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Forbruksvaner er i endring

Klimaendringene

FNs bærekraftsmål

Teknologiutvikling og digitalisering

Hva kan forskningsen bidra med?
Teknologi for morgendagens landbruk

Klima-avtale

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.bondelaget.no/getfile.php/13915424-1561101887/MMA/Bilder%20NB/Mat/Mat-%20og%20landbrukspolitikk/Milj%C3%B8%2C%20energi%20og%20klima/Klimaforhandlinger/Forhandlingsdokument%206.2/IMG_8086.JPG%20%28optimized_original%29.jpg&imgrefurl=https://www.bondelaget.no/klima/inngar-klimaavtale-for-jordbruket&docid=yBlDlYXBpiepaM&tbnid=FMlZ0Jb8NTLv1M:&vet=10ahUKEwjUqcuHrKLnAhXLlYsKHVAFADYQMwhBKAAwAA..i&w=1185&h=790&bih=607&biw=1280&q=Landbrukets%20klimaavtale&ved=0ahUKEwjUqcuHrKLnAhXLlYsKHVAFADYQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Fra 0 til 70% på 3 tiår!

Suksessfaktorer:
• Forskning og kunnskapsutvikling:
• Landbrukspolitisk satsing
• Samarbeid i verdikjeden
• Langsiktig og vedvarende 

satsing!

Etter 2009 ! ?
– Mer utfordrende vær
– Økte kvalitetskrav

– Økt import av bakevarer 
(RÅK)

Utviklingen av norsk MATHVETE
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Utviklingen av norsk mathvete

Norsk mathvete, tonn Andel norsk, %



Stabil og høy andel norsk mathvete

• MATHVETE (2019 – 2023)

• PROHØST (2021-2024)

– Vår – og høsthvete

• SPROUTRESIST (2019-2024)

– Redusere groskade

– Falltallstabile sorter

Utfordringer og muligheter:
Forbedret råvarekvalitet 

Optimalt innhold
av protein

God og stabil
glutenkvalitet

Kunnskap om 
faktorer som gir
svekket gluten

Effektiv og
bærekraftig bruk

av N

Forbedret sortsmateriale



• Stor skala

– Storskala valsemølle

– Industribaker

• Mindre skala

– Handtverksbaker

– Nisjeprodusenter

Kvalitet og mengde tilpasset industriens behov



Proteinvekster til mat
- mulighetsrom for Norge:

• Vi har dyrkingspotensial for norske planteråvarer 
gjennom tilpasset dyrkingsteknikk

• Muligheter ved ny prosesseringsteknologi

• Prosessering av helseriktige produkter med høyt 
protein – og lave miljøfotavtrykk

• Muligheter for verdiskapning i norske verdikjeder





Kornarealer – kun 1 % av arealet vårt!

8

Dagens arealfordling Potensiell arealfordling
Abrahamsen et al., 2019



For bakerbransjen gir 
dette prosjektet 
spennende muligheter 
for økt bruk av norske 
råvarer. Dette vil 
nødvendigvis medføre 
muligheter for bransjen 
til å øke kunnskapen 
om bearbeiding og 
produksjon av norsk 
matkorn, sier Gunnar 
Bakke, direktør i BKLF.

Matkorninitiativet
- felles FOU- satsing på matkorn og proteinvekster



Kornforskning i NIBIO
Fokus på dyrkingsteknikk tilpasset norske forhold siden 70 tallet!
• Valg av arter og sorter
• Gjødslingsstrategier for økte avlinger og kvalitet med redusert 

miljøbelastning
• Integrert plantevern (sopp, ugras, insekter)
• Dyrkingssystemer, vekstskifte
• Presisjonsjordbruk 



Forskning og undervisning på korn og 
åkervekster er et kjerneområde ved NMBU

Planteforedling/sortsutvikling siden 1900
• Forbedret  kvalitet
• Klimatilpassede sorter
• Bedre sykdomsresistens
• Større avling, effektiv ressursutnyttelse
• Presisjonsgenetikk 



Forskning på råvare, prosessteknologi, 
innovasjon og forbrukerkunnskap

• Nye teknologier
 



FoU samarbeid langs hele verdikjeden 

Agronomi

Prosessering

Sortsutvikling



Takk for 
oppmerksomheten!
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