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Klart i tildelingsbrevet fra LMD at Mattilsynet skal jobbe med 
matsvinn:
Mattilsynet skal i samarbeid med departementene følge opp 
bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn som ble inngått i 2017:

Myndighetene skal bidra til og tilrettelegge for reduksjon av 
matsvinn. 

Myndighetene skal bidra til og tilrettelegge 
for reduksjon av matsvinn



Overskuddsmat

• Brekkasje
• Feilmerking
• Kort tid  igjen på holdbarhet for ordinert salg fra grossist
• Brann på lager- er maten fortsatt egnet?
• Mat som er i ferd med å gå ut på dato fra butikk
• Overskuddsmat fra serveringsbransjen: restauranter, bakerier osv. 

• Gjenbruk av restråvarer



Trygg mat

Hovedformålet med regelverket om 
næringsmiddelhygiene er å forebygge 
forurensning av næringsmidler og 
dermed unngå forringelse på grunn av 
bakterievekst for at maten skal være 
trygg å spise, det bidrar jo også til 
reduksjon av matsvinn.
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Tid og temperatur er viktig
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Hvordan sikre at maten er trygg? 

Eksempel: Gi bort varmretter fra restaurant på slutten 
av dagen

• Varmholding
Næringsmidler som omsettes varme, skal gis en 
varmebehandling som er tilstrekkelig for å hindre mikrobiell 
vekst, og deretter holdes ved 60 °C eller høyere. 

Næringsmiddelhygieneforskriften §13 om særskilte bestemmelser om 
varmebehandling og varmholding 



Eksempel: Gi bort retter som er varmebehandlet så kjølt 
ned.

Nedkjøling
Dersom næringsmidlene skal lagres eller serveres ved lave 
temperaturer, må de så snart som mulig etter 
varmebehandlingen, eller etter den endelige tilberedningen 
dersom det ikke benyttes varmebehandling, nedkjøles til en 
temperatur som ikke innebærer helserisiko.

Næringsmiddelhygieneforskriften §1, forordning (EF) nr.852/2004 vedlegg II, 
kapittel IX nr. 6 om bestemmelser som får anvendelse på næringsmidler. 



Eksempel:  Gi bort baguetter på slutten av dagen.

Kjølekjede
Råvarer, ingredienser, halvfabrikata og ferdige produkter som kan fremme 
reproduksjonen av sykdomsfremkallende mikroorganismer eller dannelsen 
av toksiner, må ikke lagres ved temperaturer som kan medføre helserisiko. 
Kjølekjeden må ikke brytes. 
Forutsatt at det ikke medfører helserisiko, er det imidlertid tillatt å 
oppbevare næringsmidlene ved en annen temperatur i korte tidsrom når 
det er nødvendig for foredling, transport, lagring, utstilling og servering av 
næringsmidlene

Næringsmiddelhygieneforskriften §1, forordning (EF) nr.852/2004 vedlegg II, kapittel IX nr. 
5
Næringsmiddelhygieneforskriften, kap V Utfyllende nasjonale bestemmelser om 
temperaturkrav,  §12 om særskilte bestemmelser om lett bedervelige næringsmidler.



Gjenbruk av restråvarer

Svært lett bedervelige næringsmidler
Eks: Rå kylling, rå kjøttdeig, farsevarer, fisk

Mer robuste 
Eks: Hele kjøttstykker storfe,  
egg, sure melkeprodukter, ost

Kvalitetsvurdering
Eks: Bakeri og konditorvarer
Frisk frukt og grønnsaker



Internasjonalt

• EU veileder matdonasjon
EU kommisjonen har laget en EU veileder som klargjør relevante bestemmelser i EU regelverket 
og hjelpe/løfte barrierer for omfordeling (redistribusjon av mat) Mattrygghet, hygiene, 
sporbarhet, merking, ansvar, moms etc

• Felleskapsretningslinje for matdonasjon
Næringens organisasjoner i EU har laget fellesskapsretningslinje for informasjon og praktisk hjelp 
for virksomheter som ønsker å redusere matsvinn, eksempler og henvisninger til matsvinn.

• EU kommisjonen har bedt EFSA lage risikovurdering vedr. fareanalyse



Veien videre

• EU kommisjonen har bedt EFSA lage risikovurdering vedr. fareanalyse

• Mattilsynet vurderer nå rettslig grunnlag rundt matdonasjon, blant annet  
innfrysning av ferske animalske næringsmidler for å forlenge hb og ikke minst 
hvordan sikre likebehandling for alle aktører, etc.

• Vurdere spørre VKM 
avhengig av EFSA risiko-
vurdering



Spørsmål?
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