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Nettverksgruppe om
MATSVINDEL
& FOREBYGGING

Hvordan jobbe med 
forebygging av matsvindel?





MATSVINDEL – EN FELLES 
SAMFUNNSUTFORDRING

Matsvindel berører oss alle i en eller annen form og i hvertfall som 
forbruker, og er derfor en felles samfunnsutfordring.

Som forbrukere går vi ut ifra at 
matvarene vi kjøper holder den 
kvaliteten vi forventer og som 
leverandørene lover. Dessverre viser 
virkeligheten at dette  ikke alltid 

oppfylles. Produsenter, myndigheter og forbrukere ser 
med stort alvor på matsvindel, og ulike sertifiseringer 
setter som krav til næringen at de skal ha på plass 
forebyggende tiltak for å bekjempe matsvindel.
Rapporter fra EU har estimert at næringen taper 
hvert år over 100mio Euro på grunn av matsvindel.  
Når matsvindel oppdages, kan det ha konsekvenser 
med at varer må trekkes fra markedet, og innen de 
100mio Euro tap er ikke all matsvinn og merkevaretap 
inkludert. Konsekvenser for bedriftene kan være mye 
større enn det som kan settes opp i kroner og øre. 
Det er ikke bare økonomiske konsekvenser for 
produsenter, men matsvindel kan også være et problem 
for forbrukerne. Kjente historiske matsvindelskandaler 
er f.eks. melamin i tørrmelk fra Kina i 2008 som 
førte til at 6 spedbarn døde, og fra 2013 husker vi 
godt «hestekjøttskandalen» (udeklarert hestekjøtt i 
kjøttprodukter) som påvirket store deler av Europa. 
Norge er et lite land med åpen økonomi, og selv 
med gode handelsavtaler så er vi ikke beskyttet for 
at kriminalitetsnettverket innen matsvindel kommer 
innenfor grensene. Professor Chris Elliott har i 
presentasjon fra 2018 i Oslo formidlet at i Norge 
er rundt 19% av mat- og drikkevarer svindlet med; 
verdensgjennomsnittet er på 25%. 
Da spør du deg kanskje, hvordan skal vår bedrift klare 
å beskytte våre forbrukere og våre kjære og kjente 
merkevarer? 

Mulighetene og verktøyene for å avsløre matsvindel er 
mange, og laboratorieanalyser er et av disse verktøyene. 
Analysemetoder og –teknikker for å avsløre svindel 
er under stadig utvikling og forbedring. Eurofins 
er med i flere forskningsgrupper og jobber tett med 
ulike bransjeorganisasjoner om å sette opp standarder 
med grenseverdier. Det er dog viktig å huske at 
laboratorieanalyser er siste ledd i forebygginsarbeidet, 
analysene er sluttkontrollen for å verifisere fravær 
av svindel. Den største jobben av forebyggingen 
gjøres i forkant med god kartlegging av bedriftens 
forsyningskjede, sårbarhetsvurdering av denne, og 
herfra sette opp kontrollplan med laboratorieanalyser.
Eurofins kan ikke stoppe matsvindel, men vi kan – i 
overenstemmelse med Eurofins misjon om å arbeide 
for global trygghet ved å levere laboratorieanalyser 
og kunnskap med høy kvalitet – bistå industrien, 
myndighetene, interesseorganisasjoner og forbrukere 
med å forebygge og avsløre slik kriminalitet 
(matsvindel).
Vi ønsker med dette heftet å dele vår kunnskap for 
å motivere industrien og myndigheter med å sette i 
gang med forebyggende tiltak mot matsvindel.  Vi står 
til disposisjon for å bistå næringen med kompetanse 
gjennom medlemskap i Eurofins Matsvindel 
Nyhetsbrev og / eller Nettverksgruppen om Matsvindel 
& Forebygging. Påmelding gjøres via vår hjemmeside 
www.eurofins.no

Jon Ragnar Røed
Adm. direktør
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LEDELSESSYSTEMER FOR MATTRYGGHET
Mattrygghet

Forebygging av utilsiktede 
farer. Basert på statistikk 

og fakta.

HACCP
Kritiske farer

VACCP
Sårbarhet

TACCP
Trusler

Matforsvar
Forebygging av trussel,  

ideologisk motivert 
(mat-terror)

Matsvindel
Forebygging av bevisst 
(organisert) matsvindel, 

økonomisk motivert.

Mattilsynet anvender denne definisjonen på matsvindel:
«Bevisste planlagt brudd på regelverket satt i system og motivert utfra 
ønske om profitt hos produsent/importør/omsetter». Matsvindel kan 
kategoriseres på flere måter, her er det anvendt beskrivelsen av ulike type 
handlinger som kan defineres som matsvindel fra Decernis (tidl. USP) Food 
Fraud presentasjoner.

Fortynning eller utbytting av 
ingredienser

Feil deklarering av  
produktets påstander  

(økologisk, glutenfritt, osv.)

Kunstige tilsetningesstoffer 
for å simulere produktets 

egenskaper

Kopiering av et ekte produkt 
med originalproduktets  

merking

Bruk av udeklarert, ikke  
godkjente eller forbudte  

pesticider

Forfalskning, tyveri,  
kriminell marked, organisert 

nettverk

Redusere produktets 
kvalitet ved å fjerne  

essentsielle egenskaper

Feildeklarering av  
næringsinnhold

!

I 2014 kom begrepene VACCP 
(sårbarhetsanalyse) og TACCP 
(trusselvurdering) i tillegg 
til det vi hadde fra før som 
er HACCP (fareanalyse og 
kritiske kontrollpunkter).

HVA ER MATSVINDEL (FOOD FRAUD)?
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• Forstå hva matsvindel er

• Kartlegge om det finnes påstander om 
produktene som høyner risiko for svindel

• Gjennomføre sårbarhetsvurdering

• Utføre og dokumentere 
verifiseringsanalyser

• Forstå hvordan risikovurderingen er 
gjennomført, og hvordan alle sårbare 
råvarer har blitt vurdert

• Definere hvordan man overvåker 
risikoprodukter. Dokumentere tiltak og 
resultater av overvåkning

Med hensyn til matsvindel er det i forbindelse
med sertifiseringen viktig å:

Kilde: GSFI Juli 2014

Bevisst 
matsvindel

Utilsiktede
brist i 
kvalitetsrutiner

Økonomisk motivert 
(VACCP)

Ideologisk motivert
“utføre skade”
(TACCP)

Matsvindel

Matkvalitet Matforsvar

Mattrygghet

Innføringen av VACCP og TACCP 
i terminologien for å ivareta 
mattryggheten og systemer rundt 
det, gav en tydligere skille mellom 
utilsiktede brist i kvalitetsrutiner 
versus tilsiktede handlinger for 
økonomisk vinning eller ideologiske 
motiverte trusler. Med definerte 
handlinger om økonomisk vinning 
eller ideologiske motiverte trusler 
fikk matsvindel et rammeverk og 
system for å jobbe med forebyggende 
arbeid.
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Matsvindel som oppdages 
(«ikke så smart» svindel)

Uoppdaget matsvindel  
(«smart» svindel)

FOREBYGGING AV MATSVINDEL 
ER IKKE EN AKTIVITET KUN FOR 

SERTIFISERINGEN, MEN  
NØDVENDIG FOR Å UNNGÅ AT 
PRIS/ KVALITETSBALANSEN 

ØDELEGGES
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De som driver med matsvindel er 
nettverk som vet hva de gjør og 
som tjener grovt på dette. Selv om 
analyser kan avdekke noe av dette, 
er det bare toppen av isfjellet som 
kommer frem i dagens lys. 
Det er derfor viktig at den 
informasjonen, den enkelte bedrift 
har kan deles med andre. På denne 
måten får næringen et best mulig 

utgangspunkt for å stå imot 
utfordringer rundt matsvindel.
Nettverksgruppe om Matsvindel & 
Forebygging er et forum der bedrifter 
har gode dialoger, deler kunnskap 
og erfaring, mottar informasjon 
om emnet, og får veilledning 
når de starter å jobbe aktivt med 
forebyggingsarbeidet mot mat-
svindel.

Matsvindel som oppdages 
(«ikke så smart» svindel)

Uoppdaget matsvindel  
(«smart» svindel)
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Vurderer man en middagstallerken og skal begynne å 
risikoanalysere denne for matsvindel dukker det opp 
mange spørsmål. Dette gjør det ofte vanskelig å vite 
hvor skal man starte med forebyggingsarbeidet.

Den gode nyheten er at muligens mye av grunnlaget  
allerede er gjort gjennom bedriftens HACCP analyse. 
Metode for å komme i gang med sårbarhetsvurdering 
(VACCP) er:

1. Definer og sett opp et kryss-funksjonelt team som 
inkluderer ulike avdelinger fra innkjøp, salg, supply 
chain, logistikk, spedisjon, kvalitet m.m. 

2. Start med å kartlegge  bedriftens verdikjede

Det er viktig å være bevisst på at selv om sårbarhetsvurderingen er gjennomført en 
gang så skal resultatet være et levende dokument som må evalueres kontinuerlig 
når det skjer endringer i verdikjeden.

3. Bruk systemverktøy for å gjøre sårbarhetsvurdering 
av produktlisten (identifiser risikonivå og grad av  
konsekvens )

4. Gjør en kritisk vurdering, og kom frem til en prioritering 
av funn som er gjort (viktig å gjøre det i teamet)

5. Sett opp en en forebyggingsplan eks. verifiserings- 
analyser, leverandørrevisjoner, bytte leverandør, 
spesifisering av krav til leverandører i avtaler, etc. 

6. Implementer, kontroller og kommuniser (både innad 
og utad av bedriften)

7. Start igjen på pkt 2 når det er endringer i supply, 
nye produkter, større endringer i markedet på råva-
repriser, etc. 

KOMPLEKSITETEN I EN GLOBAL FORSYNINGSKJEDE
Spørsmål et analytisk laboratorium kan svare på

Hva er næringsinnholdet?

Er maten min trygg å spise?

Er denne maten virkelig økologisk?

Er påstanden om 100% storfe kjøtt autentisk? Finnes det rester av plantervernmidler eller 
andre kjemikalier i maten min?

Er denne kaffen og risen virkelig fra Vietnam?

Hvilke allergener er det tilstede i maten min?

Finnes det tungmetall kontaminering i maten min?

Er dyrefôret trygt?

Er melken min fortynnet?

HVORDAN KAN VI FOREBYGGE?
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1. Kartlegg bedriftens verdikjede (supply chain)
2. Identifiser konsekvenser og risiko (sårbarhetsvurdering)
3. Vurder og prioriter funn fra sårbarhetsvurderingen

PROSESS FOR Å FOREBYGGE MATSVINDEL

4. Utarbeid en forebyggingsplan
5. Implementer, kontroller, følg opp og kommuniser
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Noen ganger kan historisk data, faglige artikler 
eller media hjelpe et stykke på vei for å finne 
frem analysepakker for ulike produkter. Eurofins 
anvender seg av «verktøykasse for analyser» som 
inneholder: 

Kjemisk sammensetning
Identifisere og kvantifisere komponenter i produktprofiler 

Verifisere spesifikasjon

DNA analyser – Molekylærbiologi
Enzym immunoassay, DNA   

Artsbestemmelse mot database (strekkode)

Isotopanalyse

Geografisk, botanisk, kjemisk opprinnelse av komponenter 

eller ingredienser

Profiling (fingeravtrykk)
Fingeravtrykk av hele matriksen. Screening for mønster; måler 

isotopforholdet mellom flere isotoper (13C/12C, 15N/14N og 

2H/1H)

VERKTØYKASSE FOR ANALYSER

Hva kan jeg analysere på i forbindelse 
med matsvindel (Food Fraud)?
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VERKTØYKASSE FOR ANALYSER

Hva kan jeg analysere på i forbindelse 
med matsvindel (Food Fraud)?

Ved sårbarhetsanalyse anbefales det å være våken og bruke 
ulike kilder for å vurdere hvilket risikonivå produktet befinner 
seg i, samt hente informasjon om hvilke type matsvindel 
produktet har blitt utsatt for tidligere.

Eurofins benytter seg av en «topp 10 liste» i 

produktkategorier som av historiske grunner det er  

mange indikasjoner på at de er utsatt for matsvindel 

og dermed automatisk havner i høy risikonivå1:

• Olivenolje

• Økologiske varer

• Melk og meieriprodukter

• Honning

• Fisk og annen sjømat

• Korn

• Kaffe og Te

• Vin

• Fruktjuice

• Kjøtt

• Krydder

• Vanilje
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1  Listen er ikke satt opp kronologisk i henhold til risikonivå
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SÅRBARHETSVURDERING

EUROFINS’ ROLLE

Eurofins innehar kompetanse og analyseverktøy for å bistå samarbeidspartnere i 
sin forebygging av matsvindel. Blant annet veiledning, konsulenttjenester, kurs og 
analyser er tjenester som Eurofins kan tilby. 

 

FASE 1

Kartlegging, kategorisering og sette opp risikovurdering; 
gjøre selve sårbarhetsvurderingen (punktene 2-4 i model- 
len, side 9).

FASE 2

Sette opp analyseplan; frekvens og anbefalte analyse- 
metoder etter prioriteringen av sårbare produkter er 
gjort (punkt 5 i modellen, side 9).

FASE 3

Implementering av analyseplan; utarbeider et tilbud 
basert på analysene fra anbefalt analyseplan (punkt 6 
(implementering og kontroll) i modellen, side 9).

FASE 4

Frekvensstyrt gjennomgang av kontroll- og analyse-
planen. Vurdering om prioriteringen av sårbare produkter 
endres eller forblir slik de er (punkt 7 i modellen, side 9).

Vi forstår det ofte føles som en høy mur å klatre for å 
komme i gang med sårbarhetsvurdering, og derfor ut-
settes det så lenge som mulig. Nå er det ingen grunn 
til å utsette det å komme i gang eller det å gjennom-

føre sårbarhetsvurdering. Eurofins Food & Feed tilbyr 
ulike løsninger avhengig av hva bedriften har behov for. 
Nedenfor er det beskrevet noen av de kurs, konsulent- 
tjenester  og analysetjenester som tilbys.

Det er viktig at bedriften setter av ressurser til å gjennomføre sårbarhetsvurdering. Det er sterkt anbefalt at ansatte 
er involvert for å erverve kompetanse innen emnet og ha eierskapet til sluttresultatet.
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Kurset inneholder følgende:
• Definisjon - hva er matsvindel (historisk, lovgivning, 

kvalitetsstandarder m.m.)
• Terminologi
• Eksempler på sårbare råvarer og produkter 

(lokalt og globalt)
• Gjennomgang av SAVE- metoden  

(deltakerne får med seg kopi av modellen) 
• Tips om relevante nettsider som kan anvendes i 

sårbarhetsvurdering 
• Metoder for å sette opp forebyggingsplaner for 

identifiserte sårbare produkter i bedriften 
• Eksempler på analyser for å bestemme autensitet av 

råvarer

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• Sette i gang første screening fase i sårbarhetsvurdering
• Presentere og få med seg andre funksjoner i bedriften 

til å bidra i risikovurderingene
• Være oppdatert på risiko produkter gjennom anbefalte 

nettsider
• Gjennomføre sårbarhetsvurdering i egen bedrift
• Holde sårbarhetsvurderingen oppdatert i forhold til ny 

risiko

Kursavgift:  kr. 3 600,- eks mva per deltaker 
Spesialpris for medlemmer i Nettverk for Matsvindel & 

Forebygging, kr. 3 200,- eks mva per deltager.

Planlagt to ganger per år, se vår hjemmeside 
for datoer eller kontakt oss på mat@eurofins.no 
for å få informasjon om neste kurs. 

Kurs i sårbarhetsvurdering 
SAVE-(Screening And Vulnerability 

Evaluation) metoden

Bedriftsinterne og modulkurs 

Velg fra hele vår kursportefølje og sett 
sammen etter eget ønske og behov

Matsvindel som  
risikofaktor:  
Konsept og  
forebygging

2,5 t

Matsvindel og 
prøveuttaksplan  

for analyser

2 t

Matsvindel: 
Sårbarhetsvurdering

4 t

Se hele  
kursporteføljen

Matsvindel og  
screening av  

risiko

2,5 t

Analyse resultater, 
tolkning og  

statistikk (trend)

2,5 t

Matkontakt- 
materialer:

Emballasje og 
produksjonsutstyr

2 t

www.eurofins.no

Eurofins tilbyr kurs i sårbarhetsanalyse og risikovurdering i forhold til matsvindel, 
vurdering av kritiske råvarer med hensyn til sesonger og klimautfordringer, samt 
hvordan få med seg andre funksjoner fra bedriften i forebyggingsarbeidet.

Sårbarhetsanalyse er et kryss-funksjonelt team  
arbeid, og viktig at det ikke blir kun en avdeling 

som står for risikoanalysene.

PROSESS FOR Å FOREBYGGE MATSVINDEL



14     Eurofins  |  Matsvindel 

2 MØTER PER ÅR
• Gjennomgang av matsvindel saker som er avslørt 

den siste tiden

• Erfaringsutveksling blant nettverkets deltakere 

• Introduksjon av verktøy for sårbarhetsanalyse

• Gjennomgang av konkrete eksempler på matsvindel 

(case arbeid)

• Informasjon om analyser for verifisering av 

autensitet

• Erfaringsutveksling med tanke på verifisering av 

autensitet

Møter, i tillegg til de arrangerte, kan avtales i 
nettverket ved behov

Nyhetsbrev og Nettverksgruppe  
(inntil 2 deltakere per bedrift):  
kr. 10.500,- eks mva per år.

Kun Nyhetsbrev:  
kr. 5.000,- eks mva per år.

Se vår hjemmeside eurofins.no
eller kontakt oss for mer  
informasjon mat@eurofins.no

Deltakere i nettverket vil kunne 
få rabatt på våre andre tjenester 

innenfor tema matsvindel, 
konsulenttjenester, interne kurs 

og analyser

NETTVERKSGRUPPEN OM MATSVINDEL & FOREBYGGING

For å bistå verdikjeden med erfaringer og kunnskap, overvåker Eurofins både 
potensielle risikosaker som oppstår, samt avsløringer om matsvindel i media og 
gjennom Food Fraud databasen. Denne kunnskapen vil vi gjerne dele i et Nettverk 
om Matsvindel & Forebygging, og gjennom våre nyhetsbrev om dette temaet. Vi vil 
opprette en lukket gruppe der vi fortløpende legger ut informasjon om relevante 
saker.

Hva kan du forvente ved å være med i 
nettverket om Matsvindel & Forebygging?

• Ca 10 årlige nyhetsbrev om Matsvindel & 

Forebygging

• Nyheter om aktuelle saker fra inn og utland

• Informasjon om mulige analyser til detektering 

av autensitet

• Kommende arrangementer innen matsvindel tema

• Andre relevante nyheter innenfor matsvindel 
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Valeria C. Araya
Key Account Manager & 
Food Fraud Consultant

Cand.mag. analytisk kjemi 
med påfyll av forretnings- 
orientert studie som Bed-
rifsøkonom fra NKI og Master 
of Management fra BI. 

Har lang arbeidserfaring fra 
internasjonalt næringsmid-
delselskap, der i blant jobbet 
med kvalitetsanalyser, innk-
jøp, prosjektleder, produkt- 
sjef, logistikk og fortolling.

Ansatt i Eurofins siden sep. 
2017, og jobber innen salg 
og prosjekter. Bred arbeids- 
erfaring med mye fokus fra 
supply chain og bedrifts-
økonomisk forståelse er 
emner som er kritiske under 
arbeidet med å forebygge 
mot matsvindel. Aktiv i sosial 
media for å finne frem infor-
masjon om matsvindel saker, 
og deler aktivt på LinkedIn 
(vale73araya@gmail.com).

Eirin Schrøder
Business Unit Manager 

Chemistry &  
Food Consulting

Nær ingsmidde l tekno log 
med lang fartstid i nærings- 
middelindustriens verdikjede.

Jobbet med drift av internt 
laboratorium, kvalitets- 
arbeid innenfor mindre og 
større bedrifter, avdelings- 
leder i næringsmiddel- 
prouksjon, salg og marked-
sutvikling. 

Ansatt i Eurofins siden 
2015, startet i salgs- 
avdelingen med marked-/
produktutvikling og jobber nå 
som Business Unit Manager i 
kjemiavdelingen og i Food 
Consulting.

Har et brennende engas-
jement for forebygging av 
samfunnsproblemet Mats-
vindel. Vil benytte kjennskap 
til verdikjedetankegang inn i 
nettverket mot Matsvindel.

Gjermund Vogt
Fagsjef Kjemi 

Har 20 års fartstid som 
forsker innen produkt- 
utvikling (FoU) og nærings- 
midler. 
Har erfaring innen kjemiske 
analyser av næringsmidler, 
innovasjon og produkut-
vikling. 

Arbeidet i 4 år ved Euro-
fins som fagsjef i kjemi. 
Stor breddekompetanse 
innen kjemiske analyse- 
metoder, bidrar til å utfor-
dre autensistetsanalysene og 
med det en pågangsmotor for 
å ha en kontinuerlig utvikling 
for autensitetsmetoder. Er-
faring og kompetanse innen 
kjemi er komponentene som 
bidrar til gode resultattolk-
ninger. 

Hanne Abildgaard
Teamleder 

Kundeveiledning  
Kjemi Mat

Master i matvitenskap og har 
vært ansatt i Eurofins som 
kundeveileder, samt team-
leder for matteamet i avdel-
ing kjemi siden 2009.

Tidligere erfaring fra pro-
duktutvikling i matvare- 
produksjon, og jobber for å 
finne best tilpassede analyser 
i forhold til krav og ønsker for 
ulike kunder og produkttyper.

God kjennskap til Eurofins 
analyseportefølje, og bred 
kontaktflate med kom-
petansesentrene i Eurofins. 

Er også spesielt interessert i 
matsvindel og matkontakt-
materialer.

MENNESKENE BAK NETTVERKET

NÅR DET GJELDER  
MATSVINDEL,  

GJELDER DET Å TENKE  
SOM EN SKURK!

INGEN LIKER Å BLI LURT, 
DERFOR JOBBER JEG  
SOM EN DETEKTIV!

MATSVINDEL ER IKKE ET 
BEDRIFTSPROBLEM, MEN  
ET SAMFUNNSPROBLEM,  

SAMMEN KAN VI  
FOREBYGGE!

DAGENS SOSIALE MEDIER  
HAR RASK SPREDNING AV 

NYHETER. INNEN MAT- 
SVINDELSAKER ER DET  

ØNSKELIG Å HA  
INFORMASJON OG IKKE  
VÆRE EN DEL AV DEN



Eurofins Food & Feed Testing  Norway AS
Møllebakken 40, 1538 Kambo

+09450 (+47 21 00 51 00)

mat@eurofins.no
www.eurofins.no


