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Formålet med studien 
I denne studien har vi undersøkt om, og på hvilken måte, lokalmat kan bidra til lokal omstilling mot et 
lavutslippssamfunn. Vi har også vært opptatt av å forstå hvem som tar del i denne omstillingen, og 
om og hvordan kommuner kan fremme, iverksette og følge opp kortreist-strategier for mat og 
tilknyttede opplevelser. Prosjektet bygger på tidligere arbeid om betydningen av kortreiste kretsløp 
som strategi for kommuners klimaomstilling. 
 

Relevans av studien for Include 
Studien er relevant for kunnskapsbygging om klima- og miljøomstilling av flere årsaker:  

 Omstilling i tråd med klima- og miljøutfordringer krever reduksjon i aktivitet som bidrar til 
miljø- og klimaproblemer. Attraktive og gode lokalsamfunn er en hjørnestein i en slik 
omstilling og lokalmat er en del av dette.  

 Kunnskap om suksessfaktorer for å lykkes med lokalmatsatsinger og kommunens rolle i 
arbeidet med lokalmat er viktig for å stimulere videre satsinger i bærekraftig retning.  

 Kunnskap om hvem lokalmaten er til for og hva som skal til for å gjøre lokalmat mer 
tilgjengelig og attraktiv for bredere grupper er viktig for å kunne øke oppslutningen om 
lokalmat og dermed styrke rollen lokalmat kan spille i omstilling. 

 

Hvem har deltatt i forskningsgruppen? 

Hege Westskog ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo har ledet studien. 

Andre deltakende forskere: Thea Sandnes, SUM; Anders Tønnesen og Mikkel Vindegg, CICERO; Mette 
Talseth Solnørdal, UiT Norges arktiske universitet; og Bård Sødal Grasbekk, Insam. 

Studien er en del av forskningssenteret Include og da spesielt arbeidet med kommuner som 
endringsaktører. 
 

Hva har vi funnet ut? 

Vi har valgt ut fire case-kommuner (Hurdal, Vågå, Inderøy og Trøndelag fylkeskommune). Felles for 
disse er at de har strategier tilknyttet lokalmat, men på ulike måter. De er også geografisk 
forskjellige. Vi har gjort dokumentstudier og dybdeintervjuer med offentlige aktører, næringsliv og 
befolkning, og i noen grad deltakende observasjoner. 



 

Resultater og anbefalinger 07/2021   Side 2/3 
 

Studien viser at:  

 lokalmatsatsinger i stor utstrekning er rettet mot opplevelsesbasert reiseliv og initiert for å 
bidra til vekst i kommunen både befolkningsmessig og økonomisk. Dette er framtredende i 
alle case-studier med unntak av én. 
 

 våre case kommuner er ulike når det gjelder hvordan de jobber med lokalmat. Trøndelag og 
Inderøy er aktive tilretteleggere for lokalmat i samspill med private aktører og ser dette som 
en del av sin rolle. Hurdal og Vågå kommuner tar ikke en like aktiv rolle i lokalmatsatsinger.   

 der lokalmatsatsingen har vært sterk og institusjonalisert på tvers av kommune, næringsliv 
og frivillighet, har dette medført at lokalmat har blitt en del av lokal identitet og 
stedsutvikling. Her ser man spirer til at lokalmat fungerer som en omstillingsstrategi ved å 
bidra til at stedet blir attraktivt for befolkningen, og tilbudene er noe de benytter i ferie og 
fritid. Kultur for lokalt samarbeid styrker muligheter for å lykkes med å oppskalere 
lokalmatsatsinger. 
 

 lokalmat oppfattes i stor utstrekning som dyr festmat, og den er ikke fullt ut tilgjengelig der 
man handler mat til hverdags. Dette begrenser muligheten for mange grupper til å benytte 
seg av tilbudet. Noe lokalmat beskrives likevel som hverdagsmat (som lokale poteter, egg, 
epler og melkeprodukter).  Lokalmat tilflyter også befolkningen gjennom venner og nettverk 
(som REKO-ring), og flere dyrker mat selv. 
 

 lokalmatsatsinger i liten grad er knyttet til case-kommunenes klimastrategi, med unntak av 
Trøndelag. At rødt kjøtt skal være klimaskadelig, stilles det spørsmålstegn ved av våre 
informanter. Bruk av lokale beiteressurser, mindre bruk av kraftfor og mindre import av kjøtt 
oppfattes av de fleste som en bedre strategi for å redusere klimagassutslipp. 
 

 kommunene i mindre grad har strategier for å benytte lokalmat i egen virksomhet. Innkjøp 
av lokalmat i egen virksomhet møter mange barrierer knyttet til regelverk for innkjøp, 
ressurser i kommuneorganisasjonen, distribusjon og leveringssikkerhet. Kantinedrift som 
utelukkende drives med mål om lave kostnader, er også et hinder. 

 

Implikasjoner 

Kommunen som tilrettelegger 

Lokalmat blir i alle våre case drevet fram av et sterkt lokalt privat engasjement. Kommunenes 
engasjement er knyttet til rollen som tilrettelegger for lokalmatinitiativ i samarbeid med privat og 
frivilling sektor. En viktig faktor for at kommunene skal lykkes som tilretteleggere, er at arbeidet er 
godt institusjonalisert i kommunenes aktivitet. Dette innebærer at arbeidet ikke avhenger av 
ildsjeler, men er prioritert inn i kommunens ordinære drift. 

Hverdagsmat 

Lokalmat benyttes i hovedsak som festmat. For at lokalmat skal ha en rolle i en omstillingsstrategi er 
det viktig at man jobber for at lokalmat i større grad blir hverdagsmat og er tilgjengelig i lokale 
butikker. Man kan vurdere behov for nye typer lokalmatproduksjon, og å synliggjøre og 
tilgjengeliggjøre større deler av lokal produksjon for befolkningen. 
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Innkjøp 

Det er ikke lett for kommuner å støtte lokalmat i form av egne innkjøp. Her trengs det veiledning i 
regelverk, mer ressurser til og kompetanse om lokale innkjøp, samt større åpenhet og fleksibilitet for 
lokale leverandører. Et større fokus på hvordan mat som tilbys i kommunal virksomhet kan bli mer 
klima- og miljøvennlig, er viktig i denne sammenheng.  

Klima 

Studien vår viser at diskusjonen om rødt kjøtt og klima er betent. Resultatene indikerer at det er 
større åpenhet for å diskutere begrensninger av forbruket av rødt kjøtt når det knyttes til import av 
kjøtt og fórprodukter. Større fokus på hvordan klimautfordringer og løsninger innenfor matsektoren 
omtales og utformes er viktig for å oppnå legitimitet av klimasatsinger. Matproduksjon og -forbruk 
bør vurderes som en del av en større lokal klima- og miljøomstilling knyttet til stedsutvikling og 
stedsidentitet. 


