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Omsetning i volum i Norge på grossistnivå i tonn (norske tall + import)

Grønnsaker Frukt/bær

Relativt stabil omsetning av frukt og grønnsaker
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642.171 637 694  (- 0,7 %)

Kilder: Ldir og SSB



3

23,9 % 24,0 %

2017 2018

3,2 3,4

2017 2018

Andelen som spiser minst 5 porsjoner frukt/bær 
eller grønnsaker per dag (spiser vanligvis)

Snitt – daglig forbruk av frukt/bær og grønnsaker 
(spiser vanligvis)

Andelen som har spiser 5 porsjoner om dagen eller mer ligger på samme nivå som i 2017. Vi ser imidlertid at gjennomsnittlig 
forbruk har økt signifikant, noe som betyr at de som spiste mye frukt/bær og grønnsaker i 2017 nå spiser enda mer.

Juice og smoothie utgjør  
max en porsjon per dag.Men forbruket av frukt og grønt har økt

Kilder: Kantar TNS, målt i september
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Stort fokus på matsvinn de siste par årene
September 2016 Fædrelandsvennen, september 2018
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Andelen som mener de har redusert 
egen matkasting

Perioden 2010-15 2017
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Forbrukerne er mer bevisste rundt matsvinn
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Andelen som er oppmerksom på 
matsvinn som problem

Perioden 2010-15 2017

Kilder: Østfoldsforskning.
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Andelen som oppgir egen helse blant 
viktigste grunner for å spise 

vegetarretter

2016 2017
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Mer opptatt av både helse og miljø *

Kilder: Skuterud – Kløvstad. Datainnsamling Norstat i desember 2016 og 2017
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Andelen som oppgir for miljøet blant 
viktigste grunner for å spise 

vegetarretter

2016 2017
Utvalg: Personer som spiser vegetarretter noen ganger (1172 i 2016, 484 i 
2017).  * =  Signifikant økning  5 % nivå kun på miljø.



Omsetningstall og undersøkelser støtter opp om 
følgende:

22.10.2018

Folk i Norge spiser mer frukt/bær og grønnsaker i 2018 enn i 2017. 
Selv om omsetningen i volum er relativt stabil, kan en forbruksøkning 
forklares ut fra at forbrukerne kaster mindre frukt og grønt.

Handler like mye Kaster mindre Spiser mer



Forbruk av frukt og grønnsaker i noen europeiske 
land

22.10.2018



Metodikk: Online; PC, pad eller mobil

Feltarbeid: September 2017 og 2018

Resultatene ble vektet etter alder, kjønn og utdanning i henhold til nasjonal statistikk.

Utvalg: Nasjonalt representativt utvalg i hvert land, fylte 18 år +

1000 intervjuer per land / 3000 i Norge i 2018. 
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Metode



Definisjon av «en porsjon» som brukes i undersøkelsen

Frukt og bær: En porsjon frukt eller bær er omtrent en håndfull. Det kan 
f.eks. være en mellomstor frukt som eple, banan eller pære eller en del av en 
større frukt som melon, ananas eller mango. Det kan også være en håndfull 
mindre frukt som druer, plommer og kiwi eller en håndfull bær. Vi tenker på 
frukt og bær i alle formater; frisk, fryst, hermetisk, i hjemmelaget smoothie, e.l. 
Grønnsaker og salat: …….
Juice (ikke nektar): Et glass juice er ca. 2 dl. Med juice tenker vi på ren frukt 
- og/eller grønnsaksjuice. Ikke nektar, eller andre ikke rene juiceprodukter 

Smoothie (kjøpt, ikke hjemmelaget): ……
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Gjennomsnittlig - daglig forbruk av frukt / bær og 
grønnsaker? Antall porsjoner
- forbruk av juice og smoothie teller for maks. en porsjon om dagen
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