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Utlysning: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i 
samfunn og næringsliv

125 millioner til framtidens bærekraftige 
matsystemer

Klippet fra utlysningsteksten:
Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til langsiktige og 
bærekraftige matsystemer, fremmer et konkurransedyktig norsk næringsliv 
og er med på å omstille matsystemer til å operere innenfor planetens 
tåleevne. 

Ved å transformere matsystemene våre kan vi sikre et økonomisk, sosialt og 
folkehelse-, klima- og miljømessig fundament for framtiden.

Temaet har som mål å gi kunnskap om hvordan de ulike leddene 
i matsystemene virker sammen, og hvilke deler av systemene som kan og bør 
transformeres.



Matsystemet

Matsystemet omfatter alle 
aktiviteter knyttet til produksjon, 
prosessering, transport, konsum 
og avfallshåndtering av mat.

Stort og komplekst!

From : https://www.nourishlife.org/

https://www.nourishlife.org/


EUs grønne giv

VISION
• EU as a global leader in meeting the SDG
• Europe should strive to be the first 

climate-neutral continent

AIM of Farm to Fork: 
• Develop an environment-

friendly food system

December 2019 May 2020



Høringer

https://www.efsa.europa.eu/en/news/science-behind-nutrient-profiling-have-your-say

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-
information-provided-to-consumers_en

https://www.efsa.europa.eu/en/news/science-behind-nutrient-profiling-have-your-say
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers_en


Ernæringsmerking finnes allerede mange steder

Norge og Norden: NØKKELHULLET





NewTools:
Select indicators and make SUMMARY SCORES for both, 
taking into account Norwegian conditions

Nutritional score Environmental score

• Saturated fat
• Protein
• Fiber
• Sugar
• Etc.

• GHG
• Water use
• Land use

• Domestic
• Abroad

• N and P use
• Plant health
• Soil health
• Antibiotic use
• Pesticide use
• Medication
• Biodiversity
• Animal health
• Social dimension
• Etc.



Summary scores
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Basis for 
- Front of pack labelling
- Food product development
- Public food procurement
- Product reformulation
- Defining political goals
- Monitoring and evaluation
- Etc.
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Figure 1. The conceptual idea for the NewTools project

Changed food consumption patternsFood system change

Nutritional score Environmental score

Conceptual idea



Noen andre prosjekter vi skal bygge på eller samarbeide med: 

NOR-Eden (UiO) – Ny sammenstilling av data om bærekraft på norsk mat
Matdugnaden (FHI/EAT/Comte) – Det norske matsystemet
Livestock (NMBU/NORSUS) – Bærekraftig husdyrproduksjon
FoodProFuture (NMBU/Nofima/NORSUS) - Bærekraftig norsk planteprotein

SFI-Foods of Norway (NMBU) – nye, bærekraftige kilder til fôringredienser
VOM (Cicero) – Virkemidler for Omstilling av Matsystemet



Strategic Advisory Board: 

Camilla Stoltenberg (head), Knut-Inge Klepp (project manager),WP leaders, Ola Hedstein

Advisory board:

Financing partners 
– piloting applications:

NGOs 
– dialog partners:

Other food industry dialog 
partners:

Research partners:

Nutritional value Environmental impact

Partner interaction map

Future owners of the system
- dialog partners:

International target groups:

Consumer dialogue/financing 
partner:

+



New Tools: Prosjektorganisering og ledelse

Generalforsamling

Generalforsamling
Prosjekt-
gruppe

Prosjektleder
& 

Koordinator-
team FHI

WP1

Strategisk råd
Ledes av FHIs direktør, 

4 prosjektpartnere samt en ekstern

Vitenskapelig råd
Eksterne aktører, har ikke signert 

konsortieavtale

Styre
(prosjektleder og WP-ledere)

WP1
Leder, taskledere og 

partnere

WP2
Leder, taskledere og 

partnere

WP3
Leder, taskledere og 

partnere

WP4
Leder, taskledere og 

partnere

WP5
Leder, taskledere og 

partnere

Rådgivende organer:



Arbeidspakke 1 (WP1) 
Administrasjon, koordinering og involvering

Leder: Ågot Aakra, Folkehelseinstituttet
Samarbeidspartnere: Alle prosjektpartnere

Oppgaver: 

• Etablere et rammeverk for samarbeid
• Kartlegge forventninger, erfaringer og innspill til prosjektet
• Kartlegge mulige kanaler for innspill internasjonalt (spesielt EU)
• Kommunikasjon – spre resultater nasjonalt og internasjonalt
• Prosjektadministrasjon

Forskningsspørsmål:
What are the different stakeholder’s expectations, experiences and evaluation of 
a) the process and 
b) co-creating the two new scoring systems within the developed framework?



Arbeidspakke 2 (WP2) 

Utvikle skår for ernæringsmessig kvalitet

Leder: Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet
Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo, Mattilsynet og Helsedirektoratet

• Identifisere styrker og svakheter ved eksisterende skåringssystemer
• Definere indikatorer som bør inngå i en skår
• Skissere ulike algoritmer for beregning av en sum-skår og teste hvordan ulike matvarer vil skåre
• Vurdere hvilken løsning som er mest optimal med tanke på potensiale for å kunne trekke 

kostholdet i en sunnere retning og gi bedre folkehelse

Forskningsspørsmål (eksempler): 
• From a Nordic perspective, what are the shortcomings and potential improvements to the nutritional 

scoring systems that are currently being developed, foremost in Europe, on nutrition quality? 
• How valid and reliable are the summary scores, i.e. how do the existing and the proposed scoring systems 

perform in discriminating more healthy foods from less healthy?



Arbeidspakke 3 (WP3)

A framework for scoring environmental and social impact of 
foods

Leder: Hanne Fjerdingby Olsen (NMBU)
Task-ledere: Hanne Møller og Erik Svanes (NORSUS)
Samarbeidspartnere: NORSUS, UiO, SSB, MDir, LDir, FHI, 
industripartnere og representanter fra ulike grupper (se figur)
Internasjonalt samarbeid: Wageningen University & Research og
Research Institutes of Sweden (RISE)

• Etablere et rammeverk for et universelt skåringssystem
• Foreslå vekting av påvirkningskategorier og indikatorer
• Foreslå totalskår innen spesifikke matgrupper

Forskningsspørsmål (eksempler):
- Which impact categories to include and what are the available/best indicators to measure these?
- How to capture impacts of both environmental and social issues?
- How valid and reliable are the summary scores?



Arbeidspakke 4 (WP4) 
Establish it-infrastructure for sharing data, methods and background 
information

Leder: Trond Arild 
Ydersbond, SSB
Samarbeidspartnere: Mattilsynet, 
HDir, LDir, Mdir, UiO, NMBU, 
NORSUS, matindustrien. 

The diverse nature of the IT tasks 
will imply that developers, data 
scientists, method experts and 
other resource persons will be 
involved as sub-contractors.



Arbeidspakke 5 (WP5)
Co-creation, piloting and implementation in collaboration with 
the food industry, NGOs, authorities and international partners 

Leder: Helen Engelstad Kvalem
Samarbeidspartnere: alle prosjektpartnere

• Finne ut hvordan NewTools kan påvirke matsystemet positivt, bruke workshops og 
brukermedvirkning

• Lage testprotokoller for minst 2-3 prosjekter der vi bruker skåringssystemene 
• Teste ut i praksis bruksområder for skåringssystemene for ernæring og bærekraft

Research questions:
1. At a food system level, how may NewTools be used to guide decisions in entry points identified by Norwegian food system 

actors like food producers, food retailers, policy makers and consumers? (WP1 & WP5)
2. What are potential action points for policymaking within food systems, emerging from this co-creation process - for 

Norway, The Nordic countries and the EU? (WP1 and WP5)



Umiddelbare oppgaver i NewTools

• Laste opp konsortieavtalen og akseptere kontrakten med Forskningsrådet 
(frist 26. januar)

• Ferdigstille arbeidsplaner for alle arbeidspakkene og etablere samarbeid på 
tvers av disse og med involverte partnere

• Utvikle et rammeverk for samarbeid i prosjektet (planlegger en artikkel 
hvor roller, ansvar og involvering av partnerne defineres, samt prinsipp for 
transparens og konfliktløsning presenteres)

• Oppstartsmøte i NewTools-prosjektet, del 2, for partnere; På Klimahuset, 
Botanisk hage, torsdag 17. mars



Kontaktinformasjon og
mer informasjon

Nettside og samhandlingsportal: 
www.fhi.no/newtools

E-post-adresse:
newtools@fhi.no

http://www.fhi.no/newtools
mailto:newtools@fhi.no


TAKK!

Foto: colourbox.com
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