
  

 

   

 

MATSVINN OCH NÄRLIGGANDE BEGREPP 

Matsvinn är livsmedel som har producerats i syfte att bli mat men som av 

olika anledningar inte går vidare i livsmedelskedjan och äts upp. Matsvinn 

kan uppkomma i hela livsmedelskedjan och benämnas på olika sätt. Här 

beskrivs två centrala begrepp, livsmedelsavfall och livsmedelsförluster.  

 

Livsmedelsavfall är alla livsmedel1 både fasta och flytande som har blivit avfall. 

Avfall2 omfattar alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med 

eller är skyldig att göra sig av med. Livsmedelsavfall utgörs dels av matsvinn, 

som hade kunnat ätas såsom matrester och överblivna produkter som kasseras, 

och dels av oundvikligt livsmedelsavfall såsom skal, ben och kaffesump.  

 

De nationella uppföljningarna av livsmedelsavfall kommer från och med år 2020 

att baseras på EU-definitionen av livsmedelsavfall. Livsmedelsavfall kan uppstå 

i alla led i livsmedelskedjan och brukar rötas, komposteras eller gå till 

förbränning. Det är små flöden av matsvinn från primärproduktion och 

livsmedelsindustri som enligt EU-definitionen klassas som livsmedelsavfall, 

utan det går snarare in under begreppet livsmedelsförluster. 

 

Livsmedelsförluster är en benämning för det matsvinn som uppkommer 

framförallt i de tidigare leden av livsmedelskedjan och som inte klassas som 

livsmedelsavfall. Livsmedelsförluster är till exempel potatis eller bröd som tas 

omhand som foder istället för att bli mat. Det kan också vara grönsaker som 

sorteras bort. 

 

Livsmedelsproducerande djur och växter före skörd som inte kommer vidare i 

livsmedelskedjan är också en förlust ur ett resursperspektiv, trots att de inte har 

hunnit bli livsmedel. Dessa resurser är ändå viktiga i arbetet för minskat 

matsvinn och ökad resurseffektivitet. Planerad produktion för foder eller annan 

användning när livsmedel inte varit syftet är inte matsvinn. 

_______________________ 

 

Det pågår mycket arbete kring matsvinn och dess begrepp både nationellt och 

internationell inom EU och FAO, därav kan begreppen i vissa fall komma att 

utvecklas och ytterligare definieras framöver. Läs mer om livsmedelsavfall på 

www.naturvardsverket.se, livsmedelsförluster på www.jordbruksverket.se, samt 

mer information om matsvinn på www.livsmedelsverket.se  

                                           

 
1 Livsmedel definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 

som alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller 

obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. 
2 Avfall definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG 
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