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Svar Rek. 5/2020, Gemensam insats för att reducera matsvinn i 
Norden 

1. Rekommendation 
Rekommendationen har följande lydelse: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 

att holde en høring om madspild med eksperter, nordiske medlemmer af 

EU’s ’Food loss and waste platform’ og medlemmer fra miljø- og klimasek-

torens undergruppe for affald, andre relevante aktører, interesserede samt 

offentligheden  

att gennemføre en kampagne om madspild som bygger på høringen og de 

nordiske erfaringer   

att udarbejde en rapport i 2024, som giver en status for de nordiske landes 

arbejde med at nå deres respektive nationale målsætninger og det nordiske 

mål, som afspejler verdensmål 12.3 om 50 % reduktionsmål på madspild i de-

tail- og forbrugerniveau pr indbygger og reduktion af fødevaretab i produkti-

ons- og forsynings-kæder i 2030, og komme med anbefalinger til indsatser, 

der understøtter at de nordiske lande når 2030 målene 
 

 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 
 

Nordiska Ministerrådet (MR-FJLS) delar Nordiska Rådets synpunkt om vikten av att 

stävja matsvinnet som en central del i främjandet av hållbara livsmedelssystem och 

hållbara konsumtionsvanor i Norden. Utöver pågående initiativ som tagits på politisk 

nivå, inom livsmedelssektorerna och på konsumentnivå i de nordiska länderna så 

kvarstår det mer arbete om Norden ska kunna nå det globala delmålet 12.3 om att 

reducera matsvinnet med 50% innan år 2030.  

 

Hållbara livsmedelssystem och hållbara konsumtionsvanor kommer vara centrala de-

lar i Ministerrådets arbete på livsmedelsområdet under perioden 2021-2024. Att 

stävja matsvinn utgör en viktig del i detta arbete. Ministerrådets sekretariat har i 

skriftlig procedur förmedlat dessa rekommendationer till EK-FJLS (Livs) som ansåg 

att vidare diskussion och analys krävs för att kunna ta ställning till om de tre åtgär-

derna kan vidtas enligt Nordiska Rådets rekommendation. Viss tveksamhet uttryck-

tes kring hur stor påverkan en gemensam nordisk kampanj skulle kunna få då mats-
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vinn tar sig olika uttryck i de nordiska länderna. Mer tid behövs således för att kunna 

bedöma vilka åtgärder som kan ge störst positiv påverkan på matsvinn i Norden såväl 

som för att göra en budgetanalys av vad som är möjligt i relation till existerande re-

surser.  EK-FJLS (Livs) kommer i februari månad diskutera budgetprioriteringar för 

2021.  

 

Insatser för att stärka samarbetet kring matsvinn görs också inom andra projekt och 

samarbetsinitiativ som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Ett exempel är ett nor-

diskt-baltiskt projekt kring matsvinn som påbörjas 2021, lett av Nordiska Ministerrå-

dets kontor i Litauen i samarbete med Danmark och Finland. Projektets syfte är att 

undersöka ungas konsumtionsvanor för att bättre kunna nå denna målgrupp med 

riktlinjer och strategier för beteendeförändring kring livsmedelskonsumtion och 

matsvinn. Även Nordiska Matförvaltningsgruppen (NMF) har uttryckt intresse för att 

finansiera ett gemensamt nordiskt initiativ kring matsvinn vilket kommer diskuteras 

vidare inom NMF och EK-FJLS (Livs). Även här kan Nordiska Rådets rekommendat-

ioner lyftas som föreslagna insatser för vidare analys och diskussion.  

 

Matsvinn kommer dessutom kunna motverkas genom det tvärsektoriella program-

met ”Hållbar Livsstil” som är under utarbetning på Ministerrådets Sekretariat. Pro-

grammet syftar till att underlätta en hållbar livsstil för konsumenter i Norden. Detta 

inbegriper att stärka kunskapen kring hållbarhet och hållbar konsumtion, möjliggöra 

och underlätta hållbara konsumtionsval såväl som att påskynda en normalisering av 

en hållbar livsstil. Programmets övergripande fokus på att förändra konsumtions-

mönster kommer kunna stärka arbetet kring matsvinn på konsumentnivå. Ytterligare 

åtgärder för att stävja matsvinn genom hela livsmedelskedjan kan undersökas i den 

del av programmet som specifikt syftar till att bygga och stärka Miljövänliga och 

Hållbara Livsmedelssystem. Utformningen av detta projekt kommer ske i samspel 

med en referensgrupp samt så kommer projektbeskrivningen behöva ta i beaktning 

de synergier som kan byggas inom det övergripande programmet Hållbar Livsstil. 

 

Ministerrådet föreslår att en dialog fortsatt hålles med ansvarig seniorrådgivare på 

Ministerrådets sekretariat så att Nordiska Rådet kan uppdateras om projekt och pla-

nerade gemensamma nordiska insatser mot matsvinn.   

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är delvis uppfylld. 

 


