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Norge på økomatbunnen
Av: John Hille

Sammendrag:
• Omsetningen av økologiske matvarer i Norge er liten, mindre enn i de fleste vesteuropeiske land og
langt mindre enn i Sverige og Danmark.
• Økomatens andel av matvaresalget er på 7 prosent i Danmark, 4 prosent i Sverige, men bare 1
prosent i Norge.
• Men finanskrisen ser ut til å ha rammet veksten i økomaten i Norge, har salgsveksten fortsatt i
Sverige og Danmark, fra nivåer som på forhånd er flere ganger høyere enn i Norge.
• Bare 34 prosent av den økologiske kjøttproduksjonen selges som økologisk kjøtt. Dette skyldes at
den økologiske produksjonen er langt større enn forbruket Samtidig som økomaten utgjør bare 1
prosent av matvaresalget i Norge, er 5,6 prosent av jordbruksarealet i Norge økologisk drevet.
• Regjeringens mål om at den økologiske andelen av matvaresalget skal stå for 15 prosent innen 2020
kommer ikke til å bli nådd – med mindre det iverksettes drastiske tiltak.
Ingen tør å si at økomat er best!
Framtiden i våre hender har i denne rapporten prøvd å finne forklaringen på hvorfor det er så liten interesse
for økomat i Norge sammenlignet med i Sverige og Danmark. Det er mange faktorer som spiller inn, men i
rapporten konkluderer vi med at en viktig forklaring er at markedsføringen av økologisk mat i Norge er svak! I
Danmark og Sverige har både kjedene og store matvareaktører som meierigiganten ARLA vært villige til å si
at økologisk er bedre enn konvensjonell mat. I Norge markedsfører TINE den konvensjonelle mjølka som
”kanskje verdens beste”. Mens de norske matvarekjedene REMA 1000 og Kiwi i Norge knapt markedsfører
økologiske varer, reklamerer Kiwi i Danmark for at de har halv moms på økologiske varer og REMA 1000 i
Danmark for sitt brede utvalg.
Hva må kjedene gjøre for å få fart på økomatsalget?
1) Økologiske varer er bedre – så si det høyt! Om markedsføringen fokuserer ensidig på pris er
økologiske varer dømt til å tape. Økologiske varer må framheves med egne kvaliteter. Både skilting
og kunnskap hos personalet er viktige.
2) Fortell hvorfor de er bedre. Argumentene kan gjelde både miljø, etikk, helse og smak.
3) Lær av Danmark, og gjør økokaka større. I Danmark beskrives samarbeid mellom matvareaktører om
å få fram og å markedsføre økologiske varer som en nøkkel til den enestående suksessen der i
landet. Årlig kjøres det større kampanjer for én eller flere økologiske varegrupper, med vekt på
hvorfor økologi er bra.
4) Stabil kvalitet og stabile priser. Kunden som husker den dagen hun ville kjøpe økologisk men fant
halvvisne produkter eller skyhøye priser kan være tapt for lang tid. Når økologi markedsføres som
kvalitet må inntrykket svare til det. Da kan prisen være noe høyere, men den bør ikke svinge vilt.
10 prosent av maten i det offentlige i Sverige er økologisk, i Norge bare 1 prosent
En annen viktig forklaring på hvorfor økomat gjør det så dårlig i Norge, er den manglende satsingen i offentlig
sektor. Offentlige innkjøp av økologisk mat kan gjøre en stor forskjell og medvirke til at etterspørselen når den
”kritiske massen” som gjør at grossister og foredlingsledd blir interessert i å utvide tilbudet. Riksdagen i
Sverige vedtok i 2006 et mål om at 25 prosent av de offentlige matinnkjøpene burde være økologiske i 2010.
Dette målet når de ikke. Den økologiske matandelen er på 10 prosent, mens andelen i Norge er på rundt 1
prosent. I Danmark fins det ikke nasjonale tall, men den beste danske kommunen, Albertslund, har en
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økomatandel på 79 prosent og København har en andel på 64 prosent. I Sverige er Lund den beste
økomatkommunen med en andel på 34 prosent. Den beste norske kommunen, Fyresdal, ligger på 9 prosent
midtveis i prosjektet ”Økoløft i kommuner”, lansert av Statens landbruksforvaltning i 2008. Foruten Fyresdal
(og kanskje Rissa og Snåsa) har ingen av de 52 norske Økoløft-kommunene høyere mål enn at 15 prosent av
forbruket i hele virksomheten skal være økologisk.
I Framtiden i våre henders rapport har sentrale personer i de flinkeste kommunene i Danmark og Sverige
forklart hva som er suksessfaktorene bak den høye økomatandelen. Felles for dem alle er at de har oppnådd
den høye økomatandelen innenfor eksisterende budsjetter. Merkostnaden for økologisk mat er dekket inn
ved å legge om menyene (alle tre bruker mindre kjøtt og mer grønnsaker og belgvekster), ”spise etter
årstida”, redusert kasting (i København framheves det at en har satset på å gjøre maten mer velsmakende
slik at den blir spist opp) samt å lage mer av maten fra grunnen av framfor å kjøpe ferdigmat eller
halvfabrikata.
Hva kan det offentlige gjøre for å øke forbruket av økologiske varer?
•

•
•
•
•

•
•

Lengre og mer fokusert satsing. Staten bør følge opp ”Økoloft i kommuner” med en satsing som går
over minst fem år, har en større økonomisk ramme (i Danmark var den økonomiske rammen for
deres økoløft på 56 mill. I Norge er rammen på 10 mill1) og har som eneste mål å øke forbruket av
økologisk mat i det offentlige.
Krev økologiske varer i innkjøpsavtaler. Er eksisterende avtaler en hindring for å kjøpe alle de
økologiske varene en ønsker, så må det stilles andre krav i neste anbudsrunde.
Reduser kasting. La satsingen på økologi være del av en satsing på bedre og mer smakfull mat. Når
maten blir spist opp unngår man samtidig kostbar kasting.
Innfør mer grønnsaker og belgvekster på menyen og mindre kjøtt. Dette frigjør penger til mer
økologisk mat samtidig som det reduserer matens økologiske fotavtrykk.
Kunnskap er avgjørende. Det er viktig ikke bare med opplæring av medarbeiderne som skal stå for en
økologisk omlegging, men at de får mulighet til regelmessig å utveksle erfaringer og at erfaringene
blir overført når nye personer kommer inn.
Slipp ildsjelene løs, slik de har gjort i Lund i Sverige.
Sjekk hvordan det går. Å vite hvordan det går med å oppfylle mål for innføring av økologisk mat er
viktig både for motivasjonen og for å vurdere om ekstra tiltak trengs. Ved å innføre en egen
regnskapskonto for økologisk mat er det lett å holde oversikten.

1

Den samlede rammen for Økoløftet er på 20 mill, men siden dette skal fordeles på mange tiltak, har vi
anslått at halvparten går til å jobbe med kommunale innkjøp.
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Innledning
Omsetningen av økologiske matvarer i Norge er liten, mindre enn i de fleste Vest-Europeiske land og langt
mindre enn i Sverige og Danmark. I dette notatet spør vi hva årsakene kan være til at økologisk mat slår så
mye sterkere igjennom i det danske og det svenske markedet enn det norske, og hva som kan gjøres for å
snu utviklinga her i Norge.
1 Bakgrunnen: Norge på økomatbunnen i Vest-Europa
Tabell 1 viser salget av økologiske varer per person i en del europeiske land i 2008, og hvilken andel de
utgjorde av hele matvareomsetningen i samme land. Som vi ser av tabellen er Norge blant de dårligste i
klassen på økologisk mat – både når det gjelder hvor mye penger vi bruker på økologisk mat per person og
når det gjelder markedsandelen til økologisk mat i forhold til konvensjonell mat. Den økologiske maten går
best unna i Danmark, Sveits og Østerrike, men også svenskene (på 4. plass) bruker mer enn dobbelt så mye
penger på økomat som oss (målt i Euro). Økomatens andel av matvaresalget er på 7 % i Danmark, 4 % i
Sverige, men bare 1 % i Norge.
1.1 Veksten større hos naboene I Figur 12 har vi sammenlignet utviklingen på økomat de siste fire
årene, og her fremkommer det at veksten har vært mye større i nabolandene våre: I Norge økte salget
langsomt fra år til år fram til 2008, men i 2009 stoppet økningen opp og i første halvår av 2010 vendte det
nedover. I Sverige og Danmark har derimot salgsveksten fortsatt, fra nivåer som på forhånd er flere ganger
høyere enn i Norge og på tross av finanskrisen.
Tabell 1:
1: Økologisk salg i noen europeiske land 2008

Økologisk
salg per
person, €

Øko-andel av
matvaresalget
%

Danmark

7

Danmark

132

7

Sveits
Østerrike
Sverige
Luxemburg
Tyskland
UK
Frankrike
Nederland
Belgia
Norge
Finland

119
97
68
85
71
41
41
33
28
28
14

5
5
4
3
3
2-3
3
2
>1
1

<1

6
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Norge

5
Prosent

Land

Figur 1:
1: Utvikling i økologiske markedsmarkeds-andeler i
Norge, Sverige og Danmark. Gjelder detaljhandel
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Kilde: Hovedsakelig FiBL, www.organic-world.net (se sluttnotei)
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Kilder: Statens landbruksforvaltning, SSB, Statistiska
Centralbyrån og Danmarks Statistik (se sluttnoteii)

Figur 1 viser verdien – ikke volumet. Bildet blir enda dystrere hvis vi ser på volumet: Ifølge Statens
landbruksforvatning falt salget av økologiske varer målt i volum (mengde) med 5 prosent i 2009iii. Det tyder på
at de økologiske varene ble enda noe dyrere i forhold til de konvensjonelle det året. I første halvår 2010 falt
2

Det er noen mindre avvik mellom definisjonene som ligger til grunn for Tabell 1 og for Figur 1, men det store bildet er likt.
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volumet med 2 prosent fra halvåret før.iv
1.2 Regjeringen når ikke mål
Regjeringen har et mål om at 15 prosent av jordbruksarealet i Norge skal være økologisk i 2020 og at
økologiske varer skal stå for en like høy andel av matvaresalget. Det første målet kunne virke oppnåelig – i
2009 var 5,6 prosent av arealet økologisk drevet eller under omlegging.v Når den økologiske andelen av
matvaresalget bare har økt fra 0,6 prosent i 2006 til 0,9 prosent i 2010, virker derimot det andre målet meget
fjernt.
1.3 Bare 34 prosent av økologisk kjøtt selges som økologisk kjøtt
Konsekvensen av at den økologiske produksjonen øker langt mer enn forbruket er i første omgang at mange
av de økologiske produktene må selges som konvensjonelle. I 2009 var det bare 49 prosent av den
økologiske mjølka, 52 prosent av eggene og 34 prosent av kjøttet som faktisk kunne selges som økologisk
vare.vi Det var også overproduksjon av en del grønnsaker. I neste omgang må en regne med at følgen av
manglende avsetning blir at færre bønder vil drive økologisk, og at målet om fortsatt vekst i det økologiske
arealet dermed heller ikke blir nådd. Det er det allerede tegn til. vii

1.4 Hvorfor selges det så lite økologisk mat i Norge?
En kunne tenke seg flere grunner til at salget er mye mindre her enn i nabolanda:
•

•

•

•

•

Fordi folk i Norge er mindre opptatt av miljøspørsmål enn i Danmark og Sverige? Det er det faktisk en
del som tyder på, enten en ser på medlemstall i miljøorganisasjonerviii eller på meningsmålinger. Men
det er likevel ikke noen tilstrekkelig forklaring på at den økologiske andelen av matsalget stopper opp
på under én prosent. Andelen miljøengasjerte i Norge er tross alt større enn som så, og det kan
finnes flere grunner enn miljø til å velge økologisk mat.
Fordi butikkene ikke klarer å skaffe nok økologisk mat eller ha et bredt nok utvalg? Det er neppe en
årsak med sterk forklaringskraft i dag. Vi har allerede sett at det blir produsert langt mer økologisk
melk, egg og kjøtt – til dels også av grønnsaker – i Norge enn det selges. Varer som ikke produseres i
norsk landbruk kan stort sett importeres tollfritt.
Fordi TINE og Nortura har et begrenset antall økologiske varelinjer? De dominerende aktørene innen
meierivarer og kjøtt, TINE og Nortura, har et begrenset antall økologiske varelinjer. Butikkene kan for
eksempel få økologisk lettmelk, men vanskeligere økologisk skummet, helmelk eller fløte. Skoler kan
ikke få økologisk lettmelk i ¼-liters kartonger overalt.ix Slikt er nok en begrensning på kort sikt, men
uviljen mot å sette i gang mange flere økologiske produksjonslinjer hos store aktører skyldes nok en
begrunnet antakelse om at volumene ville bli små og lønnsomheten dermed dårlig. Var det en sterk
og stigende etterspørsel etter de eksisterende økologiske produktene ville nok flere linjer komme.
Fordi økologisk mat er for dyrt? Matvarer er generelt relativt dyre i Norge. I 2009 var de
x
gjennomsnittlig 11 prosent dyrere enn i Danmark og 48 prosent dyrere enn i Sverige. Kan det være
at de på forhånd høye prisene gjør at folk i Norge er mindre villige til å betale noe ekstra for økologisk
mat? Maten er betydelig dyrere i Danmark enn i Sverige - likevel kjøper danskene mest økologisk. I
tillegg er det slik at svenskene tjener mindre enn nordmenn og dansker. Det betyr at selv om maten
er vesentlig billigere i Sverige, bruker svenskene mer av inntekta si på mat enn nordmenn og
dansker. En svensk husholdning bruker 14 prosent xi av inntekta på mat, mens danske og norske
husholdninger bruker 11 prosent av inntekta på mat. Det ser heller ikke ut til at merprisen for
økologisk mat i forhold til konvensjonell er noe større i Norge enn i de andre landa (selv om
datagrunnlaget er noe usikkert). Både i Norge, Danmark og Sverige ser det ut til at merprisene
varierer etter matvaretype fra 15-20 og opp til 50-60 prosent (unntaksvis mer), med noen av de
minste utslagene for meierivarer og noen av de største for kjøtt, egg, frukt og grønt.xii
Fordi markedsføringen av økologisk mat i Norge er svak! I Norge har ingen aktører turt å si at
økologisk er best (se mer utfyllende gjennomgang i kap 2)
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•

Fordi det offentlige i Norge ikke har satset på å kjøpe inn økologisk mat! Rundt1 prosent av maten i
det offentlige i Norge er økologisk, mens 10 prosent av maten i det offentlige i Sverige er økologisk. I
Danmark har vi ikke nasjonale tall, men i hovedstaden København er for eksempel andelen økologisk
mat på 69 prosent. (se mer utfyllende gjennomgang i kap. 3)
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2.1 Norske lavpriskjeder satser økologisk i Danmark
De danske og svenske dagligvarekjedene selger altså langt mer økologisk mat enn de norske. Den danske
Coop-kjeden Irma hevdes å ha verdensrekord blant supermarkedskjeder med en andel på over 21 prosent
økologisk salg til vanlig og 34 prosent i enkelte uker.xvii Karakteristisk for Danmark er samtidig at også
lavpriskjedene selger mye økologisk mat. Det inkluderer de to norske kjedene som har etablert seg i
Danmark: Rema 1000 og Kiwi. Rema 1000 i Danmark reklamerer under slagordet ”Meget mere økologi” med
at de har et særlig bredt utvalg i slike varer. Både økologi og etiske budskap for øvrig er svært framtredende i
Remas danske markedsføring (se eksempel i vedlegg). Kiwi reklamerer i Danmark med at de har 290
økologiske varelinjer og at de trekker fra halve momsen på disse varene.xviii

2.2 Hvordan forklarer norske matvarekjeder at de selger så mye mindre
økologisk i Norge enn i nabolandene?
Forklaring Kiwi Norge: Daglig leder Per Erik Burud i Kiwi forklarte forskjellen med de norske og danske
satsingene med at ”økologi er stort i Danmark”. Kiwi har altså tilpasset seg den foreliggende etterspørselen,
snarere enn aktivt å påvirke den i Norge.
Forklaring Rema 1000 Norge:
Norge Tor Erik Aag, som har ansvar for økologiske varer i Rema 1000 i Norge, mener, i
likhet med Burud i Kiwi, at manglende fokus på økologi har med etterspørselen å gjøre. Manglende
etterspørsel forklarer blant annet med at ”det danske
markedet har opplevd flere matskandaler, noe som har redusert tilliten til deler av den konvensjonelle
matproduksjonen”. (Det er riktig at Danmark har vært mer rammet av matbårne sykdommer og
forurensningssaker knyttet til jordbruket i Norge, men mønsteret i den danske økologiske etterspørselen
svarer ikke helt til det en skulle vente om den mest var en reaksjon på dettexix.) Ellers nevner Aag at ”vi
opplever i Norge at prisforskjellen mellom konvensjonelle og økologiske varer er for stor”. Vi kjenner
naturligvis ikke til hvilke tilbud Rema 1000 lykkes i å få av økologiske leverandører i de to landa, men i
markedet mer generelt synes altså ikke de relative merprisene for økologisk mat å være større i Norge enn i
Danmark.
Forklaring Coop Norge: Coop er den av de store norske dagligvareaktørene som har arbeidet lengst og mest
proaktivt med å fremme økologiske varer. Det er tydelige forskjeller mellom Coops markedsføring på nett og i
trykte massemedier i de tre landa (se eksempel i vedlegg), der det dominerende budskapet i Norge handler
om pris og om medlemsfordeler, mens en i Sverige og særlig Danmark ser langt flere innslag av argumenter
om miljø og etikk. Miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge erkjenner at danskene har hatt suksess med dette og
at ”vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å gi mer informasjon om hvorfor folk bør velge økologisk”.
Lutnæs mener at finanskrisen har ført til et forsterket fokus på pris i markedsføringen i Norge. En rein
priskonkurranse kan økologiske varer vanskelig vinne. Det er i samtidig interessant at det tross finanskrisen
finnes større rom for andre budskap ikke bare i Danmark men også i Sverige, som har vært betydelig sterkere
rammet enn Norge.
2.3 Hvilke markedsføringsgrep virker – og hva mangler i Norge?
Vi har spurt representanter for organisasjoner som jobber med å fremme økologisk mat i de skandinaviske
landa om hvilke markedsføringsgrep som har virket særlig godt – og hva de kunne ønske seg mer av.
Oikos: Kristina Alnæs, markedssjef i Oikos – Økologisk Norge, mener at det er nødvendig å gjøre de
økologiske varene mer synlige og tilgjengelige, men også å øke bevisstheten om hvorfor de er bra. ”I
Danmark og Sverige har de vært langt klarere på hva økologi er. Både kjedene og store matvareaktører som
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[meierigiganten] ARLA er villige til å si at økologisk er bedre. Når for eksempel TINE markedsfører den
konvensjonelle mjølka som ”kanskje verdens beste” og knytter den til budskap om miljøvennlighet, er det
klart at folk blir forvirret”, mener Alnæs, som ellers er enig i at det er et altfor sterkt fokus på pris i kjedenes
markedsføring. ”Det blir en race to the bottom, der få sier at ”vi har GOD mat”. Når vi kaster så mye mat
som vi gjør i Norge, burde vi ha råd til å betale litt mer”. Samtidig mener Alnæs at store svingninger i prisene
på en del økologiske varer i Norge kan slå negativt ut. ”Om de økologiske gulrøttene er tre ganger dyrere den
dagen noen vurderer å kjøpe dem, kan de fort bli skremt”. Ellers mener markedssjefen at det er mye å jobbe
med i selve butikkene: at den økologiske mjølka og andre varer blir lettere å få øye på, at frukt og grønt som
ligger framme ser frisk og fin ut, og at personalet vet nok om økologisk mat til å kunne informere kundene.
KRAV Sverige
Lars Neller er direktør for den økologiske organisasjonen KRAVxx i Sverige. Han framhever at mange i Sverige
har en nokså høy bevissthet om matens miljøpåvirkninger, og berømmer samtidig store aktører ”bakover” i
matvarekjeden, som ARLA i meieribransjen og Lantmännen i kornbransjen, for at de har vært villige til å
framheve miljøfordelene ved økologisk mat. Blant dagligvareaktørene mener han at Coops innstats har vært
særlig viktig. ”De har lenge hatt et bredt økologisk sortiment [det er i dag på 1.700 varer, vår anm.] og de
argumenterer svært godt for hvorfor nettopp Änglamark-produktene er bra”, sier Neller. Samtidig mener han
at det nå er viktig å supplere miljøargumentene med et sterkere budskap om de økologiske varenes smak og
kvalitet, noe mindre og reint økologiske aktører hittil har vært flinkest til. Samtidig er det viktig med
informasjon direkte i butikkene. I likhet med Alnæs mener Neller at opplæring av butikkpersonale er viktig,
men i tillegg framhever han betydningen av skilting som ikke bare forteller at ”dette er et økologisk produkt”,
men hvorfor det er bra og hva det kan brukes til.
Økologisk Landsforening Danmark
Henrik Hindborg er markedssjef i Økologisk Landsforeningxxi i Danmark. Han mener at en enestående høy
grad av samarbeid mellom matvareaktører om å få fram og å markedsføre økologiske varer har vært en
nøkkel til den enestående suksessen der i landet. Det gjelder både samarbeid mellom dagligvarekjeder og
leverandører, og samarbeid på tvers mellom økologiske produsenter. Til tross for at disse ofte er
konkurrenter, har de vært villige til å gå sammen om kampanjer for ”å gjøre den økologiske kaken større”,
heller enn bare å øke sin bit på bekostning av andres. Årlig kjøres det større kampanjer for én eller flere
økologiske varegrupper, med vekt på hvorfor økologi er bra. Samarbeidet med kjedene har i mange tilfeller
blitt fasilitert av Økologisk Landsforening, som har lettet kjedenes hverdag ved i beste fall å kunne presentere
både sortimentsforslag og kampanjeopplegg tilpasset den aktuelle kjedens profil og tilrettelegge møter med
de aktuelle leverandørene. Slik var det for eksempel da lavpriskjeden Netto ”til manges store overraskelse” i
2005-2006 gikk fra å være liten på økologi til å bli den kjeden som i absolutte tall omsatte mest av økologiske
varer i Danmark.xxii I dag bruker stort sett alle kjedene ifølge Hindborg økologi aktivt i sin profilering. Det har
også vært viktig å holde mer enn én tanke i hodet på samme gang. I Danmark satses det parallelt på
økologiske ”bulkvarer” der store volumer gjør prisforskjellen til konvensjonelle varer minst mulig, og på dyre
nisjevarer der markedsføringsbudskapet dreier seg om kvalitet. Likeså finnes det ifølge Hindborg ikke ett svar
på hvordan varene bør presenteres i butikkene. For å nå forbrukere som av og til kjøper økologisk er det viktig
å ha økologiske varer spredt omkring i butikkene ved siden av de tilsvarende konvensjonelle [en strategi som
er omtrent enerådende i Norge, vår anm.] De mer overbeviste økologiske forbrukerne vil derimot ha ”sine”
varer samlet på ett sted, noe bl.a. Coop-kjeden Kvickly har hatt stor suksess med.
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2.4 Hva kan kjedene gjøre for å øke salget av økologisk mat?
Økologiske varer er bedre – så si det høyt! Om markedsføringen fokuserer ensidig på pris er
økologiske varer dømt til å tape. De må framheves med egne kvaliteter.
Fortell hvorfor de er bedre. Argumentene kan gjelde både miljø, etikk, helse og smak. Vi har samlet
noen av de viktigste nedenfor (s.10-11).
Fortell det i butikken. Informasjonen må finnes der og når kunden skal bestemme seg. Både skilting
og kunnskap hos personalet er viktige. De kundene som allerede vurderer å kjøpe økologisk må
kunne finne varene lettest mulig, gjerne på ett sted.
Stabil kvalitet og stabile priser. Kunden som husker den dagen hun ville kjøpe økologisk men fant
halvvisne produkter eller skyhøye priser kan være tapt for lang tid. Når økologi markedsføres som
kvalitet må inntrykket svare til det. Da kan prisen være noe høyere, men den bør ikke svinge vilt.
Gjør økokaka større. Kjedene og leverandørene deres kan være både motparter og konkurrenter, men
bør likevel se felles interesser i å få fram budskap om økologi. Lær av Danmark!
Slå ikke forbrukerne over én kam.
kam Noen kunder vil betale mye for økologiske varer med
tilleggskvaliteter – andre vil kjøpe økologisk om det bare koster litt mer enn konvensjonelt.

3. 10 prosent av maten i det offentlige i Sverige er økologisk, i Norge bare 1
prosent
Det offentlige – stat, fylkeskommuner og kommuner – kan påvirke etterspørselen etter økologiske matvarer i
Norge vesentlig. Nettopp fordi omsetningen i dag er så liten som den er, kan offentlige kjøp gjøre en stor
forskjell og medvirke til at etterspørselen når den ”kritiske massen” som gjør at grossister og foredlingsledd
blir interessert i å utvide tilbudet og at flere bønder vil satse på økologisk produksjon. Det ville igjen komme
vanlige forbrukere til gode.
Vi vet ikke akkurat hvor stor del av matvarekjøpene det offentlige står for i Norge, men det er sannsynlig at
andelen er mellom tre og fire prosent (neste avsnitt). Når økologisk mat i dag har 0,9 prosent av det norske
markedet, vil det si at 50 prosent økologisk mat i offentlige kjøkken og kantiner kunne bety en tredobling av
det økologiske markedet her i landet.
Vi vet heller ikke hvor stor andel økologiske varer har av det offentliges matinnkjøp i dag, men i 2009 var det
totale salget av økologisk mat til storhusholdninger – både offentlige og private – på 35 millioner kroner.xxiii
Det er rimelig å anta at det offentlige i Norge kjøper matvarer for 3-4 milliarder kroner årligxxiv (altså 3-4
prosent av husholdningenes kjøp som er på like over 100 milliarder årlig). Selv om det offentlige også kjøper
noe økologisk mat i detalj – bl.a. til barnehager – så er det lite trolig at økologisk mat står for vesentlig mer
enn én prosent av alle offentlige matinnkjøp, altså ikke vesentlig mer enn i markedet ellers.
I Sverige er det annerledes. Riksdagen vedtok i 2006 et mål om at 25 prosent av de offentlige matinnkjøpene
burde være økologiske i 2010.xxv Det målet blir neppe nådd fullt ut, men mange svenske kommuner og
offentlige institusjoner har faktisk sett det som en oppgave å brøyte veg for økologien. I 2009 hadde den
gjennomsnittlige andelen økologisk mat i kommuner og landsting (=fylkeskommuner, som driver sykehusene
i Sverige) kommet opp i 10,2 prosent, altså 2,5 ganger mer enn tilsvarende andel blant husholdningene.xxvi
Det året kjøpte storhusholdninger i Sverige økologisk mat for 800 millioner SEKxxvii, altså 20 ganger mer enn i
Norge. Ettersom maten koster en tredjedel mindre i Sverige betyr det trolig at mengden økologisk mat til
storhusholdninger var ca. 30 ganger større enn i Norge, og en stor del av dette gikk til offentlige kjøkken. I
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Lunds kommun som toppet statistikken var økoandelen i 2009 på 33,7 prosent og i Uppsala läns landsting
(fylkeskommune) på 27,8 prosent.xxviii

3.1 København går foran
For Danmark finnes ingen nasjonale tall, men de fremste kommunene har kommet enda lenger enn i Sverige.
Sju av dem er med i nettverket ”Green Cities” som har et felles mål om at 75 prosent av maten skal være
økologisk. I 2009 hadde én av dem – Albertslund – allerede oppfylt målet med 79 prosent. København lå på
64 prosent, Allerød, Ballerup og Fredericia alle omkring 50 prosent, Herning og Kolding noe lavere.xxix

3.2 Økoløft eller økoflopp?
I Norge lanserte Statens landbruksforvaltning i 2008 prosjektet ”Økoløft i kommuner” med sikte på å øke
både produksjonen og forbruket av økologiske varer.xxx 52 kommuner ble med på prosjektet som opprinnelig
skulle gå over to år, men er forlenget til tre år med avslutning 31.3.2011. Det foreligger dermed ingen
sluttrapport fra Økoløft, men vi har fått tilgang til midtvegsrapporter per 1.10.09 og intervjuet prosjektlederne i
de to største kommunene (Stavanger og Trondheim) og to av de mest ambisiøse ellers (Tolga og Fyresdal).
Stavanger kommune (prosjektleder Gabriele Brennhaugen) hadde brukt noe økologisk mat allerede i flere år
før Økoløft-prosjektet. Målene for prosjektet omfattet likevel bare kantina i det sentrale
administrasjonsbygget (30 prosent økologisk innkjøp), sentralkjøkkenet som leverer til om lag havparten av
sykehjemmene (20 prosent) ti skoler og utvalgte ”grønne barnehager” (15 prosent). Målet for den sentrale
kantina er overoppfylt og den økologiske maten svært godt mottatt av brukene. Derimot synes det mot
slutten av 2010 klart at målet for skolene ikke blir nådd. Sentralkjøkkenet som leverer til de aktuelle
sykehjemmene fikk i prosjektperioden et tilskudd fra kommunen til å dekke merprisen for økologisk mat og
har vært oppe i minst 16 prosent, men dette vil trolig falle tilbake til få prosent når tilskuddet faller bort i 2011.
Trondheim kommune (prosjektleder Øyvor Helstad) hadde avgrenset målsettingene til at
produksjonskjøkkenet som leverer til sykehjemmene skulle bruke 30 prosent økologisk mat samt at tallet på
barnehager som serverer økologisk mat skulle øke med 20 prosent. Etter at kommunen ikke fant råd til å
dekke noe av merprisen for økologisk mat har det ikke blitt noe av satsingen på produksjonskjøkkenet.
Mange barnehager har derimot vært ivrige, og disse hadde mot slutten av 2009 27 % økologisk mat i
gjennomsnitt. Her er det foreldrene som betaler. Aller høyest ligger noen private barnehager, som ikke er
begrenset av kommunens innkjøpsavtaler for mat.
Fyresdal kommune (prosjektleder Monica Sølyst) hadde en målsetting om 35 prosent økologisk mat i hele
virksomheten – den mest ambisiøse av alle Økoløft-kommunene. De nådde på ett tidspunkt vel halvvegs,
men andelen falt med 10 prosentpoeng da økologisk skolefrukt ble tatt bort fordi leveransene holdt for dårlig
kvalitet. Ved midtvegsrapporteringen lå andelen økologisk i hele kommunen på 9 prosent, og prosjektleder
tror den blir enda mindre ved slutt. Prosjektlederen mener at det har manglet politisk vilje.
Tolga kommune (prosjektleder Helge Christie) hadde også ambisjoner om å øke bruken av økologisk mat i alle
deler av virksomheten, og har kommet et stykke på veg. Av de tre barnehagene bruker én nå bare økologisk
mjølk og brød, én til bare økologisk brød, og én bare økologisk melk og grønnsaker. Kantina på rådhuset kom
tidlig i 2009 opp i en økologisk andel på 38 %, men den falt drastisk med to skifter av driftsansvarlige, og
bygges nå langsomt opp igjen. Både enkeltpersoners engasjement og kontinuitet – at de som har lært om og
fått rutine med økologisk mat fortsetter – framheves som viktige lærdommer i Tolga. Kommunen har ellers
endret regnskapssystemet ved å opprette en egen konto for økologisk mat, slik at det skal bli lett å måle
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hvordan det går med denne satsingen. Prosjektleder mener at muligheten til fortsatt oppfølging blir viktig. Det
vurderes også å opprette en mindre ”økopott” på budsjettet.
Ingen av ØkoløftØkoløft-kommunene ellers synes å ha høyere mål for det økologiske forbruket i hele virksomheten
enn 15 prosentxxxi (mulige unntak: Rissa og Snåsa). Mange har lavere eller uklare mål. Mange melder også
om problemer med å nå målene. Vansker som nevnes hyppig er manglende penger, eksisterende
innkjøpsavtaler og manglende tilgang på visse produkter. Enkelte nevner praktiske vansker med
kjøkkeninnredning og -rutiner og/eller manglende interesse hos kjøkken/kantinepersonale. Noen peker på at
tidsrammen for Økoløft-prosjektet er vel kort - Aurskog-Høland kommune mener for eksempel at det burde
vart fram til 2015.
At statlig initierte prosjekt med kommunene som målgruppe gjerne får en tidsramme på bare tre år er noe
norske kommuner ofte har funnet grunn til å påtale.xxxii Det kan legges til at Økoløft har en økonomisk ramme
på 20 millioner kroner. Når denne summen er fordelt på 52 kommuner og flere formål: ikke bare det å øke
kommunenes økologiske innkjøp, men også å øke det økologiske salget i butikkene og den økologiske
jordbruksproduksjonen i kommunene – så sier det seg selv at det ikke blir de helt store ressursene hver
enkelt kommune får til hvert formål. Om så mye som halvparten av pengene er brukt til å jobbe med
kommunale innkjøp, vil det si 10 millioner. Danmark gjennomførte fra 1997-2002 et prosjekt der målet
utelukkende var å øke bruken av økologisk mat i kommunale og amtskommunale (fylkeskommunale)
institusjoner.xxxiii Rammen tilsvarte 56 millioner NOK og perioden var altså fem år. Som i Norge ble pengene
brukt til planlegging, opplæring, veiledning osv. - ikke til å subsidiere den økologiske maten. Verken da eller
seinere har statlige tilskudd hjulpet danske kommuner direkte med å overvinne den økonomiske barrieren
mot økologisk mat.
3. 3 Danske og svenske suksesser
Hvordan har så framgangsrike kommuner i nabolanda kommet rundt denne og andre hindringer? Vi har spurt
sentrale personer i de to danske kommunene (Albertslund og København) og den svenske kommunen (Lund)
som brukte mest økologisk mat i 2009.
Alle som én har disse kommunene krevd at oppgaven skulle løses innenfor eksisterende budsjetter, og lyktes
med det. Merkostnaden for økologisk mat er dekket inn ved
* å legge om menyene (alle tre bruker mindre kjøtt og mer grønnsaker og belgvekster)
* å ”spise etter årstida”
* å redusere kasting (i København framheves det at en har satset på å gjøre maten mer velsmakende slik at
den blir spist opp) samt
* å lage mer av maten fra grunnen av framfor å kjøpe ferdigmat eller halvfabrikata.
På spørsmål om det siste har vært problematisk var svarene fra København og Lund sterkt benektende: det
har tvert imot vært faglig stimulerende for kjøkkenpersonalet, som dermed har gått inn for økologisatsingen
med større entusiasme. Fra Albertslund ble det meldt om noen problem med innredning og plassmangel i
kjøkken som ble utformet med tanke på enklere mathåndtering, men også der har tilbud om opplæring og
faglig utvikling økt motivasjonen hos personalet.
Andre suksessfaktorer ble også nevnt. I Lund har man lett seg fram til de ”ildsjelene” blant personalet som
på forhånd hadde et positivt engasjement for økologien, og latt dem være pådrivere i prosessen. Man har
også lagt vekt på å informere brukerne om hvorfor rettene nå innholder for eksempel mer bønner og mindre
kjøtt enn før. I Albertslund framheves betydningen av jevnlige møter mellom personalet ved ulike avdelinger,
der de får høve til å utveksle og utvikle ideer – og dessuten av at nye medarbeidere får gå i opptrening hos de
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erfarne (jfr. kommentaren fra Tolga om kontinuitet). For begge de danske kommunene har den årlige
rapporteringen til Green Cities-nettverket, som forteller ”hvor står vi og hvordan går det?” vært en stimulans.
Helt problemfritt er det selvsagt ikke i disse nordiske foregangskommunene heller. For å holde seg innenfor
budsjettene må man avstå fra enkelte økologiske varer der merprisen blir altfor høy (krydder nevnes i
Albertslund). Enkelte ting kan vise seg for arbeidskrevende å lage fra grunnen av (köttbullar nevnes i Lund).
Innkjøpsavtaler som ble inngått da de økologiske ambisjonene var lavere eller som har andre svakheter kan by
på hindringer også i Danmark og Sverige. Både i Albertslund og København opplever man at ernæringskrav
ved sykehjem gjør det vanskelig å legge om menyer og dermed å komme opp i fullt så høye økologiandeler
innenfor faste budsjett som en kan ved andre institusjoner. (En norsk rapport fra 2010 kan derimot tale for at
det er mulig å gjøre en god del med menyene også i sykehjem).xxxiv
Ett problem som flere norske kommuner melder om, nemlig manglende tilgang på ønskede økologiske
produkt, beskrives derimot som ikke-eksisterende i Albertslund og svært lite i København og Lund. Det er en
naturlig følge av at det økologiske markedet er mye større og bedre utviklet enn i Norge. Høna eller egget?
Øker etterspørselen blir nok tilbudet bredere og mer stabilt; venter man med å øke etterspørselen til tilbudet
er bredt nok, er det ikke sikkert at det skjer.

3.4 Et norsk unntak: St. Olavs hospital
Det bør til slutt nevnes at enkelte statlige institusjoner i Norge har lyktes i å komme opp i betydelig høyere
andeler økologisk forbruk enn noen av kommunene hittil synes å ha gjort. Stjerneeksemplet er St. Olavs
hospital i Trondheim, som gjennom et prosjekt som pågikk fra 2002-2007 klarte å komme opp i en økologisk
andel på 30 prosentxxxv, og siden har bygd videre på dette. Suksessen der må sies å ha noen spesielle
forutsetninger. Det dreier seg om en svært stor institusjon, med vel tusen pasienter til full forpleining pluss
servering til 8.000 ansatte og noe til besøkende. Matlagingen til alle disse står under én ledelse, og lederen kjøkkensjef Gunnar Kvamme - er en usedvanlig engasjert og flere ganger prisbelønt ildsjel.xxxvi Bare en
håndfull av de største norske kommunene serverer like mye mat, og da er ansvaret gjerne spredt på mange
avdelinger. St. Olavs er en så stor aktør at den har selvstendig markedsmakt, noe Kvamme har utnyttet både
til å få fram nye økologiske produkter der det i utgangspunktet ikke fantes tilbydere i Trøndelag, og til å
presse prisene ned til akseptable nivåer. Det er det ikke lett for små kommuner å gjøre etter, men vel for
andre store statlige institusjoner og for de største kommunene. Andre viktige grep som er tatt ved St. Olavs
har likhetstrekk med dem som er tatt i svenske og danske foregangskommuner. Ved innhenting av anbud på
matleveranser har sykehuset bedt om egne tilbud på økologiske varer og gitt en generell åpning for å kjøpe
disse, også uavhengig av de leverandørene som har kontrakt på levering av annen mat. Det er satset mye på
opplæring og motivering av kjøkkenpersonalet. Den økologiske satsingen er bakt inn i en satsing på å gjøre
maten mer smakfull og tiltalende. Kostnadene er redusert ved å innføre et system der avdelingene på
sykehuset elektronisk bestiller maten til den enkelte pasienten, noe som har redusert svinnet og
råvareforbruket med hele 20 prosent, og dermed gitt rom for å betale noe ekstra for økologiske varer.xxxvii

3.5 Hva kan det offentlige gjøre for å øke forbruket av økologiske varer?
Lengre og mer fokusert satsing. Det er nå etterspørselen – ikke produksjonen – som begrenser det
økologiske markedet i Norge. Staten bør følge opp ”Økoloft i kommuner” med en satsing som går
over minst fem år, har en større økonomisk ramme og har som eneste mål å øke forbruket av
økologisk mat i det offentlige.
Gå lavere i næringskjeden og reduser kasting.
kasting Ved å legge om menyer og sørge for at minst mulig av
maten går til spille er det mulig å bruke mye økologisk mat uten at det koster mer.
Maten skal smake.
smake La satsingen på økologi være del av en satsing på bedre og mer smakfull mat.
Når maten blir spist opp unngår man samtidig kostbar kasting.
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La kokkene gjøre jobben sin.
sin Det er ofte penger å spare på å lage mat fra grunnen av – og framfor alt
er det motiverende for kjøkkenpersonalet å få bruke sine faglige kunnskaper.
Slipp ildsjelene løs.
løs Både blant kjøkkenpersonale og avdelingsledere kan det finnes noen som i
utgangspunktet har et engasjement for matkultur og/eller økologi. De bør identifiseres og få
muligheter til å inspirere flere.
Kunnskap er avgjørende.
avgjørende Det er viktig ikke bare med opplæring av medarbeiderne som skal stå for en
økologisk omlegging, men at de får høve til regelmessig å utveksle erfaringer og at erfaringene blir
overført når nye personer kommer inn.
Krev og gi rom for økologiske varer i innkjøpsavtaler.
innkjøpsavtaler Innkjøpsavtaler varer ikke evig – fire år er vanlig.
Er eksisterende avtaler en hindring for å kjøpe alle de økologiske varene en ønsker, så må satsingen
omfatte neste anbudsrunde, der det må stilles andre krav.
Sjekk hvordan
hvordan det går.
går Å vite hvordan det går med å oppfylle mål for innføring av økologisk mat er
viktig både for motivasjonen og for å vurdere om ekstra tiltak trengs. Ved å innføre en egen
regnskapskonto for økologisk mat er det lett å holde oversikten.
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Hvorfor økologisk mat?
Det finnes mange gode grunner til å velge økologisk mat. Noen handler om fordeler for forbrukeren selv,
andre taler snarere til ham eller henne som etisk bevisst menneske, og noen gjør begge delene på én gang.
Her er sju av de viktigste:
1. Unngå sprøytemiddel.
sprøytemiddel Bruk av kjemiske sprøytemiddel er forbudt i økologisk jordbruk. Derfor er økologiske
varer fri for sprøytemiddelrester, samtidig som både bøndene og naturen unngår belastninger fra disse
giftstoffene.
2. Kunstgjødsel er årsak til
til mange og store miljøproblem. I likhet med sprøytemiddel er kunstgjødsel forbudt i
økologisk jordbruk. Særlig to av de tre hovedkomponentene i kunstgjødsel: fosfat og nitrogen, er
problematiske. Verdens ressurser av fosfat ligger an til å bli uttømt i dette hundreåret. Fosfat i kunstgjødsel
inneholder det giftige tungmetallet kadmium. Avrenning av fosfor fra jordbruksareal forurenser vassdrag og
innsjøer. – Når det gjelder nitrogen er ikke ressursene noe problem: nitrogen til kunstgjødsel hentes ut av
lufta, men denne prosessen er svært energikrevende. Enda alvorligere er virkningene på miljøet når det store
overskuddet av nitrogen som tilføres jorda i form av kunstgjødsel (100 millioner tonn årlig globalt) tyter ut i luft
og vann i form av ulike forbindelser. Det gjør det både i form av lystgass (N2O) som er en svært potent
klimagass, av ammoniakk (NH3) som bidrar til forsuring og av nitrat (NO3) og andre nitrogenoksider som bidrar
til forgiftning av grunnvann, algeoppblomstringer i havet og dannelse av giftig bakkenær ozon.xxxviii
3. Økologiske dyr har det bedre.
bedre Kravene til dyrevelferd i økologisk jordbruk er langt strengere enn i det
konvensjonelle. Dyra skal ha mulighet til å bevege seg ute (til forskjell f.eks. fra konvensjonelle ”frittgående”
høns, som vanligvis bare kan bevege seg inne i en bygning). De skal ha variert og naturlig fôr og det er stilt en
rekke andre krav for å sikre at de lever et mest mulig naturlig liv.
4. Garanti mot GMO.
GMO Genmodifiserte organismer (GMO) representerer en uoverskuelig miljørisiko ikke minst
ved at de kan spre seg i naturen og krysse seg med andre organismer. I Norge har hittil ingen GMO blitt tillatt
i det konvensjonelle jordbruket heller, men det er ikke nødvendigvis noen varig situasjon. Lova setter ikke
forbud mot dem og søknader om å tillate både genmodifisert mais og poteter har kommet i 2010. I økologisk
jordbruk er GMO forbudt.
5. Økologi fremmer naturmangfold.
naturmangfold Økologiske bønder må så vidt mulig drive med vekstskifte – ikke
monokulturer – og prøver gjerne også å ta vare på innslag av natur i dyrkingslandskapet. Undersøkelser fra en
rekke land viser et betydelig større mangfold av ville arter på økologiske enn på konvensjonelle gardsbruk.
6. Mer smakfull mat. Den sterke nitrogengjødslingen i konvensjonelt jordbruk bidrar til å øke vanninnholdet i
plantene. Økologiske produkter inneholder mindre vann og mer konsentrerte smaksstoffer. Mange mener
også at kravene til fôring og velferd gjør at produkter fra økologiske husdyr smaker bedre.
7. Unngå tilsetningsstoffer og medisinrester.
medisinrester. Ni tiendedeler av de mange tilsetningsstoffene som er tillatt i
konvensjonelle matvarer i Norge er forbudt i økologiske varer. Det er også strengere krav for å unngå at rester
av medisin opptrer i produkter fra økologiske husdyr.
Et mer omdiskutert spørsmål er om økologisk mat også er en fordel for klimaet.
klimaet Det er klart at økologisk
jordbruk gir mindre klimagassutslipp per areal enn konvensjonell drift, blant annet fordi en ikke bruker
kunstgjødsel. Men fordi økologisk drift under europeiske forhold også gir noe mindre avlinger per mål, er
resultatene fra studier der en ser på utslippene per kg matvare ikke entydige.xxxix Noen viser litt lavere utslipp
for økologiske varer av gitt slag, andre litt høyere. Når økologisk jordbruk gir litt mindre avlinger per mål, har
det imidlertid en annen konsekvens. For fortsatt å ha nok mat må vi da kaste mindre mat og/eller justere
kostholdet slik at vi spiser noe mindre kjøtt og mer plantekost. Det er akkurat det samme som danske og
svenske kommuner har måttet gjøre for å holde budsjettene. Fordi kjøttproduksjon gir langt større utslipp enn
produksjon av korn eller grønnsaker, og fordi maten vi i dag kaster også gir meget store utslipp, blir effekten
da klart mindre utslipp av klimagasser.
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Mange studier fra land i Sør har ellers vist at bønder der gjerne får større og ikke mindre avlinger per mål ved
å legge om til økologisk drift.xl Dette har flere årsaker, både i naturvilkår og i at de driver mer arbeidsintensivt
enn europeiske bønder, noe som byr på fordeler om en vil legge om til økologisk drift. Den store og gode
nyheten er at økologisering dermed ikke innebærer noen trussel mot matvaresikkerheten, men tvert imot kan
styrke den.
Mer om grunner til å velge økologisk mat kan du lese på nettsidene til Oikos, Agropub eller Økologisk
Landsforening.
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Vedlegg1
Vedlegg1 : Nettsider fra Rema 1000 Danmark
Dette møtte den som klikket på ”Varer i Rema 1000” på www.rema1000.dk 26.11.2010. Her er innganger til økologi,
Fairtrade, bærekraftig fisk, ”mye mindre matspill” og ute til høyre ennå en gang ”Meget mere økologi”, foruten at man
reklamerer med smak, friskhet og allergivennlighet. Budskap om lav pris finnes her bare under kjedens eget ”Landlord”merke, gjennom lenka til tilbudsavisa øverst til høyre, samt i lenka "Rema 1000 vinder prisduel” i menyen t.v.
Samme dag ga et søk på ”økologisk” på www.rema1000.no en håndfull oppskrifter som resultat, foruten døde lenker til
to blogginnlegg fra den avsluttede kampanjen ”Folkekokkene”
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Vedlegg 2: Nettsider fra Coop Danmark
Alle elementene fra forsida til www.coop.dk 26.11.2010 (unntatt toppmenyen der ”Ansvarlighed” er nr. to av fem valg).
Elementene er her forskjøvet: det nederste ligger egentlig oppe til høyre og ”Se efter a’et” på linje med ”Søg job i
Coop”. Proporsjonene er derimot korrekte. Budskapet domineres av etikk: øverst hadler det om å gi en hånd til Afrika, så
kommer - på lik linje med tilbud og jobb – økologien (Änglamark), og altså egentlig til høyre en hjerteformet klode med
”Coop Ansvarlighed – Vi gør hva vi kan”. Punktum settes nederst med meldinga om at nettstedet er CO -nøytralt. –
Forsida på www.coop.no var samme dag domimert av budskap om pris, økonomiske medlemsfordeler samt oppskrifter,
uten annet om økologi enn en liten Änglamarklogo blant andre logoer langt nede på sida.
2
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Noter
i

Kilden (http://www.organic-world.net/statistics-europe-market.html) oppgir tall bare til hele prosenter og ingen prosenttall for Sverige
eller Storbritannia. Den økologiske andelen av matvaresalget i detaljhandelen i Sverige i 2008 kan imidlertid beregnes til ca. 3,8 % ut fra
tabeller hos Statistiska Centralbyrån som viser hhv. totalt og økologisk matvaresalg i detalj:
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=HA0103&lang=1 . Mineralvann, brus og alkohol er holdt utenfor, men
det er en liten usikkerhet i tallet ettersom saft og juice (som ellers gjerne regnes til matvarer) i de svenske tallene for økologisk salg er
slått sammen med mineralvann. Det kan også være at det å inkludere salg fra engrosledd til storkjøkken hadde trukket det svenske
prosenttallet for økologi svakt oppover. I Storbritannia var det totale salget av matvarer og alkoholfrie drikkevarer til husholdninger i 2008
på 80,3 milliarder pund eller (etter gjennomsnittlig vekslingskurs det året) 101 milliarder Euro.
(http://www.statistics.gov.uk/statbase/TSDdownload2.asp). Fratrukket brus og mineralvann kan vi anslå det til ~90 mrd. Euro. Også her
utgjør storhusholdninger et usikkerhetsmoment, men vi kan med stor sikkerhet si at det oppgitte tallet for økologisk salg i hovedkilden
(2,5 milliarder €) plasserer dette et sted i spennet mellom 2 og 3 prosent av hele matvaresalget i Storbritannia. – I Belgia var det totale
konsumet av matvarer i husholdninger på 20,8 milliarder € i 2008 (http://www.nbb.be/doc/dq/F/dq3/NFDC.pdf , tab. 2.2.2) hvilket gjør det
nokså sikkert at det oppgitte salget på 305 mill. € utgjorde godt over 1 % av matvaresalget, høyde tatt for storhusholdninger.
ii

Kurvene har viser utviklinga i økologiske varers andel av matvaresalget i detaljhandelen, eller de tilnærmet like størrelsene som
nasjonale data gjør det mulig å beregne. For Sveriges del finnes statistiske oppgaver både over totalt matvaresalg og totalt økologisk salg
i detaljhandelen, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=HA0103&lang=1 , og det eneste usikkerhetsmomentet
knytter seg til salg av økologisk saft og juice (jfr. note 1), som er anslått. Også for Danmarks del finnes offentlig statistikk over
detaljsalget av økologiske varer (Danmarks Statistikk: Statistiske Efterretninger, Landbrug og fiskeri, nr. 2010.7 – ikke gratis tilgjengelig
på nett men kan bestilles her: http://www.dst.dk/publikation.aspx?cid=13171 ). Det er derimot ikke funnet noen direkte sammenlignbar
statistikk over totalsalget av matvarer i detaljhandelen. Derfor er prosentene for Danmark beregnet ved å dele detaljomsetningen av
økologiske varer på husholdningenes totale forbruk av matvarer iflg. det danske nasjonalregnskapet
(http://www.dst.dk/sessdownload/1319516796/7). Husholdningenes forbruk er ikke nøyaktig likt detaljsalget fordi bedrifter og offentlige
virksomheter også kjøper noen matvarer i detalj. Dette forbruket er imidlertid svært lite sammenlignet med husholdningenes, slik at
feilkilden bør være liten. I Norge finnes ikke egentlig offentlig statistikk over salget av økologisk mat, men Statens landbruksforvaltning
gjør årlig beregninger av detaljsalget fra butikker, via abonnementsordninger og fra Bondens marked (Produksjon og omsetning av
økologiske landbruksvarer, utgaver for 2006 t.o.m. 2009, finnes på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/omokologisk-landbruk/publikasjoner ). De økologiske prosentene for Norge er beregnet ved å dele summen av salget fra nevnte
omsetningsledd på husholdningenes totale matvareforbruk ifølge det norske nasjonalregnskapet. De publiserte
nasjonalregnskapstabellene fra Statistisk sentralbyrå (http://www.ssb.no/nr/tab-23.html ) gjør det ikke mulig å skille ut alkoholfrie
drikkevarer fra matvareforbruket og dermed fra nevneren, men vi har fått oversendt mer detaljerte tabeller fra Karin Snesrud i SSB som
gjør dette mulig.
iii

Statens landbruksforvaltning, Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2009, https://www.slf.dep.no/no/miljo-ogokologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk/publikasjoner/_attachment/165?_ts=12824833450&download=true
iv

Statens landbruksforvaltning, Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapport 1. halvår 2010.
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisklandbruk/publikasjoner/_attachment/11690?_ts=12b193d5398&download=true
v

Debio, Statistikkhefte 2009, http://www.debio.no/_upl/statistikkhefte_2009.pdf

vi

Kilde: Se note 3

vii

http://www.nationen.no/2010/07/15/landbruk/okologisk/okomat/hilde_bjorkhaug/ola_heggem/6066181/

viii

Medlemstallet i Norges Naturvernforbund ultimo 2010 er for eksempel på 18.700
(http://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet) mens søsterorganisasjonene Danmarks Naturfredningsforening og Svenska
naturskyddsföreningen hadde hhv. 135.000 og 181.000 medlemmer (http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=17;
http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss/ ). Også om en legger sammen medlems- eller støttemedlemstallene i andre
organisasjoner (Greenpeace og WWF i alle landa, FIVH og Norges miljøvernforbund i Norge, NOAH i Danmark, Miljöforbundet Jordens
Vänner i Sverige) blir tallene langt høyere i forhold til folketallet i Danmark og Sverige enn i Norge.
ix

Ifølge midtvegsrapportene fra kommuner i Rogaland og på Helgeland som deltar i prosjektet ”Økoløft i kommuner” (omtalt lengre fram
i notatet) har det ikke vært mulig å få TINE til å levere økologisk skolemelk i disse områdene.

x

xi

http://www.ssb.no/emner/08/02/pppvare/tab-2010-06-29-01.html

Tall for Norge: Forbruksundersøkelsen 2007-2009, http://www.ssb.no/fbu/tab-2010-06-09-01.html ; for Danmark: Husstandernes årlige
forbrug, 2006-2008, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 ; for Sverige: Huhållens utgifter 2009 (köpta
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livsmedel) http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____204993.aspx
xii
For Norge finnes en årlig oppdatert beregning av gjennomsnittlig prisspredning mellom konvensjonelle og økologiske varer i Statens
landbruksforvaltnings årlige rapporter om Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, seinest i 2009-utgaven
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisklandbruk/publikasjoner/_attachment/165?_ts=12824833450&download=true s. 90, som viser prisforskjeller varierende fra ca. 10 % for
brød og like over 20 % for lettmjølk til ca. 50 % for kjøttdeig. For Danmark finnes en tidsserie over prisspredninger for fem hovedgrupper
av matvarer fra 2002-2006 her:
http://www.djoef.dk/Blade/Samfundsoekonomen/Samfundsoekonomen2007/Samfundsoekonomennr52007/Forbrugetafoekologiskefoed
evarer.aspx . En undersøkelse blant seks danske kjeder foretatt av nettavisen www.24.dk i september 2008 viste disse gjennomsnittlige
prosentvise merprisene for økologiske varer (http://www.24.dk/article.jsp?articleId=2227) :

Mjølk
Ost
Kaffe
Havregryn
Rugbrød
Spekepølse
Hakket oksekjøtt
Løk
Poteter
Gulrøtter
Agurker

25 %
39 %
24 %
52 %
36 %
43 %
52 %
133 %
51 %
49 %
75 %

For poteter og brød var forskjellene i Danmark ifølge www.24.dk større enn hva de var i Norge ifølge undersøkelsene for Statens
landbruksforvaltning.
En undersøkelse i flere butikker i Kalmar i Sverige i 2008 viste at en husholdning som kjøpte matvarer for kr. 5.500 om måneden måtte
ha betalt kr. 2.000 eller 36 % mer om den skulle ha kjøpt alt økologisk. http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/eko-maten-2-000kronor-dyrare-i-manaden(570973).gm . Ifølge direktør Lars Neller i KRAV (muntlig opplysning) kan prisforskjellene i svenske butikker være
ned mot 10 % for mjølk, men 50 % eller mer for noen andre varer, eksempelvis egg.
xiii

Coop hadde 21 % av det svenske dagligvaremarkedet i 2009, men 30 % av salget av økologisk mat (KRAV marknadsrapport 2010, s.
10 http://www.krav.se/Documents/marknadsrapport2010/MarknadsrapportWebb.pdf ). Når de økologiske varene sto for 4,1 % av hele
detaljomsetningen av matvarer var andelen dermed om lag 6 % hos Coop.
xiv

http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-oekologi/oeko-nyheder/2010/aug/coop-vil-saelge-mere-oekologi.aspx

xv

Økologisk Landsforening: Økologisk markedsnotat, juni 2010, s. 12 (Figur 5)
http://www.okobarn.dk/media/777195/markedsnotat%20med%20forside%20-%20jun10.pdf
xvi

Økologisk Landsforening: Økologisk markedsnotat, september 2009, s. 12 (Figur 5)
http://www.okologi.dk/media/229957/markedsnotat2009.pdf
xvii

http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-oekologi/oeko-nyheder/2010/okt/irma-forsoeger-at-saette-ny-verdensrekord-ioekologisalg.aspx
xviii

http://www.kiwiminipris.dk/halv-moms/om-halv-moems

xix

De matbårme sykdommene Danmark har vært rammet av er særlig salmonella (i kjøtt og egg) og camphylobacter (i kyllingkjøtt)
(http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Food_Safety/Campylobactor/How+many+are+infected+with+campylobacter.htm) mens det
særlig er de store svinefarmene som har blitt uthengt som forurensningskilder. Egg figurerer ganske riktig blant de matvarene der den
økologiske andelen av salget er høyt i Danmark, men det selges svært lite økologisk kjøtt
(http://www.okobarn.dk/media/777195/markedsnotat%20med%20forside%20-%20jun10.pdf , tabell 1). Bortsett fra egg er det innen
meierivarer, kornvarer og grønnsaker at danskene særlig velger økologisk. Det er varer som i mindre grad har vært omgitt av skandaler.
xx

KRAV (www.krav.se) er ansvarlig for å sertifisere økologiske produsenter, serverings- og salgskanaler i Sverige på samme vis som
Debio i Norge, men er samtidig aktiv på flere felt enn Debio, blant annet når det gjelder å bearbeide markedet for økologisk mat.
xxi

Økologisk Landsforening (www.okologi.dk) er den danske organisasjonen for økologiske produsenter og forbrukere og tilsvarer Oikos i
Norge.
xxii
En nærmere beskrivelse av denne og andre suksesshistorier innen økologisk markedsføring i Danmark finnes i en artikkel Henrik
Hindborg har skrevet og som inngår som kapitel 10 i en ”Videnssyntese om Økologisk Udvikling” fra 2008:
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http://ecowiki.org/OekologiskUdvikling/Hvidbog
xxiii

Kilde: Se note 3.

xxiv

Vi har ikke funnet noen samlet oversikt over offentlige innkjøp av matvarer i Norge, men det er rimelig å tro at volumet av matvarer
som kjøpes inn ikke er vesentlig forskjellig fra det i Danmark, om en justerer for folketall. En dansk undersøkelse fra 2001 viste at staten,
amtene (fylkene) og kommunene da kjøpte matvarer for DKK 2.559 millioner, eller ca. 2,8 milliarder NOK. Folketallet i Danmark var da 10
% større enn det norske folketallet i 2009. På den andre sida var matvareprisene i Norge i 2000 16 % høyere enn de danske
(http://www.ssb.no/vis/08/02/rapp_200120/art-2001-06-25-01.html ) og prisene på matvarer i Norge steg med 18 % fra 2001 til 2009
(Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken, tabell 03014
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&Kort
navnWeb=kpi ). Til sammen leder dette til et anslag for offentlige matvarekjøp i Norge i 2009 på 3,4 milliarder kroner.
I Sverige ble det anslått i 1999 at kommun
kommunene
ene alene kjøpte mat for 5 milliarder SEK årlig
(http://www.ekolantbruk.se/marknad/pdf/Upphandling.pdf ). Matvareprisene i Sverige har steget med 21 % siden da (Statistiska
centralbyrån, Konsumentprisindex, årsmedeltal efter undergrupper,
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=PR0101&lang=1 ) hvilket gjør et anslag på ca. 6 mrd. SEK i 2009 rimelig.
Som vist ovenfor (kilden i note 10) var matvareprisene i Norge i 2009 48 % høyere enn i Sverige, så nivået svarer ved norske priser til
nærmere 8 mrd. NOK. Med landstingenes og statens innkjøp blir tallet betydelig høyere. Skulle vi ha overført svenske tall til Norge ville vi
ha fått et betydelig høyere anslag for offentlige matvarekjøp enn ved å bruke danske tall som utgangspunkt. Det er imidlertid en grunn til
at de offentlige matvarekjøpene faktisk er større i Sverige, nemlig at det serveres varm lunsj i alle svenske skoler, noe som er mye
sjeldnere både i Danmark og Norge.
xxv

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2005/06&bet=88&typ=prop

xxvi

http://www.ekocentrum.info/Nyheter.htm

xxvii

KRAV marknadsrapport 2010, s. 11 (det totale økologiske salget i Sverige var på 4 md. SEK) jfr. s. 16 (20 % gikk til
storhusholdningsmarkedet). http://www.krav.se/Documents/marknadsrapport2010/MarknadsrapportWebb.pdf

xxviii

Ekomatsligan 2009, http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/krav/document/download/resource_document/8080

xxix

Green Cities, Måling af indkøb, http://mad.dogme2000.org/t2w_434.asp

xxx

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/okoloft

xxxi
Målsettingene for innkjøp som det vises i til i midtvegsrapportene fra Økoløft-kommunene utenom Stavanger, Trondheim, Fyresdal og
Tolga er (økologisk kjøp i prosent av totalt matvareinnkjøp):
AurskogAurskog-Høland:
Høland (fra prosjektbeskrivelsen): 15 % i SFO og barnehager, <10 % i sykehjem
Ringsaker: Uklart om mål er kvantifisert
Kongsvinger, Grue og Åsnes: 15 % i storkjøkken (og hele virksomheten?)
Trøgstad: 10 % i hele virksomheten
Arendal og Grimstad (felles prosjekt): 10 % i kommunenes kantiner
Svelvik
velvik (felles prosjekt): 4 % i hele virksomheten
Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Nedre Eiker, Sande og S
Lunner, Jevnaker og Gran (felles prosjekt): 20 % i oppvekstsektoren, 10 % i rådhuskantiner + ASVOs Jobbfrukt, 5 % i sykehjem
Sandnes:
Sandnes 15 % i rådhuskantine + 10 skoler
Kvam: 15 % i hele virksomheten
Voss: 15 % i hele virksomheten
Balestrand:
Balestrand Uklart, hovedvekt synes å ligge på økologisk produksjon
Aurland:
Aurland Målsetting synes ikke kvantifisert
Gjemnes, Nesset og Tingvoll:
Tingvoll Målsetting synes ikke kvantifisert
Sykkylven:
Sykkylven Opprinnelige mål for storkjøkken (100 % økologisk mjølk + 50 % økologisk kjøtt) bortfalt da kjøkkenet ble tatt ut av prosjektet.
Mål om 1 måltid/uke med økologiske råvarer i barnehager og SFO.
Ørsta:
Ørsta Målsettinger synes ikke kvantifisert
Melhus: 20 % i barnehager og 10 % i storkjøkken
Selbu:
Selbu 17 % i storkjøkken
Holtålen: Uklart
Rissa:
Rissa 20 % i barnehager, kantiner og sykehjem
Overhalla:
Overhalla 15 % i storkjøkken, ”økning” i barnehager
Fosnes:
Fosnes Målsettinger synes ikke kvantifisert
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Namsos og Namdalseid (felles prosjekt med Overhalla og Fosnes): Synes bare å ha mål for økologisk produksjon
Snåsa: 30 % i heimkunnskap, 50 % av frukt og grønt i skoler og barnehager, 15 % på sykehjem
Snåsa
Nærøy:
Nærøy 5 % av mjølk, 2 % av frukt og grønt
Vefsn:
Vefsn Målsettinger ikke kvantifisert
Nesna:
Nesna Uklart
Hemnes:
Hemnes Målsettinger synes ikke kvantifisert
Vestvågøy:
Vestvågøy 10 % på Rådhuset, 8 % i institusjoner
Midvegsrapporter fra Ørland og Bjugn (felles prosjekt) og Sauherad har vi ikke hatt tilgang til.
xxxii
Til andre aktuelle prosjekt på miljøområdet med lignende varighet hører f.eks. ”Grønne energikommuner” (lansert 2007, egentlig
prosjektperiode 2008-10) og ”Livskraftige kommuner” (egentlig prosjektperiode for de fleste kommunenettverkene 2007-2010).
Arbeidsformen ”treårig prosjekt” er imidlertid slett ikke begrenset til miljøsatsinger.
xxxiii

http://www.netpublikationer.dk/DFFE/3316/pdf/Rapport_om_Groenne_Indkoeb_-_final.pdf

xxxiv

Rapporten ”Klimavennlig mat i sykehjem” er utarbeidet av Lena Lie Nymoen ved Bioforsk økologisk og John Hille, på oppdrag fra
Grønne energikommuner. Som tittelen antyder tar den ikke eksplisitt for seg økologisk mat, men muligheten for å innføre mer
klimavennlige
klimavennlige menyer i sykehjem, som likevel tilfredsstiller alle ernæringsmessige krav og dessuten krav om at maten ikke skal framstå
som ”uvant” for beboerne. Analysen viste at det var mulig å oppfylle disse kravene samtidig som en reduserte forbruket av kjøtt og en
del andre varer med høy klimabelastning vesentlig. Ettersom mange av disse varene er relativt dyre, kan rapporten antyde at det er mulig
å kompensere for mye av merprisen på økologiske varer i sykehjem ved å legge om menyene. Rapporten er ikke publisert men kan
bestilles fra john.hille@bluezone.no .
xxxv

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/26740/f_1_15_solemdal.pdf

xxxvi

http://www.helsebygg.no/arkiv_2006/26141; http://www.horecanytt.no/id/37461.0

xxxvii

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/57291/Organic%20food%20at%20a%20hospital%20kitchen%20liv%20s.pdf

xxxviii

Les mer på: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_impacts_on_the_nitrogen_cycle

xxxix

Rapporten som det er vist til i note 34 inneholder en gjennomgang av et hundretall studier av klimagassutslipp ved produksjon av
matvarer, inkludert mange som sammenligner utslipp fra konvensjonelle og økologiske matvarer av samme slag i samme land.
Resultatene av de siste har altså vekslende fortegn.
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Se for eksempel http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=17806 og denne dokumentsamlingen:
http://www.ifoam.org/growing_organic/1_arguments_for_oa/food_security/f_security_main_page.html . For en mer omfattende
gjenomgang av resultater med helt eller delvis økologiske driftsmåter i Asia, Afrika og Latin-Amerika, se: Jules Pretty og Rachel Hines
(2000): Feeding the World with Sustainable Agriculture. University of Essex.
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