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Vi kaster 385 000 tonn mat i Norge til en verdi av 
22 milliarder kroner. Matbransjen står for 1/3
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Kilde: Kartleggingsrapport 2017. Inkludere matsvinn fra matindustri, grossist, dagligvarehandel, hotell og kantiner



Om Matvett
 Matbransjens selskap for forebygging av matsvinn

 Våre eiere:

 Målsetning: Bidra til at matbransjen når FNs bærekraftmål (12.3) om 

halvering av matsvinnet innen 2030 via kunnskap og verktøy

 Koordinerende enhet mellom myndigheter og bransje om Bransjeavtalen 

om redusert matsvinn



Samarbeid i verdikjeden nødvendig
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Matbransjen kaster mindre mat 
– viktig effekt på lønnsomhet og miljø

Kilde: Matsvinn i Norge –Rapportering av nøkkeltall 2015-2017

13 % 
reduksjon for 
matbransjen i 

tonn

680 millioner spart

82 000 tonn CO2-13 %



33 % mindre matsvinn ga 20 millioner mer på 
bunnlinjen

RESULTATER 2015-2017

• Reduksjon i matsvinnet 1 013 tonn (- 33 %)

• Miljøgevinst 3 300 tonn C02 ekv

• Økonomisk gevinst 20 MILL KR

NOEN AV MATSVINN TILTAKENE I 2017

• Innført dynamisk holdbarhetsmerking på melk - flere dagers holdbarhet 

om vinteren. Kontinuerlig forbedringsarbeid i produksjon - involvering av 

alle ansatte

• Signert tilslutningserklæring - bransjeavtalen om redusert matsvinn

• Innført supplerende merking på melk og yoghurt 



Eksempler på effektive tiltak

Færre kaster pga dato

Forbedret emballasje Best før – Ofte god 
etter Nedprising Kvalitetskrav

76 % mindre matsvinn Mest effektive tiltaket 
i dagligvarehandelen

Dagligvarehandelen endrer 
krav til utseende for å unngå 

matsvinn på frukt & grønt



Innovasjon og teknologi gir nye muligheter i 
kampen mot matsvinn

-Grossist av overskuddsmat
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