettholdelse av globale lever-
anse-system undergraver muligheten for å utvikle lokale leveransesystem)
Kvadrant: #marked
Tema: policy, systemdesign, merking av mat, forbrukeropplysning, skatt & avgifter
FNs Bærekraftsmål: 2, 4, 12, 13
Aktører: Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Coop, Rema, Norgesgruppen, Tine, 
Bama, Nortura, Klima- og miljødepartementet
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Landbrukssubsidier 2.0 – Felleskjøpet som byutvikler!
Trigger: Omfordele landbrukssubsidier til også å omfatte leveranse-systemet med det 
formål å generer lokale utsalgsteder, færre påslag mellom jord og bord — og bedre priser 
for bonden. Dette i stedet for subsidiering av en eksisterende driftsmodell — som ikke 
påvirker pris, CO2-avtrykk og tilgjengelighet — men heller begrenser bondens innflytelse 
(pga. av markedsmakten i leveransesystemet)
Kvadrant: #marked, #logistikk
Tema: policy, eierorganisasjoner
FNs Bærekraftsmål: 2, 8, 9, 11, 12
Aktører: Landbruksdirektoratet, Nortura, Tine, Norges Bondelag, Trøndelag fylkeskom-
mune, Trondheim kommune

Lokalmatsagenten — anvendelser av kompetansen i Matriket Midt!
Trigger: Bruke den lokale gastronomiske kompetansen til å utvikle en faglig drevet /
kunnskapsbasert speditør/agent for lokalmat. Trondheim har for første gang i historien 
flere restauranter på Michelin-stjernenivå. Dette betyr at det er mer kompetanse på matk-
valitet enn noen sinne i byen — en kompetanse som kan brukes til å stryke forholdet mel-
lom jord/fjord og bord på en systematisk måte — ut over konvensjonell restaurantdrift.
Kvadrant: #marked
Tema: lokalt næringsliv, formidling, reiseliv, gastronomi
FNs Bærekraftsmål: 2, 4, 8, 9, 11
Aktører: Oi.Trøndersk mat og drikke, Britannia, Credo, SiT — og andre kantiner, Trond-
heim kommune, Trøndelag fylkeskommune

Rema 2.0 — Rema som bærekraftig regions- og byutvikler!
Trigger: Utvikle et lokalmatsbasert leveranse-system —  en grossist som utvikler rhizom-
atiske filialer og omformer dagens økonomiske leveranse-modell til også å befatte økolo-
gisk og sosial bærekraft. Rema står per dags dato på to bein: Eiendomsutvikling og mat-
leveranse. Bærekrafts-regnskapet til begge disse næringene gjør det risikabelt for Rema 
å ikke ha en strategi for hvordan de omstiller forretningsmodellen til bærekraftsmålene. 
Rema sine respektive mat- og utviklings-avdelinger undergraver sannsynligvis hverandre. 
Dette fordi Rema som grossist undergraver lokal, bærekraftig steds- og byutvikling. I lys 
av den pågående bærekrafts-satsingen, postulerer vi at det vil dukke opp et lokalmats-
basert grossist-nettverk i Norge. Om ikke Rema vil, så vil muligens Coop eller Norges-
gruppen. Om de ikke vil —så vil Lidl (de vil ha revansje).
Kvadrant: #marked, #logistikk
Tema: forretningsutvikling, systemdesign, strategi, matgrossistene
FNs Bærekraftsmål: 2, 9, 11, 12, 13
Aktører: Rema, Coop, Norgesgruppen, Lidl, Tine, Nortura, Servicegrossistene, Dagens 
Mat,
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Økt innvandring for et bærekraftig Trøndelag!
Trigger: Differansen mellom bærekraften i et globalt og et lokalt leveransesystem for mat
gjør det svært aktuelt øke innvandringen til Trøndelag i stedet for å flytte maten halve 
verden rundt: Vi bør heller flytte menneskene hit — til det Trønderske matfatet.
Kvadrant: #konsum
Tema: policy, regionsutvikling, boligutvikling, innvandring 
FNs Bærekraftsmål: 2, 8, 11, 12, 13, 16
Aktører: UDI, Trondheim kommune, lokale og nasjonale boligprodusenter, 

Distribusjon av frekke gulerøtter —nå!
Trigger: For å redusere matsvinn i produksjons- og distribusjonsleddet mellom jord og 
bord bør vi utvikle utvikle formidlings-tjenester som kobler sammen institusjons-kjøkken 
og foredlingstjenester med matprodusenter. En styrket feedback mellom høykompetente 
kjøkken og produsenter vil gjøre at vi får utnyttet spiselige matvarer som nå klassifiseres 
som ukurante av grossistene på grunn av estetiske hensyn. Majoriteten av Trøndersk mats-
vinn kan reduserer før det i hele tatt når konsumentene.
Kvadrant: #produksjon, #logistikk, #konsum, #marked
Tema: alternative grossister, småskala foredling-tjenester, forretningsutvikling, redundans
FNs Bærekraftsmål: 2, 4, 9, 11, 12, 13
Aktører: Innovative anskaffelser, lokale gårder, Kommunale kantiner, Grønne Folk, 


