
Dyrehelse og dyrevelferd – og bærekraft

Farm to Fork -
EUs strategi for et rettferdig, sunt og 
bærekraftig matsystem

Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet
Veterinære fagdager, Lillehammer 24.-25. mars 2022



Green Deal (2019)

En tsunami av 
nytt klima- og miljøregelverk fra EU. 

• Fit for 55 (klimagassutslipp)
• Ny taksonomi for finansmarkedet
• Nullutslipp til luft, jord og vann
• Ny kjemikaliestrategi
• Mm

En av seks prioriteringer i EU for å nå FNs 17 bærekraftsmål.
De største endringene siden det indre marked ble etablert!



EUs visepresident 
Frans Timmermans
leder gjennomføringen

Vi gjør det for folket, besøk alle medlemsland!

Samarbeid på tvers!

Flere store konkrete planer på plass første 
hundre dager, bl a F2F



FNs bærekraftsmål

Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030



Parisavtalen (2015)

Alle land rapporterer tiltak og gjennomføring hvert femte år

EU-parlamentet vedtok 28.november 2021 
- en deklarasjon om at Europa befinner seg i en klimakrise
- en resolusjon om å bli klimanøytral innen 2050 

(bl a Fit for 55, 55% utslippsreduksjon innen 2030)

Dette øker presset på å levere resultater, bl a på Green Deal



European Green Deal

Klimanøytralitet – balanse mellom utslipp og opptak innen 2050
Biodiversitet – beskyttelse av naturen og artsmangfoldet
Farm to Fork-strategien – et bærekraftig matsystem
Sirkulær økonomi – effektiv utnyttelse av natur-ressurser, lang 
brukshorisont, ombruk og gjenvinning
Energi – verdensledende i grønn økonomi – «dekarbonisering»
Bygninger/renovasjon – minske energiforbruket og energitapet
Mobilitet – renere, billigere og bedre offentlige transportformer 



Matsystemet er en hjørnestein



Farm to Fork-strategien skal sikre et bærekraftig, 
rettferdig, sunt, helsemessig trygt og miljøvennlig 
matsystem

Farm to Fork skal bidra til et sunt kosthold og 
reduksjon av matsvinnet gjennom å stille krav til 
bærekraftig produksjon, distribusjon og salg

Matsystemet skal også være konkurransedyktig, 
motstandsdyktig, og fremme en global 
bærekraftig overgang 

Matkriminalitet skal bekjempes



Farm to Fork (F2F)

27 handlingspunkter

Metode: «push and pull»
Push – minimumskrav
Pull – insentiver som gjør at aktørene går 
lenger enn minimumskravene ☺

Farm to Fork Strategy (europa.eu)

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en


Bærekraftig matsystem består av tre 
dimensjoner; Klima og miljø, Økonomi og Sosial

Sosial sustatinability



27 konkrete tiltak i handlingsplanen 
frem til 2024 



Målene er fastsatt, hvordan skal de nås…..

✓ Strengere dyrevelferdsregelverk
✓ Obligatorisk ernæringsmerking, dyrevelferdsmerking og 

bærekraftsmerking
✓ Tiltak for redusert forbruk av kjøtt og høyt bearbeidete matvarer 

(salt, sukker og fett)
✓ Redusere matsvinn

EU Platform on Food Losses and Food Waste (europa.eu)

✓ Importprodukter skal oppfylle tilsvarende standarder som EU-
produktene

https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_en


Tallfestede mål i EUs Farm to Fork-strategi



Carbon farming

Hindre klimagassutslipp og forbedre 
jordkvalitet
Bl a
• Vekstskifte
• Redusert/endret gjødsling
• Jorddekke/fangvekster
• Restaurere våtmarker og myr

Det skal lønne seg!

Flere land er i gang, bl a Danmark og 
Finland

Commission consults on new EU Soil
Strategy (europa.eu)

Åpne og gode prosesser i EU –

her er fordelingen av 415 deltakere på workshop i fjor 

https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-new-eu-soil-strategy-2021-02-02_en#:~:text=The%20aim%20of%20the%20new%20EU%20Soil%20Strategy,fertility%2C%20reduce%20erosion%20and%20increase%20soil%20organic%20matter.


Slik blir nye ting lov – tiltak for redusert 
metanutslipp fra drøvtyggere



F2F - Hva skjer i Norge

www.skiftnorge.no; 
www.matdugnaden.no;
NewTools - FHI

matsvinn, 
emballasje,ressurser, 

kostråd, teknologi

http://www.skiftnorge.no/
http://www.matdugnaden.no/
https://www.fhi.no/studier/newtools/




Dyrevelferd

EU Platform on Animal Welfare 
(europa.eu)

Etter publikumshøring (40 000
innspill!) -
Bredt sammensatte paneler med
eksperter, politikere, næringer og 
NGOer

Nytt regelverk vil komme som 
forordninger.
Hvor stort handlingsrom får vi 
nasjonalt?
Vi deltar i ekspertgrupper

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare/eu-platform-animal-welfare_en


Front of pack-labelling (FOP)

• Ernæringsmerking
• Bærekraftsmerking
• Dyrevelferdsmerking

Dyrevelferdsprogrammene blir viktige her,
veterinærene er nøkkelpersonell



Mulige merkeordninger – helse og bærekraft

Fra Inception Impact assessment – Food Information and composition (2020)

Fra NewTools (FHI)



Dyrevelferdsmerking 
i Danmark 



Bærekraft-verdien av god helse er lite synlig
Sikre trygg mat og tillit



Danskene går nye 
veier…

YouTube-link: Hvad fuck er en bælgfrugt

https://youtu.be/aM7JlzYLVsk


Vår stående utfordring:

Hjelp husdyrnæringene med å 
produsere sunne råvarer
på en bærekraftig måte, 
med god dyrevelferd.

Vinne forbrukernes tillit!
Dokumentasjon
Kommunikasjon

Dette er også essensen i F2F


