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Ambisjon «Bærekraftig og klimanøytral»

✓ NorgesGruppen skal redusere matkastingen med 25% innen 2020 - 50% innen 2025
✓ NorgesGruppen skal legge til rette for redusert matkasting hos forbruker
✓ NorgesGruppen skal legge til rette for redusert matkasting bakover i verdikjeden



Matavfallsfokus over tid
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Noen av tiltakene de siste årene
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Industri Handel Forbruker

Nedprising

Automatisk 

varebestilling

Mindre brød

Bransje-

samarbeid for 

mer fleksible 

holdbarhets-

grenser

Tettere 

samarbeid 

med 

leverandører

Pilot 

«PUSH-salg» 

fra leverandør 

Direkte 

donasjon til 

veldedighet

Matsentral

Splitting av 

store 

forpakninger

(anbrekk)

System for å 

vise «forbruk 

av hb-tid»

«Kjøp 1 betal 

for 1» 

kampanje

Oppskrifts-

hefte med 

restetips

Pilot tilleggs-

merking
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• Kunne signalisere lav kvalitet

• Kunne signalisere liten orden

• Passet ikke inn i kjedenekonseptene

Nedprising var ikke mulig å få til på stor skala før 2010, men det ble testet i det stille
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Systematisk nedprising
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Nedprising av ferskvare…        … av frukt og grønt… … av brød …

✓ Prøving, feiling og læring …

✓ Ulik «gjennomføringsgrad»

✓ Mindre egnet mat til andre gode formål
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10 år har gått ..
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.. men har datomerkingen blitt vesentlig bedre?

!?
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.. pilot på tilleggsmerking «Normalt brukbar til»

Mål

✓ Redusere matsvinn hos forbruker

✓ Øke kunnskapen om hva «best før» betyr

Betydning av ‘Normalt brukbar til’: 
Indikerer hvor lenge produktet normalt fint kan spises, 

selv om ikke alle kvalitets parameter er lik som 

innenfor best før dato.

Noen erfaringer

✓ 87% mener forskjellen mellom «best-før» og 

«normalt brukbar til» er lett å forstå

✓ 7 av 10 mener merkingen vil gjøre det 

tryggere å spise produkter etter «best før»
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Automatisk varebestilling
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• Historiske salgsdata danner grunnlaget for salgsprognose

på alle varer på alle butikker

• Beholdningen oppdateres butikk under hele åpningstiden, 

basert på skanning i kasser, varemottak, svinn-/retur 

registreringer og beholdningsendringer

• Basert på ovenstående faktorer beregnes 

bestillingsforslag som sikrer at beholdningen ikke går 

under minimumsnivå samt skal la seg selge innenfor 

holdbarhetstiden
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Automatisk varsling av «kommende svinn»               Databar
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Fremtidens emballering – litt om toppen av isfjellet
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Emballasje til nytte og besvær
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Gjenvinnbarhet

ForsøplingSvinn

Salg
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Plast er ikke plast – men det er enda verre enn som så …
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PET som ett eksempel:

7 % av husholdningsplasten

✓ 4 ulike kvaliteter

✓ ulik viscositet (flasker/brett)

✓ med og uten barrierer

Situasjon i dag: Tekniske og økonomiske barriere for materialgjenvinning av PET-brett.

Kan dagligvare bidra til å løse dette på etterspørselssiden eller ved sine emballasjevalg?
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✓ forvirringen er stor

✓ kunnskapen er liten

✓ ... og kun et fåtall beslutningstager/innkjøpere vil 

kunne forholde seg til kompleksiteten

‘Noen’ må sitte på fasiten (selv om den er komplisert og ikke er 

evigvarende) og tørre å kommunisere denne

Plast er ikke plast – men det er enda verre enn som så …
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✓ Fargebruk, spesielt Carbon Black

✓ Overemballering

✓ Blandet emballasje

✓ Produkter som lett havner i naturen

La ikke kompleksiteten ta overhånd
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Takk for meg !


