Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn
mellom
Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet,
Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
og Nærings- og fiskeridepartementet,
heretter kalt myndighetene
og
Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening,
NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag,
Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske
Sjømatbedrifters Landsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon,
Sjømat Norge og Virke,
heretter kalt matbransjen
1. Bakgrunn


En tredjedel av all mat som produseres i verden blir aldri spist fordi maten blir
ødelagt eller kastet.1



Produksjon, transport og lagring av mat, samt behandling av matavfall, påvirker
miljøet vårt. Mindre matsvinn vil bidra til å redusere presset på miljøet, reduksjon
av klimagassutslipp, bedre ivaretakelse av ressursene og til global matsikkerhet.



Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål 2, herunder delmål 12.3 om
at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. Paris-avtalen pålegger alle land å
melde inn gradvis mer ambisiøse nasjonale bidrag for å redusere klimautslipp.3



Myndighetene og matbransjen inngikk 7. mai 2015 en intensjonsavtale om å
redusere matsvinn som skulle gjelde frem til den ble erstattet av en konkret
avtale. Denne bransjeavtalen erstatter intensjonsavtalen av 7. mai 2015.

2. Formål
 Avtalepartene skal samarbeide om å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff
gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden. Avtalen skal derved
bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene knyttet til matproduksjon og
konsum i Norge.


Avtalen skal gi økt kunnskap om omfang og årsaker til matsvinn, bidra til
erfaringsutveksling mellom aktørene og samarbeid på tvers i matkjeden.



Avtalen skal bidra til bedre kunnskap og holdninger blant forbrukerne og i
matbransjen for å ta vare på maten og forebygge/redusere matsvinn. Avtalen
innebærer blant annet at partene skal tilrettelegge for forbrukeradferd som bidrar
til redusert matsvinn i husholdningene.
3. Definisjon av matsvinn

1

FAO (2011) http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
FNs organisasjon for ernæring og landbruk – "agriculture" omfatter jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk.
2
http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal
3 Paris-avtalens artikkel 4.2 og 4.3 [http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php]

Følgende definisjon av matsvinn ligger til grunn for avtalen og måling av resultatene:
"Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten
kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når
dyr og planter er slaktet eller høstet."
Som følge av denne definisjonen regnes som matsvinn når nyttbare deler av mat
produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr.
Partene skal bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Selv om
eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke regnes som matsvinn, skal bransjen
likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn.

4. Reduksjonsmål
Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 12.3 fastsettes et overordnet mål om en reduksjon
av matsvinn i Norge med 50 % innen 2030. Dette beregnes for hele matkjeden målt i kg per
person.
Reduksjonsmålet på 50% innen 2030 konkretiseres ned i to overordnede delmål om:



15% reduksjon innen 2020
30% reduksjon innen 2025

Målene gjelder for partene i avtalen samlet. For å oppnå reduksjonsmålene må matsvinnet
reduseres i hele matkjeden frem til og med forbrukerleddet. Det er et mål at svinnet ikke
forskyves fra et ledd til et annet.
Reduksjon av matsvinn vil bli målt fra og med 2015 4. Reduksjon av matsvinn som er
oppnådd før dette, vil belyses gjennom sammenstillingen av trendene i 2020, 2025 og
2030.

Matsvinnet i Norge (matindustri, grossist, dagligvarehandel og husholdning) utgjorde i 2015 355 000 tonn, eller
68,7 kg per innbygger (2015). (Når det gjelder matsvinn i norske husholdninger, er dette på 42,1 kg mat per
person per år. Matsvinnet fra husholdningene utgjør 13 % av forbruket ("hver åttende handlepose kastes")).
Tallene er fra ForMat-prosjektets sluttrapport (2016) og dekker kun fire ledd i verdikjeden (matindustri,
grossist, dagligvarehandel og husholdningene), og dekker ikke primærleddet, hotell- og serveringsbransjen,
offentlige institusjoner og kontorvirksomheter. I tillegg er deler av matindustrien ikke kartlagt (gjelder
fiskeriforedlingen, mølle- og melprodusentene og bryggeri- og mineralvannprodusenter), og matsvinn som
kastes via avløp er heller ikke kartlagt (gjelder hovedsakelig husholdningene og matindustrien).
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5. Avtalepartenes leveranser
Avtalepartene i matbransjen














skal kartlegge omfang og sammensetning av matsvinn innenfor den del av
matsektoren de representerer og rapportere på dette hvert år. For delene av
matkjeden der det ikke foreligger noe konkret statistikk, skal dette kartlegges så
snart som mulig for å kunne måle utviklingen av svinnet for hele verdikjeden.
skal koordinere arbeid med kartlegging og rapportering innenfor den del av
matsektoren de representerer.
skal avgi en hovedrapportering for årene 2020, 2025 og 2030. Rapporteringen skal
også synliggjøre årsaker og besparelser ved å redusere matsvinn på et overordnet
bransjenivå.
skal i hovedrapporteringene angi hva de har iverksatt av tiltak.
skal søke samarbeid i verdikjeden og også utføre egne tiltak som bidrar til å nå
målene i avtalen.
skal iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat i samsvar
med bransjeavtalens formål.
skal, i samarbeid med myndighetene, utvikle et enkelt system som stimulerer til og
synliggjør best mulig ressursutnyttelse av mat som har blitt matsvinn 5.
skal bidra til donasjon av overskuddsmat til veldedige organisasjoner/matsentraler.
skal oppfordre aktører innenfor den del av matsektoren de representerer til å delta
i arbeidet med å rapportere og redusere matsvinn. Det er opp til hver avtalepart
hvordan de velger å organisere dette arbeidet.
skal utarbeide en plan for hver sektor med tiltak for å nå målet i avtalen. Planene
skal være dynamiske.

Myndighetene










5

skal utvikle et system for å ta imot rapportering fra bransjen.
skal sammenstille nasjonal statistikk, rapportering til EU og kartlegge matsvinnet i
forbrukerleddet.
skal sammenstille hovedrapporteringene som belyser utviklingen i matsvinnet i
Norge for 2020, 2025 og 2030. Disse rapportene skal være offentlig tilgjengelige og
synliggjøre besparelser på et overordnet bransjenivå ved å redusere matsvinn.
skal bidra til å påvirke forbrukerne til å kaste mindre mat i samsvar med
bransjeavtalens formål.
skal bidra til å tilrettelegge for donasjon av mat i samarbeid med matbransjen.
skal oppfordre virksomheter i offentlig sektor til å delta i arbeidet med å
rapportere og redusere matsvinn.
skal utarbeide planer med tiltak for å nå målet i avtalen. Planene skal være
dynamiske.
skal arrangere årlige koordineringsmøter mellom partene.

Form og innretning vil utredes i starten av avtaleperioden.

6. Organisering
Det er etablert en koordineringsgruppe med avtalepartene. 6 Det skal avholdes minst ett
møte i året hvor blant annet fremdrift i arbeidet og iverksettelse av tiltak presenteres og
diskuteres.
Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet og innkalle til møter.

7. Tilslutning for bedrifter
Bedrifter kan aktivt slutte seg til målene i avtalen gjennom en tilslutningserklæring. Dette
koordineres av bransjeorganisasjonene.

8. Økonomi og forholdet til konkurranseregelverket
Hver av avtalepartene må selv dekke kostnadene ved sin innsats under avtalen.
Avtalepartene skal koordinere rapportering fra den delen av matbransjen de
representerer.
Avtalepartene skal til enhver tid opptre i samsvar med konkurranselovgivningen, herunder
ha et bevisst forhold til regelverket i kontakten seg imellom. Rapportering og annen deling
av informasjon under avtalen skal skje innenfor konkurransereglenes rammer.

9. Varighet
Bransjeavtalen gjelder fra signering i juni 2017. Avtalen evalueres i
koordineringsgruppen etter hovedrapporteringene for årene 2020, 2025 og 2030.
Bransjeavtalen er åpen for at andre relevante bransjeorganisasjoner kan slutte seg til
avtalen på et senere tidspunkt. Nye avtaleparter godkjennes av avtalepartene.
Enhver avtalepart kan fritt tre ut av avtalen med en måneds skriftlig varsel til Klimaog miljødepartementet som varsler de øvrige avtalepartene.
Avtalen kan reforhandles eller avsluttes ved vesentlige endringer i forutsetningene for
inngåelse av avtalen.
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Virke har en plass i koordineringsgruppen

Oslo 23. juni 2017
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