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385 000 tonn matsvinn i året

"Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat 
produsert for mennesker, men som enten kastes 
eller tas ut av matkjeden til andre formål enn 
menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er 
slaktet eller høstet." 

Matavfall = 
all mat /våtorganisk avfall 

Matsvinn=
mat som kunne vært spist



● Det kastes 385 000 tonn 
spiselig mat per år 

● Dette tilsvarer ca. 73 
kg/innbygger totalt 

● Husholdningen står for 
over halvparten av 
matsvinnet (58%)

● Tallene peker nedover
Kilde: Matvett

13% reduksjon i matsvinn siden 2015



Stor negativ klimapåvirkning

Klimabelastningen fra matsvinn tilsvarer 1,35 millioner CO2-ekvivalenter eller to prosent av det nasjonale utslippet.



Vi må redusere CO2



Avfall Norge støtter de gode initiativ for å 
redusere matsvinn



EU - Obligatorisk utsortering av matavfall fra 2023
For kommuner og næringsliv



Avfalls- og gjenvinningsbransjen løser 
nedstrømsutfordringen

- Ta imot og behandler matavfall 
og annet våtorganisk

- Kompost og biogass 
- Biogjødsel og CO2
- Totalt tatt inn 240 000 tonn 

(2017) til behandling som 
matavfall og annet våtorganisk 

- Behov for mer innovasjon



Vi kan bidra til gode målinger 

■ Statistikkgrunnlaget er usikkert 
■ Plukkanalyser på det som er i avfallet er viktig

■ Restavfall
■ Matavfall 

■ Standard målemetode som inkluderer 
matsvinn

■ Nasjonale krav kommer



Fokus fremover - mye arbeid gjenstår 

■ Avfallsbransjen tar ansvar for å 
hjelpe matbransjen

■ Direkte kommunikasjon mot 
forbrukerne fra 
avfallsselskapene- og kunder i 
næringslivet

■ Lokal satsing for å sikre nye 
nedstrømsløsninger

■ Vi må utvikle markedene 



Hva gjør Avfall Norge i 2019

Prosjekt: 
- Sånn kan Norge kildesortere
- Standardisering, felles datautveksling og digitalisering
- Plukkanalyser på nettsidene

Arena for samarbeid
- Nytt fagnettverk om matsvinn - hvis medlemmene ønsker det 
- Ny faggruppe Innovasjon og samarbeid

Nasjonale rammevilkår
- Følger opp kommende krav til utsortering av plast og mat





Takk for oppmerksomheten!

nancy.strand@avfallnorge.no




