Internasjonalt forskningsprosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring
og matsikkerhet
SALSA er et internasjonalt forskningsprosjekt der formålet er å studere hvordan de små brukene bidrar
til verdens ernæring og matsikkerhet. Målet er å synliggjøre hvilket bidrag et småskala
landbrukssystem har i den totale matsikkerhetssituasjonen. Prosjektet har valgt ut 30
referanseregioner i Europa og Afrika, inkludert Norge, innenfor ulike matsystemer. Norsk senter for
Bygdeforskning skal lede den norske delen av prosjektet. Norge har et relativt spredt, småskala
bruksstruktur og selvstendig bønder som har betydning for både matsystemet, økosystemet og for
sosio-kulturelle forhold på bygdene. Ved å få fram bidrag, variasjon, samarbeid, potensial og
utfordringer skal prosjektet gi en bedre forståelse av småbønders rolle i mat- og ernæringssikkerhet.

Hedmark
I forskningsprosjektet er Hedmark valgt ut som
den eneste regionen fra Norge, hvor det ved hjelp
av ulike tilnærminger skal studeres hvordan små
bruk bidrar i den lokale og nasjonale
matsikkerheten.

Gjennom intervju med bønder som driver små
bruk i Hedmark, ønsker vi å få innblikk i
produksjonen på bruket, hva som produseres, hva
som selges av gårdens produksjon og hva som
inngår i gårdshusholdets eget forbruk.

Brukerkontakt
Intervju og satellitt som metode
I tillegg til statistikk, dokumentstudier og intervju
skal prosjektet drive metodisk nybrottsarbeid ved
å inkludere satellittdata i analysene. Ved hjelp av
tilgjengelige data om landbruksstruktur, arealbruk
og satellittbilder, er målet å fremskaffe pålitelige
estimater av blant annet tilgang til mat, som
skapes av en struktur med små bruk.
En svært viktig del av prosjektet er intervju med
bønder som driver små bruk og/eller små
matbedrifter. Her er små bruk definert etter
størrelse (maks 50 dekar) og økonomi (maks
250 000 kroner i omsetning).

Prosjektet skal ha tett kontakt med brukere, og
særlig med relevante aktører innen politikk- og
forvaltning. Målet er å skape en arena for felles
erfaringsutveksling og kunnskapsbygging med
småskala bønder og deres organisasjoner.
Bygdeforskning samarbeider med Norsk Bonde- og
Småbrukarlag.
Finansiering
SALSA er finansiert av den Europeiske
forskningsfinansieringen Horizon 2020 (20142020). For mer info kan du besøke prosjektets
hjemmeside: http://www.salsa.uevora.pt/en/

Kontakt:
Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på epost eller telefon.
Hilde Bjørkhaug, Epost: hilde.bjorkhaug@bygdeforskning.no, Tlf: 971 80 178
Alexander Thanem, Epost: Alexander.thanem@bygdeforskning.no, Tlf: 480 36 236

