
SmakÅs 

Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og 

myndighetskontakt 



2 

SmakÅs 

 Godt samarbeid mellom 
næringsliv, forskning og  
offentlig sektor 

 Fremtidig bioøkonomi 

 Follo som kraftsentrum 
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NorgesGruppen 

1866 

Joh. Johannson 
etablert som 

grossist 

1869 

Oluf  
Lorentzen 

etablert som 
detaljist 

1960 

Jens Evensen 
etablerer 

supermarked-
kjede 

1979 

Kiwi  
etablerer sin 
første butikk 

1994 

NorgesGruppen 
etablert som 

landets største 
gruppe av 

samarbeidende 
grossister og 

detaljister 

2017 

NorgesGruppen 
ASA etablert  

som et integrert 
handelshus 

NORGESGRUPPEN HAR LANGE RØTTER I GROSSIST- OG DETALJVIRKSOMHET   

2000 

Dagrofa, 
Eurocash, 

Netthandel i 
Meny og Spar 



Matmarkedet  

i Norge er på  

ca 270 mrd. 

 

FORBRUKERS 

VALGMULIGHETER  

FOR KJØP AV  

MAT & DRIKKEVARER 
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RESTAURANTER 



Vårt arbeid innen bærekraft  

innebærer å ta sosiale, etiske og 

miljømessige hensyn – og ha 

lønnsomhet i vår virksomhet 

NORGESGRUPPENS BIDRAG TIL  
EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Vi ønsker å bidra til  

at det blir enklere  

for forbrukeren  

å ta sunne valg 

HELSE OG SUNNHET 

Klimamålene for 

NorgesGruppen skal ta oss 

videre mot ambisjonen om 

å bli klimanøytral 

MILJØ OG KLIMA 

Vi skal være en 

arbeidsplass som er opptatt 

av opplæring, integrering og 

inkludering 

MENNESKER 



NorgesGruppen 

RIKTIGERE RESSURSBRUK 
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Klimamålene for 2020 skal ta oss videre mot ambisjonen om å bli klimanøytral  

Andel fornybart 

drivstoff i 

distribusjonen 

Reduksjon  

av utslipp av 

HFK-gasser 

Andel matavfall 

til biogass-

produksjon 

Grad av 

kildesortering 

 

Energi-effektivitet 

 

Egenprodusert 

fornybar energi 

 

100 
PROSENT 

÷75 
PROSENT 

95 
PROSENT 

85 
PROSENT 

18 
PROSENT 

11 
PROSENT 



MAT SKAL SPISES – IKKE KASTES 
NorgesGruppen skal redusere matsvinnet med 50% innen 2015 

SALG TIL FULL PRIS 

SALG TIL REDUSERT PRIS 

DONASJON TIL  

VELDEDIGHET 

DYREFOR 

BIOGASS 

FOR- 

BRENNING 
Målet er å redusere 

forbrenning av mat til  

et absolutt minimum 



Helse- og ernæringsstrategi 

NorgesGruppen skal: 

Øke  
Frukt/grønt 

Grovt korn 

Fisk 

Balansere 
Utvalg 

Egne merkevarer 

Informasjon 

Redusere 
Salt 

Sukker  

Mettet fett 
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AMBISIØSE MÅL FOR NORGESGRUPPENs ARBEID FOR 

SUNNERE MAT OG BEDRE FOLKEHELSE 2020 

+ ÷ 
4 % VOLUMVEKST 

PER ÅR 

3 % VOLUMVEKST 

PER ÅR 

20 % VERDIANDEL I SINE 

VAREGRUPPER 

GROVHETSPROSENT 

BRØD 50 % 

40% GROVHETSPROSENT 

SMÅVARER 

÷ 20 % OMSETNING AV SALT 

i SOLGTE PRODUKTER 

÷ 5 % OMSETNING AV METTET FETT 

I SOLGTE PRODUKTER 

÷ 10 % OMSETNING AV SUKKER 

I SOLGTE PRODUKTER 
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Matproduksjon- og konsum står for 20-30% av menneskeskapte CO2-
utslipp – og forbrukerne er i ferd med å bli bevisst på dette  

Bakgrunn 

Mat og drikke står for en vesentlig  
del av en nordmanns CO2-avtrykk 

 
 

 

Norge har forpliktet seg til EU og FN om  
40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 

 
 

Vi har ambisjoner og 
mål om å bidra til CO2-reduksjon 

 
 

Miljø- og sunnhetsbevisstheten øker  
og forbrukerne tilpasser sitt konsum 

 

Kilde: unscn.org, Innsiktsrapporten  «Ung 2016 – Voksen 2025»  



 

51% 

Baseline 

NorgesGrupppen 

totalt 

59% 

Målsetning 

totalt 

FYLLINGSGRAD SKAL ØKES 15% MOT 

2020 

FYLLINGSGRADEN SKAL OPP 



DAGENS NORSKE FORBRUKERE ER OPPTATT AV EN REKKE FAKTORER NÅR DE 

HANDLER DAGLIGVARER, OG VI MÅ TILPASSE OSS DISSE FOR Å VÆRE ATTRAKTIVE 

ENKELHET/ 
CONVENIENCE 

ØKOLOGI, 

MILJØ OG 
ETIKK 

DET HANDLER OM Å VÆRE RELEVANT 
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Vi samlet bransjen høsten 2016 og ble enige om at vi trengte mer 
innsikt om hva serveringskunder og forbrukere etterspør 

Hva har vi gjort og hvor står vi nå? 

1. Bransjesamling 
 

 

Samlet kunder og leverandører for å diskutere 
hvordan vi kan redusere CO2-avtrykket til 
Serveringsbransjen.  
 
Tre tiltaksområder: 
1. Formelt bransjesamarbeid 
2. Bevisstgjøre verdikjeden 
3. Konsept- og produktutvikling  

 
 Før vi går i gang trenger vi mer innsikt om hva 

serveringskunder og forbrukere etterspør! 
 

 

2. Kunde- og forbrukerinnsikt 
 

 

Innhentet innsikt gjennom en omfattende 
kvalitativ undersøkelse.  
 
Hovedfunn: 
1. Temaet er komplekst for «alle» 
2. Det er viktig å gjøre det enkelt 
3. Klimakommunikasjon som virkemiddel 
4. Drivkreftene er ulike / mange veier til Rom 
5. Å jobbe seg nedover i næringspyramiden 
6. Ildsjeler er viktig for å lykkes 
7. Klimasmart er god butikk 
 

3. Workshopserie:  
klimasmarte produkter og løsninger 

 

Skal generere forretningsidéer på fire temaer 
basert på innsikten som er innhentet. 
 
Workshopstemaer: 
1. Produkt- og sortimentsutvikling 
2. Å treffe målgruppen 
3. Kompetanseutvikling  
4. Verktøy  
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og enkeltpersoner for å fremme sunnhet og folkehelse 

Vi samarbeider med myndigheter, helseforetak, forskningsmiljøer, organisasjoner etc 

Samarbeid med myndigheter, forskningsmiljøer og helseforetak for å fremme 

sunnhet og folkehelse; 

 

- Næringslivsgruppen og helsedirektoratet 

- Samarbeid for å gjøre det enklere å velge sunt 
 

- Senter for overvekt for barn, Helse sørøst – Samira Lekhal 

- Samarbeid om hvordan påvirke forbruker til å velge sunnere 
 

- Avd for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, preventiv 

kardiologi, Oslo Universitetssykehus.  

- Støtter forskning av middelhavskosthold 
 

- Universitetet i Oslo, ved medisinsk fakultet 

- Støtter forskning av hvordan kostrådene påvirker en spesifikk  gruppe 

 

 

Samarbeid med forbund/organisasjoner  

- LHL - Sunnere kosthold med fokus på hjerte og karhelse  

- DNT - Tur/mosjon 
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Vi kan redusere matrelatert CO2-utslipp ved å velge produkter med 
lavt karbonavtrykk, justere totalforbruket og kaste mindre mat 

Hvordan kan vi redusere matrelaterte CO2-utslipp? 

VELGE KLIMASMART 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Grønnsaker vs kjøtt 
 

 Kylling, fisk og svin vs storfe 
 

 Lokalt og kortreist vs importert 
 

 Norsk, melkeproduserende storfe 
vs utenlandsk 

REDUSERE FORBRUK 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Spise kun det man har behov for 
 

 Unngå overforbruk 

REDUSERE MATSVINN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Forsyne seg kun med det man 
klarer å spise 
 

 Beregne innkjøp etter behov 
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Eksempler på hvordan vi samarbeider med 
forskningsmiljøet på Ås i dag 

 
 Miljøvennlig transport i dagligvaresektoren (ASKO) 
 Erfaringer med solceller på lagerbygg (ASKO) 
 
 Deltakelse i flere forskningsprosjekter og annet samarbeid med NMBU innen mattrygghet (eks. 

forskningsprosjekter på virus og parasitter i bær, medlemskap i ‘Senter for mattrygghet’ m.m.), produktkvalitet 
(eks. emballasjeutvikling, råvareoptimalisering m.m.), miljø og ernæring (eks. prosjektsøknad med fokus på 
klimavennlig og bærekraftig matforsyning i Norge) 

  
 Forskning og teknologiutvikling mener vi blir veldig viktig i den omstillingen som må skje for å møte 

klimaendringene som allerede er i gang, redusere matsvinn, utvikle nye og mer miljøvennlige 
emballasjeløsninger med fornybare råvarer som kan resirkuleres og gjenvinnes, utvikle alternative og mer 
miljøvennlige proteinkilder, redusere jordbrukets miljøbelastninger osv., osv. 

  
 FoU-miljøene på Ås bør ha gode forutsetninger for å bli et viktig ressurssenter i denne utviklingen – de må 

gjøre seg relevante gjennom å være nysgjerrige på næringsaktørenes utfordringer og behov, samt selge seg 
aktivt inn ved å skissere muligheter og foreslå nyttig forskning/utvikling 
 

 NorgesGruppen/handelen må i større grad se nødvendigheten av å bidra til forskning og utvikling. Vi må bli 
flinkere til å invitere akademia inn i våre prosesser 

  
 
 
 
 


