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KLIMASMART MATGUIDE, 
HVA ER DET? 
Dette er en guide for deg 
som har lyst til å lære hvordan  
enkle grep i matveien kan hjelpe 
jorda vår og hvordan man kan 
leve mer klimasmart. Men hva 
er egentlig klimasmart? Jo, det 
er rett og slett noe som er bra 
for klimaet. 

I dette tilfellet snakker vi om mat. 
All matproduksjon fører til utslipp 
av klimagasser. Men vi kan sørge 
for at det slippes ut så lite som 
mulig ved å velge matvarer som 
ikke krever masse ekstra energi 
under produksjon og transport. 
Og det trenger ikke være van-
skelig! Det hele starter med hva 

dere har på handlelisten når dere 
er på butikken for å handle. Om 
det som står på listen er mat- 
varer som er snillere mot miljøet, 
har man allerede gjort en innsats 
for jordkloden vår. 

Siden det ikke alltid er så lett å 
vite hvilke matvarer som er kli-
masmarte, har vi laget denne 
guiden dere kan ta med når dere 
er på handletur. Her vil dere lære 
litt om kortreist mat, sesongba-
sert mat, klimasmarte råvarer og 
smarte merkeordninger. Heng 
guiden på kjøleskapet hjemme 
eller ha den med i matbutikken. 
Bon appetitt!





KORTREIST MAT
Kortreist mat er kanskje noe du 
har hørt snakk om før. Men hva 
betyr det egentlig at maten er 
kortreist, og hva er forskjellen på 
kortreist og langreist mat? 

All maten vi spiser, har vært på 
en reise før den havner på tall-
erkenen vår. Det betyr at den 
har blitt fraktet fra stedet den 
har blitt dyrket og produsert, til 
butikken der du kjøper den og 
til slutt hjem til deg. Når maten 
kan kalles kortreist, handler rett 
og slett om at den har blitt dyr-
ket og produsert lokalt, altså i 
nærheten av der du bor. Da er 
maten som oftest fra det landet 
du selv bor i, som for vår del 
er Norge. Ettersom Norge ikke 
er et veldig stort land, er ofte 

de fleste norske matvarer kort- 
reiste, men det er klart at dersom 
matvaren er fra Kristiansand og 
du bor i Finnmark eller motsatt, 
vil maten ha reist et godt stykke. 
Likevel vil det være mer klima- 
smart enn mat som er fraktet 
helt fra Kina eller USA, som 
gjerne blir fraktet med fly eller 
svære frakteskip. Dette kaller 
vi langreist mat. Noen matvarer 
er vi nødt til å få fra andre land, 
fordi det ikke vokser naturlig i 
Norge, som bananer. Vi kan fint 
spise langreist mat også, det er 
nemlig ikke slik at all langreist 
mat er dårligere for miljøet. Men 
det er smart å velge lokalprodu-
serte varer så ofte du kan. 



Om du for eksempel har egen 
grønnsakshage, frukttrær eller 
bærbusker i hagen din, er det 
gode eksempler på skikkelig 
kortreist mat! Kortreiste råvarer 
kan også være poteter eller 
grønnsaker som har blitt dyr-
ket i nærheten eller egg og 
melk fra en gård som ikke 

er langt unna. Som regel er 
det godt merket hvor maten 
er fra, selv om det noen gan-
ger kan være litt vanskelig å 
se. Kanskje du må granske 
varen litt nøyere enn vanlig, 
men det kan faktisk være 
litt morsomt å gå på opp- 
dagelsesferd i butikken. 
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SESONGBASERT MAT

Bringebær, jordbær, blåbær, 
multer, rabarbra, blomkål, 
brokkoli, spinat, squash, 
plommer og moreller, 
makrell, sild, ørret, østers og 
steinbit.

I de arktiske delene av jord-
kloden, som Norge er en del av, 
er årstidene delt inn i fire, nemlig 
vår, sommer, høst og vinter. Det 
som er så fint med årstidene, er 
at det er bestemte råvarer som 
blir klare for å spises i hver av 
dem. Da sier vi at råvarene er 
i sesong. I Norge er det lett å 

EN OVERSIKT OVER NOEN SESONGBASERTE MATVARER:

Asparges, hjertesalat, blad-
persille, persille, reddik, 
rukkola, spinat, spirer, sei, 
rødspette, kveite, skrei og 
rødspette

VÅR SOMMER

glemme at det ikke nødvendigvis 
er sesong for all mat hele tiden, 
fordi vi kan kjøpe det meste året 
rundt. Dette er fordi mye dyrk-
es i drivhus eller importeres fra 
andre land. Det er likevel veldig 
mange fordeler med å spise mat 
som er i sesong her i Norge. Da 
smaker råvarene gjerne ekstra 
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Epler, pærer, plommer, 
poteter, løk, rødbeter, 
gresskar, rosenkål, kålrot, 
pastinakk, sellerirot, tytte-
bær, kantarell, steinsopp, 
lam, vilt (elg, hjort, rådyr 
osv), krabbe, torsk og reker. 

Epler, kålrot, pastinakk, 
kinakål, gulrot, poteter, 
hyse/kolje, kamsk-
jell, lange, torsk og 
sjøkreps.  

VINTERHØST

godt, er lette å få tak i butikken 
og er billigere. Ta norske jord-
bær, for eksempel. Hva smaker 
vel bedre enn modne, norske 
jordbær en varm sommerdag? 
I tillegg til at det er mer klima- 
smart enn å spise råvarer som 
er enten er dyrket i et drivhus 
som krever masse strøm eller 
flydd inn fra et land langt borte.  
Siden det er ganske kaldt i Norge 
på vinteren, er det selvfølgelig 

ikke like mye som vokser på den 
tiden og da er det fint å kunne 
kjøpe råvarer det egentlig ikke 
er sesong for i butikken. Men 
selv i det kalde delene av året 
er det mye som smaker ekstra 
godt og som er enkelt å få tak 
i, som for eksempel poteter, løk, 
epler, torsk og hyse.
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KLIMASMARTE RÅVARER
Å spise klimasmart handler ikke 
bare om å spise sesongbasert 
og/eller kortreist, det handler 
også om å velge de råvarene 
som påvirker klimaet minst mulig 
og som gjør minst mulig skade 
på miljøet rundt. 

Et enkelt grep er å spise mindre 
kjøtt og heller spise mer grønn-
saker og fisk. Grunnen til at 
kjøttproduksjon er verre for mil-
jøet enn grønnsaksproduksjon, 
er fordi dyra spiser fôr og fôret 
de spiser må dyrkes først. Dette 
fôret har omtrent samme utslipp 
som matproduksjon og så kom-

mer utslippene fra dyra i tillegg 
til dette. 

Kuer og sauer gir ekstra høye ut-
slipp fordi de raper og promper 
så mye. Det er fordi de spiser 
gress som er vanskelig å fordøye. 
Alle drøvtyggere (altså dyr som 
spiser gress) har denne tunge 
fordøyelsesprosessen. Gassen 
de slipper ut består i aller størst 
grad av klimagassen metan, som 
ikke er bra for klimaet i store 
mengder. Det betyr ikke at man 
må slutte helt å spise kjøtt, men 
kanskje velge vegetariske alter-
nativer eller fisk tre til fire ganger 
i uka isteden. 



Et annet enkelt grep for å spise 
mer klimasmart er å velge råvar-
er som varer lenge og kaste 
mindre mat. På denne måten 
går så lite som mulig til spille 
og vi utnytter ressursene våre 
bedre. Noen ganger er det ikke 
mer som skal til enn at man set-
ter av litt tid til å planlegge hva 
man faktisk trenger før man drar 
på butikken for å handle. 

En tommelfingerregel er at de 
mest klimasmarte råvarene er 

de som er i sesong, og som 
dyrkes i Norge. Med det me-
ner vi frukt, grønnsaker, korn 
eller belgvekster. Egg eller 
villfanget fisk er også klimas-
marte alternativer til feks stor-
fekjøtt. Husk at forpakningen 
til matvaren inneholder masse 
nyttig informasjon. Her kan 
du blant annet finne ut hvilket 
land en vare kommer fra. 
Dette kan hjelpe deg til å ta 
klimasmarte valg når du er ute 
og handler.
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NÅR DU ER UTE 
OG HANDLER
I Norge har butikkene blitt 
flinkere og flinkere til å merke 
varene sine. Du kan selv gå på 
merkejakt i butikkene for å se 
om de voksne har vært flinke 
med å bestille inn varer som er 
snille mot miljøet. Økologiske 
varer er godt eksempel på 
dette. At noe er økologisk 
betyr at det er dyrket på natur-
lig vis – uten sprøytemidler. 

Økologisk mat kan du spise 
med god samvittighet.  
Økologiske varer har Debio-
merket på seg, som er Norges 
kontroll- og sertifiseringsinst-
ans for økologisk produksjon. 
Det er mange som tror at øko-
logisk mat smaker annerledes 
enn vanlig mat. Det er ikke 
riktig, og ofte smaker de helt 
likt. Men noen ganger er øko-
logisk mat faktisk mye bedre! 

Nyt Norge er et annet merke 
som gjør det enkelt for oss å 
handle norsk mat. Med dette 
merket blir de norske mat-
produktene enda mer synlig i 
butikken. 

En del varer er merket for 
rettferdig handel, som for 
eksempel Fairtrade og Max 
Havelaar. Dette er gjerne varer 
som er importert fra andre 
steder i verden, og sikrer at de 
som lager varen får riktig betalt 
for den. Varer som er merket 
med Miljømerket Svanen er et 
annet merke som viser at varen 
er snill mot miljøet, da det betyr 
at den ikke inneholder miljøgifter 
og mikroplast. 

Nå har også noen matvare-
produsenter laget egne merke-
ordninger som skal vise hvilke 
varer som er mer klimavennlige 
enn andre. Om butikkene satser 
på slike varer, fortjener de skryt!

BUTIKK

TORO har innført  «Klode-
merket», som skal vise 
klimaavtrykket på varen.



Nyt NorgeDebiomerket

Rainforest Alliance Certified

Miljømerket Svanen Fairtrade / Max Havelaar

UTZ - bærekraftig jordbruk



OM MILJØAGENTENE
Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker 
sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer 

miljøsinkene. Vi jobber for å gi barn troen på seg selv, 
framtiden og at det nytter å gjøre noe.
Alle miljøagenter har rett til å si ifra!

Miljøagentene er en selvstendig, frivillig og 
landsommfattende medlemsorganisasjon for barn.

Alle barn kan bli miljøagenter.
Som medlem får du en velkomstpakke, 

medlemsbladet Miljøagentrapporten fem ganger i året og 
tilbud om ulike aktiviteter både nasjonalt og i lokallag.

Vil du bli medlem? Se miljoagentene.no.

KLIMAKOKKENE ER ET SAMARBEID MELLOM TORO OG MILJØAGENTENE




