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KSL-verktøyet er 26-år gammelt. Siden 2018 
har Matmerk vektlagt arbeidet med et større 
utviklingsarbeid innen KSL og hovedprosjektet 
ble avsluttet i senhøsten 2020. Den tekniske 
løsningen, integrasjon mot andre systemer i 
landbruket og systemets evne til å møte de  
behov den enkelte bruker er det sentrale. 

Stiftelsen har med utgangspunkt i KSL,  
samarbeidsavtaler med Mattilsynet, Arbeids-
tilsynet, Landbruksdirektoratet og Animalia. I 
tillegg har vi felles bransjeavtaler innen kjøtt, 
korn og for frukt og grønt. Det er også en  
omforent holdning og bruk av KSL innenfor 

mjølk. Det er vår vurdering at samarbeidsavta-
ler fungerer godt som felles ramme for arbeidet 
vi gjør for norsk matproduksjon. I 2020 tok 
Matmerk initiativ til en revidering av etablert 
KSL i forhold til bransjeavtalene KSL og dyre- 
velferdsprogrammene med varemottakerne, 
Animalia og faglagene. Arbeidet skal være 
sluttført 01.05.2021 med en anbefalt løsning 
som skal til endelig behandling i 
organisasjonene.

Vi har avtale med 57 selvstendige revisorer som 
i 2020 har levert 5 202 revisjoner. I gjennom-
snitt ble det gitt 5,2 avvik per revisjon.

Kvalitetssystem i landbruket - KSL

5 202
revisjoner på 

gårdsbruk

27 451
forbedringspunkter 

til bonden

32 570
bønder har levert

egenrevisjon

KSL er bondens eget verktøy for interkontroll og kvalitetssikring. KSL sikrer kvalitet og  
trygghet for bonde, industri og forbruker.





Ved utgangen av 2020 er 4 300 produkter  
merket med Nyt Norge. Vi har merkebruker- 
avtaler med 105 bedrifter (økt med 14 fra 
2019).

I 2020 har vi kampanjetemaet for Nyt Norge 
vært «Dine valg betyr noe».

Forbrukerundersøkelsen viser en høy og  
stabil merkekjennskap på hele 93 prosent i 
2020. Andelen som sier Nyt Norge gir lyst til å 
kjøpe norsk mat er 63 prosent og andelen som 
orineterer seg etter Nyt Norge er på 60 prosent.

Vi lanserte to piloter for bruk av Nyt Norge i 
2020: Nyt Norge for hurtigmatrestauranter og 
for ikke-spiselige planter. Pilotene har så langt 
vært vellykkede og skal evalueres høsten 2021.

Vi registrerte ni feilmerkinger i 2020, det er en 
økning på fem sammenlignet med 2019.

I arbeidet med ny strategi ser vi et behov for å 
revitalisere Nyt Norge hos aktørene som utviklet 
merkeordningen i 2008. Vi påbegynner en slik 
prosess tidlig 2021 med mål om å få en Nyt 
Norge-uke i alle dagligvarekjeder til høsten

NYT NORGE

4 300
produkter

105
bedrifter

93%
kjenner merket

Nyt Norge - det offisielle informasjonsmerket for norsk mat og drikke - gjør det enkelt for  
forbrukerne å velge norske mat- og drikkeprodukter i butikken. 





563 produkter er godkjent som Spesialitet, og 
vi har 126 bedrifter som bruker merket. Vi har 
110 merkebrukere som er en netto økning på 5 
fra 2019.  
 
56 prosent av søknadene kommer igjennom 
vurderingsprosessen. Alle godkjente produkter 
er vurdert av en uavhengig fagjury, som ledes 
av Harald Osa.

Forbrukerkjennskapen til merket har økt fra 33 
til 35 prosent i målgruppen matinteresserte.  

Spesialitet-merket tildeles for tre år av gangen 
og garanterer at maten eller drikken er:

• Basert på de beste norske råvarer.
• Laget etter særegne, gjerne lokale  

oppskrifter.
• Laget av dyktige mathåndverkere.
• Vurdert og godkjent av en uavhengig  

fagjury med høy matfaglig kompetanse.

Spesialitet

126
bedrifter

563
produkter

35%
matinteresserte
kjenner merket

Spesialitet-merket tildeles og løfter fram lokalmat- og drikke med særlige kvaliteter og gjør 
denne enkel å finne i butikken.





Vi har 31 Beskyttede betegnelser, ingen nye 
godkjente i 2020.

Det ligger to norske søknader til behandling hos  
Mattilsynet; Rein fra Jotunheimen, Småmat fra 
Hallingdal. I tillegg har Prosciutti de San Daniele 
søkt beskyttelse i Norge. Beskyttede produkter 
fra EU kan søke beskyttelse i Norge, og norske 
produkter kan søke beskyttelse i EU, slik Tørrfisk 
fra Lofoten og Fenalår fra Norge har fått. 

Mangfoldet av produkter er et resultat av  
lange tradisjoner, høy kunnskap og råvarer 
dyrket under svært gunstige vekstbetingelser. 

Dette er med på å gi produktene unik smak og 
karakteristikk. Det er disse beskyttede  
betegnelser vil verne om. Det norske regel-
verket tilsvarer EU sitt regelverk.

Formålet med Beskyttede betegnelser:
• Større matmangfold og økt verdiskaping ved 

å stimulere til regional og lokal  
matproduksjon.

• Sikre forbrukeren pålitelig informasjon om 
produktets geografiske tilhørighet, tradisjon 
og særegne kvaliteter.

• Ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og 
matkultur.

Beskyttede betegnelser

31
norske

matskatter

2 
matskatter  

har europeisk  
beskyttelse

950
produsenter

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den 
beskyttelse og anerkjennelse de fortjener. Merkeordningen tar vare på viktig kunnskap om 
norsk mat og matkultur.





Ved utgangen av 2020 har 568 kvalitetssikrede 
bedrifter med tilsammen 2 429 produkter  
registrert seg i lokalmat.no. 349 innkjøpere har 
registrert seg som brukere. 

Det er kun kvalitetssikrede produsenter med 
gyldig egenrevisjon som vises i portalen.

Det er gjennomført totalt 267 revisjoner hvorav 
73 i 2020. 

Lokalmat.no har stort potensial til å kunne bli 
lokalmatprodusentenes primære kilde for 
kommersiell informasjon og kunnskapsdeling. 

Dagligvarekjedene og avtalepartene i  
landbruket finansierer lokalmat.no som et  
spleiselag. 

Lokalmatdatabasen

349
innkjøpere

568
produsenter

2 429
produkter

Lokalmat.no samler lokalmat fra hele Norge på ett sted og er det viktigste bindeleddet mellom 
lokalmatprodusenter og innkjøpere i dagligvare- og restaurantmarkedet.



Omsetning av lokalmat og -drikke i mrd kroner 2018 - 2020

2018 2019

4,97

11,25

5,91 mrd
omsetning i 
dagligvare-

handelen

5,85 mrd
omsetning i 

storhusholdning
og direkte salg

Effekten av pandemien vil vise seg i sin helhet når omsetningsmålingen for dagligvarehandel og 
storhusholdning foreligger for 2021.

2020

11,8



Matmerk har ansvar for og koordinerer arbeidet 
med å drive generisk informasjon og  
redaksjonell profil for Økoprat og Økologisk.no. 

Økoprat og Økologisk.no er et samarbeids-
prosjekt med flere aktører. Vi har videreutviklet 

økologisk.no og opprettet et redaksjonsråd i 
tråd med ny strategi.

Vi gjennomført en kampanje med informasjons-
filmer om de fire prinsippene i økologisk 
landbruk, denne har gått i fire digitale kanaler.

Informasjon om Økologi

Økologisk.no skal gi innsikt og kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge gjennom 
faktabasert og pålitelig informasjon.



Regnskap 31.12.2019

Note 2020 2019

Driftsinntekter

Inntekter fra jordbruksavtalen 63 000 000 63 000 000

Annen driftsinntekt 23 567 948 23 023 855

Sum driftsinntekter 86 5657 948 86 023 855

Driftskostnader

Revisjoner 20 217 763 18 253 729

Varekostnad 20 995 972 21 309 327

Lønnskostnad 4, 8 22 561 647 22 040 153

Avskrivning 2 100 918 100 918

Annen driftskostnad 4, 7 20 085 802 15 684 748

Sum driftskostnader 83 962 102 77 408 855

Driftsresultat 2 605 846 8 615 000

Finansinntekter og -kostnader

Annen finansinntekt 84 605 236 266

Annen finanskostnad 18 925 23 256

Netto finansposter 65 680 213 010 

Ordinært resultat før skattekostnad 2 671 526 8 828 010

Årsresultat 2 671 526 8 828 010

Overføringer og disponeringer

Overføring til egenkapital 3 2 671 526 8 828 010



Balanse 31.12.2019
Note 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l 2 24 718 557 17 658 617

Sum varige driftsmidler 24 718 557 17 658 617

Sum driftsinntekter 86 5657 948 86 023 855

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 362 084 276 947

Andre fordringer 3 734 151 3 585 431

Sum fordringer 4 096 235 3 862 378

Bankinnskudd, kontanter, lignende 5 12 824 389 16 177 846

Sum omløpsmidler 16 920 624 20 040 224

Sum eiendeler 41 639 181 38 324 506

Note 2020 2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 30 026 302 27 354 776

Sum opptjent egenkapital 30 026 302 27 454 776

Sum egenkapital 30 126 302 27 454 776

Håkon Mageli/sign.
styreleder

Eivind Haalien/sign.
styremedlem

Bjørn Gimming/sign.
nestleder

Martina Rabsch/sign.
styremedlem

Trond Vilhem Lund/sign.
styremedlem

Bjørn Takle Friis/sign.
styremedlem

Marit Strand/sign.
styremedlem

Kathrine Kinn/sign.
styremedlem

Siw Dejligbjerg Steen/sign.
styremedlem

Einar Meisfjord/sign.
styremedlem

Nina Sundqvist/sign.
administrerende direktør

Oslo, 15.02.2021



Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for øvrige foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av 
salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og 
inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster 
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være 
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets 
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi 
foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i 
bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og 
gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god 
regnskapsskikk.

Pensjoner
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Innbetalt pensjonspremie anses som 
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.



Note 2 – Varige driftsmidler

Inventar Kontormaskin System under utvikling Sum

Anskaffelseskost 01.01.2020 1 362 425 190 812 17 448 069 19 001 306

Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 7 160 858 7 160 858

Anskaffelseskost 3112.2020 1 362 425 190 812 24 608 927 26 162 164

Akk. Avskrivning 31.12.2020 -1 252 795 -190 812 0 -1 443 607

Balanseført pr 31.12.2020 109 630 0 24 608 927 24 718 557

Årets avskrivninger 100 918 0 0 100 918

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
Lineær

3 år
Lineær

System under utvikling omfatter nytt KSL-system. Avskrivning av anleggsmiddelet vil begynne ved ferdigstillelse av systemet.

Note 3 – Egenkapital

Stiftelseskapital Annen egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.2019 100 000 27 354 776 27 454 776

Egenkapital 01.01.2020 100 000 27 354 776 27 454 776

Årsresultat 0 2 671 526 2 671 526

Egenkapital 31.12.2020 100 000 30 026 302 30 126 302

Note 4 – Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader 2020 2019

Lønninger 18 332 283 17 173 215

Arbeidsgiveravgift 2 573 870 2 489 984

Pensjonskostnader 1 284 655 2 009 478

Andre ytelser 370 839 367 477

Sum 22 561 647 22 040 154

Stiftelsen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 19 årsverk.

Ytelser til ledende personer Lønn

Nina Helene Sundqvist 1 453 066 1 427 650

Total ytelse 1 453 066 1 427 650

Godtgjørelse til revisor fordelt på følgende:

Lovpålagt revisjon 89 500 89 500

Annen revisjonsrelatert bistand 12 500 12 500

Attestasjonstjenester 12 100 12 000

Sum 114 100 114 100

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Note 5 – Bankinnskudd

2020

Bundne skattetrekksmidler utgjør 1 525 884

Note 6 – Regnskapssammendrag for Nyt Norge

Kostnader til Nyt Norge beløper seg til kr. 19 995 826 i 2020. Beløpet inkluderer markedskommunikasjon og 
administrasjon. Markedsføringen av merkeordningen finansieres med 6 millioner kroner fra omsetningsavgiftsmidlene, 6,7 
millioner kroner fra merkebrukerne (merkebrukeravgift) og 3 millioner kroner fra dagligvarehandelen, i tillegg har Norsk 
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund bidratt med 1,2 millioner kroner. Administrasjon av merke-ordningen er 
finansiert med 3 millioner kroner fra jordbruksavtalen. Regnskapssammendraget for aktiviteter tilknyttet Nyt Norge viser 
følgende kostnader for 2020:

2020 2019

Lønn og personalkostnader 2 385 909 1 710 949

Andre administrative kostnader 907 626 499 325

Markedskommunikasjon 16 702 291 15 795 639

Sum 19 995 826 18 005 913

Note 7 – Andre driftskostnader

2020 2019

Driftsutstyr 4 337 358 3 174 536

Fremmede tjenester 5 392 290 2 143 201

Markedsføring og representasjon 7 866 170 7 899 991

Annet 1 007 950 1 453 939

Møter og kurs 1 482 037 1 013 083

20 085 805 15 684 750

Note 8 – Pensjoner

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretakets pensjons-
ordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Pensjonsforpliktelsen for foretakets ansatte dekkes ved kollektiv 
pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. 
Årets kostnad er kr. 1 284 655.
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