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VKM møter fremtiden

Verdenssamfunnet står ovenfor store globale 
utfordringer knyttet til mat, helse, miljø og klima. 
Disse utfordringene er nært flettet i hverandre, og er 
både vitenskapelig og forvaltningsmessig komplekse. 
Nøkkelen til å møte disse utfordringene er å legge 
til rette for En kunnskapsbasert samfunnsutvikling, 
der politikkutvikling og prioriteringer er basert på 
en åpen, systematisk og etterprøvbar sammenstilling 
av relevant nasjonal og internasjonal kunnskap. 
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) ønsker å 
være Norges viktigste bidragsyter til vitenskapsbaserte 
risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger, 
systematiske kunnskapsoppsummeringer og 
andre typer uavhengige kunnskapssynteser i 
skjæringspunktet mellom mat, helse, miljø og klima.  

Internasjonale sammenstillinger av vitenskapelig 
kunnskap har i de siste tiårene dokumentert 
gjennomgripende globale endringer av jordens 
klima- og miljøtilstand. Disse endringene påvirker 
matproduksjon, matsikkerhet, mattrygghet, 
folkehelse og naturverdier - med tette koblinger som 
gjør det nødvendig med en helhetlig tilnærming 

- et én helseperspektiv. I 2019 presenterte det 
internasjonale naturpanelet (IPBES) den første globale 
synteserapporten om naturens tilstand. Rapporten 
dokumenterer et stort tap av naturmangfold og 
naturverdier, med konsekvenser for menneskers helse 
og livsgrunnlag. Funnene i rapporten er dramatiske: 
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en million arter står på kanten av utryddelse 
og tapet av naturmangfold akselererer år for år. 
Endringer i bruk av landareal er den største driveren 
bak tap av natur. Andre faktorer er økt bruk av 
havressursene, overhøsting, forurensinger, spredning 
av fremmede organismer, og klimaendringer som 
rapportert fra FNs klimapanel siden 1990. En 
2021-rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) viser 
at det må gjennomgripende samfunnsendringer til 
i alle land for å løse verdenssamfunnets samlede 
miljøutfordringer.  Rapporten, som er en syntese av 
om lag 25 globale miljørapporter, konkluderer med 
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at klimautslipp, forurensning og tap arter og natur er 
faktorer som må ses og jobbes med i sammenheng. 
Mat og matproduksjon påvirker direkte og gjensidig 
klima og biosfære, arealbruk og ressurser, helse og 
samfunn, teknologi, økonomi og handel. Mat og 
matproduksjonen kan dermed sees som et nav som 
knytter sammen FNs 17 bærekraftsmål. Vi må ta det 
samlede internasjonale kunnskapsgrunnlaget i bruk til 
utarbeidelse av bærekraftige tverrsektorielle løsninger 
for framtiden.  

En rekke nasjonale og internasjonale strategier skal 
bidra til bærekraftig matproduksjon, matsikkerhet 
og mattrygghet, og en fellesnevner for disse er 
at de utvikler seg mot å bli stadig mer helhetlige 
og tverrsektorielle. Europakommisjonens «Green 
Deal»-satsing med «Fra jord til bord»-strategien 
og «Biodiversitetstrategien for 2030» gir nye og 
høye ambisjonsnivåer for hvordan Europa skal 
lykkes med å utvikle et bærekraftig landbruk, 
fiskeri- og akvakulturnæring, og bærekraftige og 
robuste matsystemer, reduserte klimagassutslipp, 
og hindre tap av natur og biologisk mangfold. Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(European Food Safety Authority, EFSA) står 
sentralt i implementeringen av det internasjonale 
arbeidet for bærekraftig og trygg mat for det 
europeiske markedet. Den nye utgaven av Nordiske 
næringsstoffanbefalinger (NNR, 2022) vil også 

integrere bærekraft i de matvarebaserte kostrådene. I 
Norge må det arbeides på tvers av sektorer for å nå 
de strategiske målene nasjonalt og internasjonalt. I 
den sammenheng ønsker VKM å være et bindeledd 
mellom norske myndigheter, EFSA, og nasjonale og 
internasjonale forskningsmiljøer.   

Et felles, omforent kunnskapsgrunnlag er en viktig 
forutsetning for befolkningens tillit og forståelse for 
politiske beslutninger og strategiske prioriteringer. 
Kunnskapsgrunnlag til støtte for politikkutforming og 
forvaltning må sammenstilles på en systematisk måte. 
For å sikre høy vitenskapelig kvalitet og legitimitet 
i kunnskapssyntesene benytter VKM metoder som 
sikrer etterprøvbarhet, åpenhet, og ikke minst at all 
relevant kunnskap vurderes. Som en faglig uavhengig 
vitenskapskomité med bred, tverrfaglig kompetanse 
leverer VKM et omforent kunnskapsgrunnlag på tvers 
av sektorer, fagfelt og fagmiljøer. 

Vi håper dette dokumentet blir et godt veikart for å nå 
VKMs mål som understøtter vår visjon for den neste 
fireårsperioden.   

Cecilie Rolstad Denby  
Direktør for VKMs sekretariat
mars 2021
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VKM i verden
VKM er vitenskapelig myndighet for Norge i 
Konvensjonen for regulering av internasjonal 
handel med truede plante- og dyrearter (CITES) og 
sekretariatet i VKM er norsk kontaktpunkt for Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 
EFSA.

Våre kjerneverdier: vitenskapelig, 
uavhengig, åpen og tverrfaglig 
VKM består av en vitenskapelig, tverrfaglig komité 
med oppnevnte eksperter og et vitenskapelig 
sekretariat. Komiteen består av om lag 100 uavhengige 
vitenskapelige eksperter innen en rekke ulike fagfelt, 
rekruttert fra ulike kunnskapsinstitusjoner i Skandinavia. 
Ekspertene deltar i VKM i kraft av egen faglig ekspertise 
og er ikke representanter for institusjonene de er ansatt 
ved eller andre interesser.

Komiteen oppnevnes av Helse- og omsorgs- 
departementet for fire år av gangen etter åpen utlysning. 
Søkernes vitenskapelige kompetanse blir vurdert av en 
uavhengig, ekstern bedømmelseskomité. Oppnevningen 
skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, 
Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet.

VKM praktiserer full åpenhet om datagrunnlag og 
metoder i arbeidet, og sørger for at de vitenskapelige 
vurderingene er offentlig tilgjengelige. VKM sørger for 
habilitet blant eksperter og sikrer relevant kompetanse i 
arbeidet med de vitenskapelige vurderingene for å sikre 
uavhengighet og kvalitet. Ingen kan instruere komiteen 
eller sekretariatet i faglige spørsmål.

Komiteen har det faglige ansvaret for vurderingene som 
utgår fra VKM.

Les mer: Uavhengige kunnskapssynteser – grunnlag for 
kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet

Samfunnsoppdraget vårt
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en faglig 
uavhengig komité på mat-, helse- og miljøområdet. 
Formålet med VKM er å sikre uavhengige 
vitenskapelige vurderinger av forhold som har direkte 
eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat 
langs hele matkjeden og for miljøet.

VKM leverer vitenskapelige kunnskapssynteser 
(strukturert oppsummering av forskningsbasert 
kunnskap), i form av risikovurderinger, 
nytte- og risikovurderinger, systematiske 
kunnskapsoppsummeringer og andre vitenskapelige 
vurderinger. Vurderingene dekker områdene 
mattrygghet, ernæring, kosmetikk, dyrehelse, 
dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler, 
genmodifiserte organismer, mikrobiologiske produkter, 
fremmede organismer og handel med truede arter.

Vurderingene baseres på oppdatert og relevant 
forskning. Ved å fremheve behovet for ny kunnskap 
innen relevante fagfelt er VKM en pådriver for forskning 
og da særlig på nasjonalt nivå.

VKMs rolle i mat- og miljøforvaltningen
De vitenskapelige kunnskapssyntesene gjøres på 
oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet som 
bruker disse som grunnlag for å utvikle regelverk 
i sine løpende forvaltningsoppgaver og til å 
utarbeide råd og gi innspill til departementene. 
VKM gjør også vurderinger av aktuelle 
problemstillinger på eget initiativ.

Kunnskapssyntesene gjøres adskilt fra og 
uavhengig av forvaltningens beslutninger. VKM 
skal ikke gi råd, eller ta stilling til hvordan risiko og 
annen kunnskap skal håndteres, men kan utrede 
konsekvenser av ulike handlingsalternativer.

Om VKM
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Vår visjon
Kunnskapsbasert bærekraftig samfunnsutvikling 

Vårt mål
Styrke den uavhengige kunnskapens rolle i en helhetlig politikkutforming og 
forvaltning av mat, helse og miljø  

Strategiske satsningsområder:
1. Uavhengig kunnskapsgrunnlag av høy kvalitet
2. Tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag
3. Stimulere til økt forskning innen relevante fagfelt
4. Synlig og relevant aktør
5. Attraktivt VKM

Strategi 2021-2024

Strategi 2021-2024Strategi 2021-2024  
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Uavhengig kunnskapsgrunnlag av 
høy kvalitet
Et felles omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for befolkningens tillit og forståelse 
for politiske beslutninger og strategiske prioriteringer. VKMs vitenskapelige vurderinger skal gi 
forvaltningen et uavhengig, helhetlig, åpent og etterprøvbart kunnskapsgrunnlag til støtte for 
politikkutforming og forvaltning innenfor mat, helse og miljø.

• Vi oppnår høy kvalitet igjennom kompetente og motiverte medlemmer og ansatte

• Vi sikrer habilitet og uavhengighet

• Våre vurderinger er etterprøvbare og basert på oppdatert og relevant kunnskap 

• Vi følger internasjonale standarder og retningslinjer 

• Vi utvikler metoder og bidrar inn i internasjonalt metodearbeid 

• Vi sikrer kvalitet, relevans og åpenhet og tilrettelegger for innspill på våre vurderinger gjennom 
bruk av fagfeller og åpne høringer 

Samfunnet står overfor komplekse problemstillinger i forvaltningen av mat-, helse 
og miljøressurser. VKMs brede kompetanse innen disse områdene gir oss et solid 
utgangspunkt for å levere vitenskapelige vurderinger. 

• Vi gjør flere vurderinger på tvers av fagområder og sektorer

• Vi tar selv initiativ til vurderinger av viktige samfunnsaktuelle problemstillinger

• Gjennom å være en arena for samarbeid mellom ulike aktører innen forvaltningen bidrar 
vi til helhetlig kunnskapsbasert forvaltning

Tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag
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Stimulere til økt forskning innen 
relevante fagfelt

Globale bærekraftsutfordringer stiller samfunnet ovenfor nye og tverrfaglige 
kunnskapsbehov. VKM er en pådriver, nasjonalt og internasjonalt, for forskning 
og åpen tilgang til relevant kunnskap innenfor områdene mattrygghet, 
matproduksjon, helse og miljø.

• Vi gir innspill til samfunnet og relevante aktører om kunnskapsbehov innenfor VKMs 
fagområder

• Vi er en aktiv deltager i etablering av digitale systemer for utveksling av kunnskap og 
data som er relevant for våre vurderinger og for forvaltningen

• Vi styrker norske forskningsmiljøers kompetanse og posisjon innenfor VKMs fagområder 
og inn mot kunnskapsbasert samfunnsutvikling

Maten og miljøet er grunnleggende og sentrale for de store globale 
samfunnsutfordringene. VKM er en relevant og samfunnsnyttig aktør som 
bidrar til kunnskapsbaserte løsninger. 

• Vi har god dialog med berørte parter

• Vi er en aktiv og nyansert samfunnsdebattant

• Tydelig kommunikasjon

• Vi deltar aktivt i relevante nettverk, nasjonalt og internasjonalt

Synlig og relevant aktør 
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Attraktivt VKM 
VKMs oppgave med å levere vitenskapelige vurderinger innenfor mat, helse 
og miljø er kompleks og faglig utfordrende. VKM skal derfor tiltrekke seg og 
beholde den beste kompetansen i komiteen og i sekretariatet. 

• Vi jobber med samfunnsaktuelle oppdrag

• Vi satser på kompetanseutvikling

• Vi sørger for gode arbeidsprosesser på alle plan

• Vi etterstreber konkurransedyktige arbeidsvilkår

• Vi jobber for et godt og inkluderende arbeidsmiljø 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 
Pb 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Sandakerveien 24 C, bygg D, inngang D11 
0473 Oslo
Telefon: 21 62 28 00
E-post: vkm@vkm.no

vkm.no
@VKMmatogmiljo
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