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Nasjonal samhandling i forhold til økt forbruk av frukt og 
grønnsaker – sentrale dokumenter

• Meld. St. 11 (Jordbruksmeldingen)

• De nasjonale kostrådene

• Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

• Intensjonsavtalen mellom helsemyndighetene, industrien og handelen

• Rapporten om Bærekraftig kosthold

• Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn



«Som en oppfølging av myndighetenes 

kostråd mener regjeringen at 

finansieringen av 

opplysningsvirksomheten i 

grøntsektoren, som bevilges over 

jordbruksavtalen bør fortsette»
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Meld. St. 11 (Jordbruksmeldingen)



Helsedirektoratet har gjennom de 

nasjonale kostrådene gitt anbefaling om 

at alle bør spise 5 om dagen, 5 * 100 

gram frukt, bær og grønnsaker.
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De nasjonale kostrådene



• Signert av 8 ministre i mars 2017

Overordnet målsetning:

• Intensivere arbeidet på tvers av sektorene 

for et sunnere kosthold

• Mindre: salt, sukker, mettet fett, rødt kjøtt

• Mer: grove kornprodukter, sjømat og frukt, 

bær og grønnsaker

Kvantitative mål:

• 20% økt forbruk av grønnsaker, frukt og 

bær innen utgangen av 2021

• Øke andelen 15-åringer som daglig spiser 

grønnsaker og frukt med 50% innen 

utgangen av 2021
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Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)



• Intensjonsavtalen for sunnere mat (hva skal vi spise mere av og hva skal vi spise mindre 

av) ble signert av næringsorganisasjonene (NHO og Virke), mat- og drikkeprodusenter, 

dagligvarebransjen og helse- og omsorgsminister Bent Høie 6. desember 2016 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/signerte-intensjonsavtale-for-sunnere-mat/id2522820/

• For frukt og grønt ble volummålet, og anbefalingen om å spise 5 om dagen førende 

• Arbeidet skal materialiseres gjennom en 

innsatsgruppe (innsatsgruppe 4). 

Grossistforbundet (NFGF) har pekt på OFG 

i forhold til innsatsen for frukt og grønt

• OFG kan bli bindeleddet for de norske 

produsentene og de norske varene

• I forhold til forbrukerbehovene er det et stort

uutløst forbrukspotensial for grønnsaker

Intensjonsavtalen for sunnere mat
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/signerte-intensjonsavtale-for-sunnere-mat/id2522820/


NOK 37,6 milliarder
Kilde: «Samfunnsgevister av å følge Helsedirektoratets kostråd, rapport IS-2451, utgitt 03/2016

Samunnskostnaden ved å konsumere mindre enn 
anbefalt mengde frukt og grønt – 5 om dagen
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• Forbrukerbehovene påvirkes i forhold til

• Bærekraftig produksjon

• Helse

• Grønne mattrender og matinteresser

• Flere og flere aktører ønsker det samme

• Myndigheter – Handlingsplanen for kosthold og helse – 20% økning i konsum av frukt og grønt

• Landbruket, ref. grøntsatsingen over jordbruksoppgjøret - Rådgivende utvalg for innovasjon og 

vekst i grøntsektoren

• Verdikjedeaktører

• Organisasjoner

Mange positive trender arbeider for et økt konsum av 
frukt og grønt …
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Status for forbruk av frukt og grønt …

Andelen som spiser minst 5 porsjoner frukt/bær 

eller grønnsaker per dag (spiser vanligvis)
Snitt – daglig forbruk av frukt/bær og grønnsaker 

(spiser vanligvis)

«INGEN VEKST»

23,9 % 24,0 % 24,9 %

2017 2018 2019

3,2
3,4 3,4

2017 2018 2019

Kilde: 5 a day Europe, Kantar og OFG



Andel av befolkningen som spiser minst 5 porsjoner frukt / bær og
grønnsaker daglig. 
Forbruk av juice og kjøpt smoothie teller for maks. en porsjon om dagen
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Storbritannia Frankrike Spania Finland Norge Ungarn Danmark Sverige

2017 2018 2019

Andelen av befolkningen som spiser minst 5 

porsjoner daglig, har økt signifikant fra 2017 til 

2019 i Frankrike, Spania og Finland.

Kilde: 5 a day Europe, Kantar og OFG
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• Stifterne: 

• Norges Bondelag

• Norsk Bonde- og Småbrukarlag

• Norsk Gartnerforbund

• Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS)

• Oikos – Økologisk Norge 

• Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF)

• Bama Gruppen AS

• NKL (Coop Norge AS)

• Norgesfrukt AS (ICA nå Coop)

• Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (nå Helsedirektoratet)

• Styret:

• 9 personer som representerer stifterne og hele den grønne verdikjeden

Stiftelen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)
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• Oppdraget fra Omsetningsrådet rettet mot norskprodusert frukt, bær, grønnsaker og 

poteter. Oppdraget finansieres ved hjelp av midler som fremforhandles gjennom 

Jordbruksavtalen

• Skolefrukt. Finansieres ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet 

• NM i lunsj (Sunn ungdomsmat). Et felles prosjekt med alle opplysningskontorene i 

landbruket og Norges sjømatråd. Finansieres ved midler fra Gjensidigestiftelsen

Stiftelsen OFG gjennomfører tre hovedprosjekter 
som finansieres med midler fra …
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Stiftelsen OFG har som formål å stimulere til 

økt totalforbruk av frisk frukt, friske bær og 

grønnsaker i Norge. 

Hovedhensikten med bruk av de midlene som 

kommer fra jordbruksavtalen er å styrke 

omsetningen og forbruket av norske varer.



HOVEDMÅL: 

5 om dagen innen 2021 

(+ 20 % inntak av frukt, bær og grønnsaker)

Mål og ambisjon i strategiperioden

TILLEGGSMÅL: 

Sikre potetens posisjon som en del av et balansert norsk kosthold

AMBISJON: 

5 om dagen – for hele Norges befolkning



Opplysningskontoret for frukt og grønt er et verktøy …



En merkenøytral inspirator 

og pådriver av kunnskap 

som utløser økt forbruk



Stifterne og styret er tydelige på at …

• Et selvstendig OFG vil kunne fronte tydelige og troverdige budskap for grøntsektoren –

bærekraft og sunnhet

• Et selvstendig OFG vil gagne innovasjon og vekst i grøntsektoren

• Et selvstendig OFG er et viktig verktøy for å nå regjeringen mål innen økt forbruk av frukt 

og grønt, helse og bærekraft (ref. Meld. St. 11 og Nasjonal handlingsplan for bedre 

kosthold)

Strategisk er det klokt at Opplysningskontoret for frukt og grønt er uavhengig, men 

nært knyttet til produsentene og den øvrige verdikjeden. OFG er viktig i forhold til 

målene og mulighetene som ligger i det grønne skiftet, og i et tett samarbeid med 

partene i jordbruket og landbruks- og helsemyndighetene

Hvorfor er Opplysningskontoret for frukt og grønt et 
viktig verktøy?
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Prioriterte produkter 
– norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter i sesong



Prioriterte målgrupper – barnefamilier – med lav til middels 

mat- og helsekapital
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Fra holdning til handling
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Frukt og grønt – naturlig til alle dagens måltider.



Utfordringen er 20% vekst i forbruk …
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• 70% av oss sier at vi ønsker å legge om til et sunnere kosthold, 

men får det ikke til

• Dette er tapt salg

• Mulighetsrommet er stort

PÅSTAND – forbrukeradferd er den store barrieren 
som vi alle sliter med å knekke …



Det kreves samhandling for å få frukt og
grønt til å bli noe mer enn et tilbehør på
tallerkenen …

Kostrådet og minimumsanbefalingen om å spise 5 om dagen
gjelder
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• OFG …

• forankring mot industrien og handelen

• utfordrer matprodusentene

• utfordrer handelen, serveringsbransjen og verdikjeden

• starter opp kampanjearbeidet i 2020 – en rød tråd

Betydelig forbruksvekst oppnår vi kun gjennom 
innsats i hele verdikjeden …
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OFGs aktiviteter kort oppsummert

Direkte forbrukerpåvirking

• Egne kanaler – redaksjon

• Frukt.no

• Sosiale medier

• Innholdsleverandør til media

• Kampanjer – betalt og PR

• 5 om dagen barnehage-prosjektet

• Skolefrukt med Helsedirektoratet

• Ungdomsskolesatsing med 

Gjensidigestiftelsen

Tiltak i andre kanaler

• Totalrapporten

• Frukt- og grøntbilag rettet mot 

dagligvarehandelen

• NM-konkurranser

• NM i frukt og grønt

• NM i sunn fast-food

• Årets grønne kokk
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Vi følger barna gjennom hele oppveksten
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Barnehage 1 – 5 år Barneskole 6 – 12 år Ungdomsskole 13 – 15 år



Opplysningskontoret for frukt og grønt har et eget konsept tilegnet barnehager.

Vi ønsker å inspirere og motivere barnehager til å servere mer frukt og grønt i tråd 

med myndighetens anbefalinger.

Alle barnehager er velkommen til å bli en 5 om dagen – barnehage. Konseptet er 

helt gratis og over 3 836 barnehager er allerede med – 65% av alle barnehager.

Prosjektet har 3 målgrupper:

1) Barna

2) De ansatte i barnehagen

3) Foreldrene

29.01.2020

5 om dagen - barnehage



29.01.2020



Sunn ungdomsmat
LAG DIN EGEN LUNSJ



SUNN UNGDOMSMAT

• 3-årig prosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen – 2017- 2020
• Prosjektet Sunn ungdomsmat styres av opplysningskontorene i 

landbruket og Norges sjømatråd.

• Målet for Sunn ungdomsmat er å skape kunnskapsbaserte holdninger 
og handlinger til mat og kosthold blant 13-16 åringer med fokus på 
inntak av matvarer i henhold til Helsedirektoratets kostråd og de 
nasjonale faglige retningslinjene for mat og måltider i skolen utgitt av 
Helsedirektoratet. 

Mål for prosjektet er at ungdomsskoleelever: 
• har økt kjennskap til Helsedirektoratets kostråd 
• har økt forståelse for hvorfor det er viktig å spise sunn mat 
• en økt andel har et kosthold i tråd med kostrådene



SUNN UNGDOMSMAT- LEVERANSER

KONKURRANSE

KOMM. AKTIVITETER

MATVAREBRANSJEN

1.

Morsom og kreativ lunsj- konkurranse for ungdom

LAG DIN EGEN LUNSJ

2.

Helårlige kommunikasjons-aktiviteter mot ungdom på 

ungdoms premisser

3. 

Påvirke matvarebransjen ved hjelp av innsikt og 

kunnskap til produktutvikling og innovasjon mot 

målgruppen



HOVEDFUNN UNGDOMS SPISEVANER*

*) Undersøkelse utført av prosjektet våren 2018- utvalg 1725 respondenter i alder 13-16 år

✓ Forståelsen av hva som er sunn og usunn mat er høy blant ungdommen. De 

vurderer «mer av» produktene som de sunneste.

✓ Spesifikk kunnskap om kostrådene er mer begrenset, eksempel hvor mye som 

er anbefalt å spise av ulike produkter.

✓ Det er etterlevelsen som er den største utfordringen i målgruppen. Selv om de

vet at det er sunt, spiser ikke ungdom nok fisk og frukt/grønnsaker.

✓ Matpakken står sterkt og aller sterkest blant de som spiser frokost hjemme.

✓ Matpakken kan synes å være for liten til å holde dagen ut. 

✓ Det er viktig for ungdommen at maten smaker godt, er enkel å få i seg og at den 

metter for å gi nok energi. Men det kan se ut som kunnskapen mellom inntak av 

ulik mat og energi ut skoledagen ikke er god eller at mange av ungdommene 

ikke reflekterer nok over eget kosthold

✓ Det er relativt dårlig utvalg med mat og drikke på skoler med ungdomstrinn.

✓ Ungdom som handler i butikk tar ofte dårlige valg som boller og energibarer.



VARIG SAMSPILL

FORELDRE OG UNGE -

I BUTIKK

Foreldre kjøper innholdet i ungdommens
«butikk» som er kjøleskapet. Viktig med riktig
og nok innhold til matpakken.

Intensjonsavtalen opp mot regjeringens
handlingsplan for bedre kosthold
Jobbe mot sunnere utvalg av varer og plassering av
sunnere alternativ i butikk



Opplysningskontoret for frukt og grønt

Håndverksveien 31 • 1405 Langhus

E-mail.: guttorm.rebnes@frukt.no 

www.frukt.no
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http://www.frukt.no/

