
Mattrygghet og 
matsvinn



Vi kaster mye mat!



Hva sier 
regelverket?

• Det er forbudt å omsette næringsmiddel som ikke 
er trygt. Et næringsmiddel skal anses for ikke å 
være trygt dersom det betraktes som 
helseskadelig eller uegnet for konsum (Lov om 
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §
16)

• Næringsmidler skal produseres, lagres og 
omsettes mv. på en slik måte at råvarenes 
opprinnelige ernæringsmessige kvalitet bevares 
best mulig (FOR-1983-07-08-1252 Generell 
forskrift for produksjon og omsetning mv. av 
næringsmidler § 4)

• Næringsmidler som det ikke er gitt spesielle 
kvalitetsbestemmelser for, skal tilfredsstille de 
tradisjonelle kvalitetskrav markedet har satt til 
varene. (FOR-1983-07-08-1252 Generell forskrift 
for produksjon og omsetning mv. av 
næringsmidler § 5)

• Alle matvarer som selges i emballasje skal merkes 
med holdbarhetsdato (jf forordning (EU) 
1169/2011, kap II, artikkel 4, punkt 1a-II)

• Maten skal være trygg

• Maten skal ha god ernæringsmessig 
kvalitet

• Maten skal holde god kvalitet

Regelverket er ikke til hinder for gode 
matsvinnrutiner, men det er en noen 
feller man må være oppmerksom på.



Ny matkastelov?

• Norge har gjennom FNs bærekraftsmål forpliktet 
seg til å redusere matsvinnet med 50% innen 2030

• Som en del av budsjettforliket for 2023 har 
regjeringen vedtatt å utrede en matkastelov. 

• Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere 
tiltak og virkemiddelbruk som sikrer at Norge når 
FNs bærekraftsmål i 2030, inkludert å utarbeide 
forslag til en ny matkastelov.



Holdbarhetsmerking



Maten vår angripes av ulike 
mikroorganismer:

Bakterier
• Sykdomsfremkallende
• Kvalitetsforringende

Gjærsopp
• Kvalitetsforringende
• Noen arter kan gi infeksjoner

Muggsopp
• Kan danne mykotoksiner (giftstoffer)



Kan man smake/lukte om maten 
er trygg?

Nei

Lett bedervelig mat

Ikke lett bedervelig mat

Ja



Hvor farlig er muggen mat?
For ikke-lettbedervelig (best før)mat er ofte mugg problemet

Selve muggsoppen kan vi 
se, lukte og smake men 
ikke hvorvidt den har 
dannet toksiner i maten.



Så mye må du skjære vekk når det 
oppdages muggsopp på maten
Faste og halvfaste 
næringsmidler
• Faste oster som parmesan: skjær 

vekk 0,5 cm

• Halvfaste oster som Norvegia og 
Jarlsberg: skjær vekk minst 1 cm

• Tørkede og saltede produkter 
som spekemat, pinnekjøtt, 
tørrfisk og klippfisk: skjær vekk 
minst 2 cm

• Brødvarer: skjær vekk minst 5 cm

Matvarer med mugg som må 
kastes
• Saft og syltetøy

• Frukt og bær 

• Kjøtt og fisk som er rått eller 
varmebehandlet

• Nøtter

• Yoghurt

• Kremoster

Normalt friske mennesker tåler små mengder muggsopp godt, og dersom 
det ikke er synlig mugg på matvarene skal man ikke være bekymret for 
skadevirkninger. 



Alt kan ikke avdekkes ved å se, 
lukte og smake

• Lett bedervelig mat (mat 
merket med «siste 
forbruksdag») bør kastes etter 
utløpt holdbarhetsdato. 

• Holdbarheten er avhengig av 
at maten er oppbevart på rett 
måte, både under transport fra 
leverandør, i butikkene og etter 
at du har kommet hjem. 

• Enkle holdepunkter og 
kreativitet kan hindre mye 
matsvinn

Husk at all mat 
har en verdi og 
fortjener å bli 
spist



Bli bedre på restemat
Hvordan få (lett bedervelig) restematen til å vare lengre

• Sørg for at maten oppbevares ved temperaturer 
som ikke medfører rask vekst av bakterier. 



Bli bedre på restemat (forts)

Hvordan få (lett bedervelig) restematen til å vare lengre

Holde det rent

• God håndhygiene, særlig etter 
toalettbesøk

• Alltid før matlaging og mellom 
matlaginsoperasjoner

• Rene redskaper og overflater. 

Trygg oppbevaring

• Restematen bør oppbevares i 
tette beholdere i kjøleskap eller 
fryseren

• Unngå å blande gamle og nye 
rester. 

• Bruk separate beholdere til 
forskjellige typer mat.

God mathygiene handler om å kontrollere 
skadelige mikroorganismer som kan gi 

sykdom hos mennesker



I 2013 erklærte FN at hvis 
matsvinn var et land, ville det 

være det tredje største 
utslippslandet i verden bak USA 

og Kina.


