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All mat har en verdi 

og fortjener å bli tatt godt vare på

RESSURSPYRAMIDE



Om Matvett

 Matvett er matbransjens selskap for forebygging av

matsvinn

 Våre eiere:

 Målsetning: Bidra til å nå FNs bærekraftmål om halvering 

av matsvinnet innen 2030

 Støttes av myndigheter og bransje

 Samarbeidspartnere: Østfoldforskning, Nofima, 

Næringslivets emballasjeoptimeringskomité (NOK)

*

*NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke fusjonerte til NHO Mat og Drikke mars 2015. NHO Reiseliv –ny eier mars 2015)
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Matvsinn på agendaen



Bransjeavtale gir arbeidet mot matsvinn 

et viktig løft

 Frivillig avtale mellom 

myndigheter og verdikjeden 

for mat

 Halvering av matsvinnet 

innen 2030

 Fokus på å etablere 

statistikk, 

rapporteringsrutiner og 

felles målsetninger

 Anbefalte tiltak på bransje-

og myndighetsnivå

 Signering juni 2017

- Bevisstgjøring er viktig, vi ønsker 
å samle bransjen og 

myndighetene i kampen mot 
matsvinn



Hvordan jobber Matvett med å 

forebygge matsvinn?

Matvett.no mot forbrukerMatsvinn.no mot bransjen

 Kartlegging av mengden matsvinn i verdikjeden

 Kommunikasjon av resultater, ideer og erfaringer

 Nettverk med forebyggingsstrategier og tiltak mellom handel 

og industri

http://www.matsvinn.no/


Vi kaster mat for 20 milliarder kroner

De største kategoriene 

svinn

Småbarnsfamilier og unge 

voksne kaster mest



I 2015 ble det kastet 355 000 tonn 

mat -12% reduksjon siden 2010
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355’ tonn eksklusiv servering



Det er gjort tiltak hos leverandører og 

dagligvare, samt i serveringsbransjen

Samfunns-
ansvar 

Pakke-
teknologi

Nedprising

«Best-før»

Svinnmat

Mindre 
tallerkener

Leverandører og dagligvare Servering



Alternative salgskanaler dukker opp



Nytt prosjekt mot serveringsbransjen

«Vi jobber sammen, mot 
matsvinn!»

«Vi skal kutte matsvinn med 
20 prosent innen 2020»

«Alle skal med!»



20 % Matsvinnreduksjon gir betydelig 

gevinst
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Eksempler på kommunikasjon

mot forbruker



Hvordan nå de yngste?

- Wasteinvaders.no



Viktig verktøy -veileder for 

plukkanalyser



Viktige bidrag fra avfallsbransjen

 Bidra til å skaffe bedre statistikk 

på matsvinn

 Tilrettelegge for reduksjon og 

sortering av avfall

 Differensiering av avfallsgebyrer

 Kunnskapsheving om mat og 

matsvinn i skolen/ samfunnet

 Dele kunnskap og verktøy

 Informasjon til og aktivisering av 

innbyggerne



Kunnskapsformidling mot barn



Ikke bærekraftig å kaste mat

 1/3 av all mat blir kastet

 Mat for 20 mrd kroner (Norge). 

Matbransjen står for 1/3*

 Matproduksjon = 30 % av 

klimagassutslippene (globalt)

 1 000 l vann til en l melk

* Inkluderer ikke primærnæring eller serveringsbransjen


