
forbruk

Fakta om forbruk

Mange tror at vi spiser mye kjøtt i Norge, men fakta er at vi spiser mindre 
enn de fleste andre europeiske land. Mye av årsaken ligger i vår sterke 
matpakketradisjon med tykke brødskiver og flatt pålegg. 

Matforsyningstatistikk / 
Engrostall representerer 
landets matforsyning. Disse 
gir informasjon om vekt på 
slakt, og tar ikke hensyn til 
svinn pga. fordamping ved 
lagring og innfrysing, eller 
vektendring pga. industriell 
bearbeiding.

Forbrukstall / Forbruks- 
undersøkelser gir infor-
masjon om det som kjøpes 
inn til husholdningen (GfK). 
Tallene inkluderer ikke det 
som spises utenfor hjemmet, 
for eksempel i kantiner, på 
restauranter, bensinstasjoner, 
kiosker etc. 
 Det tas heller ikke hensyn 
til svinn, som ved tilbered-
ning (fordamping og fettav-
smelting), mat som blir 
dårlig, rester som kastes o.l. 

Kostholdsundersøkelser 
gir en god pekepinn på det 
reelle inntaket av forskjellige 
matvarer, men feilkilder kan 
være under- eller overrappor-
tering, se mer neste side. 

Tilgjengelig, kjøpt eller spist?

Når vi ser vi på utviklingen i det norske kostholdet, bruker vi tre typer tallmateriell:
• Matforsyningsstatistikk / Engrostall
• Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelser
• Kostholdsundersøkelser

Tallene fra disse statistikkene er høyst forskjellige, men sammen utfyller de hverandre 
og belyser kostholdet totalt.



Hva er kostholdsundersøkelser, 
og hva støtter vi oss til?

Det finnes mange forskjellige kostholdsun-
dersøkelser, og i Norge er det hovedsakelig 
Norkost undersøkelsene fra 1993–94 og 1997 
vi støtter oss til.

Norkost er en landsrepresentativ kosthold-
sundersøkelse der kostholdet til et utvalg av 
drøyt 3000 personer i alderen 16–79 år ble 
undersøkt i 1993–94. Undersøkelsen ble fulgt 
opp i 1997. 
 Et spørreskjema ble sendt ut til deltak-
erne, hvor bruksfrekvensen av forskjellige 
matvarer ble angitt per dag, uke eller måned, 
avhengig av type matvare.
 Størrelsen på porsjonen ble oppgitt i 
skiver, biter, glass, kopper, desiliter eller 
skjeer, og ble så omregnet til mengde etter 
standard vekt.

I følge Norkost undersøkelsen fra 1997, er 
inntak av kjøtt og kjøttprodukter per dag slik:
Kvinner  87 g
Menn 125 g
Gjennomsnitt 106 g

Som tallene viser, er det stor forskjell mellom 
menn og kvinner. Kvinnenes inntak av kjøtt 
er rundt 70 % av mennenes. Barnas inntak er 
sannsynligvis lavere enn kvinnenes. Inntaket 
er beregnet som spiselig del, bein og brusk er 
altså trukket fra.

Deltakere i denne type undersøkelser er 
gjerne mer opptatt av sunt kosthold enn gjen-
nomsnittsbefolkningen. Dette kan medføre 
feilkilder som for eksempel overrapportering 
av «sunne» matvarer og/eller underrapport-
ering av «usunne» matvarer. 

Bidrag til fett?
Norkost undersøkelsene sier dessverre ingen-
ting om vaner som at forbrukeren kanskje 
skjærer bort synlig fett på kjøtt. Den tar heller 
ikke hensyn til fettavsmelting ved varmebe-
handling. 

I følge Sifo-rapport 10–2001 «Kjøtt, hold-
ninger og endring – en oppfølgingsstudie» 
skjærer ca 70 % av befolkningen bort synlig 
fett på kjøtt, dette blir liggende igjen på tall-
erkenen. 

I Norge kaster vi nå mer mat enn før. Særlig 
fersk mat med kort holdbarhet. Dette kan fort 
gi utslag på matforsyningsstatistikken. 
 I praksis er det derfor rimelig å anta at 
kjøttets bidrag til fett i kosten, estimert til  
21 % i «Utviklingen i norsk kosthold 2007», 
er noe for høyt. 

Kjøtt bidrar med mange 
viktige næringsstoffer i 
det norske kostholdet:

 
 Energi 11 %
 Protein 27 %
 Fett 21 %
 Karbohydrat 1 %
 Kalsium 3 %
 Jern 20 %
 Vitamin A 19 %
 Vitamin E 4 %
 Tiamin 18 %
 Riboflavin 15 %
 Folat 5 %
 Kolesterol 28 %

Kilde: Utviklingen i norsk kosthold 
2007, Sosial- og helsedirektoratet

Mer info på matprat.no


