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KSL ble etablert for 25 år siden. Matmerk har 
siden 2018 prioritert et større utviklingsarbeid, 
og et oppdatert digitalt verktøy for KSL er klart 
til bruk i 2020.

Vi samarbeider tett med Mattilsynet, Animalia, 
Veterinærforeningen, Bondelaget, Bonde- og 
Småbrukarlaget og råvarekjøperne for å sikre 
en god utvikling innenfor dyrehelse og dyre-
velferdsområdet i landbruket. I 2019 har vi økt  
revisorenes kompetanse på dette området, og 
vektlagt dyrevelferd som et viktig område ute 
på revisjon.

Stiftelsen har samarbeidsavtaler med Mattilsynet
regionalt og nasjonalt, Arbeidstilsynet,
Landbruksdirektoratet, Nortura/KLF og Animalia. 
I tillegg har vi felles bransjeavtaler innen kjøtt 
og korn, og vi inngår tilsvarende for frukt og 
grønt i 2020.

Parallelt med dette arbeidet har Matmerk i  
2019 levert 4 900 revisjoner gjennomført av  
59 revisorer. I gjennomsnitt ble det gitt 3,5  
avvik per revisjon. 20 nye revisorer er  
rekruttert hvorav 14 revisorer ble operative i 
2019 og resten i 2020.

Kvalitetssystem i landbruket - KSL

4 900
revisjoner på 

gårdsbruk

16 982
forbedringspunkter 

til bonden

34 296
bønder har levert

egenrevisjon

KSL er et felles internkontrollsystem for all primærproduksjon i jordbruket og er en nasjonal  
bransjestandard. KSL sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker.





Ved utgangen av 2019 er 4 300 produkter  
merket med Nyt Norge, det er en vekst på  
470 produkter fra 2018. Vi har merkebruker- 
avtaler med 96 bedrifter (økt med 9 fra 2018). 
Vi registrerte fire feilmerkinger i 2019, det er en  
nedgang fra seks feilmerkinger i 2018.

Forbrukerundersøkelsen viser en høy og  
stabil merkekjennskap på hele 89 prosent i 
2019.

Vi videreførte budskapene fra 2018 med fokus 
på norsk landbruks fortrinn og betydning for 
norske arbeidsplasser, noe som ble godt  
oppfattet av forbruker.   

Andelen som ser aktivt etter merket gikk opp 
fra 33 til 37 prosent.   

Andelen som sier Nyt Norge gjør at de får lyst  
til å kjøpe norsk mat gikk opp fra 61 til  
63 prosent.   

Andelen som sier de er villig til å betale mer for 
mat merket med Nyt Norge gikk opp fra 53 til 
64 prosent.   

I 2019 er det arbeidet med ny Nyt Norge- 
kampanje som lanseres våren 2020: «Dine valg 
betyr noe». 

NYT NORGE

4 300
produkter

96
bedrifter

89%
kjenner merket

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





567 produkter er godkjent som Spesialitet, det 
er en økning på 33 produkter fra 2018.  
 
56 prosent av søknadene kommer igjennom 
vurderingsprosessen. 

Vi har 110 merkebrukere som er en netto 
økning på 5 fra 2018. 

Forbrukerkjennskapen til merket har økt  
markant fra 20 prosent til 27 prosent i  
befolkningen generelt og fra 24 til 33 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

110
bedrifter

567
produkter

33%
matinteresserte
kjenner merket

Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles lokalmat- og drikke i særklasse. 
Merket løfter fram lokalmat- og drikke og gjør det enkelt å finne den i butikken.





Beskyttede betegnelser fikk sitt 30. og 31. 
produkt da at Lyngenlam fikk tildelt Beskyttet 
geografisk betegnelse og Setersmør fikk  
Beskyttet tradisjonelt særpreg i 2019. 

Vi har også i prosess en søknad fra Rein fra  
Jotunheimen. Saksbehandlingstiden ligger på 
18-24 måneder inkludert offentlig høring.   

Få vet at vi har matskatter i Norge som  
fremstilles kun få kilometer fra der de bor.
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 regelverk 
er tilsvarende EU sitt regelverk.

Beskyttede betegnelser skal:
• Gi 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 sikrer pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, 
tradisjon og særegne kvaliteter og tar vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur.





Ved utgangen av 2019 har 576 kvalitetssikrede 
bedrifter med tilsammen 2 484 produkter  
registrert seg i lokalmat.no. 305 innkjøpere har 
registrert seg som brukere. 

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

Det er gjennomført totalt 194 revisjoner hvorav 
69 i 2019. 

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

305
innkjøpere

576
produsenter

2 484
produkter

Lokalmat.no kobler produsent og innkjøper sammen og gir dagligvarekjeder, resturanter og 
storkjøkken enklere tilgang til kvalitetssikret lokalmat og -drikke over hele landet.



Omsetning av lokalmat og -drikke i mrd kroner 2017 - 2019

2017 2018 2019

4,87 4,97

11,25

5,25 mrd
omsetning i 
dagligvare-

handelen

6 mrd
omsetning i 

storhusholdning
og direkte salg

Årets måling er en nullpunktsmåling av omsetning i storhusholdning og ved direkte salg.



Matmerk fikk gjennom Nasjonal strategi for 
økologisk jordbruk 2018-2030 i oppdrag fra 
Landbruks- og matdepartementet å starte 
arbeidet med en større omlegging av 
økologisk.no til å bli en ressursside for flere 
aktører, samt opprette et redaksjonsråd for 
dette. 

Fellesmarkedsføring av økologisk mat ble tillagt 
dagligvarehandelen. 

Økoprat og Økologisk.no – et samarbeids-
prosjekt med flere aktører. Vi har videreutviklet 
økologisk.no og opprettet et redaksjonsråd i 
tråd med ny strategi.

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 2019 2018

Driftsinntekter

Inntekter fra jordbruksavtalen 63 000 000 55 000 000

Inntekter fra Mattilsynet 0 802 940

Administrasjon av KIL-midler 0 400 000

Annen driftsinntekt 23 023 855 23 000 100

Sum driftsinntekter 86 023 855 79 203 040

Driftskostnader

Revisjoner 18 253 729 14 316 551

Varekostnad 21 309 327 19 761 540

Lønnskostnad 4, 8 22 040 153 22 221 637

Avskrivning 2 100 918 92 233

Annen driftskostnad 4, 7 15 684 748 21 385 801

Sum driftskostnader 77 408 855 77 777 762

Driftsresultat 8 615 000 1 425 278

Finansinntekter og -kostnader

Annen finansinntekt 236 266 239 213

Annen finanskostnad 23 256 10 189

Netto finansposter 213 010 229 024

Ordinært resultat før skattekostnad 8 828 010 1 654 302

Årsresultat 8 828 010 1 654 302

Overføringer og disponeringer

Overføring til egenkapital 3 8 828 010 1 654 302



Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner ol 2 17 658 617 5 713 267

Sum varige driftsmidler 17 658 617 5 713 267

Finansielle anleggsmidler

Netto pensjonsmidler 8 625 665 2 343 593

Sum finansielle anleggsmidler 625 665 2 343 593

Sum anleggsmidler 18 248 282 8 056 860

Omløpsmidler

Fordringer 236 266 239 213

Kundefordringer 276 947 1 871 399

Andre fordringer 3 585 431 2 939 678

Sum fordringer 3 862 378 4 811 077

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 16 177 846 30 255 534

Sum omløpsmidler 20 040 224 35 066 611

Sum eiendeler 38 324 506 43 123 471

Balanse 31.12.2019



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

Greta Hardal/sign.
styremedlem

Kathrine Kinn/sign.
styremedlem

Ellen Flø Skagen/sign.
styremedlem

Nina Kolltveit Sæter/sign.
styremedlem

Nina Sundqvist/sign.
administrerende direktør

Oslo, 27.02.2020

Note 2019 2018

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 27 354 776 18 526 768

Sum opptjent egenkapital 27 454 776 18 626 768

Sum egenkapital 27 454 776 18 626 768

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 6 984 850 7 426 662

Skyldige offentlige avgifter 5 1 867 328 2 404 347

Annen kortsiktig gjeld 2 017 552 14 665 694

Sum kortsiktig gjeld 10 869 730 24 496 703

Sum gjeld 10 869 730 24 496 703

Sum gjeld og egenkapital 38 324 506 43 123 471



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 drifts-
middelet 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.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. 
Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige
forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjons-midler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i 
netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner 
fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes 
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. I 2019 har stiftelsen gått over fra en ytelsesplan til innskuddsplan.

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



Note 2 – Varige driftsmidler

Inventar Kontormaskin System under 
utvikling Sum

Anskaffelseskost 01.01.2019 1 362 425 190 812 5 401 801 6 955 038

Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 12 046 268 12 046 268

Anskaffelseskost 3112.2019 1 362 425 190 812 17 448 069 19 001 306

Akk. Avskrivning 31.12.2019 - 1 151 877 - 190 812 0 - 1 342 689

Balanseført pr 31.12.2019 210 548 0 17 448 069 17 658 617

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 31.12.2018 100 000 18 526 766 18 626 766

Egenkapital 01.01.2019 100 000 18 526 766 18 626 766

Årsresultat 0 8 828 010 8 828 010

Egenkapital 31.12.2019 100 000 27 354 776 27 454 776



Note 5 – Bankinnskudd

2019

Bundne skattetrekksmidler utgjør 1 397 040

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

Lønnskostnader 2019 2018

Lønninger 17 173 215 17 812 129

Arbeidsgiveravgift 2 489 984 2 741 338

Pensjonskostnader 2 009 478 1 124 862

Andre ytelser 367 477 578 857

Sum 22 040 154 22 257 186

Stiftelsen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 19 årsverk.

Ytelser til ledende personer Lønn
Andre 

godtgjørelser

Nina Helene Sundqvist 1 427 650 101 065

Total ytelse 1 427 650 101 062

Godtgjørelse til revisor fordelt på følgende:

Lovpålagt revisjon 89 500 85 500

Annen revisjonsrelatert bistand 12 500 12 500

Attestasjonstjenester 12 000 12 000

Sum 114 100 110 000

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Note 6 – Regnskapssammendrag for Nyt Norge

Kostnader til Nyt Norge beløper seg til kr 18 005 913 i 2019. Beløpet inkluderer markedskommunikasjon og
administrasjon. Markedsføringen av merkeordningen finansieres i 2019 med 6 millioner kroner fra
Omsetningsavgiftsmidlene, 6 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 merkeordningen er finansiert med 3 millioner kroner fra Jordbruks-
avtalen. Regnskapssammendraget for aktiviteter tilknyttet Nyt Norge viser følgende kostnader for 2019:

2019 2018

Lønn og personalkostnader 1 710 949 1 589 848

Andre administrative kostnader 499 325 480 354

Markedskommunikasjon 15 795 639 16 680 027

Sum 18 005 913 18 750 229

Note 7 – Andre driftskostnader

2019 2018

Driftsutstyr 3 174 536 2 758 267

Fremmede tjenester 2 143 201 3 471 678

Markedsføring og representasjon 7 899 991 12 312 316

Annet 1 453 939 1 774 458

Møter og kurs 1 013 083 1 069 083

15 684 750 21 385 802



Note 8 – Pensjoner

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens 
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Stiftelsen har pensjonsordninger som omfatter i alt 20 
yrkesaktive. I 2019 har stiftelsen avviklet ytelsespensjonsordningen og gått over til tilskuddsordning. De 
resterende pensjonistene under ytelsesordningen ble utbetalt med fripoliser og resterende pensjonsmidler ble 
overført til stiftelsens innskuddsfond. Resultateffekten av overgangen er kostnadsført med kr 811 286.
Bokførte netto pensjonsmidler per 31.12 tilsvarer stiftelsens innskudds- og premiefond.

2019 2018

Årets pensjonsopptjening 0 153 547

Administrasjonskost inkl arbeidsgiveravgift 0 15 803

Finansinntekt 0 -79 351

Resultatført pensjonskostnad 0 89 999

2019 2018

Netto balanseført forpliktelse (midler) ved periodens begynnelse 0 -2 029 379

Resultatført pensjonskostnad 0 89 999

Innbetalinger 0 -404 213

Netto balanseført forpliktelse (midler) ved periodens slutt 0 -2 343 593

Økonomiske forutsetninger 2019 2018

Diskonteringsrente 0,00% 2,60%

Forventet årlig lønnsvekst 0,00% 2,75%

Forventet avkastning på pensjonsmidler 0,00% 4,30%

Forventet årlig G-regulering 0,00% 2,50%

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det 
gjelder demografiske faktorer.
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