Til Landbruks- og matdepartementet
Fjellnettverket takker Landbruks- og matdepartementet for muligheten til å komme med innspill til
arbeidet med utviklingen av Matnasjonen Norge.
1. Hvordan ønsker vi at Matnasjonen Norge skal se ut i 2030?
I 2030 ønsker Fjellnettverket at Norge som matnasjon er preget av kvalitet, lokal tilhørighet og
bærekraft. For å få til dette er det særlig fem områder vi mener er sentrale:
1. En trygg og sikker matproduksjon
Norge har i dag en av verdens laveste risiko for matsmitte. Fjellnettverket ønsker at
Matnasjonen Norge i 2030 produserer mat som sikrer folkehelse, dyrevelferd og gir trygghet
for forbrukeren.
2. Utmarka
I 2030 håper vi at større deler av utmark og beitearealer blir tatt i bruk til produksjon av mat.
I våre utmarker har vi store, ubenyttede ressurser som kan bidra til bærekraftig
matproduksjon av god kvalitet.
3. Vi har tatt hele Norge i bruk
Kombinasjonen av kort vekstsesong, store klimavariasjoner og topologi gjør det krevende å
drive effektiv matproduksjon, men det gir også muligheter for å produsere mat med svært
høy kvalitet og unike produkter. Klimaendringene og andre miljøutfordringer gjør at vi bør
benytte alt dyrket areal i Norge. Innen 2050 forventes ifølge IPCC den globale
matproduksjonen å svekkes med 2% pr. tiår. Samtidig øker det globale matbehovet på grunn
av befolkningsøkningen og FNs målsetting om å utrydde sulten. Dette vil gjøre det nødvendig
med en politikk for å utnytte det samlede jordbruksarealet. Det betyr matjord i drift og aktivt
landbruk på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellbygdene på Østlandet.
4. Kulturlandskap
Norge har et landbruk som holder kulturlandskapet i hevd og dette er også sentralt for norsk
reiseliv. I 2030 vil vi at det skal være flere turister som opplever norsk natur, norsk mat og et
levende kulturlandskap. Norge skal være kjent for sitt mangfold og kvalitet på sine
matprodukter og reiselivsaktiviteter knyttet til disse. Vi skal være et reisemål for bevisste
forbrukere fra hele verden.
5. Inntektsmuligheter på små bruk
Matnasjonen Norge er preget av innovasjon og gründervirksomhet. Det er rammevilkår som
gjør det mulig å drive lønnsom matproduksjon over hele landet, både for små, mellomstore
og store gårdsbruk. Skal vi sikre bruk av arealer over hele landet, må det legges til rette for at
de små og mellomstore bruk kan få utvikle seg. Store deler av jordbruksarealet i Norge egner
seg ikke for stordrift. I 2030 bør det være tilstrekkelig inntektsgrunnlag for å drive lønnsom
matproduksjon også på små gårdsbruk over hele Norge.

6. Følger sesongene
Vi håper at i 2030 er matforbruket tilpasset sesongvariasjoner og når det er naturlige vekstog produksjonsforhold. Det sikrer kvalitet på maten og er mer bærekraftig for klima og miljø.
Det ligger også et potensial i befolkningen på å bli mer beviste på å utnytte råvarene når de
er tilgjengelig og å bli beviste muligheter for safting, sylting, frysing og hermetisering.

2. Hvordan skal vi komme dit? Og hva kan du eller din organisasjon bidra med?
Fjellnettverket mener at for å nå målene som er beskrevet ovenfor, er det nødvendig med en
kombinasjon av politiske virkemidler og samarbeid mellom ulike aktører.
Politiske virkemidler handler om rammevilkår som sikrer bosetning, lønnsomhet i alle ledd i
produksjonskjeden, et bærekraftig landbruk og gode muligheter for landbruk over hele landet. I
utforming av virkemidlene bør områder der det er mest krevende å drive lønnsom produksjon,
prioriteres.
Fjellnettverket ønsker å være en tydelig aktør i dette arbeidet gjennom å skape langsiktige og
forpliktende samarbeidsformer, der en oppnår gjensidig forståelse, utvikling og gode møteplasser.
Fjellnettverket samler interesser på tvers av bransje og kan derfor ivareta synergier og samsatsing.
For å skape Matnasjonen Norge er det sentralt å få til et bredt samarbeid mellom
lokalmatprodusenter, reiseliv og ulike offentlige aktører. Det bør tilrettelegges for møteplasser,
kompetansebygging og synliggjøring i fellesskap. Det er viktig å legge til rette for kompetanseflyt går
på tvers av driftsform, kommune- og fylkesgrenser og prosjekter, slik at det kommer hele verdikjeden
og aktørene til gode. Aktuelle samarbeidsprosjekter kan være nettverkssamarbeid mellom
lokalmatprodusenter for økt tilgjengelighet og distribusjon, møteplasser mellom produsenter og
reiselivsnæringen, større fylkesovergripende matfestivaler og oppfølging og gjennomføring av Grüne
Woche (IGW), der Fjell Norge deltar for første gang i 2018.
Fjellnettverket ønsker at vi fram mot 2030 skal jobbe for at reiselivet i våre regioner i enda større
grad skal bruke lokal mat som konkurransefortrinn og inspirere til å reise til våre regioner. Reiselivet,
produsenter og det offentlige skal bidra til å gi Fjell Norge og Matnasjonen Norge en tydelig
matidentitet.
3. Hvordan kan en nasjonal ramme for Matnasjonen Norge bidra til å nå felles mål?
En nasjonal ramme for Matnasjonen Norge kan bidra til å skape en felles plattform og gi retning til
dette viktige arbeidet. Den bør ta utgangspunkt i betydningen av norsk matproduksjon, legge vekt på
kvalitet og gi mulighet for innovasjon og videreutvikling.
I utviklingen av en nasjonal ramme bør man også legge til grunn at vi de senere årene har sett en
endring hos forbrukerne i retning mer vekt på kvalitet, sikkerhet og kunnskaper om opprinnelsen til
maten vi spiser. I 2030 vil lokal matproduksjon trolig ha økt i omfang, og ønsket om trygg mat vil stå
sterkere enn i dag.
Vi må legge vekt på alle våre fortrinn og i enda større grad vise og utnytte disse. Stikkord kan være
identitet, klimasmart produksjon, utmarksbeiter, småskala landbruk, lokal mat og kvalitet.
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