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Innspill til 2 møte i dialogarenaen for samarbeid mellom matvarebransjen, 
myndigheter, forskere og forbrukere 19.11.08 
Pernille Baardseth Nofima Mat 
Forventninger til myndighetene 
 

• Oppmuntrer til tverrfaglighet samarbeid mellom næringsmiddelindustri, 

samfunnsernæring, medisin og næringsmiddelfag  
– øremerking av forskningsmidler til samarbeidsprosjekter 

 

• Legge føringer hos NFR, Nordisk ministerråd, Innovasjon Norge  
– studier av effekt av mat på helse  

 

• Myndighetene må være med på å minske gapet mellom matkunnskap, 

forbrukerkunnskap og ernæringskunnskap  
– vi spiser ikke enkelt komponenter, men måltider. 

 
Et sunnere kosthold krever kontinuerlig fokus på utvikling av helseoptimaliserte 
produkter og måltidsløsninger. 

ida.synnove.grini@nofima.no
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Myndighetene har muligheter å lukke disse gapene ved å se på følgende tiltak i 
Handlingsplanen for bedre kosthold i en sammenheng: 
Tiltak 2.2 Etablere en dialogarena for samarbeid mellom matvarebransjen, myndigheter, 

forskere og forbrukere. Ansvar: HOD/LMD/FKD/BLD 
Tiltak 1.2  Konkretisere de offisielle kostholdsrådene Ansvar: HOD  
Tiltak 2.1  Stimulere til produktutvikling av sunne matvarer og måltider Ansvar: LMD/FKD 
Tiltak 9.2 Fremme forskning for å stimulere til utvikling av bedre og sunnere produkter Ansvar 

LMD/FKD/HOD/NHD 
Tiltak 2.5 Kartlegge og følge opp tilbudet av ferdigmat og måltider fra serveringssteder og 

servicemarkedet. Ansvar: HOD/LMD 
Tiltak 2.8  Arbeide for bedre merking av matvarer Ansvar: HOD 
Tiltak 2.10 Følge opp og videreutvikle regelverk for bruk av ernærings- og helsepåstander 

Ansvar: HOD 
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Tiltak 8.4 Stimulere til etablering av etter- og videreutdanningstilbudet i ernæring, kosthold og 
faget Mat og helse og spre informasjon om disse Ansvar: HOD/KD/KRD 

Tiltak 8.5 Vurdere behov og muligheter for å styrke ernæring i relevante rammeplaner Ansvar: 
KD/HOD 

Tiltak 10 Ernæring i internasjonalt perspektiv 
• Nordisk Ministerråd (merking, forskningssamarbeid, satsning på det nordiske 

kjøkken - Ny nordisk mat)  
• WHO/FAO 
• EU 

Tiltak 2.7  Utrede muligheter for bruk av økonomiske virkemidler for å fremme et sunt kosthold 
Ansvar: HOD/FIN 

 
Kompetanse overføringer innen mat og helse for å lage Sunn mat i et 
mangfoldig marked 
Myndighetene kan minske gapet mellom matkunnskap, forbrukerkunnskap og 
ernæringskunnskap ved å avdekke forskningsbehov og formidle kompetanse og 
erfaringer ved å utnytte de etablerte teknologi plattformer (dialogarenaer for åpen 
innovasjon). 
 
Nasjonal teknologi plattform ”Food for life” (NTP) hvor NHO Mat og Drikke, NHO 
Mat og bio og Nofima Mat samarbeider og hvor NFR har gitt støtte til etablering og 
drifting av plattformen. Hensikten er å legge til rette for at norsk matindustri lett får 
tilgang til kompetanse og erfaring fra europeisk FoU – samarbeid og matindustri, i 
tillegg til at norske bedrifter kan påvirke fremtidige prioriteringer og samarbeide om 
FoU både nasjonalt og internasjonalt dvs arena med myndighetene, kompetanse 
miljøer, industri, forbruker. NTP har satset på Mat og helse og Bærekraftig 
matproduksjon. 
 
Nå har Nordisk Ministerråd også bevilget penger til Nordisk Teknologi Plattform 
”Food for life” (NNTP) hvor myndighetene, kompetanse miljøer, industri, forbruker 
skal jobbe sammen i prosjektet ”Sunnere mat alternativer for barn og unge” 
 
EUs organisasjon for mat og drikke i Europa (CIAA) - Europeisk teknologi 
plattform ”Food for life” (ETP) hvor myndighetene, kompetanse miljøer, industri, 
forbruker skal jobbe sammen for å prioritere forskningsprosjekter. Det er i dag 27 
nasjonale teknologi plattformer relatert til ETP Food for life. Den europeiske 
matindustrien har identifisert seks fremtidige nøkkelutfordringer, som skal møtes med 
forsterket forskningsinnsats. Disse er: 

 Gjøre sunnere valg enklere for forbrukerne 

 Mat og helse 

 Matkvalitet og effektiv produksjon 

 Trygg mat 

 Bærekraftig matproduksjon 

 Styring av matvarekjeden 
 
 Økonomiske virkemidler som kan utnyttes 

• Innovasjon Norge – Mat og helse (Innovasjon Nettverksprogrammet) 
• LMD – Smaken av Norge 
• Nordisk Ministerråd – NICe, NCoE  
• NFR – Matprogrammet 
• EU – 7 rammeprogram 

 


