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Av forskningsleder Carlo Aall, Vestlandsforsking

Bærekraftig utvikling innen 
landbruks- og matsektoren
•Hvordan kan vi forstå begrepet?
•Er noen kriterier viktigere enn andre?
•Er det relevante måleindikatorer?

Presentasjon på ”Bærekraftseminar” for Bioforsk 
Arrangert av Bioforsk Økologisk
Tingvoll, 24. mars 2011
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Disposisjon

 Utgangspunkt
 Fra begrep til et mål

 Forskingsforutsetning
 Forskning og normativitet

 Forskningspraksis
 Forskning på, om og for bærekraftig 

utvikling
 Et begrep i utvikling

 Drevet fram av konflikter eller ny 
innsikt?

 Hva er bærekraftig landbruk?

Case: 
20 års forskningsetisk 
diskusjon og forskning 
omkring bærekraftig 
utvikling ved 
Vestlandsforsking
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Bærekraftbegrepets historiske utvikling i en 
miljøpolitisk sammenheng
 Bærekraft utelukkende som et fysisk konsept 

 Knyttet til høsting av en enkelt biologisk ressurs (for eksempel 
skog)

 Bærekraft som et bredere fysisk-biologisk konsept 
 Knyttet til forståelse av populasjonsdynamikk for en art eller 

samspill mellom arter og de fysiske omgivelsene innen et 
økosystemer (for eksempel flerbestandsforvaltning av 
fiskeriressurser)

 Bærekraft som et fysisk-biologisk-sosialt konsept
 Forestillingen om ”bærekraft” overføres til forholdet mellom natur, 

menneske og samfunn  målet om en bærekraftig utvikling
Kilde: Dixon og Fallon 1989 
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Bærekraftmålets doble normativitet

1. Målet skisserer en ønsket samfunnsutvikling
 Det å oppnå en bærekraft utvikling – til forskjell fra andre former 

for overordnede mål om samfunnsutviklingen (eks ”maksimal 
økonomisk vekst”)

2. Begrepet inneholder i seg selv normative forestillinger
 Forestillingen om at naturen har en egenverdi

 Forestillingen om at det er riktig å arbeide for en global 
rettferdighet

 Forestillingen om at det er riktig å arbeide for en 
generasjonsrettferdighet

Kilde: Høyer 1997 
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Forskning og normativitet

 Post-positivisme
 Ingen gyldig posisjon lenger å hevde at forskningen kan – eller bør – være 

absolutt verdinøytral og objektiv

 Men heller ikke ”full relativisme”
 De forskningsetiske komiteene har formulert viktige kjøreregler for både 

den natur- og samfunnsvitenskapelige forskningen

 Etiske kjøreregler for forskning er særlig viktig ved
 Forskingsfelt som omhandler normer

 Forskingsfelt som omhandler sterke interessemotsetninger

 Forskingsfelt som (derfor) lett blir involvert i opphetede politiske debatter

 Bærekraftig utvikling er et slikt forskningsfelt!
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Forskningsetiske retningslinjer for 
samfunnsvitenskap mm
 Utgitt av ”Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora”

 Hva retningslinjene omtaler (i prioritert rekkefølge)
1. Forskningens interne praksis, med hovedvekt på vitenskapelig 

publisering

2. Relasjonene mellom forskningen og studieobjektene

3. Relasjonene mellom forskningen og samfunnet for øvrig

 Retningslinjene (neste lysark)



www.vestforsk.no

Forskersamfunnet  
Vitenskapelig redelighet  
Plagiat  
God henvisningsskikk  
Etterprøving og etterbruk av forskningsmateriale  
Faglige bedømmelser  
Forpliktelse i kollegiale forhold  
Forholdet mellom student og veileder  
Veileder og prosjektleders ansvar  

 

Hensyn til personer 
Krav om respekt for menneskeverdet  
Krav om respekt for integritet, frihet og 
medbestemmelse  
Krav om å unngå skade og alvorlige 
belastninger  
Krav om å informere dem som utforskes  
Krav om informert og fritt samtykke  
Konsesjon og meldeplikt  
Hensynet til tredjepart  
Barns krav på beskyttelse  
Krav om respekt for individers privatliv og nære 
relasjoner  
Krav om konfidensialitet  
Krav om å begrense gjenbruk  
Krav til lagring av opplysninger som kan 
identifisere enkeltpersoner  
Hensynet til menneskers ettermæle  
Hensynet til andres verdier og handlingsmotiver 
Forskerens ansvar for å fremtre med klarhet  

 

Oppdragsforskning  
Balanse mellom oppdragsforskning og 
forskerstyrt forskning  
Styring av forskningsoppdrag  
Forskningsinstitusjonene og den enkelte forsker  
Forskeres og forskningsinstitusjoners 
uavhengighet  
Informasjon om finansiering av forskning  
Bruk av forskningsresultatene  
Rett til offentliggjøring  

Hensyn til grupper og institusjoner  
Kravet om uavhengighet  
Hensynet til private interesser  
Hensynet til offentlig forvaltning  
Hensynet til utsatte grupper  
Vern av kulturminner  
Forskning i andre kulturer og tider  
Grenser for kulturell anerkjennelse. 

Forskningsformidling  
Formidling som faglig oppgave  
Krav til individer og institusjoner  
Tverrfaglig diskusjon og demokratisk allmennhet 
Deltakelse i samfunnsdebatt og ansvar for 
hvordan forskning tolkes  
Formidling og etterrettelighet  
Krav om å tilbakeføre forskningsresultater 
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Noen sentrale kjøreregler

 Forskningsinstitusjonenes samfunnsansvar
 Jf formuleringen ”Forskningspolitiske institusjoner bør søke å prioritere 

forskningsinnsatser slik at de… kan komme samfunn og kultur til gode”

 Interesseuavhengighet
 En utfordring for oppdragsforskningsinstitusjoner med sterke bånd til 

enkeltnæringer og –departementer

 Gjennomsiktighet
 En utfordring ifht kommersialisering av forskning, og da særlig bruken av 

konsulentfirmaer til forskningsoppdrag

 Forskerens samfunnsansvar
 Jf formuleringen ”Forskere bør bidra til det offentlige ordskifte med 

vitenskapsbasert argumentasjon”
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Skillet mellom forsking om, på, for og i

1. Forskning om
 Avstanden mellom forsker og studieobjekt er stor, og det er ingen eller liten grad av 

oppdragsstyring. Studieobjektet er ofte abstrakt.

 Eks forskning om utviklingen av begrepet bærekraftig

2. Forskning på
 Avstanden mellom forsker og studieobjekt er noe mindre enn (1), og det er ingen 

eller liten grad av oppdragsstyring. Studieobjektet er en konkret aktør.

 Eks forskning om kommunenes arbeid med bærekraftig utvikling

3. Forskning for
 Oppdragsforskningsprosjekt der avstanden mellom forsker og studieobjekt er liten.

 Eks evaluering av kommunenes arbeid med bærekraftig utvikling

4. Forskning i
 Aksjonsforskning der forskeren deltar i utviklingsprosesser

 Eks utvikling og utprøving av styringsverktøy for en bærekraftig utvikling
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Hvordan forske om, på, for og i bærekraftig 
utvikling?
 Strategisk forskning

 Forskning til støtte for realisering av overordnede samfunnsmessige mål

 Vil (også) måtte omfatte en kritisk evaluering av måloppnåelse og (derfor) 
en problematisering av de verdiene som ligger til grunn for målene og 
hvordan de samme målene fortolkes

 Eksempler på forskningsenheter med et slikt mandat
 ProSus: Program for Research and Documentation

for a Sustainable Society, tilknyttet UiO, avsluttet i 2006 
(www.prosus.uio.no)

 Forskningssenter for bærekraftig reiseliv, tilknyttet Vestlandsforsking og 
Høgskulen i Sogn og Fjordane (www.vestforsk.no)

 I det videre vil jeg vise eksempler fra samarbeidet 
Vestlandsforsking har hatt med ProSus og egen forskning på
bærekraftig reiseliv
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Bærekraftforskning ved Vestlandsforsking

 Begrepsanalyse

 Utvikling av bærekraftkriterier

 Utvikling av bærekraftindikatorer

 Evaluering av bærekraftpraksis i politikk, næringsliv og på
individuelt nivå
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Begrepsanalyse

 Hva er begrepets opphav – hvem formulerte begrepet først?
 Hva er tankeinnholdet som begrepet står for?
 Hva er forskjellen mellom dette begrepet og andre nærliggende 

begrep?
 På hvilke måter skiller hva som legges i begrepet seg mellom 

noen innflytelsesrike skoler og teorier?
 Er det mulig å integrere de ulike variasjonene av begrepet som 

finnes i litteraturen?
 Er det mulig å etablere en form for grunnlogikk eller minste 

felles multiplum i begrepsforståelse?
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Eksempler på resultater fra begrepsanalyse av 
bærekraftig utvikling
 Diskursivt opphav (Lafferty og Langhelle 1995, Høyer 1997)

 Bærekraftigdelen: Forstlig-, økologisk- og miljøbegrep

 Utviklingsdelen: Menneskelige behov, fordelingshensyn og utviklingspolitikk

 Et rettighetsbegrep inspirert av kontrakt-teoretisk tenkning

 Et konsistent begrep?
 Mähler (1990) viser at det i Brundtlandrapporten er minst seks ulike 

definisjoner av begrepet som ikke nødvendigvis er forenelige

 Allerede i 1992 – 5 år etter at begrepet ble lansert som overordnet politisk 
mål - ble det har påvist minst 70 ulike definisjoner av begrepet bærekraftig 
utvikling (Holmberg 1992) 

 To viktige motsetninger i begrepet (Lele 1991)
 En ufullstendig forståelse av koblingen mellom fattigdom og 

miljøødeleggelse

 Begrepsmessige uklarheter om hvilken rolle økonomisk vekst har i forhold 
til målet om en bærekraftig utvikling 
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Er det da mulig å etablere en minste felles 
multiplum grunnforståelse av begrepet?
 Verdenskommisjonens rapport (1987)

 «Tolkningene vil variere, men må ha visse fellestrekk og må stamme fra en felles 
oppfatning av grunnbegrepet bærekraftig utvikling og en bred strategisk ramme for 
hvordan en slik utvikling kan oppnås».

 Timoty O’Riordan (1993):
 «Bærekraftig utvikling kan være et fantasiprodukt. Det kan indikere alle slags 

motsigelser. Det kan tolkes tvetydig av alle slags mennesker av alle slags årsaker. 
Men som et ideal er det i våre dager like så hardnakket et politisk begrep som 
demokrati, rettferdighet og frihet er det. Ja, det kan ikke løsrives fra disse tre idealer. 
Hvis utsikten til en jord som er ubeboelig for millioner av mennesker ikke kan anspore 
til en sammensmelting av disse store sannhetene i mennesketilværelsen, så sier dette 
mye om menneskefamiliens mislykkede forvaltning av sin jordiske husholdning».

 Derfor: Det er mulig å etablere noen kjernekarakteristika som fanger opp 
 De politiske intensjonene som lå bak Verdenskommisjonens lanseringen av 

bærekraftig utvikling som et overordnet samfunnsmål 

 De politiske realiteter som ligger i den historisk sett bemerkelsesverdige store 
politiske tilslutningen målet har fått internasjonalt
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Første trinn i å utvikle noen kjernekarakteristika
Hva sier Verdenskommisjonens rapport?
 Det vanligste sitatet (Verdenskommisjonens 1987)

 «Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov»

 Gjenstående spørsmål
 Hva er ”behov”?

 Sier ingen ting om fordeling innen generasjoner

 En viktig supplerende del av definisjon som gjerne blir utelatt 
(Verdenskommisjonens rapport 1987)
 «Den (bærekraftig utvikling) omfatter to nøkkelmomenter: (1) Det å dekke behov, 

spesielt grunnbehovene til verdens fattige, som bør gis første prioritet: og (2) idéen 
om begrensningene som dagens teknologi og sosiale organisering legger på miljøets 
muligheter til å imøtekomme dagens og fremtidens behov»

 Viktig supplement fordi
 Peker i retning av hva som menes med ”behov”

 Viser at det er en absolutt grense for tilgangen på ressurser, selv om den kan utvides 
gjennom teknologiske og sosiale endringer



www.vestforsk.no

Andre trinn i å utvikle noen kjernekarakteristika
Hva sier norske stortingsmeldinger?
1. Det økologiske perspektivet

 Ta vare på det biologiske mangfoldet på jorda

2. Velferdsperspektivet
 Sikre at alle i dag har lik rett til å få tilfredsstilt sine grunnleggende 

behov

3. Generasjonsperspektivet
 Sikre at alle i framtida har lik rett til å få tilfredsstilt sine 

grunnleggende behov.

Kilde: Stortingsmelding 58 (1996-97): Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling
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Tredje trinn i å utvikle noen kjernekarakteristika
Utvikling av faglig konsistente kjernekarakteristika
 Extra prima karakteristika

1. Økologisk bærekraft

2. Tilfredsstillelse av grunnleggende behov

 Prima karakteristika
1. Naturens egenverdi

2. Langsiktighet

3. Rettferdig fordeling av goder og byrder globalt

4. Rettferdig fordeling av goder og byrder i tid

5. Årsaksorientert miljøpolitikk/energipolitikk

6. Føre-var-prinsippet

 Sekunda karakteristika
1. Redusere energiforbruk i rike land

2. Redusere klimagassutslipp i rike land

3. Vern av biodiversitet

Mål-middel relasjon 
mellom de tre 
nivåene

Prioritert rekkefølge 
innen de tre 
nivåene
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Eksempel på utvikling av sektorspesifikke 
bærekraftindikatorer: kommunesektoren

Nivå 1:  Universelle normer

Økologisk bærekraft
Tilfredsstille 

grunnleggende behov

Naturens 
egenverdi

Lang- 
siktighet

Rettferdig 
fordeling 

av goder og 
byrder 
globalt

Rettferdig 
fordeling 
av goder 
og byrder  
over tid

Årsaks- 
orientert 

miljøvern

Offentlig og 
folkelig 

deltakelse

Nivå 2:  Kommunale bærekrafttema

Reduksjon 
av utslipp 

som skader 
atmosfæren

Forurensning 
innenfor 
naturens 

tålegrense

Reduksjon 
av energi- 
forbruket

Vern av det 
biologiske 

mangfoldet

Bærekraftig 
høsting av 

natur- 
ressurser

Ansvarlig- 
gjøring av 

alle sektorer

Folkelig 
deltakelse

Holdnings-
skapende 

arbeid

Rettferdig 
fordeling 
innenfor 

nålevende 
generasjoner

Føre var 
prinsippet

Rettferdig 
fordeling 
mellom 

generasjoner

Internasjonalt 
engasjement

Redusert 
forbruk av 
materielle 
ressurser

Miljø- 
endringer må 
ikke skader 
vår helse

Redusert 
mobilitet

(må klargjøres av den enkelte kommune)

(må klargjøres av den enkelte kommune)

Nivå 3: Kommunale bærekraftmål

Nivå 4:   Bærekraftindikatorer

Kilde: Aall og Høyer 1997 Kilde: KS / www.livskraftigekommuner.no
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Eksempel på utvikling av sektorspesifikke 
bærekraftindikatorer: reiselivssektoren

Kilde: Vestlandsforsking / 
NCE Tourism Fjord 
Norway 2011
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Eksempel på utvikling av individrettede 
bærekraftindikatorer

Kilde: www.vestforsk.no
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”Utvisket”:
If sustainable development is everything, maybe it is 

nothing?

”Utvannet”:
Den justerte betydningen

Begrepsutvikling eller –utvanning?

Sterk bærekraft:
”Få” miljøtema

”Få” grunnleggende behov

Svak bærekraft:
”Mange” miljøtema

”Mange” grunnleggende behov

Smal bærekraft:
Få bærekraftdimensjoner
(økologisk og sosial 
bærekraft)

Bred bærekraft:
Mange bærekraftdimensjoner
(i tillegg: økonomisk, kulturell, 

etisk…)

”Konsentrert”:
Den opprinnelige 

betydningen

Bredde

Styrke



www.vestforsk.no

Berekraftig utvikling eller berre kraftig 
utvikling?
Innovasjon Norge sitt forslag til indikatorer for et bærekraftig reiseliv

Bygger på reiselivsnæringens internasjonale definisjon av bærekraftig 
reiseliv – som igjen bygger på Trippel Bottom Line tilnærmingen
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Tripple bottom line (3B)

 En betegnelse funnet på av miljøjournalisten John 
Elkington i 1994

 Formålet (slik han selv beskriver det) med å lansere 3B-
betegnelsen var å finne en måte å få næringslivet til å
engasjere seg i bærekraftdebatten

 Elkingtons tankegang (slik han selv beskriver det) var: 
 Ta utgangspunkt i den eksisterende betegnelsen ”bottom line”

(=økonomisk overskudd)
 Definere den eksisterende ”sosiale bevegelsen” i næringslivet som 

den andre bottom line (altså det å ta hensyn til arbeidsrettigheter, 
ikke bruke barnearbeidere og lignende)

 Bruke disse to aksepterte debattene til å lansere inn 
bærekraftdebatten, og kalle den tredje bottom line
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Problemet med 3B
 I etterkant har det skjedd en begrepsvridning der 3B har påvirket hvordan både 

forskere og politikere omtaler bærekraftbegrepet

 Problemet her er at bruken av 3B-termen har blitt overført fra en sammenheng 
(et retorisk ”knep” formål å ”selge inn” bærekraftdebatten i næringslivet) til en 
annen sammenheng (”kampen” om forståelsen av begrepet bærekraftig 
utvikling)

 I Elkingtons opprinnelige betydning er bærekraftig utvikling knyttet til den ”tredje”
bottom line, mens i den overførte samfunnsmessige bruken av 3B har 
bærekraftbegrepet blitt ensbetydende med alle tre ”bottom line”; dermed har det 
skjedd en kraftig utvanning og perspektivforsyvning av bærekraftbegrepet i 
forhold til sitt opprinnelige begrepsinnhold
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Hva så med jordbruket – hva er kriteriene for et 
bærekraftig landbruk?
 Premisser

 Er systemavgrensning av ”landbruk” gitt?

 Er sammensetning av matforbruket nasjonalt og globalt gitt?

 Er tilgang på fossil energi og fosfor gitt (for all framtid)?

 Er konsekvensene nasjonalt og globalt av klimaendringer gitt?

 Aktuelle kriterier
 Bidra til en mer rettferdig fordeling globalt?

 Opprettholde eller øke biologisk mangfold?

 Halvere energiforbruket i den rike del av verden?

 Minimere bruken av miljøgifter?

 Redusere klimagassutslippene med 80-100%?
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Hvor bærekraftig er jordbruket?

 Produksjonsperspektiv
 Det konvensjonelle landbruket?

 Det økologiske landbruket?

 Det biodynamiske landbruket?

 Lokalmat landbruket?

 Hobbylandbruket?

 osv

 Forbruksperspektivet
 Det ”norske kostholdet”?

 Vegetarkosthold?

 Fisk?

 Rødt kjøtt?

 osv

Kilde: Gössling mfl 2011 

Anbefalinger om klimavennlig matforbruk
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Takk for meg – og lykke til med den videre debatten!

Carlo Aall
991 27 222
caa@vestforsk.no


