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Hvis alle mennesker på jorda skulle ha samme forbruk som gjennom-
snittsnordmannen ville vi trenge 2.7 jordkloder.1 Til sammenligning 
vil et bærekraftig forbruk kreve i underkant av en klode. Forbruk står 
for en stor del av karbonfotavtrykket i Norge.2 Samtidig viser klima-
regnskapet vårt ikke de utslippene vi med vårt forbruk genererer i 
andre land, siden utslipp bokføres i landet de oppstår i. Høyt forbruk 
henger sammen med høy levestandard, men vi kan endre forbruket 
vårt uten å få redusert livskvalitet. Det er avgjørende med politiske 
tiltak som legger til rette for at forbrukere og næringsliv tar valg og 
tilbyr løsninger som bidrar til å redusere presset på naturressursene 
og samtidig støtter opp under en sosialt bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmål 12 er et av bærekraftsmålene Norge sliter mest med 
å nå. Høyt forbruk henger sammen med sterk kjøpekraft, og det er 
enighet i FN om at de rike landene skal gå foran i arbeidet med å nå 
dette målet. Norsk forbruk og klimagassutslippene fra forbruket vårt 
økte med om lag 25 prosent bare i perioden 2000–2012.3 For å snu 
denne trenden og nå mål 12, må vi omstille til en produksjon og et 
forbruk som krever lite nye ressurser, og som utnytter materialene 
lengst mulig. 

Gjennom en vridning mot deling og leie av bruksgjenstander kan 
vi redusere ressurspresset fra forbruk. Samtidig vil større bruk av 
tjenester innen vedlikehold, reparasjon og ombruk både spare miljøet 
og kunne skape nye arbeidsplasser. Hver nordmann produserer 
433 kilo avfall i året. Mer enn 46 av disse kiloene er mat. Matsvinn 
og store avfallsmengder er symptomer på et system som fører til 
overproduksjon og større ressursbruk enn nødvendig. For å oppnå 
bedre ressursbruk og mindre miljøpåvirkning fra produksjon og 
forbruk, trengs politiske tiltak med effekt i hele produksjonskjeden 
og på måten vi forbruker på.

Bærekraftig forbruk 
og produksjon  
- vårt ansvar 

Rike, vestlige land bruker i dag en uproporsjonalt 
stor del av verdens ressurser. I følge bærekraftsmål 
12 må de rike landene gå foran for å oppnå 
bærekraftig produksjon og forbruk i verden innen 
2030. Skal Norge bidra til global bærekraft og en 
mer rettferdig fordeling av verdens ressurser, trengs 
politiske tiltak for ansvarlig forbruk på hjemmebane.
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1 FN.no (2016). Landprofil Norge.
2 Hertwich, E. G. og Peters, G. P. (2009). 

Carbon Footprint of Nations: a Global, 
Trade-Linked Analysis. Environmental 
Science and Technology, 43(16), s. 6414-
6420.

3 Steen Olsen, K. (2015). Integrated 
Economic and Physical Information for 
Environmental Footprint Modelling. 
Phd-avhandling. Trondheim: NTNU.

https://www.fn.no/Land/Norge
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Fra forbruk til gjenbruk
Mens Norge og andre vestlige land har kommet langt med å stille krav 
til industrien om sosialt og miljømessig ansvarlig produksjon innenfor 
egne grenser, har vi en lang vei igjen til et ansvarlig nasjonalt forbruk. 
Den norske befolkningen har stor kjøpekraft og et forbruk som er 
uproporsjonalt i forhold til verdens ressurser. I gjennomsnitt bruker 
vi nesten tre ganger mer enn «vår del» av ressursene.4  For å oppnå 
bærekraft er det behov for målrettet og tydelig politikk for ansvarlig 
forbruk. Dette innebærer også å innlemme forbruk i klimapolitikken 
ved å regne med utslippene fra forbruk i den nasjonale utslipps-
rapporteringen.

Regjeringsplattformen for 2018 sier at Norge skal være et foregangs-
land på sirkulær økonomi, og næringslivet ser i økende grad 
inntektsmuligheter  ved å tilnærme seg sirkulære lønnsomhets-
modeller5. Det er viktig at denne satsingen blir en reell omstilling fra 
lineær til sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi er ressursbruken 
og avfallsmengden liten, ikke bare fordi avfall brukes i produksjon i 
stedet for nye ressurser, men fordi hele produksjonskjeden legger opp 
til høy ressursutnyttelse og lang holdbarhet. Tiltak for å øke sirkula-
riteten i verdikjeder må derfor omfatte mer enn avfallshåndtering. De 
må også endre strukturer i samfunnet som legger opp til bruk og kast. 
Regjeringens arbeid med sirkulær økonomi må knyttes til arbeidet 
med bærekraftsmålene slik at miljømessig og sosial bærekraft 
ivaretas i like stor grad som økonomisk velstand. 

Reparasjon, bytteøkonomi og sirkulær økonomi
Måten vi behandler de største og dyreste eiendelene våre på kan 
være et ideal for andre varer. Vi reparerer og vedlikeholder bil, bolig 
og gjerne sykkel, så hvorfor ikke i større grad reparere elektronikk, 
klær og sko? Vi bruker kollektivtransport, så hvorfor ikke låne drill og 
spikerpistol av hverandre eller gå sammen om innkjøp i et nabolag?

Mange elementer spiller inn, som pris på reparasjon versus pris for å 
kjøpe nytt, pris for å leie sammenlignet med å eie, tilgjengelighet ved 
leie, i hvilken grad det er mulig å reparere, hvor lang tid og mye innsats 
som kreves for å få reparert, og hvem som har lov til å reparere. 

Det meste av materielle ting som konsumeres her til lands er produ-
sert utenlands der arbeidskraften er billigere. Ettersom arbeids-
kraften i Norge er dyr, blir det billigere å kjøpe nytt enn å reparere. For 
å redusere ressursbruken knyttet til forbruk må reparasjon bli et reelt 
alternativ. Momskutt på reparasjon vil bidra til å gjøre reparasjon mer 
attraktivt. Dette kan hjelpe norsk varehandel til å gjøre en nødvendig 
vridning mot i større grad å selge tjenester knyttet til varer heller enn 
å selge varer. 

For å utnytte ressursene best mulig må varene også ha høy 
holdbarhet og avgi minst mulig avfall. Siden produksjonen sjelden 
finner sted i Norge er forbrukerrettigheter vår mulighet til å stille krav 
til holdbarhet. Lang reklamasjonsrett, slik den norske standarden på 
5 år legger opp til, legger press på kvalitetsfokus hos produsentene. 

SIRKULÆR ØKONOMI

• Begrepet sirkulær økonomi 
ble først brukt av David 
Pearce og Kerry Turner 
i 1990, og bygger på 
tidligere miljøøkonomisk 
tenkning inspirert 
av økosystemer og 
termodynamikk.6  

• EU vedtok i 2015 en 
handlingsplan for sirkulær 
økonomi. Handlingsplanen 
bærer tittelen «Closing the 
loop» og innebærer tiltak 
i alle deler av en våres 
livssyklus. Tiltakene skal 
gjennomføres innen 2020.

• I regjeringsplattformen 
2018 satte regjeringen 
som mål at Norge skal 
bli «et foregangsland i 
utviklingen av en grønn, 
sirkulær økonomi som 
utnytter ressursene 
bedre».
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Regjeringen bør derfor:

• Foreslå omfattende tiltak som bidrar til at 
forbrukere tar valg og næringslivet innretter 
sin virksomhet i tråd med et bærekraftig 
forbruk og sirkulær økonomi i den varslede 
stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk. 

• Innføre momskutt på reparasjoner, utleie av klær, 
sko, sports- og turutstyr, elektronikk og verktøy.

• Utvide reklamasjonsretten og legge inn målrettet 
innsats mot EU for at 2 år skal bli et minimum 
heller enn normen. 

• Innføre produsentansvarsordninger for alle 
produsenter og importører av plast, samt arbeide 
for en juridisk bindende internasjonal avtale om 
marin forsøpling med et globalt nullutslippsmål 
innen 2030. 

Regjeringens 
arbeid med 
sirkulær økonomi 
må knyttes til 
arbeidet med 
bærekrafts
målene.   

”

Norge bør legge inn en målrettet innsats for at de nye EU-reglene for 
reklamasjonsrett skal sette 2 år som et minimumskrav heller enn 
en ny standard, og innføre fem års reklamasjonsfrist for langt flere 
produkter enn i dag.

Produsentansvarsordninger for alle plastprodusenter  
og -importører
I en sirkulær økonomi må bedrifter som selger varer som kan for  -
årsake forsøpling sørge for at materialet blir samlet inn igjen etter 
bruk. Ifølge en rapport fra World Economic Forum (WEF) forsvinner 
1/3 av all plast ut fra materialkretsløpet og ender opp i naturen.7  
Plast på avveie, både i sin opprinnelige form og i delvis nedbrutt 
form, er en trussel mot liv på land og i vann. På samme måte som vi 
har pante- og returordning for elektronisk avfall, bør produsenter 
og importører av plast sørge for at avfallet blir tatt hånd om og 
enten gjenbrukt, resirkulert eller brent som ny energi etter bruk. 
Dette kalles produsentansvar, noe Norge bør innføre for alle plast-
produserende eller plastimporterende næringer.

Globalt tilføres havet over 8 millioner tonn søppel hvert år. 
Plastpartiklene skader livet i havet og tiltrekker seg også miljøgifter 
som går inn i næringskjedene. Dette kan igjen bli et folkehelse-
problem. I dag finnes det ikke noen bindende krav til nasjonale 
kutt i utslipp av plast og annen forsøpling til havet. For å takle 
dette problemet må det på plass en global juridisk bindende avtale 
for å redusere marin forsøpling som tar for seg både havbaserte 
og landbaserte kilder. Det langsiktige målet må være å stanse all 
tilførsel av plast til havet.

Tenk globalt, handle nasjonalt
Skal bærekraftsmål 12 nås, må de rike landene gå foran og endre 
måten vi forbruker på. For at norsk næringsliv og forbrukere skal ha  
et ansvarlig forbruk i 2030 trengs målrettede politiske tiltak nå.

4 FN.no (2011). Økologisk fotavtrykk: 
Norge. 

5 Veikart for grønn handel (2016). 
6  World Economic Forum (2016). The 

New Plastic Economy. 
7 Blomsma, F. og Brennan, G. (2017). 

The Emergence of Circular Economy. 
Journal of Industrial Ecology, 21(3).
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https://www.fn.no/Land/Norge?indicator=%C3%98kologisk%20fotavtrykk&id=545
https://www.fn.no/Land/Norge?indicator=%C3%98kologisk%20fotavtrykk&id=545
http://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/Veikart-for-gr%C3%B8nn-handel-2050.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf 
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HVOR FORSVINNER MATEN? 

• 815 millioner mennesker 
lever med sult. Samtidig 
går 1/3 av maten som blir 
produsert til spille.

• Å redusere matsvinn 
er delmål 3 under 
bærekraftsmål 12. 

• I utviklingsland skjer mye 
av svinnet under lagring 
og produksjon, mens 
rundt 60% av svinnet 
i Norge skjer i private 
husholdninger. En av de 
vanligste grunnene til 
matkasting i hjemmet er 
at «best før»-datoen blir 
passert. En stor del av 
dette svinnet kan unngås 
med kunnskap om hvordan 
spiselig mat ser ut, lukter 
og smaker.

Regjeringen bør derfor:  

• Fortsette arbeidet med bransjeavtalen mot 
matsvinn og fremme forslag til en matkastelov 
som sikrer ytterligere matsvinnreduksjon. 

• Sikre forutsigbar finansiering av opprettelse og 
drift av matsentraler rundt om i Norge. 

• Iverksette effektive informasjonstiltak rettet mot 
flere segmenter av befolkningen, med hensikt å 
gjøre folk oppmerksomme på eget matsvinn og 
enkle grep for hvordan det kan reduseres.

Halvering av matsvinn innen 2030
Hvert år kastes rundt 350 000 tonn spiselig mat i Norge.  Aktører fra 
alle ledd i matbransjen har inngått et samarbeid med regjeringen for 
å redusere matsvinnet med 50% innen 2030. Samtidig har Stortinget 
bedt Regjeringen om å fremme et utkast til matkastelov. En mat  -
kastelov kan bli et viktig supplement til bransjeavtalen fordi den kan 
forplikte flere aktører til flere tiltak enn de som omfattes av bransje-
avtalen. I tillegg vil den gi staten større forpliktelser.

Matsentralenes nøkkelrolle
Per i dag distribuerer matsentralene en stor del av overskudds-
maten i Norge til veldedige formål. Matsentralene har en nøkkelrolle 
i arbeidet med å redusere matsvinnet, og har i tillegg en viktig sosial 
funksjon. For å kunne fylle denne rollen må de ha stabil økonomi. 
Matsentralene har hatt inntekter både fra bransjen og fra stats-
budsjettet. Forutsigbar offentlig støtte til matsentralene er viktig for 
å nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030.

Husholdningene – mer «se, lukt, smak»
Matsvinn skjer i alle ledd, men rundt 60% av svinnet finner sted i de 
tusen hjem.8 Manglende kunnskap om hva datostemplingen betyr, 
dårlig planlegging, store forpakninger og at forbruker lokkes til å 
kjøpe mer mat enn de har behov for, er blant årsakene til matsvinnet 
hos forbrukerne. Regjeringen bør inkludere tiltak rettet mot mat  -
bransjen og forbrukere som kan bidra til å redusere matsvinnet i 
husholdningene i forslaget til matkastelov. 

Holdningsskapende arbeid og kunnskapstiltak rettet mot familier og 
husholdninger er essensielt. Å bruke matrester og å bruke sansene 
for å forstå om mat er spiselig eller ikke, er nå del av læreplanen i mat 
og helse. Slik informasjon må også få plass i andre kanaler som når 
resten av befolkningen, i tråd med delmål 12.8.

Mot et nytt system og mer kunnskap for å nå mål 12
Norsk matproduksjon og -forbruk er preget av overproduksjon og 
unødvendig matsvinn. Skal Norge nå mål 12 må Regjeringen forplikte 
flere aktører i matindustrien og dagligvarehandelen til å unngå 
matsvinn, samt styrke husholdningers kunnskap om forbruk av mat.

We urge the richest countries 
to take action in lowering the 
production and consumption 
so that all people of the world 
get equal access to resources 
for a sustainable living. As 
the high consumption pattern 
in the west is dependent on 
natural resources from other 
parts of the world, the synergy 
between the implementation 
of the Paris Agreement and 
the 2030 Agenda is key in 
achieving goal 12. We must 
ensure that we use and pro-
duce long lasting materials 
where necessary and develop 
biodegradable and disposable 
waste that does not harm the 
nature. There is great poten-
tial in reuse, recycling and 
sharing of material goods that 
can be used by many. 

We note with concern that 
while 815 million people 
in the world are living with 
hunger, 1/3 of the food that 
is produced is wasted. There 
is an urgent need to develop 
sustainable and inclusive food 
systems that ensure equal 
distribution of resources  
and production of food to all 
people on the planet.

K
lip

p 
ut

 o
g 

ta
 m

ed
 ti

l F
N

8 Stensgård, A. E. og Hanssen, O. J. 
(2016). Matsvinn i Norge 2010–2015. 
Østfoldforskning, rapport nr. OR.17.16.
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