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Oppdrag – utarbeide forslag til matkastelov 

En tredjedel av all mat som produseres i verden blir aldri spist fordi maten blir ødelagt eller 
kastet. Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål, herunder delmål 12.3 om 
at det globale matsvinnet skal halveres innen 2030. Norske myndigheter har i flere år 
samarbeidet med matbransjen om å redusere matsvinn. Arbeidet ble videreført i 
bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, som ble inngått 23. juni 2017. Stadig flere 
virksomheter slutter seg til denne avtalen, og matsvinnet i Norge er på vei ned.  
 
Klima- og miljødepartementet viser til Stortingets anmodningsvedtak i Innst. 127 S (2017-
2018) nr. 489, som lyder: 

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en matkastelov som omfatter 
næringsmiddelindustrien og matvarebransjen. Loven bør omfatte påbud om å donere all 
spiselig overskuddsmat til veldedige formål og sekundært til dyrefôr, samt påbud om å 
offentliggjøre nøkkeltall knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn." 

På denne bakgrunn ber Klima- og miljødepartementet om at Miljødirektoratet utarbeider en 
skisse med forslag til konkrete bestemmelser som grunnlag for departementets videre arbeid 
i saken. Det skal gjøres en vurdering av hensiktsmessig omfang og innretning av 
lovbestemmelsene, samt konsekvensene av forslaget. 
 
Det skal være førende for arbeidet at forslaget utfyller øvrig virkemiddelbruk på en god måte. 
Særlig vil dette gjelde bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Det skal derfor vurderes 
hvordan en matkastelov og bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn gjensidig kan 
understøtte hverandre. Det må i denne sammenheng sees hen til hvordan bransjeavtalen 
virker over noe tid. Som ledd i dette vil departementet blant annet utveksle erfaringer med 
partene i avtalen på møtet med partene i juni 2019.   
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Klima- og miljødepartementet viser videre til at det foreligger et omfattende regelverk etter 
matloven for å sikre mattrygghet gjennom hele matproduksjonskjeden. Regelverket har 
bestemmelser som også kommer til anvendelse for donasjon av mat til mennesker og til bruk 
som dyrefôr. Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet  og 
Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for dette regelverket, mens Mattilsynet har 
direktorats- og tilsynsansvaret på området. Departementet ber derfor om at direktoratet 
under arbeidet har kontakt med Mattilsynet og eventuelle andre aktuelle myndigheter.  
 
Sett hen til at det er viktig å kunne trekke på erfaringer med bransjeavtalen, settes fristen for 
oppdraget til 31. desember 2019.  
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