Delmål til mål 2
2.1) Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og
personer i utsatte situasjoner, blant andre spedbarn, tilgang til trygg,
ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat hele året.
2.2) Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innen 2025 nå
de internasjonalt avtalte målene som gjelder veksthemming og
avmagring hos barn under fem år, samt ivareta ernæringsbehovene til
unge jenter, gravide, ammende mødre og eldre personer.
2.3) Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til
småskalaprodusenter i landbruket, særlig kvinner, urfolk, drivere av
familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og
lik tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler,
kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning
samt sysselsetting utenfor landbruket.
2.4) Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for
matproduksjon, og innføre robuste landbruksmetoder som gir økt
produktivitet og produksjon, bidrar til å opprettholde økosystemene,
styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke,
oversvømmelser og andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre
jordkvalitet.
2.5) Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø,
kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter, blant annet gjennom
veldrevne og rikholdige frø- og plantelagre nasjonalt, regionalt og
internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig og likelig fordeling
av de goder som følger av bruk av genressurser og tilhørende tradisjonell
kunnskap, i tråd med internasjonal enighet.
2.a) Øke investeringene, blant annet gjennom bedre internasjonalt
samarbeid, i infrastruktur på landsbygda, forskning og
veiledningstjenester innenfor landbruket, teknologiutvikling og
opprettelse av genbanker for planter og husdyr, med sikte på å forbedre

produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst
utviklede landene.
2.b) Korrigere og hindre handelsbegrensninger og -vridninger på verdens
landbruksmarkeder, blant annet gjennom en parallell avvikling av alle
former for eksportsubsidier på landbruksvarer og alle eksporttiltak med
tilsvarende virkning, i samsvar med mandatet for Doha-runden.
2.c) Vedta tiltak for å sikre at markedene for matvarer og deres
biprodukter virker etter sin hensikt, og legge til rette for rask tilgang til
markedsinformasjon, blant annet om matreserver, for å bidra til å
begrense ekstreme svingninger i matvareprisene.

