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Ana tar over som prosjektleder når hun er tilbake fra permisjon (ca februar).



Matsvinn 2020

Hovedmålet med arbeidet er å registrere sektorvis matsvinn i sjømatindustrien samt rapportere 
matsvinntall for hele sjømatindustrien (bransjevis) for året 2020 til myndighetene. 

Delmål: 
1. Synliggjøre årsaker til matsvinn på sektor- og bransjenivå.
2. Rapportere tiltak som er iverksatt av bedrifter og sjømatindustrien (verdikjeden) for å redusere 

matsvinn.
3. Synliggjøre besparelser ved å redusere matsvinn på bransjenivå (hele sjømatindustrien).
4. Synliggjøre hvordan matsvinn håndteres: går det til fôrproduksjon eller håndteres det som avfall?
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• Følge opp pilotbedriftene.

• Rekruttere flere lignende bedrifter til å 
rapportere

• Inkludere
• Konvensjonell

• Skalldyr
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Øke representativitet

Sektor
Bedrifter fra 
pilotprosjekt

Minimum nye 
bedrifter Total

Laks og ørret 2 3 5
Hvitfisk 2 2 4
Pelagisk 1 2 3
Fiskematprodusenter 2 1 3
Konvensjonell 2 2
Skalldyr 2 2
Total 7 12 19



• Minst 2 nye bedrifter

Konvensjonell industri
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Eksport av klippfisk i 2019 var på 91 800 tonn, mens verdien var på 4,8 milliarder kroner. Eksporten av saltfisk i 2019 var på 23 400 tonn, mens verdien var på 1,3 milliarder kroner. Volumet falt med 19 prosent, mens verdien falt med 147 millioner kroner, eller 10 prosent, fra 2018.- Høye priser og mindre tilgjengelighet på råstoff forklarer blant annet hvorfor eksporten av saltfisk har gått tilbake i 2019. De høye saltfiskprisene førte til at noen av de portugisiske klippfiskprodusentene nølte med å kjøpe inn norsk saltfisk, sier Ingrid K. Pettersen.Eksporten av tørrfisk i 2019 var på 5 600 tonn, mens verdien var på 822 millioner kroner. Volumet falt med 24 prosent, mens verdien økte med 67 millioner kroner, eller 9 prosent, fra 2018.- Etter flere år med fallende eksport av tørrfisk til Italia har det i 2019 vært en økning i eksportvolumet til Italia, og det til rekordhøye priser. Samtidig bidrar også etterspørselen etter tørkede torskehoder i Nigeria til en betydelig prisvekst også der, sier Pettersen.Stor industri.Har hatt mange diskusjoner om salt allerede.Konklusjonen er at salt er hjelpemiddel og ikke mat, i denne produksjonen.Tapt salt vil derfor ikke inngå som matsvinn.



• Reker
• Fisket i 2019 ca 28 000 tonn

• Eksport: 2019 – 16 100 tonn – 1,1 mrd kr

• Kongekrabbe 
• Fisket i 2019 ca 2 000 tonn

• Eksport: 2019 – 2 000 tonn – 642 mnok

Skalldyr
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• Videreutvikle rapporteringsverktøy

• Workshop med fokus på matsvinn

• Årsaker

• Hvordan kan matsvinnet i 
industrien reduseres?

Mengder og årsaker
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• Beregne 
• Matsvinn
• Klimagassekvivalenter 
• Beregne økonomisk tap

Dataarbeid og beregninger
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• Sjømat Norge

• FHF

Takk
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Teknologi for et bedre samfunn
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