
 
Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 

 

Definisjon: I denne kartleggingen er “FoU innenfor landbruks- og matområdet” avgrenset til forskning 
og utvikling og ny anvendelse av kunnskap om produksjon, foredling, salg og markedsføring med 
utgangspunkt i gårdens og bygdenes ressurser. FoU relatert til landbruket og matproduksjon er 
inkludert, herunder også dyrehold, dyrehelse, dyresykdommer, human mathelse, kosthold og 
ernæring”.  

Følgende områder skal ikke inngå i kartleggingen: Fiskeri, havbruk og maritime næringer. 
Reindrift. Energiproduksjon utenfor produksjon fra tre, vann eller landbruksavfall. Vindkraft. Forskning 
på forurensning og klimaendringer som ikke kommer fra landbruket eller vil påvirke landbruket. 
Reiselivsnæring som ikke bunner i gården eller bygdene som ressurs. Helse- eller etikkaspekter som 
ikke er forankret i landbruks- og matsektoren (for eksempel humanmedisin eller samfunnsetikk 
generelt). Ernæringsforskning som ikke er forankret i landbruks- og matsektoren (som for eksempel 
klinisk ernæringsforskning).  

Med definisjonen av landbruks- og matrelatert FoU og de nevnte tematiske FoU-områdene som 
utgangspunkt, følger en videre presisering av hvert av temaområdene i nye underområder. 

Mat, helse og forbruker:  

• Primærproduksjon (plante- og husdyrproduksjon, sykdommer og skadegjørere, plantehelse 
samt dyrehelse og dyrevelferd) 

• Foredlingsindustri (logistikk, prosessering, emballering, lagring) 
• Marked/forbruker (distribusjon, forbrukeradferd og markedstrender, mat i et helseperspektiv, 

mat og matkultur i reiselivet) 

Skog, tre og energi: 

• Skogproduksjon minus bioenergi (planteforedling, sykdommer og skadegjørere, skjøtsel av 
skog, avvirkning og tømmertransport). 

• Bruk av trevirke (egenskaper, logistikk, prosessering, markeder). 
• Energi (bioenergi og biodrivstoff fra skog og jordbruk, småkraftverk). 

Tjenester: 

• Grønne tjenester (grønt reiseliv, helse, omsorgs- og pedagogiske tjenester, andre tjenester – 
gården som ressurs) 

Miljø og ressursforvaltning: 



• Ressursbruk (ressursgrunnlaget, biologisk mangfold, institusjonelle vilkår for 
ressursforvaltningen, jordvern og arealressurser, reindriftens beiteressurser, kulturlandskap og 
beiting, gjenvinning av avfall) 

• Effekter av klimaendringer på landbruk og matproduksjon, samt tilpasning til disse endringene. 
• Klimagassutslipp fra landbruk og matproduksjon (utslipp av klimagasser (karbondioksyd, 

metan, lystgass o.a.) fra landbruk- og matproduksjon. 
• Andre miljøeffekter på/av landbruk og matproduksjon (påvirkning av økosystemer, forurensing 

og arealbruk) 

Landbruk og samfunn: 

• Rammebetingelser (handelens institusjonelle rammebetingelser, markedsadgang, 
produktstandarder og kvalitetskrav) 

• Nasjonal virkemiddelbruk (landbruks-, regional-, miljøpolitikk mv.) 

 


