
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Kongens gate 20 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 882 

Informasjon om bransjeavtale om reduksjon i matsvinn 

Matsvinn er en stor utfordring globalt som det ikke finnes en enkel løsning på. En tredjedel 

av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Mat kastes i hele verdikjeden og 

bare i Norge kaster den gjennomsnittlige forbruker 42 kg spiselig mat hvert år. 

 

Regjeringens tiltak for å redusere matsvinnet i Norge er bransjeavtalen av 23. juni 2017. 

Myndighetene og organisasjoner som representerer hele verdikjeden for mat har satt et mål 

om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Dette er et svært ambisiøst mål! Vi 

er nødt til å redusere i alle ledd fra primærnæring til forbrukere og vi er nødt til å få med både 

private og offentlige bedrifter. 

 

Bransjeavtalen er et samarbeid mellom myndighetene og matbransjen. Vi skal samarbeide 

om gode tiltak og vi skal også utveksle erfaringer og lære av hverandre. Bransjeavtalen med 

arbeidsrapporter om henholdsvis kartlegging og bransjens anbefalte tiltak om matsvinn, er 

lagt ut på departementets nettside: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-om-a-

redusere-matsvinn/id2558931/ . Dette kan være til inspirasjon for kommunens arbeid med 

matsvinn.  

 

I tiltaksrapporten anbefaler bransjen blant annet at kommunene utvikler forbrukerrettede 

kampanjer/prosjekter mot matsvinn. Et slikt prosjekt/kampanje mener bransjen at bør ta 

utgangspunkt i gjennomførte plukkanalyser for å tilpasse tiltak/opplysningskampanjer for 

hver enkelt kommune. Kampanjene kan for eksempel legges ut på offentlige nettsider, i 

kommunale informasjonsskriv, på arbeidsplasser, på gjenvinnings- og avfallsstasjoner, i 

lokale media eller på kommunale arrangementer og i undervisningssituasjoner.  

 

Adresseliste  

 

 

Deres ref Vår ref 

13/1881  

Dato 

1. september 2017 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-om-a-redusere-matsvinn/id2558931/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-om-a-redusere-matsvinn/id2558931/


 

 

Side 2 
 

Videre har flere kommuner og avfallsselskaper samarbeidet med matbransjens selskap mot 

matsvinn, Matvett, for å kunne informere bredt om matsvinn og å nå innbyggerne direkte. Et 

titalls kommunale avfallsselskaper har arrangert matkastebord og delt ulikt informasjons-

materiell på nettsider, i sosiale medier og i kundeaviser. I forbindelse med utgivelse av Asker 

kommunes kundeavis, bidro Matvett med fire sider som inneholdt tips og råd om å ta vare på 

maten og oppskrifter på restemat. På nettsidene www.matvett.no og www.matsvinn.no finnes 

mye informasjon og Matvett kan også kontaktes for konkrete spørsmål. 

 

Jeg vil også nevne prosjektet "MatVinn-familier", hvor Fremtiden i våre hender går sammen 

med kommuner om å redusere matsvinn, se info her : 

https://www.framtiden.no/201702107103/aktuelt/mat/gar-sammen-med-kommunene-for-a-

kutte-matkasting.html . Det er også utviklet apper hvor forbrukere kan kjøpe nedprisede 

måltider på slutten av dagen. Dette kan være et aktuelt tiltak mot matsvinn i kommunale 

kjøkken. Informasjon om et felles bransjesamarbeid om å kutte matsvinn i serverings-

bransjen innen 2020, KuttMatsvinn2020, finnes her: http://matvett.no/servering/ Videre har 

også Nordisk ministerråd laget retningslinjer for arbeid med matsvinn i serveringsbransjen: 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701206/FULLTEXT01.pdf  

 

Å redusere matsvinn er en vinn vinn-situasjon. Man sparer penger, man sparer miljøet og 

man bruker maten til det den er ment for – mat. Mange som setter inn tiltak mot matsvinn 

opplever også at fokus på matsvinn fører til økt fokus på matkvalitet, i tillegg til at mindre 

matsvinn er penger spart. Å kartlegge matsvinnet er noe av de viktigste vi gjør for å kunne 

sette inn tiltak for å redusere matsvinn. Matsvinn skal også rapporteres slik at det kan 

genereres nasjonal statistikk. Også matsvinn i husholdningsavfallet skal kartlegges. Vi vil 

komme tilbake til kommunene med nærmere informasjon om dette.  

 

Vi må begynne med oss selv og i anbudskonkurransen for departementskantinene som gikk 

ut i september 2017 stilles krav til anbudsgivere om at matsvinn skal måles og at det skal 

foreligge en plan for reduksjon av matsvinn. Departementene er også i ferd med å utforske 

øvrige måter å motivere statlige virksomheter til å redusere og rapportere matsvinn. 

 

Jeg vil med dette brevet oppfordre alle landets kommuner til å bli med på denne dugnaden. 

Vi må oppfordre, begeistre og veilede henholdsvis de statlige og kommunale virksomhetene 

til å sette i gang med å forebygge og redusere matsvinn, på samme måte som bransje-

organisasjonene skal få med bedriftene i sine organisasjoner. En start kan være å få inn 

matsvinn som et av kriteriene i offentlige anbud, å generelt gi informasjon om matsvinn til 

kommunale etater og virksomheter og å sette igang tiltak overfor forbrukere. Både 

departementene og matbransjen veileder gjerne i dette arbeidet. God dugnad! 

 

 

 

Med hilsen 

 
Vidar Helgesen 
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Adresseliste: 

Kommunene i Norge 

 

Kopi: 

Landbruks- og matdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Miljødirektoratet 
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