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Hefur ríkisstjórnin sett fram eða hefur hún í hyggju að setja fram bein markmið til þess að draga 

úr matarsóun innan þeirra geira sem við á og hefur ríkisstjórnin mótað markvissa aðgerðaráætlun 

til þess að draga úr matarsóun? 

Inngangur 

Umhverfismálasvið Norrænu ráðherranefndarinnar hefur unnið að forvörnum og minnkun á 

matarsóun í mörg ár. Í Norrænni samstarfsáætlun um umhverfis- og loftslagsmál 2019–2024 er 

matarsóun eitt af forgangsmálunum varðandi hringrásarhagkerfi. Einnig hefur Norræna 

ráðherranefndin um fiskveiðar og fiskeldi, landbúnað, matvæli og skógrækt (MR-FJLS) unnið 

verkefni sem tengjast efninu. Á árinu 2019 var ráðist í verkefni innan fagsviðs umhverfis- og 

loftslagsmála í því augnamiði að efla norrænt samstarf í baráttunni gegn matarsóun. Verkefnið er 

byggt á því umfangsmikla starfi sem þegar hefur verið innt af hendi á þessu sviði og verður þróað 

í samstarfi við MR-FJLS. Starfið felur í sér greiningu á verkefnum sem þegar er lokið eða standa 

yfir í því skyni að koma auga á þætti þar sem þörf er á frekari norrænum aðgerðum en jafnframt 

verður skoðað það starf sem löndin hafa unnið heima fyrir. Auk þess vinna öll norrænu löndin að 

innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, þ.m.t. markmiðs 12.3: Eigi síðar en árið 2030 

hafi sóun matvæla á smásölumarkaði og hjá neytendum minnkað um helming á hvern einstakling 

um heim allan. Nýting í matvælaframleiðslu og hjá birgðakeðjum verði bætt, þ.m.t. við uppskeru. 

Danmörk 

Danmörk hefur sett sér það markmið að draga úr matarsóun í allri virðiskeðjunni fyrir matvæli 

samkvæmt stefnu um úrgangsforvarnir frá 2015. Ekki er um megindlegt markmið að ræða. Í 

tengslum við gerð nýrrar áætlunar Danmerkur í úrgangsmálum, sem á að koma út árið 2020, er 

unnið að kafla um matarsóun og hugsanlega markmiðasetningu um að minnka hana. 

 

Vorið 2019 var „Hugveita um forvarnir gegn matarsóun og afföllum í matvælaframleiðslu“ 

(Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab) stofnuð. Hugveitan er 

sjálfseignarstofnun undir umhverfis- og matvælaráðuneytinu og bæði starfsgreinasamtök og 

matvælafyrirtæki, verslanakeðjur o.fl. sem eiga hagsmuna að gæta eiga aðild að henni. Tilgangur 

hugveitunnar er að efla samanlagðar aðgerðir í Danmörku til að draga úr og koma í veg fyrir 

matarsóun og afföll í matvælaframleiðslu. Hugveitan á m.a. að stuðla að því að Danmörk verði í 

fararbroddi á alþjóðavísu á sviði forvarna gegn matarsóun og afföllum í matvælaframleiðslu, afla 

víðtæks stuðnings við forvarnir gegn matarsóun og afföllum í matvælaframleiðslu og tryggja að 

aðgerðir byggist á faglegum grunni. 

 

Í markmiðinu felst að hugveitan taki þátt í þróun og innleiðingu lausna sem geta tryggt að 

Danmörk og heimurinn allur uppfylli heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 12.3: „Eigi 

síðar en árið 2030 hafi sóun matvæla á smásölumarkaði og hjá neytendum minnkað um helming 

á hvern einstakling um heim allan. Nýting í matvælaframleiðslu og hjá birgðakeðjum verði bætt, 

þ.m.t. við uppskeru.“ Það felur einnig í sér að önnur lönd um allan heim sæki innblástur til 

Danmerkur fyrir aðgerðir heima fyrir, þ.e. lausnir fyrir stjórnvöld, atvinnulífið og almenning. 

 

Árlega á hugveitan að leggja fram tillögur til ríkisstjórnarinnar um forvarnir og minnkun á 

matarsóun. 

 

Hugveitan um forvarnir gegn matarsóun og afföllum í matvælaframleiðslu á enn fremur að standa 

fyrir valfrjálsum samningi fyrir fyrirtæki sem vilja draga úr matarsóun hjá sér. Samningurinn felur 



í sér sameiginlegt markmið um að draga úr matarsóun og allir sem gerast aðilar að honum 

skuldbinda sig til að skrá matarsóun sína og láta hlutlausum þriðja aðila í té gögnin. Allir sem 

skrifa undir samninginn fá aðstoð við að mæla og draga úr matarsóun hjá sér. Til að leggja mat á 

hvort þeir sem gerst hafa aðilar að samningnum hafi staðið við skuldbindingar sínar verður 

fenginn hlutlaus þriðji aðili sem hefur heimild til að mæla og greina gögn hlutaðeigandi fyrirtækja 

um matarsóun. 

Finnland 

Í Finnlandi stendur nú yfir vinna við að uppfæra upplýsingar um matarsóun í allri 

matvælakeðjunni. Verkefni sem þrjú ráðuneyti fjármagna, þ.e. landbúnaðar- og 

skógræktarráðuneytið, umhverfisráðuneytið og vinnumála- og atvinnulífsráðuneytið, heldur utan 

um uppfærðar upplýsingar um matarsóun samkvæmt úrgangstilskipun ESB. Innan ramma 

verkefnisins er einnig unnið að áætlun um að minnka matarsóun um helming. 

Bráðabirgðaniðurstöður verða kynntar í Brussel hinn 12. desember 2019. 

Ísland 

Í rannsókn sem Umhverfisstofnun framkvæmdi árið 2016 kom í ljós að árleg matarsóun á hvern 

íbúa á Íslandi, sundurliðuð eftir sviðum, er sem hér segir: Landbúnaður 3 kg, matvælaframleiðsla 

98 kg, verslun 13 kg, hótel og veitingastaðir 122 kg, skólar og heilbrigðisstofnanir 13 kg, heimili 

62 kg. 

 

Á árinu 2019 var hafin ítarleg rannsókn á þróun matarsóunar þar sem þýðið er rúmlega 1000 

heimili valin af handahófi. EUROSTAT styrkir rannsóknina. Þátttakendur eru beðnir um að vigta 

og skrá allan mat og matarúrgang sem hent er á heimilinu. Einnig verða fyrirtæki beðin um að 

taka þátt í rannsókninni. Þau verða valin af handahófi eins og heimilin. Rannsóknirnar tvær 

innihalda sömu þætti og búist er við að niðurstöður liggi fyrir á fyrri hluta ársins 2020. 

 

Matvæli eru forgangsatriði í stefnu Íslands í úrgangsmálum, „Saman gegn sóun“, sem byggist á 

sömu markmiðum og ESB hefur sett fyrir heimili og verslun (heimsmarkmið 12.3). 

Fyrir árslok 2019 verður stofnaður starfshópur sem fær það verkefni að koma með tillögur um 

aðgerðir til að koma í veg fyrir matarsóun. Á árinu 2020 verður unnin aðgerðaráætlun gegn 

matarsóun. 

Noregur 

Forvarnir gegn matarsóun hafa verið algert forgangsatriði hjá norskum stjórnvöldum. Árið 2017 

gerðu fimm ráðuneyti, undir yfirstjórn loftslags- og umhverfisráðuneytisins, samning við öll stóru 

starfsgreinasamböndin fyrir hönd matvælaiðnaðarins. Markmiðið með samstarfinu er að minnka 

matarsóun í Noregi um helming fyrir árið 2030 í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna 12.3. Auk þess kveður samningurinn á um áfangamarkmið um 15 prósenta minnkun 

fyrir 2020 og 30 prósenta minnkun fyrir 2025. Samningurinn er opinn svo að fleiri fyrirtæki geta 

gengist undir hann. Í október 2018 höfðu 79 fyrirtæki gerst aðilar að starfsgreinasamningnum. Á 

árunum 2010–2016 minnkaði matarsóun í Noregi um 14 prósent. Til að fylgja samningnum eftir 

er verið að þróa skýrslukerfi fyrir alla mætvælavirðiskeðjuna sem mun skapa betri grundvöll fyrir 

tölfræðivinnslu. 

 

Við meðferð tilkynningar til Stórþingsins nr. 45 (2016–2017) „Avfall som ressurs - avfallspolitikk 

og sirkulær økonomi“ (Hagnýting úrgangs – úrgangsstefna og hringrásarhagkerfi) fór þingið þess 

á leit við ríkisstjórnina að hún legði fram frumvarp að lögum um brottkast matvæla sem næðu til 

matvæla- og matvöruiðnaðarins. Lagafrumvarpið ætti að fela í sér fyrirmæli um að gefa allan 

nýtanlegan afgangsmat til góðgerðarmála eða að öðrum kosti í dýrafóður. Einnig ætti það að fela 

í sér fyrirmæli um að lykiltölur í tengslum við matarsóun og minnkun á henni yrðu gerðar 



opinberar. Ráðuneytið hefur falið norsku umhverfisstofnuninni, Miljødirektoratet, að vinna 

frumvarp að lögum um matarsóun fyrir árslok 2019. Ríkisstjórnin mun svara Stórþinginu eftir 

hentugleika. 

Svíþjóð 

Í júlí 2019 fól ríkisstjórnin sænsku náttúruverndarstofnuninni, Naturvårdsverket, að leggja til 

áfangamarkmið um að draga úr matarsóun. Svokallað áfangamarkmið er markmið sem sett er 

innan sænska umhverfismarkmiðakerfisins. Gera á ríkisstjórninni grein fyrir verkefninu í febrúar 

2020. Árið 2017 fól ríkisstjórnin sænsku matvælastofnuninni, Livsmedelsverket, að halda áfram 

vinnu við að minnka matarsóun í Svíþjóð á árunum 2017–2019 í samvinnu við Naturvårdsverket. 

Fyrsta skrefið í verkefninu var að semja framkvæmdaáætlun um aðgerðir til að draga úr matarsóun 

í Svíþjóð. Stjórnvöld tóku framkvæmdaáætlunina upp árið 2018 og er hún nú vegvísir þeirra í 

öllum aðgerðum vegna matarsóunar. Í framkvæmdaáætluninni eru settar fram 42 tillögur að 

aðgerðum og bent á þörfina á úttektum, rannsóknum og nýsköpun. Við vinnuna hafa fjórir þættir 

verið tilgreindir sem forsenda fyrir góðum árangri: 

- Innlent markmið og þróun á aðferðum við eftirfylgni 

- Virkt samstarf hlutaðeigandi aðila í matvælakeðjunni 

- Breytt neysluhegðun 

- Úttektir, rannsóknir og nýsköpun 



 


