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Helsen og miljøet -
DET BLIR HVA DU SPISER











BERAS
Landbruk, mat og lokalsamfunn



Dagens situasjon: 800 millioner sulter
1,5 milliarder er overvektig









Mat og global oppvarming 
(CO2)

Ca halvparten av CO2-

utslipp fra menneskelige

aktiviteter kommer fra

matsektoren

Source: United Nations





Den økologiske forbrukeren 



Reganold & Wachter
(Nature plants 2016)



Diet for a green planet og klima
(A. Granstedt)



Del 1: Østersjøvennlig mat



24 000 måltider pr dag

60% økologisk

Samme budsjett



” Beste skolematen i Sverige”
2014 og 2015

” Matlust” nytt 5 årig 
prosjekt om bærekraftig
mat og etableringen av 
Science Park



Saltå Kvarn



Hva er kriteriene

• God og næringsriktig

• Økologisk og helst fra kretsløpsjordbruk

• Årstidsmat

• Lokal

• Mindre kjøtt, mer grønnsaker og fullkorn 

• Redusert matavfall



God og næringsriktig mat



Økologisk dyrket

Velg helst produkter fra kretsløpsgårder ( = 
Økologi pluss). Biodynamiske gårder er 
kretsløpsgårder. Ellers velg Debio godkjent eller 
EU merket økologisk





Mindre kjøtt, mer grønnsaker og 
fullkorn

Som en tommelfingerregel max 20% kjøtt og fisk av 
de totala råvarene. Når du velger kjøtt tenk på 
hvordan dyrene har hatt det og at fisken kommer 
fra et bærekraftig fiskeri. Velg fullkornsprodukter 
fremfor raffinerte, du blir mettere av det, det har 
høyere næringsverdi og mindre totalt avfall



Prøv noe nytt og godt!



Årstidsmat

Produkter som kan produseres miljøvennlig og 
resursseffektivt i den regionen du bor i , er  
bra. Når det er nødvendig med lagring må vi 
tenke på resurssbruk.



Lang sesong!







Lokalt produsert

Hva som kan regnes som lokalt varierer for ulike
produkter og ulike markeder. Maximalt 50 til 250 
km fra forbrukeren er et grovt mål. Det er
viktig å  tenke på hvor dyrefor og andre 
innsatsvarer kommer fra.



Redusere matavfallet

Vi må redusere matavfallet i primærproduksjonen, 
foredling, distribusjon, salg, tillagningen og fra
tallerkenen.

Hver nordmann kaster 42 kg pr år!



Fran avfall til ressurs



Del II: Diet for a 

Green Planet

- URBACT II pilot 

transfer project
network

”The Diet project – now being 
transferred to other cities as part 
of the pilot – provides an 
excellent example of an 
integrated urban development 
approach, with economic, 
environmental and social results.”

Eddy Adams, Thematic Pole 

Manager, URBACT



Engelsk, Svensk, Russisk
Catalan, Litauisk, Polsk 

Håndbok

Diety dla 

Zielonej 

Planety



Del III: Global bevegelse !



BERAS er partner i FN sitt 10 års 
program (2015 – 2025) for 
bærekraftige matsystemer



”Organic Food System Program”

Internationalt 
forskernettverk for  
matkvalitet, helse och 
miljø. 60 partnere fra 30 
land og fra alle
kontinenter



www.organicfoodsystem.net





Ser frem mot videre samarbeid – ta kontakt!
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