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Delmål 12.3

Innen 2030 halvere andelen matsvinn
per innbygger på verdensbasis, både i 
detaljhandelen og blant forbrukere
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Matsvinn i verdikjeden 

Matindustri ForbrukereDagligvarehandelGrossistPrimærproduksjon



Matsvinn i verdikjeden

Matindustri ForbrukereDagligvarehandelGrossist

Fusions (2014), “FUSIONS Definitional Framework for Food Waste: Full report,” ISBN 978-91-831 7290-331-9, Fusions research project.
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61%17%1%21%

Primærproduksjon

?%



Matsvinn er mat som kunne vært spist 
hvis behandlet annerledes

Matsvinn i Norge (2015)

https://ainakristiansen.no/2016/12/02/infografikk-klassekampen-2/
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Kaster vi bare mat 
som ikke kan spises?



1. Helt fin mat, men 
har ikke lyst på det 
el. vet ikke hva man 
skal gjøre med det

2. Var fin, men har 
ikke brukt det i tide

4. Er den fortsett trygg?

3. Lagde for mye og vil 
ikke spise restene

Fokusgrupper i 5 land (n=82)

Fire kategorier
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Not used on time

Too much

Sensory

No plan

Not in my habits

Afraid of food poisoning

• Stored for too long
• Forgotten in the fridge
• Open for too long
• Got bad quickly
• Will not use all before it gets old
• Too large unit
• Bought too much
• Bought for specific use
• Sensory defect
• Disliked
• Unappealing
• Promotion sample
• What to do with it?
• Did not pursue plan to use
• Need for space in the fridge
• Change of dinner plans
• Bought without purpose
• Gift/left by a guest
• Bought for guests
• Seasonal use
• Purchase error
• Changed food habits
• Afraid of food poisoning

Hvorfor kaster vi mat?

COSUS, Fokusgrupper i 5 land (n=82)



Hvordan velger vi mat 
på butikken?



• 4x mer skjønnhetsvalg på 
supermarkedet enn hjemme

• 50% rabatt (20% agurk, 70% 
eple)

• Hvem velger mest stygg mat?

• Yngre forbrukere

• Høyere engasjement og følelse
av inflytelse på miljøet

• Ansvarlig for innkjøp og
matlagging

Skjønnhet og dato

COSUS, webtest i 5 land (n=4214)



Konklusjon

• Mattryghet utgjør bare toppen av isfjellet

• Vi kaster mat pga. 

o Mangel på oppbevarings- og kokkekunnskap

o Lav engasjement for miljøet

o Høy tilgjengelighet på mat og god økonomi
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Hva må vi bli bedre på?

Mattrygghet

• «Best før, ikke dårlig 
etter»

• Bruk sansene!

Planlegging

• Handleliste

• Mengder

• Restemiddag

Oppbevaring

• Lagring

• Nedfrysing

Verdsetting
• Spise det man har, før man 

kjøper nytt

• Matproduksjon belaster 
miljøet

• Mat koster penger
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Hvordan kan forskning og teknologi hjelpe til?

Mattrygghet Planlegging Oppbevaring Verdsetting
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