
Matsvinn og (mat)emballasje

Hvordan er sammenhengen mellom emballasje og matsvinn?
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Aina Elstad Stensgård, Østfoldforskning.



Matsvinn

• Matsvinn er et globalt miljøproblem.
• FN har estimert at omtrent 1/3 av all mat som produseres ikke blir spist.
• Matproduksjon opptar: 

 ̶̶̶ 37 % av verdens landarealer
 ̶̶ 70 % av ferskvannet
 ̶ 24 % av globale klimagassutslipp 

(I tillegg kommer miljøbelastning fra transport, bearbeiding av mat, lagring  (kjøl/frys), og 
tilberedning av maten, og til slutt avfallsbehandlingen av maten - dersom den kastes)



Matsvinn

• Fokus på klima, sult, ressursutnyttelse og økonomisk vekst 
gjør at matsvinn er et viktig politisk tema.

• Matsvinn er derfor en del av FNs bærekraftsmål (12.3) og 
bransjeavtalen om matsvinn.
– Innen 2030 skal vi halvere mengden matsvinn målt i kg per 

innbygger.
– I Norge kartlegger vi derfor matsvinnet årlig.
(ny rapport ute nå!)



385 000 tonn matsvinn i Norge (2017)

94 000; 24 %
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Matindustri Grossist Dagligvarehandel Hotell og kantiner* Husholdninger

• Matsvinnet i matbransjen ble 
redusert med 14 % fra 2010 til 
2015, og er nå redusert ytterligere 
med 13 % fra 2015 til 2017.

• Over 3/4 av matsvinnet oppstår 
etter at produktet er emballert.

• Emballasjen bør derfor ha en 
betydning mtp. matsvinn i disse 
verdikjedeleddene



Matemballasje i 2017
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Emballasje
-ulike utfordringer i ulike deler av verden

Overemballering (i tillegg et matsvinnproblem)

Underemballering er et matsvinnproblem



Klimafotavtrykk 
fordelt på produkt og emballasje
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Merk at:
Utslippet knyttet til matsvinnet ikke bare er 
avhengig av fotavtrykket til selve produktet, 
også avhengig av faktisk mengde svinn 
(Det er stor forskjell på fotavtrykket knyttet til 
20 % svinn og 0,2 % svinn).



Miljøvennlig emballasje avhenger av:

Selve emballasjen
• Emballasjevekt (mengde).
• Materialtype.
• Produksjonsform.
• Bruk av resirkulert materiale i 

emballasjen.
• Materialgjenvinnbarhet.
• Levetid/antall sykluser.

Emballasjesystemet
• Beskytte produktet (minimere matsvinn).

– Økt holdbarhet.
– Beskytte produktet under transport.

• Effektiv logistikk (unngå å transportere 
luft)

• Informasjon om produkt og 
oppbevaring(!)



Sammenheng mellom emballasje og matsvinn

• I Norge (og andre utviklede land) oppleves også emballasje som en 
kilde til matsvinn for verdikjedeleddene nedstrøms for 
matindustrien.
– For stor forbrukerpakning.
– For dårlig emballasje.
– For store distribusjonspakninger (oppgitt som en av de viktigste årsakene 

til matsvinn i dagligvarehandel, serveringssektor og servicehandel). 
• I tillegg er emballasje et (miljø)problem for sluttbruker.

– Kostnad (tid og/eller penger) knytte til avfallshåndtering.
– Forsøpling.

Men:
Det er ikke alltid at 
emballasjens funksjon er 
synlig for oss forbrukere –
F.eks. emballasje som 
beskytter produkt fra støt- og 
klemskader under transport.



Hvorfor kaster vi mat?
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Dårlig kvalitet ved innkjøp

Feil oppbevaring hjemme

Glemt i kjøleskap/matskap

For mye produkt i emballasje

For dårlig emballasje

Holdbarhetsdato passert

Ost Yoghurt/rømme Fisk/fiskeprodukter Kjøttpålegg Bakervarer/brød Frukt og grønnsaker



Hva påvirker egentlig matsvinnet mest?

• Stor variasjon mellom ulike produkter.
• - Temperatur (emballasje kan påvirke noen ganger – eks. frossen fisk).
• - Lys (emballasje kan påvirke dette).
• - Støt/klemskader (emballasje kan påvirke dette).
• - Oksygen/fuktighet o.l. (emballasje kan påvirke dette).
• - Menneskers atferd
• - Matsystemet vårt

• Vi kan verken løse matsvinnproblemet alene gjennom emballasje
• Ei gi emballasjen skylda for matsvinnproblemet.  



Oppsummering

• Emballasje kan bidra til både økt og redusert matsvinn.
• For å ha en verdi må emballasjen ha en funksjon.

– Emballasje = Investering for redusert miljøfotavtrykk fra matsvinn.
– Investeringen i emballasjefotavtrykket må ikke overgå miljøgevinsten fra redusert 

matsvinn. 
– To motstridende mål: Vi må lage mest mulig miljøvennlig emballasje, som utgjør størst 

mulig nytte.
• Merk at funksjonen kan være usynlig for kunde og gjelder ikke bare beskyttelse, 

men også merking om holdbarhet, oppbevaring og bruk.
• Plasthvalen var en vekker for mange - både forbrukere og matbransje.
• Emballasjen må designes etter det enkelte produkt og produktsystem.
• Til slutt: Vi kaster mest gryte-/tallerkenrester, brød/bakervarer og frukt og 

grønnsaker – emballasjens rolle må ikke overdrives . 



Takk for meg!

Kontakt:
Aina Elstad Stensgård
Forsker
Østfoldforskning AS

41 49 40 45 
aina@ostfoldforskning.no
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