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Kuttet 29 tonn emballasje
Toro reduserte bredden på suppe
posene med 5 millimeter. Side 22

Rekruttering:

Ultraprosessert – et fyord
Ernæringsbiolog Marit Kolby Zinöcker
vil ha mer råvarer i maten. Side 46

Akutt mangel
på fagfolk
Næringsmiddel
industriens største ut
fordring er r ekruttering.
Lærling Pål Engen skal
sikre akevittens framtid.
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Slik b
 eholder du talentene
Du må pleie talentene for å få
dem til å bli i bedriften. Side 56

«Er det m
 ulig
å halvere
matsvinnet
samtidig som
matindustrien
har mål om
å selge mest
mulig mat?»
Framtiden i våre h
 ender
utfordrer bransjen.
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Kjære leser!
1. desember 2019 overtok Dagens Perspektiv eierskapet av
Matindustrien, fagbladet for næringsmiddelindustrien.
Akkurat nå holder du vår første papirutgave i hendene.
På nett finner du oss på matindustrien.no.
MATINDUSTRIEN HAR DE siste årene mistet både abonnenter
og annonsører. Den utviklingen har vi klare ambisjoner om
å snu: Vi mer enn dobler sidetallet og utgir åtte papirutgaver
i år.
På nett vil du få daglige nyhetsoppdateringer. Vi samarbeider tett med vår søsterpublikasjon Dagligvarehandelen.
Hver mandag og onsdag sender vi ut nyhetsbrev med de
siste nyhetssakene fra nettutgaven til lesere som ønsker det.
Dagligvarehandelen har et sterkt journalistisk grep på
butikk og produkt. Matindustrien skal styrke vår dekning av
næringsmiddelindustrien Norge rundt.

«Vi lover å heie på bransjen,
men vi lover også kritisk
journalistikk på bransjens
utfordringer»

VI LOVER Å heie
på bransjen,
men vi lover
også kritisk
journalistikk på
bransjens utfordringer – for
eksempel i et
klima- og miljøperspektiv, der både forbrukere og myndigheter stiller stadig strengere krav som bransjen må forholde
seg til. Derfor inviterer vi også aktører utenfor bransjen til å
si sin mening.
UNDERTEGNEDE HAR MER enn 25 års erfaring som journalist
og redaktør, både i dags- og fagpresse, digitalt og på papir.
Det kommer godt med når jeg nå skal være redaktør
for Matindustrien. Det finnes knapt noen mer spennende
bransje å følge for tiden enn nettopp næringsmiddel
industrien. Mat og matens plass i samfunnet står høyt på den
politiske dagsorden. Forbrukernes forventninger til bransjen
øker.
Skal vi lykkes med å lage et magasin og et nettsted som
hele bransjen må lese, trenger vi vi hjelp fra dere lesere.
Dere kjenner bransjen best – gi oss innspill!
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Rekruttering den
største utfordringen
Landbruks- og matminister
Olaug Bollestad er bekymret
for næringsmiddelindustriens
fremtid.
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Bransjenytt

«Spesialitet» er det offisielle
merket for utvalgt lokalmat og
drikke. Kjennskapen til ordningen
har økt jevnt og trutt de siste
årene og var i 2019 33,2 prosent,
melder matmerk.no.
Ganske nøyaktig en av tre
kjenner altså til ordningen. Tilsvarende tall for 2017 og 2018 var
henholdsvis 20 og 24 prosent.
Tallene er hentet fra merkevareundersøkelsen Mediacom utfører
for Matmerk hvert år.

Juniorrådgiver i
Sjømat Norge

Hvem fortjener prisen «Årets bakeri 2020»? Baker- og Konditorbransjens
Landsforening (BKLF) oppfordrer bedriftskolleger i bransjen til å sende inn
forslag på kandidater innen 15. februar.
Målet med kåringen er å øke bevisstheten om alle de elementene som til
sammen utgjør en vellykket bedrift, fremheve og presentere gode bedrifter,
samt heve bransjen.
Årets hovedfokus er bedriftens helhetlige profil og
markedsføring og bedriftens
omdømme/merkenavn. I
tillegg vil juryen vie kundeopplevelse og kundeinnsikt
ekstra oppmerksomhet.
En ekstern jury med særlig kompetanse på bedrifts
vurdering kårer vinneren,
som vil motta 10.000 kroner,
pokal, diplom og blomster.

944

Så mange bedrifter gikk
Tarjei Svalbjørg (bildet) er ansatt i en
konkurs i varehandelen
nyopprettet stilling som juniorrådgiver
i 2019, viser nye tall nye
innen kommunikasjon og næringspolitikk
tall fra analyseselskapet
hos Sjømat Norge, melder organisasjoExperian. Det er en liten
nen på sine nettsider.
nedgang (3,1 prosent) fra
Stillingen er et engasjement på ett år i
974 konkurser i 2018.
halv stilling. 21-åringen Tarjei Svalbjørg
3.862 aksjeselskaper gikk
er oppvokst i Steigen i Nordland. Han har
konkurs i 2019, en økning
bakgrunn fra politikk, og har blant annet
på 2,6 prosent sammenvært leder for ungdommens fylkesting i
lignet med 2018. Det var
Nordland. Ved siden av den nye jobben
spesielt byggebransjen som
i Sjømat Norge studerer han statsvitenfikk gjennomgå i fjor, med
skap ved Universitetet i Oslo.
en økning i antall konkurser
– Fremtidens rammevilkår kommer til
på 9,3 prosent sammenligå være sterkt preget
net med 2018.
av måten ungdom
Tallene gjelder kun
tenker på. Da er
aksjeselskap, ikke tvangs
det klokt å ha
avviklinger eller enkeltdyktige, unge
mannsforetak.
medarbeidere
med på laget for
å se verden fra
deres vinkel, sier
kommunikasjonsF
 o
to:
direktør Kristin
Sjø
ma
Langeland
tN
i Sjømat
or
ge
Norge.
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Halvparten
vil endre
kostholdet
En undersøkelse gjennomført av Norstat
for Opplysningskontoret for Meieri
produkter (melk.no) viser at halve
befolkningen vil slanke seg eller generelt
spise sunnere i 2020.
– Nå gjelder det å puste med magen
og slippe ned skuldrene. Dropp piller,
pulver og ekstreme dietter hvis du vil ha
bedre matvaner. Vanlig mat i fornuftige
mengder er faktisk bra nok, sier Ida Berg
Hauge i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).
Undersøkelsen er landsrepresentativ
og basert på 979 intervjuer rundt årsskiftet.

F
 oto: melk.no

F
 oto: iStock | Getty Images

33,2 %

Kårer «Årets bakeri»
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Kortnytt

®

SIKRE MATVARER

MED RENE HENDER

• Antimikrobiell skumsåpe for håndvask
• Allergivennlig og uten parfyme
• HACCP sertifisert
• Egnet for håndtering av mat
• Brytes helt enkelt ned til bare oksygen og vann
• Etterlater ingen skadelige rester etter bruk.

KONTAKT OSS
Ring på 66 80 34 40 eller skriv til norge.pro@scj.com
og hør mer om OxyBACs mange fordeler

RETHINKING THE PROFESSIONAL EXPERIENCE
www.scjp.com

Videojet merkesystemer for
matindustrien!

F
 oto: Johnny Syversen

Skyll, brett og vinn

Vi tilbyr laser- folie-, etikett-,
og blekkstråleskrivere.

Hele 124 heldige vinnere over hele landet, inkludert
åtte barnehager, seks skoler og en speidergruppe,
delte på 1,6 millioner kroner fra Returkartonglotteriet
2019. Det melder Grønt Punkt Norge.
I alt fire hovedpremier på 100.000 kroner ble gitt til
en skole på Ål, et helsesenter på Skjervøy, en kvinne
fra Austrheim og en mann i Narvik. Resten av Returkartonglotteriets vinnere fikk 10.000 kroner hver.
Det er gratis å delta i Returkartonglotteriet. Loddet
lager du selv ved å skylle og brette en drikkekartong.
Deretter skriver du ditt eget navn og telefonnummer
på drikkekartongen, eller navnet og nummeret på en
person eller organisasjon du synes fortjener pengene. Drikkekartongen leveres i den lokale returordningen, på vanlig vis.
Returkartonglotteriet har eksistert siden 1997.
Materialene i en drikkekartong kan gjenvinnes opptil
sju ganger.

www.videojet.no
Send gjerne
en mail til
post.no@videojet.com
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Mattrygghet fra
hav og jord til bord

Vi er Eurofins Food & Feed Testing Norway!
Eurofins Food & Feed Testing Norway AS er
en del av Eurofins Scientific, som med mer
enn 800 laboratorier og mer enn 45 000
medarbeidere i 47 land er et av verdens
ledende laboratorieselskap, med betydelig
aktivitet i Skandinavia. Eurofins Gruppen
i Norge omfatter over 200 medarbeidere
med hovedlaboratorium i Moss. I tillegg
har selskapet avdelinger i Sortland, Alta,
Trondheim, Ålesund, Florø, Måløy, Bergen,
Kristiansand, Klepp og Oslo.
Eurofins er ledende leverandør av analyser
innen miljø, mat, fôr og landbruk i Norge.
I tillegg tilbyr vi kursvirksomhet og
rådgivingstjenester innen flere områder.

Alta
Sortland

Trondheim
Ålesund
Måløy
Florø
Bergen
Klepp

Oslo
Moss

Kristiansand

Vårt oppdrag
• Vi er Norges ledende bidragsyter til mattrygghet
gjennom laboratorieanalyser og kompetanse i hele
verdikjeden.
• Med sterk lagånd og kompetente medarbeidere
gir vi våre kunder god service, høy kvalitet og rask
tilbakemelding.
• Vi skaper økt verdi for våre kunder gjennom å gjøre dem
gode, løse deres utfordringer og vinne deres tillitt.

Stolt sponsor av

Næringsmiddeldagene 2020

Rekruttering er den
største utfordringen
Et nært forestående generasjonsskifte i kombinasjon med svikt i
rekrutteringen er næringsmiddelindustriens største utfordring.
AV ARNE KONGSNES

REKRUTTERING: Landbruks- og matminister
Olaug Bollestad satte
rekruttering på dagsorden
under matmessen Grüne
Woche i Berlin i januar.
Her er hun på besøk hos
bonde Laurits Stokkeland i
Hå kommune. Foto: Carina
Johansen / NTB Scanpix
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SITUASJONEN ER SÅ alvorlig at landbruks- og matminister
Olaug Bollestad tidligere denne måneden gjorde rekrutter
ing til hovedsaken i sitt dialogmøte med sentrale norske
aktører innen utdanning, mat og reiseliv under verdens
største matmesse, Grüne Woche i Berlin.
DOBBEL UTFORDRING

To utviklingstrekk bekymrer statsråden spesielt:
• Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående
skole har vært lav og synkende over flere år.
• Utdanningsprogrammet hadde det laveste søkertallet
av alle yrkesfagene på landsbasis i 2019, og har de siste
årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant
elevene, over 50 prosent.
– Jeg har et sterkt engasjement for at unge både skal
 elge matfagene og de grønne fagene som en yrkesvei. Vi
v
må få vist frem alle mulighetene som ligger i restaurantog matbransjen! Samtidig må vi ha et blikk på utfordringer
som bremser rekrutteringen. Vi må brette opp ermene og
vise ungdommen hvilke muligheter som finnes i en yrkesvei innen matfagene, sier landbruks- og matminister Olaug
Bollestad til Matindustrien.

«Jeg har et sterkt engasjement
for at unge både skal velge
matfagene og de grønne fagene
som yrkesvei»

Landsbruks- og matminister Olaug Bollestad
Hun mener moderne matproduksjon krever aktiv
rekruttering og høy kompetanse langs hele verdikjeden
for mat, og etterlyser flere dyktige fagfolk for å lage, servere
og selge maten.
– Både rådgiverne på ungdomsskolen og foreldrenes
«kjøkkenbordprat» betyr mye for søking og rekruttering til
matfagene i videregående skole. Vi må alle på ulike m
 åter
løfte frem dette som viktige fag med mange spennende
muligheter, sier Bollestad.
TRUENDE GENERASJONSSKIFTE

NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge er de store aktørene i
matindustrien. NHO Mat og Drikke er størst med sine 1.600
medlemsbedrifter med totalt rundt 36.000 ansatte. Der er
Espen Lynghaug (57) spesialrådgiver for kompetanse og
utdanningspolitikk.
Han vet hvor skoen trykker etter 20 år i NHO-systemet
og har selv en fortid fra matindustri og som yrkesfaglærer
i videregående skole.
– Rekruttering er bransjens største utfordring. Seks av ti
bedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov,
og det er fagarbeidere som er den største utfordringen.
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REKRUTTERING

«Særlig kjøttbransjen
står overfor store
utfordringer»

I tillegg til at det er stor
mangel på ungdom som s øker
seg til yrkesfagene, rykker
generasjonsskiftet stadig nær
mere, sier Espen Lynghaug.
Han kjenner til mange eks
empler på bedrifter der en høy
andel av staben blir pensjonert
i løpet av få år.
– Jeg har blant annet blitt
kontaktet av en bedrift i Viken
BEKYMRET: Espen
der 40 prosent av staben kan
Lynghaug er spesial
gå av med pensjon i løpet av de
rådgiver i NHO Mat og
neste seks årene.
Drikke. Han er bekym
– Særlig kjøttbransjen står
ret for rekrutteringen
overfor store utfordringer, sier
til matindustrien.
Lynghaug, som selv er utdan
Foto: Arne Kongsnes
net pølsemakermester.
I inneværende skoleår søkte
to – 2 – elever læreplass i pølsemakerfaget. Kjøttskjærere,
slaktere og ferskvarehandlere er også mangelvare.

Espen Lynghaug i
NHO Mat og Drikke

UNGDOMSSKOLEN VIKTIG

I likhet med matminister Bollestad er Lynghaug opptatt av
frafallet i videregående skole.
– Vi må ha en bedre grunnskolepolitikk, det er manglene
her som manifesterer seg på videregående skole. Bare fire
av ti lærere i mat og helse på ungdomsskolen har utdan
ning i faget, og selv der hvor slik lærerkompetanse finnes,
velger ofte rektor å bruke lærere uten kompetanse i disse
timene. Det vitner om manglende respekt for faget.

FRISTER MED NYE FILMER

1. mars er søknadsfristen for opptak til videregående skole
for skoleåret 2020-21.
Før den tid skal nye filmer om restaurant- og matfagene
vises for opplæringskontorer, bedrifter og skoler, som kan
bruke dem på utdanningsmessene og innsalget før eleve
ne skal velge utdanningsvei.
Utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag favner
alt fra sjømatfagene, kjøttfag og industriell matproduksjon,
baker- og konditorfagene og kokk- og servitørfagene.

STOR VARIASJON I BEHOVET

Teknologisk er matindustrien helt i spissen i Norge, med
stadig mer automatisering og robotisering.
Lynghaug tror teknologiskiftet, det som gjerne omtales
som industri 4.0, vil rasjonalisere bort en del arbeidsopp
gaver, og at det vil avhjelpe noe, men ikke er nok til å løse
rekrutteringsutfordringen.
Det krever også en annen type kompetanse, der bran
sjen gjerne rekrutterer elever med bakgrunn fra de såkalte
TIP-fagene, teknikk og industriell produksjon. Det er et an
net utdanningsløp enn restaurant- og matfagene.
– Her har vi et hull i utdanningssystemet. Vi trenger et
mer produksjonsrettet fag med fokus på både mat og pro
sessteknologi, forklarer Lynghaug.
Fortsatt er det også slik at matindustrien også har behov
for dem med bare grunnskolekompetanse. I NHOs kompe
tansebarometer for 2019 viser svarene fra bransjen at
rundt regnet hver femte jobb i matindustrien kun k
 rever
slik kompetanse. Men dette vil nok endre seg, mener
Lynghaug.
Innen høyere utdanning trenger bransjen alt fra
doktor
grader og nedover, ikke minst blir fagskolene
stadig viktigere. Samarbeidet med fagskolene beskriver
Lynghaug som godt.
I samarbeid med Fagskolen i Østfold utvikler NHO Mat
og Drikke blant annet en egen fagskoleutdanning i digital
kompetanse for operatører i matindustrien.
– Mulighetene er mange for en jobb i matindustrien,
sier Lynghaug som nå venter i spenning både på søker
tallene for neste skoleår og hva som blir fasiten for det nye
fagtilbudet.

FAGENE FORNYES

Skoleåret 2020-21 er også starten på fornyelsen av yrkes
fagene, med nye fag og nye fagplaner. Det starter med før
ste trinn (vg1), året etter kommer andre trinn (vg2) og til
slutt tredje trinn (vg3).
Espen Lynghaug representerer NHO Mat og Drikke i
faglig råd for restaurant- og matfagene. Han erkjenner et
dialogen med Utdanningsdirektoratet har vært krevende,
og i skrivende stund er den framtidige tilbudsstrukturen
ikke helt klar.
– Vi har oppfordret Utdanningsdirektoratet til å bruke mer
tid, vi forstår ikke helt hvorfor det haster sånn med detalje
ne i fag som først iverksettes i 2021–22 og 2022–23. Utkastene
vi har sett så langt er ikke gode nok for vår b
 ransje, sier han.
Regionreformen og den nye fylkesstrukturen bekymrer
også.
– Fylkeskommunene bestemmer klasseoppsettet og
dimensjoneringen av tilbudet. De ser ut til å være mest
opptatt av hvor mange 16-åringer som får førsteønsket sitt
innfridd, ikke av behovet for kompetanse og dermed hvor
lære- og arbeidsplassene finnes, sier Lynghaug.
Større fylker geografisk betyr også at mange elever
må regne med lengre reisevei for å finne tilbud innenfor
restaurant- og matfagene.
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Kompetansebehovet i matindustrien
Tallene viser andelen (%) bedrifter som i stor eller noen
grad har behov for følgende kompetanse
GRUNNSKOLE

22

Antall elever år for år

36

Antall elever i kokk- og servitørfag og matfag daler. Dette er
utviklingen fra skoleåret 2012–13 til 2018–19 for elever på vg2,
andre året på videregående skole.
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REKRUTTERING

Automatisering krever
ny kompetanse
Automatisering og produksjonsteknikk
blir helt sentrale fag for fremtidens
arbeidere i matindustrien.

– DET GJELDER i alle fall hos
de største bedriftene som har
lukkede anlegg og hvor ansatte
ikke er så mye i direkte kontakt
med råvarer, sier daglig leder
Tove Lange i Matindustriens
Opplæringskontor.

Lange trekker fram Diplom- Is, Ringnes, Tine Meieriet
i Oslo og Mondelèz Norge som eksempler på gode lære
bedrifter.
– De har alle en bevisst holdning til at de ønsker dyktige
fagarbeidere i bedriftene og at det ikke er noe som skjer av
seg selv. I tillegg til å ta inn lærlinger, har de også i mange
år lagt til rette for at ansatte kan avlegge fagprøver som
praksiskandidater og i forkant av dette gitt tilbud om å gå
på teorikurs.
Hun roser også disse medlemsbedriftene for å ta inn
ungdomsskoleelever som skal ut i praksis.
– De ser sammenhengen mellom skolebesøk og utplassering av elever i sammenheng med å rekruttere lærlinger.
De har alle meget dyktige og kompetente faglige ledere
som står for opplæringen i bedriftene.

FRA ETT FAG TIL MANGE

Matindustriens
Opplæringskontor startet opp med de førMANGLER LÆRLINGER:
Tove Lange er daglig
ste lærekontraktene i 1996. Da
leder i Matindustriens
var det kun ett fag, industriell
Opplæringskontor,
næringsmiddelproduksjon,
som sliter med å skaffe
som i dag heter industriell matnok lærlinger til lære
produksjon.
plassene som tilbys.
Fra 2011 kom det lærlinger
også i andre fag, blant annet
industrimekaniker, automatisering og IKT- servicefag. Senere tok Matindustriens Opplæringskontor også inn lærlinger i produksjonsteknikk.
– Kan lærebedriftene velge, så velger de nok gjerne en som
kommer med bakgrunn fra teknikk og industriell produksjon
(TIP-fagene) fordi de har en bedre forståelse for hvordan maskinene er bygd opp og fungerer, forklarer Tove Lange.

Trenger bredere kompetanse
Sjømatnæringen utvikler seg stadig og
trenger mer og bredere kompetanse.
– FØR VAR det stort sett rekruttering fra «blå fag» og utdan-

ninger som tilbyr sjømatrelatert utdanning. Nå rekrutteres
det i langt større grad flere ingeniører, 
biologer, økonomer, advokater og så videre. Vi vil ha behov for langt
bredere kompetanse enn tidligere. Kombinasjonen av en
grad og noe erfaring fra sjømat vil være svært ettertraktet,
sier kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat
Norge til Matindustrien.
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Hun forteller at Opplæringskontoret sjelden havner i
situasjoner der lærlinger må velges bort. Behovet er

nemlig langt større enn søknadsmengden.
– Er ungdom kvalifisert og interessert i læreplass i matindustrien, så har vi plass til dem, sier hun – med klar adresse
til ungdomselevene som innen 1. mars skal søke plass på
videregående skole.
I 2019 fikk Matindustriens Opplæringskontor kun inn to
lærlinger i industriell matproduksjon/produksjonsteknikk
– og endte opp med ti ledige læreplasser.

14.000 ANSATTE

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruks
næringen. Den dekker hele verdikjeden fra fjord til bord.
Foreningen representerer over 650 medlemsbedrifter og 14.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôr
produksjon, biomarin industri, teknologi og service, sjømatrederi og fiskehelse.

ALTERNATIV VEI TIL YRKET

Lange gleder seg over den nye Fagbrev på jobb-ordningen, et alternativ til den tradisjonelle veien til fagbrev via
videregående skole og opplæring i bedrift. Store arbeidsgivere som Ringnes og Tine har allerede tatt i bruk ordningen i fag som industriell matproduksjon og produksjonsteknikk.

ET HAV AV MULIGHETER

Mens de tradisjonelle yrkesfagene i matindustrien s trever
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«Er ungdom kvalifisert
og interessert i læreplass
i matindustrien, så har vi
plass til dem»

Matindustriens
Opplæringskontor

Tove Lange i Matindustriens
Opplæringskontor

• Samarbeids- og serviceorgan som flere
bedrifter startet i 1995 for å koordinere
og effektivisere de tilsluttende bedrifters
opplæringsvirksomhet

FRYKTER FÆRRE SØKERE

• Målet er å utdanne ungdom til dyktige
fagarbeidere innen de fag som
medlemsbedriftene til enhver tid har
behov for, og bidra til å utdanne voksne
arbeidstakere med sikte på å ta fagbrev
som praksiskandidater

De nye læreplanene for videregående skole trer i kraft fra
neste skoleår.
– Jeg er litt bekymret for industriell matproduksjon nå når
det er bestemt at vg2 Matfag skal deles i to og baker og konditor skilles ut som eget vg2-løp. Man sliter a llerede med å
rekruttere inn til vg2-løpet og jeg tror at dette vil føre til enda
færre søkere til vg2 Matfag enn tidligere. Det vil nok føre til at
det blir enda færre skoler som gir tilbud om denne linja.

• Koordinerer og tilrettelegger
informasjonsarbeid rettet mot elever,
ungdom, foreldre, lærere og andre
angående fagopplæring, utdanning og
yrke

TEKNOLOGI KREVER MER FAGFOLK

Matindustrien er langt framme med ny teknolologi,
automatisering og robotisering.
– Her vil vi trenge enda flere fagarbeidere. Dette er også et
populært fag, og vi trenger ikke å jobbe like hardt for å få søk
ere i dette faget som i de andre fagene, f orklarer Lange.

• Fungerer som en godkjent lærebedrift
med ansvar for lærlingene på vegne av
medlemsbedriftene

«Kombinasjonen av en grad
og noe erfaring fra sjømat vil
være svært ettertraktet»

med rekrutteringen, opplever sjømatnæringen vekst på
videregåendeskole. Akvakulturfaget er et e ksempel, der
har søknadstallen steget fra 144 i 2017–18 til 199 for inneværende skoleår.
Sjømat Norge har plass i det faglige rådet for naturbruk
som gir råd til Utdanningsdirektoratet om næringens
utdanningsbehov på videregående skole. Organisasjonen
har også tett kontakt med høyskoler og universiteter. For
skoleåret 2019-20 hadde 946 søkere land- og havbruk
som førstevalg. De kjempet om 519 studieplasser.

Øyvind André Haram i Sjømat Norge

JOBBER MED NYE LÆREPLANER

– Det siste året har vi jobbet en del med fornyelsen av læreplanene på videregående. Vi har gitt innspill og prøvd
å påvirke de nye læreplanene til å løfte blikket mot det
Norge skal leve av i fremtiden: Havet og mulighetene som
ligger der, forklarer Haram.
Sjømat Norge ønsker å dele dagens fagbrev i akvakultur
i to på tredje trinn i videregående (vg3).
– Dersom vi får det som vi ønsker, blir det et etablert
et nytt tilbud fra høsten 2020. Da får forhåpentligvis alle
lærlinger muligheten til å gå opp til fagprøve i havbrukstekniker. Næringen har vært i så stor forandring og utvikling de siste årene at denne endringen er det sterkt behov
for.

TRENGER MER MANNSKAP:

Øyvind André Haram er
kommunikasjonssjef i Sjømat
Norge. Foto: Sjømat Norge
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Pål skal sikre
akevittens
framtid
Pål Engen (39) er landets eneste
bøkkerlærling. Akevittens framtid
henger på hans skuldre.
AV ARNE KONGSNES
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MÅ LÆRES: Arne-Jøran Øyen skal
sørge for at lærling Pål Engen videre
fører bøkkeryrket. Engen er den
eneste lærlingen i faget i hele Norge.
Foto: Arne Kongsnes
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REKRUTTERING
MEDIUM: De norske akevitt

fatene skal ha en innside av
typen «medium» for å gi akevit
ten den perfekte smaken.
Foto: Arne Kongsnes

DEN TIDLIGERE MØBELSNEKKEREN skiftet beite i
 esember i fjor. Nå er han den eneste lærlingen blant de
d
rundt 360 ansatte på Arcus sitt gigantiske produksjons
anlegg og hovedkontor i Destilleriveien på Hagan i Nittedal
utenfor Oslo.
FØRSTE SIDEN 2007

Bøkker? Kortversjonen er en håndverker som lager og re
parerer fat og tønner av tre. Hos Arcus handler det først
og fremst om å sikre at akevitten modner som den skal på
de ikke mindre enn 9.000 eikefatene, som hver gir 1.000
flasker akevitt. Ser du på prisen i polhylla, skjønner du at
det er snakk om enorme verdier.
8.000 fulle fat ligger på lager, mens rundt 1.000 til
enhver tid er på sjøen for å krysse datolinja, derav
linjeakevitt-navnet.
Pål Engen er den første lærlingen i bøkkerfaget siden
2007. I Norge finnes det fem med svennebrev, fire av dem
hos Arcus: Arne-Jøran Øyen (58), Ole Johnny Olsen (53)
og Arne Larsen (50 år), som ved siden av sitt bøkkervirke
er tillitsvalgt for organiserte arbeidere i LO-tilknyttede
Norsk Nærings- Nytelsesmiddelforbund (NNN). Siste
mann er Håvar Solli Wenaasen (48). Han tok svennebrev
i 2009, men jobber nå som prosessoperatør.
Svenskene har en eneste bøkker, danskene det samme.
Du må lengre sørover i Europa for å finne fagmiljøer av be
tydning, først og fremst Spania og Frankrike.
GLEDEN VED TRE

– Hvorfor bøkker?
– Jeg så stillingsannonsen og var litt mett av tømring og
byggebransjen. Dette er et godt, gammelt håndverk. Jeg
gleder meg over å jobbe med tre, svarer 39-åringen fra
Lørenskog.
Læremesteren, nestoren og mentoren heter Arne-Jøran
Øyen. Han er opprinnelig tømmermester, men har vært
hos Arcus siden 1991 og er stadig like glad i og stolt av
bøkkerfaget.
Øyen åpner et velbrukt eikefat, det oser akevitt. Mens
den ferske lærlingen var mest opptatt av finishen som
møbelsnekker, forklarer Øyen at her er det innsiden som
teller: De kjemiske prosessene inni fatet, der tidligere
lagret sherry skal sette smaken, hvor mye avhenger av ake
vittypen.
Bøkkerverkstedet er unikt, her henger det eldgamle
verktøy, flere av dem datert til 1800-tallet.
Fagbøker finnes knapt, de få som finnes er tyske og fra

Arcus ASA
Når og hvor: Stiftet 2004. Forretningsadresse: Destilleriveien 11, 1481 Hagan i Nittedal kommune.
Produkt og marked: Arcus er en av Nordens største
merkevarebedrifter innen vin og brennevin. Sverige,
Danmark, Norge, Finland og Tyskland utgjør hjemmemarkedet.
Ansatte i dag: 360 ved hovedkontoret på Gjelleråsen.
Økonomi (2018): Omsetning 2.723,2 millioner for
hele konsernet, driftsresultat 257,3 millioner kroner.
Eiere: Flere, men Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica AS er størst med rundt 44 prosent av
aksjene. Arcus ASA er notert på Oslo Børs.
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«Jeg gleder meg over å
jobbe med tre»
Bøkkerlærling Pål Engen (39)

KORTREIST: Dunkjevle heter sivstråene som brukes
til å tette fatene. Den er hentet på Hurumlandet,
hogget med ljå fra robåt.

1920-tallet. Derfor har Øyen lagd et kompendium på norsk,
slik at lærlingen også får litt skriftlig informasjon ved siden
av den praktiske opplæringen.
KORTREIST OG LANGREIST

Eikefatene håndplukkes i Jerez i Spania, dit skal lærlingen
også få bli med for å lære mer.
– 95 prosent av fatene vi bruker er sherryfat som er 2-35
år gamle. Fatene fungerer som en stor tepose. Alderen på
fatet avgjør hvor mye smak de gir fra seg, forklarer Øyen.
Bøkkerne fjerner defekter, bytter materialer og skifter
staver, som de sier på fagspråket. Selv om trefatet skal være
tett, skal det også puste.
Langt mer kortreist enn fatene er tettemidlet, som skal
sørge for at de dyrekjøpte dråpene ikke lekker ut. Her brukes det dunkjevle, sivstrå som hugges med ljå på Hurumlandet hver høst – fra robåt.
– Sivene ekspanderer inntil treverket sveller, og presser

sivet flatt igjen, så flatt som et sigarettpapir, sier Arne-Jøran
Øyen.
Han forteller også at de gjorde et forsøk med norsk eik
som fatmateriale.
– Tresmaken ble veldig tydelig, så det ble med forsøket.
I dag brukes hvit amerikansk eik og europeisk sommerog vintereik.
MÅ FORNYE KOMPETANSEN

Janne Huserbråten leder prosessavdelingen med 21 ansatte
hos Arcus.
– Arne-Jøran er 58, snittalderen på avdelingen er 53 år. Vi
må fornye kompetansen, forteller hun.
I 2008 var hun ufaglært prosessoperatør på Diplom-Is.
Deretter ble det en bachelor i matteknologi i Trondheim
fra høsten 2010, som ble forlenget med en mastergrad i
teknologiledelse. I 2016 ble hun fast ansatt som produksjonsleder ved Tine Meieriet Verdal. Høsten 2017 gikk
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SJEFEN: Prosessleder Janne Huserbråten (38).
Foto: Arne Kongsnes

«Vi må fornye
kompetansen»
Prosessleder Janne
Huserbråten, Arcus

turen tilbake til Diplom-Is som produksjonsleder. Siden januar 2019 har hun altså styrt
prosessavdelingen ved Arcus.
Her har hun vært i hyppig kontakt med Tove
Lange i Matindustriens Opplæringskontor.
– Vi gleder oss nå stort over å være godkjent lærebedrift for bøkkerfaget, og ser med
spenning på å følge læreløpet til vår nyansatte
bøkkerlærling. Med min egen utdanningsreise
som motivasjon ønsker jeg å satse på faglig
utvikling, både videreutdanning av egne fag
operatører i tillegg til fremtidige lærlinger.
Kompetanseutvikling er en viktig berikelse for
den totale verdiskapningen i bedriften, sier
Huserbråten.
– Det er veldig bra at Arcus har kommet på
banen med å ta inn lærlinger, sier Tove Lange i
Matindustriens Opplæringskontor.

STORE VERDIER: Her ligger det 8.000 fat som hver gir 1.000 helflasker
med ferdig akevitt. Foto: Arcus

FAGET VIL BESTÅ

Matindustrien er i spissen teknologisk. A
 rne-Jøran
Øyen nøler ikke med svaret når vi spør om eikefatene vil bli erstattet av mer moderne teknologi,
for eksempel stålfat.
– Nei! Ikke hvis det norske folk fortsatt skal
drikke akevitt med den smaken de kjenner.
Og den smaken er det altså bøkkerlærling Pål
Engen skal videreføre og sikre for framtida.

STUSSEN: Et av bøkkernes spesialverktøy er den såkalte stussen.
Den er i daglig bruk og er fra 1832. Foto: Arcus
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REGNESTYKKET
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Gjennomsnittprisen for en kilo
norsk oppdrettslaks var 61 kroner
både i 2019, 2018 og 2017, viser
tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
I uke 52 i 2019 ble det satt ny prisrekord med 77,04 kroner per kilo.
Kostnadene var som grafikken
viser snaue 38 kroner i 2018.
Tallet er hentet fra rapporten
«Konkurranseevne for norsk
oppdrettslaks: Kostnader og
kostnadsdrivere i konkurrentland».
Den er laget av Nofima og Kontali
Analyse på oppdrag fra Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).
Fiskeridirektoratet har anslått
driftsmarginen i oppdrett til å ligge
i området 32-36 prosent per selskap i årene 2016–2018, langt
over hva det meste av annet
norsk næringsliv opplever.
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Produksjons
kostnadene
for norsk
oppdrettslaks

37,84 kroner kostet det
å produsere en kilo ferdig
slaktet og pakket i Norge i
2018 (uten finanskostnader).
Figuren viser fordelingen av
kostnadene i kroner. Fôret
står for nesten
halvparten.
Kilde: Nofima/
Kontali Analyse

Fôr

Smolt

4,22

17,85

Uke 01:
75,25 kr/kg

Uke 52
77,04 kr/kg

Uke 13:
76,09 kr/kg

Uke 52:
73,53 kr/kg

Prisutvikling
eksportert
fersk laks
2015–2019
Kilde: SSB
Uke 52:
55,06 kr/kg

Uke 01:
51,27 kr/kg
2016

Uke 39:
48,65 kr/kg
2017

2018

Uke 39:
46,83 kr/kg
2019

2. plass til Norge
Uke 40:
40,07 kr/kg
2015

Nofima og K
 ontali Analyse har
sammenlignet produksjons
kostnadene per kilo i 2018 med
flere k onkurrentland (i NOK):

1. Chile 36,80, 2. Norge 37,84,
3. Færøyene 39,50, 4. Canada
42,80, 5. Skottland 49,80
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Uke 26:
52,99 kr/kg
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Vi hjelper deg å synes – kontakt oss på tlf 930 30 361 eller via vår nettside
www.bramdesign.no

SOM ABONNENT PÅ MATINDUSTRIEN
– FÅR DU DIGITAL TILGANG TIL ALLE
VÅRE PUBLIKASJONER

EMBALLASJE

5

millimeter

29
tonn

Toro gjorde posene fem millimeter
smalere og sparte 29 tonn emballasje. Nå
kommer også flere av de tradisjonsrike
gryterettene i smartere emballasje.
AV GEORG MATHISEN (TEKST OG FOTO)
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– PÅ DISSE familiepakkene sparte vi 29 tonn folie,
kartong og bølgepapp, viser Adler Ekanger.
Han er prosjektleder for pakketeknikk hos Toro. De siste årene har fabrikken i Indre Arna gjort seg bemerket
med en lang rekke små endringer i emballasjen. Mange
av dem er ikke synlige for forbrukeren, men for materialbruk og transportbehov har noen millimeter blitt til
mange tonn.
Det er familiepakningene med forskjellige sauser som
har fått ny emballasje. Den samme mengden pulver er fylt
i fem millimeter smalere poser. Fire poser i hver pakke, og
pakkene er også blitt smalere. Så pakkes f-pakene (forbrukerforpakningene) i d-pak (distribusjonsforpakning) der
det i tillegg er fjernet unødvendig luft over posene.
Det betyr at det blir plass til 47 flere d-pak på hver pall.
Resultat: 1.700 færre paller som må transporteres, som
igjen betyr færre vogntog på veiene og lavere CO2-utslipp.
Også på grunn av spart diesel – ikke bare som følge av
mindre råvarer i emballasjen.

«Hele verdikjeden
er blitt mer opptatt
av fyllingsgrader»
Prosjektleder Adler
Ekanger i Toro

SAMARBEIDER TETTERE

– Optimering av emballasjen er med i alle prosjektene våre,
sier Adler Ekanger.
– Innfallsvinkelen vår er alltid at emballasjen skal ivareta
det produktet som er inni, supplerer produktutvikler Jarle
Nygaard.
Emballasjeekspertene og produktutviklerne samarbeider tettere enn noen gang. Nå er markedsavdelingen opptatt av de samme hensynene.
– I det siste har marked kommet på banen med krav
til oss om optimalisering. Hele verdikjeden er blitt mer
opptatt av fyllingsgrader både på forbrukerpakninger og
distribusjonspakninger, og Orkla har tatt dette på alvor. For
en del av det vi har gjort, er det krav fra kundene våre om
optimalisering som danner grunnlaget, forteller Ekanger.
MER I HVER D-PAK

Tradisjonelt har emballasjeekspertene og markeds
avdelingene ofte dratt i forskjellige retninger i industrien.
Markedsavdelinger flest har ønsket seg den emballasjen
som synes best, og så har det heller ikke skadet om den
har tatt litt ekstra plass i hyllene.
I emballasjemiljøene, derimot, har optimering lange tradisjoner. Ikke nødvendigvis minst mulig emballasje, men
best mulig for produktet, transporten og salget i kombinasjon.
– Nå er ofte optimalisering en del av de prosjektene som
marked kommer til oss med. Når markedsavdelingen sier

DYPDYKK: Det er lettest å gjøre endringer på emballasjen
når det uansett skal gjøres forandringer med produktene,
konstaterer Adler Ekanger og Jarle Nygaard.

at vi skal revitalisere porteføljen vår, så er et av målene å få
flere f-pak inn i hver d-pak. Det har vi gode erfaringer med,
og vi har gjort det nå i flere prosjekter, sier Ekanger.
EFFEKTIVT I FABRIKKEN

Samtidig som emballasjen skal utnyttes bedre, arbeider
Toro hele tiden for å få selve produksjonen mer effektiv,
også. Det var en av grunnene til at familiepakkene med
saus fikk en bedre løsning:
– Vi hadde en dessertserie som gikk i poser og kartong
i ett format, og deretter så vi om sausene i familiepakning
kunne gå på samme format, forteller Jarle Nygaard.
Det kunne de. Dermed er det heller ikke nødvendig å
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TESTER: Produktutviklerne og fabrikken er blitt flinkere til å samarbeide om ny emballasje, mener Jarle Nygaard
(til venstre) og Adler Ekanger.

stille om maskinene mellom produksjonene. Det betyr
spart tid i fabrikken.
PASTA OG GRYTER

Pastarettene er et annet eksempel på ny emballasje der
litt mindre poser har betydd mye. I familiepakkene er
det blitt rom for 20 prosent flere f-pak i hver d-pak; i to
porsjonspakningene har 12,5 prosent flere f-pak fått plass
i smalere detaljistforpakninger. Det har gjort det mulig å
bruke 280 færre paller til akkurat samme mengden mat.
I neste lanseringsvindu skjer det samme i enda større stil
– da kommer gryteretter også i mindre poser.
– Suppene kom i bølge tre i fjor. Gryterettene kommer i
bølge én i år, forteller Adler Ekanger.
Det varierer litt fra produkt til produkt hvor mye mer
det blir plass til i hver d-pak. I snitt er det snakk om rundt
fem prosent økning på supper og gryter. Tallene blir høye
likevel så lenge det er snakk om rundt 40 millioner poser
i året.
IKKE FOR MYE

Så er det hele tiden viktig å ha to tanker i hodet på én gang
når flere forbrukerpakninger skal pakkes sammen. Rundt
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Priser til Orkla
Orkla fikk Optimeringsprisen for
emballasje i 2019, for annet år på rad.
Denne gangen fikk Orkla Foods
Norge prisen for systematisk arbeid
med bedre emballasjeløsninger
gjennom flere år.
Kjersti H. Trømborg, som er fagsjef
for emballasje, er glad for at det er
arbeidet over tid som ligger bak, og
ikke «bare» ett enkelt tiltak.

Fjernet transport
emballasje
Toro har fjernet 11,5 tonn
plastfolie fra pallene sine.
Tidligere ble det lagt et
toppark av folie på pallene. Da det ble fjernet, ble
det også mulig å bruke
mindre strekkfilm rundt
pallene, siden det ikke var
noe ark som måtte holdes
på plass lenger.
Blokker og terninger
med buljong ble tidligere

STANDARDISERING: Det som skal brettes til lokk på
 -pakkene, kommer i bare noen få standardvarianter i
d
stedet for ett til hver produktserie, viser Ekanger.

pakket i samlekartonger
før de ble satt på pallene.
Nå stables de på pallen
uten ekstra kartong.
Buljongterningene er
langt fra de største produktene i industrien, men
kartongfjerningen har ført
til at Toro klarer seg med
35 færre paller.

KARTONGLØST: Buljongterningene er et eksempel på
at det blir bedring selv for produkter med lite volum.

omkring i landet ligger det mange nærbutikker som er
skeptiske til å få mer i d-paken og som aller helst skulle hatt
muligheten til å kjøpe inn enda mindre mengder av mange
varer for å unngå svinn.
Suppene og sausene fra Toro er ikke de produktene der
problemet er størst – her er holdbarheten lang. Men det er
et hensyn som også må tas.
Også for operatørene på fabrikken slår det positivt ut at
endringene ikke blir altfor store.
– Det er påfallende hvor positive de som står ved
maskinene, er. Vi får mye goodwill på gulvet fordi vi bryr
oss om arbeidsforholdene deres og gjør jobben med å
spare miljøet, sier Ekanger.
Nå som industriens hjelpere er ute av dagligvare
butikkene, vil kundene til Toro ha flere varer ut på gulv og
mindre arbeid. Det betyr prepakking, og også pallene er
byttet ut for et par år siden.
– Vi har gått fra bølgepapp til sirkulasjonspallene fra
Norsk Lastbærer Pool. På det har vi spart 20 tonn bølgepapp. Nesten alt hos oss går på NLP-paller, forteller han.
Plast fremfor gamle trepaller betyr at det blir mye
mindre behov for rengjøring i fabrikken. Trepallene fliser
seg opp og er vanskeligere å holde rene.
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MILLIMETERPRESISJON: Fem
millimeter smalere poser var alt
som skulle til for å spare 29 tonn
emballasje og frakt av 1.700 paller.
For ordens skyld: Den nye emballasjen er til venstre.

Kortnytt

Kårer «Årets
grønne kokk»

Tine kutter
430 årsverk

Fagjuryen har plukket ut seks lag til finalen i «Årets grønne
kokk 2020». Den arrangeres under Smak på Lillestrøm
5. mars. Her er lagene:

Tidlig i januar ble det kjent at Tine investerer 800 millioner
i Irland, mens 430 norske ansatte må gå. Meierikonsernet
skal spare inn en milliard kroner i Norge.
Årsaken er ifølge ledelsen Stortingets vedtak om å fase
ut eksportstøtten for ost. Derfor skal et nytt meieri i den
irske byen Cork produsere Jarlsberg-ost til det amerikanske
markedet. Konsernsjef Gunnar Hovland sier at ingen deler
av virksomheten vil skjermes, og erkjenner meierier kan bli
lagt ned. (©NTB)

• Joachim Lindgren og Nina K
 ristoffersen,
Statholdergaarden, Oslo
• Eline Sofie Sunde og Emilie Søbakken Rustad,
Hotel Bristol, Oslo

F OTO: VIDAR RUUD | NTB SCANPIX

• Odd Rainer Hildrum og Christer Rørlien Henriksen,
Bjerck Restaurant, Bergen
• Tim Alexander Ekblad fra Bar Txotx og Aleksander
Løkkeberg Vartdal, Restaurant Happolati, begge Oslo
• Andreas Gøbel, Happolati og Hanne Rutgerson,
Einer Restaurant, begge Oslo
• Robert Elias, Restaurant Edda, Oslo og Daniel Rosvold,
privat chef for USAs ambassadør i Norge

INVESTERER DU ØKONOMISK
RIKTIG FOR FREMTIDEN?
VI I DYNATEC HAR FOKUS PÅ Å UTVIKLE LØSNINGER SOM GIR DIREKTE OG MÅLBARE RESULTATER FOR
VÅRE KUNDER.
Med egne produktutviklere og samarbeid med verdens fremste maskinprodusenter er DYNATEC en
totalleverandør for næringsmiddelindustrien. Vi leverer produksjonsløsninger for hele verdikjeden, fra
prosjektering og enkelt maskiner til komplette linjer. Kontakt oss gjerne for en kostnadseffektiv prat om
din bedrifts investeringer for fremtiden.
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Se forskjellige
muligheter
med flowpack
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Se pakking av
energibar

LM!

SE FI
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PRODUKTOMRÅDER
1 Fabrikkplanlegging
2 Dosering
3 Ovner og spesialovner
4 Kjøl og frys
5 Ileggere

6 Pakking
7 Robotløsninger
8 Produktkontroll
9 Transportløsninger
10 Palletering

11 Vaskemaskiner
12 Eget verksted
13 Service og reservedeler
14 Bruktmaskiner

DYNATEC AS, tlf +47 69 83 80 10, e-mail: DYNATEC@DYNATEC.no, www.DYNATEC.no
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FORSKNING

Fagartikkelen

Restråstoff fra labtil industriskala
Nofima-forskere har gjennom flere år
utviklet metoder for bedre utnyttelse
av restråstoff. Nå skal forskningen ta
det store steget ut i industrien.

«Nå skal vi under
søke hva som må
til for at dette skal
f ungere i industrien»

Nils Kristian Afseth i Nofima

BIOREAKTOR:

Nofima-forsker Nils
Kristian Afseth leder
SmartBio-prosjektet.
Her er han ved bio
reaktoren i labora
toriet. Foto: Nofima
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HOS NORTURA I Hærland i Indre Østfold fraktes kyllingog kalkunskrog i et rør fra nedskjæringslinja direkte til en
egen restråstofflinje.
Hos Biomega utenfor Bergen prosesseres restråstoffer
fra lakseprosessering, slik som laksehoder, -skinn og -bein.

Innovasjonsprosjektet
SmartBio
• SmartBio er et innovasjonsprosjekt som eies av
Bioco.
• Biomega og Nortura/Norilia deltar også i prosjektet.

KONTROLL PÅ RÅSTOFFET

Begge steder har de installert en prosesslinje for enzymatisk hydrolyse. Restråstoffene kvernes før de gjennomgår
en hydrolyseprosess. Det er i selve hydrolyseprosessen at
forskningen fra Nofima skal komme til nytte.
Restråstoffet som benyttes i prosessene har ofte veldig
stor kjemisk variasjon. Samtidig inneholder restråstoffene
mange ulike kjemiske komponenter. Målet er at sensorteknologi, for eksempel NIR (NærInfraRød) spektroskopi, skal
gjøre det mulig å ha kontroll på både råstoffkvaliteten, produktkvalitet og hva som skjer under prosesseringen.
– I laboratoriet vet vi litt om hvilke parametere vi kan
bruke for å oppnå ønsket kvalitet av hydrolysatet. Nå skal vi
undersøke hva som må til for at dette skal fungere i industrien. Her skal vi bruke spektroskopi og andre analysemetoder for å forstå hva som faktisk skjer, sier Nils Kristian
Afseth, Nofima-forsker og leder av SmartBio-prosjektet.

• Prosjektet finansieres av FFL og deltakende
bedrifter. Nofima er eneste forskningsinstitutt.

Enzymatisk proteinhydrolyse
• Enzymatisk proteinhydrolyse er en prosess der
man splitter proteiner med ved hjelp av enzymer
og vann. Lange proteinkjeder blir til små proteiner, kalt peptider og frie aminosyrer. Disse er enklere å fordøye og i tillegg skjer det endringer i de
funksjonelle egenskapene.
• Enzymatisk hydrolyse skjer også eksempelvis i
menneskers fordøyelsessystem. Fordøyelses
enzymet pepsin, som finnes i magesaft, kan også
benyttes ved industrielle hydrolyseprosesser.

LAKSENÆRINGEN PÅ PLASS

Biomega, som deltar i prosjektet, har utviklet en hydrolyseprosess som i dag brukes på laks. De har sendt kilovis med
laksebein, skinn og hoder til Nofima som forskerne har
brukt for å kalibrere seg frem til optimale parametere for
NIR-kontroll. Målet er bedre kontroll på sluttproduktets kvalitet gjennom måling av råvarene som går inn i prosessen.
– Biomega er med i SmartBio-prosjektet for å bidra til
utvikling av verktøy som kan gi oss bedre produksjonskontroll, slik at vi kan standardisere prosessen vår enda bedre,
sier forskningsdirektør Bjørn Liaset i BioMega.
KYLLING- OG KALKUNSKROG SKAL BLI VERDSATT

I Hærland foredles kylling og kalkun til ulike produkter. Volumene er store, og det blir atskillige skrog hver eneste dag. Målet er å utvikle verdsatte produkter og ingredienser av disse.
Den nye restråstoffsproduksjonslinja i Hærland er det
Bioco som står bak, og her bedrives det pionerarbeid. Prosessen med kontinuerlig enzymatisk proteinhydrolyse av
kylling- og kalkunskrog er aldri testet i industriskala tidligere.
– Bioco skal bidra til en mer bærekraftig fjørfeproduksjon. For å nå målet må vi delta i prosjekter som gir kunnskap og bidrar til å optimalisere prosessen videre. SmartBio er i så henseende et prosjekt vi har store forventninger
til, sier daglig leder Eirik Pallin i Bioco.

Hvorvidt fettet er attraktivt avgjøres av hvor det kommer fra. Hydrolysatfett fra laks betales det for eksempel
gode penger for. Men det er det løselige proteinet og peptidene man ser størst økonomisk vekstpotensial for i tiden
fremover.
I dag brukes mye av dette innen fôr-markedet, men hvis
man kan levere mer av dette til humant konsum, som for
eksempel ingredienser til mat, vil prisen bli høyere for produsentene. Da er det imidlertid veldig viktig å produsere
jevn produktkvalitet over tid.
– Vi videreutvikler også andre typer spektroskopiske
analyser for å kunne måle proteinsammensetningen i råvarene. Målet er å sammenstille data fra råvaresammensetning, prosessinnstillinger og produktkvalitet slik at vi
forstår sammenhengen mellom råvarevariasjon og produktkvalitet. Denne forståelsen vil gjøre det mulig å produsere stabil produktkvalitet innenfor gitte spesifikasjoner, konkluderer Nils Kristian Afseth.

VIKTIG MED JEVN KVALITET

På samme måte som det er viktig at kjøttproduktene har
jevn kvalitet, må også kvaliteten på restråstoffproduktene
være stabile. Fra hydrolysen får man ut tre ulike kategorier:
• Fett
• Proteinhydrolysat (løst i vann)
• Uløselige sedimenter som protein, kollagen og mange
ulike mineraler.

NØKKELPERSONER: Nils Kristian Afseth (til venstre) i
Nofima og Bjørn Liaset i Biomega. Foto: Nofima
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Produktnytt

Kjøttfri
pølse

– i samarbeid med Dagligvarehandelen

Vil kjøle ned
de unge

Rema 1000 kan stolt
fortelle at de nå har fått
inn Beyond Sausage i
sitt sortiment. Dermed
er familiemiddagen
sikret også for alle som
ikke spiser kjøtt! Bildet
er fra Remas Instagram-profil.

Arla vil nå yngre forbrukere
når de nå lanserer to varianter av Starbucks’ iskaffe
Frappuccino i norsk dagligvarehandel.
– Frappuccino Mocha har noe
sjokoladepreg, er rundere og
virker litt søtere enn Frappuccino
Coffee, som er den klassiske
Frappuccinosmaken, sier kommersiell sjef Alexander Borg i Arla
Foods Norge.
Starbucks har gitt Arla ansvaret for produksjon, markedsføring
og distribusjon av Frappuccino i Europa og
Midtøsten. Den dansk-svenske meierigiganten har et melkevolum som er stort nok for
iskaffen til den amerikanske kaffebar-kjeden.
Det er det ikke mange som har.
Iskaffe er i vekst i Norge; i verdi vokste
varegruppen med 20 prosent i dagligvarebutikkene siste 12 måneder frem til slutten av
november.

Sjelden type
På ettersommeren fikk Synnøve
Finden mye oppmerksomhet for sin
brunostvariant med lakrissmak. Nå
har de en ny «sjelden utgave» ute
– Fløtemys med smak av karamell.

STØRST TRO PÅ MOCHA

I uke 8 skal både Kiwi, Meny, Spar, Bunnpris og Extra ha én eller begge varianter i
butikkene. Denne distribusjonen regner Arla
med skal gi et omsatt volum på ca. 280.000
enheter i 2020.
Troen på Mocha er størst som antas å ville
stå for ca. 75 prosent av volumet.
– Med Frappuccino ønsker vi å rekruttere
nye, unge iskaffedrikkere, fremholder Alexander Borg.
– Den gir en fin start når man begynner
å drikke iskaffe, og er egnet som et innstegsprodukt for dem som ikke er så vant til
kaffesmaken, legger han til.
De yngre er en ny målgruppe for Arla når
det gjelder iskaffe. Samtidig sikter man seg
inn mot de kvalitetsbevisste.
– Frappuccino er fyldig, på amerikansk
måte, og er et høykvalitetsprodukt, reklamerer Borg.
Smaken har hatt førsteprioritet, ikke reduksjon av fett- og sukkerinnholdet, som ligger på
nivå med tilsvarende produkter fra Starbucks.

Kjeldsberg i kapsel
Rema har nå tre nye kaffekapsler fra
Kjeldsberg. C
 appucino og Americano er begge kompatible
med kaffemaskiner fra Dolce Gusto. I tillegg lanseres en
egen Senseo-variant til Senseo kaffemaskin.
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Klimapositiv
CO2
AGA lanserer klimapositiv karbondioksid for kullsyremaskiner – og
Norge er første land ut. Dette er et
klimapositivt alternativ for alle som vil
lage sitt eget boblevann.
AGA har sammen med konsulentselskapet U&We1 regnet ut produktets totale karbondioksidutslipp i
samsvar med ISO-standard 140212.
Deretter har KPMG gjennomført
en uavhengig gransking av beregningsunderlaget. Til slutt har AGA,
sammen ZeroMission3, funnet frem
til et passende klimakompenseringsprosjekt: det sertifiserte treplantingsprosjektet Taking Root i Nicaragua.
Produktet er klimapositivt ved at de
kompenserer 110 prosent av karbondioksidutslippene. Dette skjer ved at
AGA planter trær som binder CO2 fra
atmosfæren.
AGA selger i dag flere produkter
som bruker karbondioksid, blant annet
kullsyremaskinene Aarke og AQVIA, i
tillegg til brannslukkeren Firemill.

Yoghurt uten
Kolonihagen Kogurt er et vegansk og laktosefritt alternativ til yoghurt som kom i fjor høst.
Yoghurtalternativene egner seg like godt til matlaging og baking, som tilskudd til frokostblanding og smoothie. Velg mellom smakene Kogurt
Vanilje, Kogurt Naturell og Kogurt Mango og
Pasjonsfruk. Produktene er økologiske og finnes i
Rema 1000.

Forbanna ketchup
Ketchup med BBQsmak ble lansert på
Nordic Living-messen
på Lillestrøm i januar.
Deilig smak og plenty
med tomat, opplyser
Drit Forbanna. De
lanserer også en
gourmetketchup med
jalapeños.
I tillegg kom årets
utgave av Noksaa
Irritert på plass i
desember. 1000
nummererte flasker
olivenolje med chili,
fra egen olivenlund i
Villa Faraldi i Italia var
klare til julerushet. Og
muligens er det flere
igjen...

Mousse
uten sukker
Sukrin Chocolate mousse er
en nyhet uten tilsatt sukker.
Selv om den har lite kalorier,
gir den ikke følelsen av en
lavkaloridessert. Den er mektig og smaker «syndig godt»
ifølge Funksjonell Mat.
Produktet er søtet med
Sukrin og stevia og har 85
kalorier per porsjon. Posen
skal blandes med lettmelk
eller melkeerstatninger.
En pakke
gir 4 porsjoner.
Selges i
helsekost
samt i
nettbutikken til
Funksjonell Mat.
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Best i test
Har du tips til denne spalten?
Send e-post til tips@matindustrien.no

550
COOP OG FATLAND: Erik Weum Elnan fra Fatland, Ole Sigurd Snekvik fra Coop Norge,
Jeanette Engstrøm fra Fatland og Tom Eknes fra Fatland. Foto: John T. Pedersen

Kjøttbransjens mestere
Fatland Sandefjord AS ble en av de åtte norgesmesterne under NM i kjøttprodukter.
Produktet som sikret mesterskapet i klassen ferdigstekt/-kokt var Henriettes røkt lammelår.
– Helt fantastisk moro, og kjempemotiverende for alle i Coop og Fatland som jobber med
å utvikle kvalitetsprodukter fra norske bønder til våre kunder, sier Madelene Brogren Lid,
konstituert sjef for Trygg Vare og egne merkevarer i Coop Norge.
Her er de sju andre norgesmesterne:
• Julepølse: Røkt grov Julekorv,
Inderøy Slakteri AS
• Kake: Kjøttboller, Inderøy Slakteri AS
• Pinnekjøtt røkt: Røkt Pinnekjøtt,
H Mydland AS

• Pinnekjøtt urøkt: Pinnekjøtt, H Mydland AS
• Delikatessepålegg: Stavangerskinke hel,
A Idsøe AS
• Julepålegg: Plukksylte, Inderøy Slakteri AS
• Ferdigmat: Festsodd fra Trøndelag,
Dullum Slakteri AS

Hele 550 produkter
var påmeldt for
bedømming med
spesielt opp
merksomhet på jul
og pålegg under NM i
Kjøttprodukter 2019.
– Det har vært
rekordmange bedrifter
påmeldt og kampen
om norgesmestertitlene var beinhard, sier
Svein-Erik Eide i Kjøttog fjørfebransjens
Landsforbund.
65 bedrifter fra hele
Norge deltok.

Perfekt sodd fra Dullum
F
 oto: Rema 1000

Rema 1000 gikk til topps i TV2 Matkontrollens test av
tacolefser og ble den eneste med terningkast seks av
de 18 tacolefsene som ble testet.
Ernæringsbiolog Lise von Krogh og klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius gjennomførte
testen for TV2-programmet Matkontrollen i 2019.
– For å finne den sunneste har vi sett på den som
har minst salt og mettet fett, med mye fiber og gjerne
fullkorn, sier Borchsenius til Matkontrollen.
Rema 1000s fullkornstortillas gikk helt til topps med
denne begrunnelsen: «Lite salt og sukker, høyt proteininnhold og bra på kostfiber.»
Ifølge Lise von Krogh er
det ikke gitt at fullkorn betyr
sunnest.
– Det er flere faktorer
som spiller inn. Blant
annet sukkerinnhold og
andelen fullkorn i lefsene.

F
 oto: Dullum Slakteri AS

Sunneste tacolefse
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Med 100 av 100 mulige poeng ble Dullum Slakteris «Festsodd fra Trøndelag» vinner i klassen ferdigmat under NM i
Kjøttprodukter 2019. Slakteriet i Stjørdal ble også kåret til
Norgesmester i klassen.
Dette sa juryen: «Fantastisk sodd! Kraften er perfekt! Kjøttet er mørt, smaker godt og har god egensmak. Bollene er
flotte med god smak og konsistens»,
Dullum Slakteri produserer som den eneste i Norge etter
forskriften om «Festsodd fra Trøndelag». Dermed kan de også
bruke Matmerks logo «Beskyttet geografisk betegnelse».

Er tiden inne for å bytte materiale?
Med kartongkvalitetene, maskinparken og kompetansesenteret Moltzau Packaging
i dag har, ligger alt til rette for å bygge inn ditt image i ny emballasje, samtidig som
du kan oppnå ønsket miljøprofil. Kom innom med ditt case, enten det dreier seg om
næringsmidler, eller non-food produkt, så tar vi en workshop på vår nye fabrikk
mellom Oslo og Gardermoen. Husk at vi er på full fart inn i den sirkulære økonomi:
Hvor din emballasje til slutt ender, har aldri vært viktigere. Besøk oss på stand B04-48
på Holdbar 2020-messen i mars.

@moltzaupackaging

Moltzau Packaging AS
Høgslundveien 17, 2020 Skedsmokorset
| 2020 #01
MATINDUSTRIEN
www.moltzau.no

#moltzaupackaging

MAT OG LANDBRUK 2020

Varsler gullalder for
norsk landbruk
Tillit til matprodusentene blir enda viktigere.
Derfor tror Ole Petter Nyhaug i Opinion på en gullalder for norsk landbruk og norske merkevarer.
AV ARNE KONGSNES

NYHAUG ER PARTNER og kreativ leder i analysebyrået
Opinion. Under konferansen Mat og Landbruk 14. januar
delte han sine kunnskaper med over 400 deltakere på
konferansen, som er årets viktigste møteplass for mat- og
landbruksnæringen.
Tema for årets konferanse var «Bærekraftig matproduksjon på norsk – 10 sesonger til 2030».
SJEKKER TRENDENE

Hvert år lager Opinion rapporten Consumer stories –
forbrukerhistorier på godt norsk. Den er basert på en

«Det er utrolig viktig at dere
holder på den høye graden av
tillit dere har»
spørreundersøkelse med et landsrepresentativt utvalg på
1.000 personer.
– Miljø og klima er ikke så viktig når vi skal velge i matbutikken, sier Nyhaug og viser til hva vi svarer om våre
bevisste valg i butikken. Se grafikk.

KJENNER MATVANENE:

Ole Petter Nyhaug er
partner og kreativ leder
i analysebyrået Opinion.
Foto: Arne Kongsnes
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FORVENTNINGER SKAPER TRENDENE

Nyhaug lister opp fire forventninger hos forbrukerne som
skaper trendene. Her er en liten oppsummering:
1 Forenkling. Den enkleste løsningen vinner. Q-meieriene
innførte skrukorken på melkekartongen, siden kom de
andre etter. Ferdigmat er ikke lenger flaut.
2 Optimalisering. Hva er det beste for meg? For tre år
siden fordelte svarene i dette matvalget seg slik: 69 prosent «naturlig og ekte» og 31 prosent «trygg og manipulert». Nå går trenden andre veien. I dag er tilsvarende tall
52 og 48 prosent.
3 Bevissthet. Forbrukerne vil ha bedre samvittighet uten
å ofre for mye. 46 prosent anser seg som bevisste forbrukere opptatt av etikk og bærekraft.
4 Opplevelse. Sosialt og sanselig, vi ønsker oss visuelle
matopplevelser, vi vil spise med øynene. Småmaten
triumferte på 2010-tallet med taco og sushi som to
eksempler.
AVGJØRENDE TILLIT

Forventninger og
trender, ja vel – Opinions Ole Petter Nyhaug
er likevel tydelig på
at forbrukernes tillit
til matindustrien må
ligge i bunnen:
– Jeg tror på en
gullalder for norsk
landbruk og norske
merkevarer, men dere
må gjøre jobben for
oss. Det er utrolig
viktig at dere holder
på den høye graden
av tillit dere har.

Serverte
saueburger
Deltakerne på Mat og Landbruk
fikk selvsagt servert god mat
basert på norske råvarer og
produkter fra landbrukssamvirkene. Her er lunsjmenyen som
ble servert:
• Burger av sau, gratinert med
modnet Jarlsberg
• Brioche-brød, romanosalat,
ingefærsyltet tomat og agurk
• Stekte mandelpoteter med
salsa verde-dressing
• Panna cotta til dessert

Dette avgjør matvalgene våre
Topp 10 viktigste forhold for nordmenns
bevisste valg av mat og drikke. Score 1–10.

8.4
7.8
2. Næringsrikt
7.8
7.2
3. Godt pristilbud
7.2
6.5
4. God dyrevelferd
6.5
5. Helsefremmende egenskaper 5.6
5.6
5.2
6. Støtter norsk landbruk
5.2
5.2
7. Ingen sprøytemidler
5.2
5.0
8. Minst mulig usunt fett
5.0
9. Norsk produsent/merke 4.8
4.8
10. Minst mulig sukker 4.5
4.5
1. Naturlige råvarer

Kilde: Opinion, Customer stories, landsrepresentativ studie med 1.000 respondenter
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Kortnytt
Hønseføtter til eliten

og «havets grønnsaker», som besto av
fire arter norsk tang og tare.
Om lag 1.300 mennesker deltok
NHO-konferansen i Oslo Spektrum. (NTB)

F
 oto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NHO-sjef Ole Erik Almlid serverte stor
tingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
(bildet) og de andre toppene fra norsk
samfunns- og næringsliv bærekraftig mat
under NHOs årsmiddag.
Temaet for NHOs års
konferanse var hvordan
Norge kan bygge opp
nye, bærekraftige nærin
ger som gir arbeidsplas
ser og inntekter til vel
ferdsstaten og samtidig
løser klimautfordringen.
Dette ble speilet i me
nyen. Samtlige retter var
knyttet til utfordringer
som skal løses i frem
tiden. Blant annet fikk
gjestene servert plante
basert taco, hønseføtter,
langtidsbakt kveitekjake,
burger med kongekrabbe

107,3

Norge eksporterte 2,7 milli
oner tonn sjømat for 107,3
milliarder kroner i 2019. Det
er ny rekord, melder Norges
Sjømatråd.
Det er en volumnedgang
på 3 prosent og en verdi
økning på 8 prosent, eller 8,3
milliarder kroner mer enn i
rekordåret 2018.
Dette tilsvarer 36 millioner
måltider hver dag hele året,
eller 25.000 måltider per
minutt.
– Norsk sjømatnæring
leverer gode produkter som
treffer trendene i samfunnet.
Forbrukerne verden over
ønsker sunn, bærekraftig mat
med god smak, og det svarer
norsk sjømat ut på en veldig
god måte, sier administreren
de direktør Renate Larsen i
Norges sjømatråd.

Velkommen til
3. - 5. MARS NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM

Den viktigste møteplassen for produksjon,
emballering og håndtering i Norge i 2020!
Info og gratis inngangsbillett
holdbarmessen.no

HOLDBAR går parallelt med

36 / 72

Kortnytt
Hederspris til Sverre Sætre
Kokk og håndverkskonditor Sverre Sætre
(bildet) er tildelt hedersprisen for 2019 fra
Det Norske Måltid.
Juryen uttaler:
«Prisen tildeles en høyt
respektert fagperson
innen sitt fagområde.
Hedersprisvinneren
har fagbrev som kokk
og konditor. Han ble
verdensmester med
kokkelandslaget i 2006
og olympisk mester
i 2008. Han har også
vært jevnlig bidragsyter i aviser og magasiner, som programleder
i flere TV-kanaler og er en ettertraktet kursholder. Alltid med stor
respekt for faget og råvarene.»
I 2018 ble Sætre invitert til Paris for å lage det franske konditor
huset Ladureé sin julekolleksjon, som løftet frem tradisjonelle
norske råvarer for et internasjonalt publikum.

Lexit-messe 30. januar
30. januar inviterer Lexit Group Norway for sjette
gang til fagmesse i Oslo, i Felix konferansesenter på
Aker Brygge.
Lexit Group er Skandinavias ledende konsern
og totalleverandør av datafangst, RFID, POS/retail,
produktmerking, etiketter og software-løsninger, og
omsetter årlig for rundt 400 millioner kroner.
– Fjorårets messe er vår beste til nå og vi ønsker
å forbedre oss ytterligere i 2020, sier Svein Lauritsen
(bildet), salgssjef ved Lexit Group Norway.
Nytt av året er korte fagpresentasjoner som går
mer i dybden i løpet av messedagen.

Mattrygghet
Møt dine kunders krav og forventninger til trygg mat. Sertifisering etter
internasjonalt anerkjente standarder viser din evne til å ivareta bærekraft
og mattrygghet.
Vi sertifiserer blant annet etter følgende standarder:
FSSC/ISO 22000 ■ BRCGS ■ ASC/MSC ■ GlobalG.A.P. ■ IFS
firmapost@kiwa.com | Tlf.: 22 86 50 00 | www.kiwa.no/mat
Annonse Matindustrien_01 2020.indd 1
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BEDRIFTEN

Sikter mot Norden
med mellommåltider
Med en klar klima- og bærekraftprofil har oppstartsselskapet Carepacks ambisjoner om å bli en nordisk
aktør i bedriftsmarkedet for mellommåltider.
AV ARNE KONGSNES

STIG OLA JOHANSEN (42) grunnla sammen med
kona May-Rita Kappfjell og Tonje Nordgård
selskapet Carepacks i 2016. Nordgård står for
ernæringskompetansen. Hun har jobbet som
sykepleier siden 2007 og har en mastergrad i
samfunnsernæring.
I dag er de fem ansatte med kontor på Vinterbro, et steinkast fra Bunnefjorden, Oslofjordens
avstikker langs østsiden av Nesodden.
«14.00-KNEKKEN»

Johansen og Kappfjell har bakgrunn fra et
selskap Johansen grunnla. Selskapet drev med
forbrukerinnsikt og markedsundersøkelser.
Der fikk de ideen til Carepacks: Sunne mellommåltider i form av ferdigpakkede snackskasser,
solgt som abonnement til bedrifter over hele
Norge.
Markedsundersøkelser viser blant annet dette:
• 3 av 4 inntar mellommåltider utover lunsj
• 4 av 10 forlater arbeidsplassen for å skaffe seg
et mellommåltid
• 3 av 4 ønsker seg sunn snacks som mellommåltid
Johansen kaller det «14.00-knekken», med
klar adresse til klokka og behovet for næring til
siste del av arbeidsdagen.
– Her så vi at det var et marked. I starten s atset
ENERGIPÅFYLL: Forretningsideen er
a bonnementssalg av mellommåltider i form
av sunn snacks til bedriftsmarkedet. Her er
fireboksvarianten. Foto: Carepacks AS

«I løpet av fem år er ambisjonen å bli
en aktør i det nordiske markedet»
Daglig leder Stig Ola Johansen i Carepacks AS
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vi både på bedrifts- og hjemmemarkedet, forteller Stig Ola Johansen.
Våren 2018 endret Carepacks strategien: Nå
er det bedriftsmarkedet som gjelder. Hoteller,
kurs og konferanser, gjerne via byggdriftere og
utleiere av næringslokaler, er kundene.
BÆREKRAFT SELGER

Verdigrunnlaget har Carepacks basert på i FNs
bærekraftsmål:
• #3 Bedre helse for alle – tilgang til sunn snacks
og mellommåltider
• # 8 Anstendig arbeid – Norges Blindeforbunds
arbeids- og inkluderingsbedrift Adaptor AS
står for all pakking. Samarbeider også med den
kommunale arbeidstreningsbedriften Kanmer
AS i Nes på Romerike
• #12 Ansvarlig forbruk og produksjon
– ingen mat kastes, produkter som nærmer
seg utløpsdato, sendes til Fattighuset
– Matsvinnet vårt er null takket være optimalisert logistikk. Vi er klimapositive ved hjelp av
kjøp av klimakvoter. Vi vil være en fremtidsrettet virksomhet som tar miljø- og samfunns
ansvar. Det ser vi at kundene er veldig opptatt
av. Her har vi et konkurransefortrinn, sier
Johansen.
Carepacks er sertifisert som miljøfyrtårn og
støtter også UNICEFs arbeid for sultrammede
barn, som mottar en fast andel av hver solgte
pakke av Life, Energy & Care.
Leverandørene til snackskassene – rundt 200
i tallet – kommer fra hele verden og må ifølge
Johansen gjennom en grundig kvalitetskontroll
før de slipper til.

DRIFTES FRA ÅS: Salgsdirektør Jørgen Røssevold (til venstre) i Carepacks sammen
med gründerekteparet May-Rita Kappfjell og Stig Ola Johansen, som også er selskapets
daglige leder. Foto: Arne Kongsnes

CAREPACKS AS

• Når og hvor: Stiftet 2016.
Forretningsadresse: Nessetveien 77, 1407 Vinterbro, i
Ås kommune utenfor Oslo.

• Produkt og marked: Abonnementssalg av mellommåltider
med sunn snacks til bedrifter
over hele Norge

DOBLER STABEN

Fruktkurven og impulskjøp på kiosken og
bensinstasjonen er hovedkonkurrentene, men
Johansen mener lang holdbarhet er et klart fortrinn for deres produkter:
– Vi har fått tilbakemelding fra flere kunder
om at matsvinnet fra møterommene er kuttet
med 80 prosent etter at de startet med ferdigpakkede porsjonsløsninger.
Nå sikter Carepacks mot kraftig vekst i 2020,
først og fremst i det norske markedet. Fra 2021
står Norden på agendaen.
– Vi skal ansette fire-fem nye selgere. I løpet av
fem år er ambisjonen å bli en aktør i det nordiske markedet, med et enda bredere produkt
spekter, sier Stig Ola Johansen.

• Ansatte i dag: 5 årsverk
• Økonomi (2018): 1,2 millioner
kroner i driftsinntekter, negativt
driftsresultat med 3,6 millioner
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• Eiere: Flere, men ekteparet
May-Rita Kappfjell og Stig
Ola Johansen har såkalt
negativ kontroll gjennom sitt
selskap Next Frontier AS

UTFORDRINGEN

Gå foran og vis hvordan
vi kan kutte matsvinnet
Det er på tide å heve blikket høyere enn kjøkken
benken hjemme: Det enorme sløseriet av god
mat kan ikke stanses av forbrukerne alene.
AV LEDER ANJA BAKKEN RIISE
OG FAGRÅDGIVER I NGRID
KLEIVA MØLLER, FRAMTIDEN I
VÅRE HENDER

Utfordringen
• I hvert nummer ber vi
aktører utenfor selve
matindustrien utfordre
bransjen.
• Har du noe på hjertet?
Ta gjerne kontakt via
red@matindustrien.no

MATSVINNET SKJER syste
matisk og i alle ledd av
verdikjeden. Matindustrien
vil spille en viktig rolle i å
sørge for at mer av maten
som produseres havner
på en tallerken – og dere
må huske å involvere oss
forbrukere, for vi ønsker å
bidra!

NRK HAR GJENNOM serien «Matsjokket» gjort en pris
verdig jobb med å hente fram i lyset alt matsvinnet vi ikke
ser, og viser tydelig hvorfor vi trenger matkasteloven for å
få bukt med problemet.
Hvorfor har vi brødhyller som bugner av ferske brød
klokka 22 på kvelden? Hvorfor regner vi ikke krokete gul
røtter som menneskemat? Hvorfor aler vi opp sauer bare
for at de skal bli dumpet på verdensmarkedet til spott
priser?
Matsvinn er et klimaproblem – men det er også et etisk
problem: Med maten vi kaster i Norge, kunne vi mettet
over 800.000 mennesker. Dette er mat som det har krevd
mye hardt arbeid å produsere, det har krevd areal, fôr,
gjødsel, vann, drivstoff og utslipp av klimagasser.
MATINDUSTRIEN HAR SATT seg ambisiøse mål om å halvere
matsvinnet i Norge gjennom bransjeavtalen mot mat

svinn, og flere gode tiltak har kommet på plass som følge
av denne. Men er det mulig å halvere matsvinnet samtidig
som matindustrien har mål om å selge mest mulig mat?
Kan man redusere matsvinnet uten å gjøre noe med over
produksjonen?
Matsystemet er komplekst, men hovedproblemet kan
forklares med enkel matematikk: Vi produserer og im
porterer langt mer mat enn en befolkning på drøye fem
millioner klarer å spise. Det blir det flere hundre tusen
tonn matsvinn av hvert år.
Bransjeavtalen har vært viktig i arbeidet med å kutte
matsvinn så langt, og vil fortsette å være det.
Men skal vi få bukt med de grunnleggende probleme
ne med matsvinn, trengs det mer enn en frivillig bransje
avtale: Det trengs en matdugnad hvor hele industrien
ansvarliggjøres og bidrar!
Matkasteloven som Stortinget har bedt regjeringen om
å legge frem burde derfor videreføre og styrke bransje
avtalen.
Å FORPLIKTE MATBRANSJEN til å donere bort over
skuddsmat, slik Stortinget har bedt om, vil bidra til at
mer av overskuddsmaten kan bli spist av mennesker
som trenger maten, fremfor at menneskemat blir brukt
som dyrefôr eller brent. Men den aller viktigste effek
ten av et slikt påbud er ikke donasjon, men at donasjon
koster penger for butikkene, industrien og produsente
ne, slik at det ikke lenger vil være lønnsomt å produsere
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«Er det mulig å
halvere matsvinnet
samtidig som
matindustrien har
mål om å selge mest
mulig mat?»

og tilby for store mengder mat som ender med å bli
kastet.
Målet med en matkastelov er jo ikke å sikre at mer mat
doneres, men å skape insentiver til å forhindre at mats
vinn oppstår. Den skal forplikte alle til å samarbeide og
delta.
Vi forbrukere ønsker å være med på denne dugnaden,
så dere i matindustrien må bli flinkere til å vise oss hvor
dan vi kan bidra.
Vi kan bli flinkere til å kaste mindre brød hjemme på
kjøkkenet, men matbutikkene og industrien må også gjø
re det mulig å ha mindre brødsvinn ved for eksempel å
produsere færre typer brød eller ha mindre ferskt brød
i hyllene mot slutten av dagen og kanskje heller ha mer i
frysedisken.
VÅR UTFORDRING TIL dere er å bli flinkere til å ta folk med
på arbeidet med å kutte matsvinnet: Fortell oss hvorfor
det nå blir færre ferske brød i hyllene sent på dagen, og
hvorfor de krokete gulrota er tilbake i grønnsaksdisken.
Vi ønsker å bidra!
Mat er en dyrebar ressurs – men sånn det er i dag, k
 oster
det lite å kaste den. Det er derfor vi trenger en mat
kastelov: For å lovfeste at hele matnæringen – fra jord til
bord – tar de grepene som ikke er direkte lønnsomme for
dem, men som både samfunnet og klimaet er tjent med.
Dette er et felles problem – og vi må derfor løse det i felles
skap.

FAGARTIKKEL I SAMARBEID
MED TEKNOLOGISK MATFORUM

Vekstmuligheter i
norsk frukt og grønt
Mulighetene for å øke produksjonen og verdiskapingen av
norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter har aldri vært større.
ØKENDE BEVISSTHET PÅ kosthold og helse får nå følge av et
historisk klimaengasjement fra norske forbrukere og næringsliv. Det vil med all sannsynlighet føre til en sterk vekst
i forbruket av frukt- og grøntprodukter de neste årene.
Det er en mulighet norske grøntprodusenter ikke kan la
gå fra seg. Det er en vekstmulighet vi ikke må gi fra oss til
utenlandske produsenter.
De norske bøndene er villige til å investere og satse på
økt produksjon, om rammevilkårene blir lagt til rette for

AV ARVE GLADHEIM
ORGANISASJONSSJEF
I GARTNERHALLEN

det. Markedet preges av sterk konkurranse fra import, så
det er ingen selvfølge at veksten kommer på norsk. Norsk
produksjon er både areal- og kapitalintensiv, og vi må utnytte ressursene på best mulig måte. Klimaendringene
gjør at næringen også må ruste seg for å håndtere dette.
Det skjer en stadig utvikling innen produksjonen: det utvikles nye sorter, det tas i bruk ny teknologi og det legges til
rette for å utnytte mulighetene i et endret klima og kanskje
lengre vekstsesong enn vi tradisjonelt er vant til. Gartnerhallen fikk i jordbruksoppgjøret i 2019 gjennomslag for et
vekst- og innovasjonsprogram for grøntnæringen, som vi
har forhåpninger til skal bidra til at den norske bonden
kan realisere veksten.

HISTORISK MULIGHET: Klimaengasjement fra norske
forbrukere og næringsliv vil med all sannsynlighet
føre til en sterk vekst i forbruket av frukt- og grøntprodukter de neste årene, skriver Arve Gladheim i
Gartnerhallen. Foto: John Gunnar Swang
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TEKNOLOGIOPTIMISMEN

I landbruket nasjonalt og internasjonalt foregår det nå
en fantastisk teknologirevolusjon. Det utvikles avanserte
roboter som plukker frukt og bær, veksthus som tar opp
mer CO2 enn de bruker, avanserte vanningssystemer, og
sprøyteteknologi som registrerer og tilfører nøyaktig det
hver enkelt plante trenger, for å nevne noen eksempler.
Slik teknologi vil være med på å utjevne konkurranse
ulemper norsk grøntproduksjon har mot lavkostnadsland.
Gjennom et vekst- og innovasjonsprogram må vi stimulere
produsenter til å ta den i bruk.

Tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt forteller
oss at bare 3 prosent av frukten vi spiser er norsk.
Med den kvaliteten norsk frukt har, kunne tallet vært
betydelig høyere. Næringen må fremover jobbe mer ak
tivt med produktutvikling og utvikle nye norske produk
ter for det mangfoldet forbrukerne etterspør. Å utvikle og
prøve ut nye sorter tar svært lang tid, det koster penger,
arealer og arbeidsinnsats. Dessuten er det en investering
med betydelig risiko, og tiden fra en planter til en høster,
kan ta mange år. For å stimulere til satsing trenger vi derfor
utviklingsmidler som reduserer risikoen og stimulerer til
investeringer i ny produksjon.

KLIMAOMSTILLING OG KLIMARISIKO

Norske grøntprodusenter er utsatt for betydelig klima-
risiko, samtidig skal de jobbe for å redusere egne utslipp.
Kostnaden blir fort betydelig. Ekstremvær kan gjøre at
hele avlinger kan gå tapt. Flomsommeren 2017 som ble
etterfulgt av tørkesommeren 2018 er et godt eksempel.
Krisepakker er svært viktig når grøntprodusenter taper
store deler av avlingen, men dette er ikke løsningen på lang
sikt. Vi må ha tiltak og systemer som gjør oss mer robuste,
og som samtidig bidrar til å redusere risikoen og ruste oss
for å kunne stå imot mer ekstremt vær som vi vet kommer.
Å sikre matproduksjon i et klima med mer ekstremvær og
raskere værendringer er noe av det viktigste vi kan gjøre.
MER NORSKE TOMATER OG EPLER

Veksthusene blir stadig mer energieffektive, og en går over
fra fossile til fornybare energikilder i oppvarming. Det gjør
at vi kan produsere gode tomater i veksthus i Norge med
lavt klimaavtrykk, fremfor å frakte de med lastebil fra I talia.

«Vi mener det er mulig å mer
enn doble omsetningen for våre
medlemmer fram mot 2030»

VEKST OG INNOVASJON I JORDBRUKSAVTALEN

Gartnerhallen er et samvirkeforetak for norske grøntpro
dusenter. Vi mener det er mulig å mer enn doble omset
ningen for våre medlemmer fram mot 2030. Dette var da
også bakgrunnen for at Gartnerhallen lanserte ideen om
en målrettet satsing i form av en offentlig strategi og et
vekst- og innovasjonsprogram for grøntnæringen i Norge.
Med riktige virkemidler mener vi det er mulig å legge
til rette for at en større del av verdiskapingen skal skje i
Norge.
I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 ble avtale
partene enige om å etablere en særskilt satsing på grønt
sektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etter
spørselen med mest mulig norskprodusert vare.
Ett av tiltakene var å etablere et rådgivende utvalg bestå
ende av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virke
middelapparatet. Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge
fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt
norskandel. Utvalget skal blant annet vurdere markeds
muligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov,
potensial for produkt- og sortsutvikling, og bærekraftige
løsninger i produksjonen av norsk frukt, bær, grønnsaker
og poteter.
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Utsyn

F
 oto: Geoff Pugh | Reuters

Seniorrådgivar Hildegunn Gjengedal i Norges Bondelag har følgt internasjonal landbrukspolitikk over
mange år. Utsyn er basert på nyheitsbrevet Internasjonalt landbruksnytt som vert sendt ut frå Norges
Bondelag omtrent annakvar veke. Ynskjer du å få nyheitsbrevet direkte, kan du melde deg på her:
bondelaget.no/nyhetsbrev

Britisk val banar veg
for Brexit i januar
Boris Johnson (bilete) og dei Konservative gjorde eit brakval i Storbritannia
12.desember, og kapra 365 av 650 seter i Underhuset. Dermed vil Johnson
få fleirtal for å forlate EU 31. januar med «skilsmisseavtala» han framforhandla i haust.
Då har EU og Storbritannia fram til desember 2020 til å framforhandle ei
permanent avtale. Det konservative partiet har lova at perioden ikkje skal
forlengast, medan EUs sjefsforhandlar meiner det vil bli krevjande å få alt
gjort på 11 månader. National Farmers’ Union ber om ei mest mogleg fri handelsavtale med EU. Bøndene er framleis redde for at det kan bli ein Brexit
utan avtale, om EU og Storbritannia ikkje blir samde om ei avtale på innan
fristen. Rekk dei ikkje det, fell Storbritannia tilbake på ei handelsavtale basert
på WTO-toll, som til dømes er 46 % på lam og 65 % på storfé. 94 % av eksporten av sau/lam frå Storbritannia går til EU (AgraFacts 97-19/Farmers Weekly).
Handelen mellom Noreg og Storbritannia vil halde fram som før i overgangsperioden, og regjeringa vil «legge inn alle krefter» for å forhandle
fram ei frihandelsavtale i 2020. Denne kan få stor betydning også for norsk
landbruk.

EU vil bli
klimanøytral
innan 2050
– bøndene
har mange
spørsmål
Alle EU-landa bortsett frå Polen vart
på toppmøtet samde om å gjere EU
klimanøytralt innan 2050. Polen er
svært avhengig av kolproduksjon.
Kommisjonen fekk grønt lys for si
grøne avtale (Green Deal). Denne
planen skal leie vegen mot eit klimanøytralt EU. Landbruket skal vere i
sentrum gjennom sin eigen strategi
kalla «Farm to fork» – frå jord til bord.
Denne strategien skal bidra til å takle
klimaendringane, verne om miljøet og
biologisk mangfald. Kjemisk gjødsel
og bruk av antibiotika skal ned, det blir
lagt opp til meir bruk av presisjonsjordbruk, økologiske og agroøkologiske
metodar, betra kvalitet på skogen og
strengare dyrevelferdsreglar.
Minst 40 % av det felles landbruksbudsjettet (CAP) skal gå til klima. EUs
fyrste klimalov kjem i mars 2020 og vil
inkludere mål for korleis alle sektorar
skal bidra til klimanøytralitet i 2050.
(AgraFacts 97-19/LRF).

USA og Kina samde om fyrste steg i avtale
Etter lang tids strid vart USA og Kina 12.
desember samde om ein fyrste fase i ei
handelsavtale. Gjennom avtala har Kina
lova å kjøpe jordbruksprodukt frå USA
for titals milliardar dollar, iflg Trump.

Fase to skal ifølgje Trump skje før
2020-valet i USA. USA innførte på
grunn av avtala ikkje varsla ny toll 15.
desember, men vil oppretthalde toll
på kinesiske varer verdt rundt 370
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millarder dollar som allereie er innført.
Også eit system for å løyse konfliktar
rundt oppfølging av avtala er etablert
(AgriPulse 13.12.19/WTD).

F
 oto: Cristina Quicler | AFP

Skuffande utfall av FNs
klimakonferanse
FN-landa klarte ikkje under COP25 å bli samde om reglar for handel med klimakvotar, som var utsett frå sist konferanse. Brasil heldt tilbake avtala fordi dei
meiner opptak i skog og sal av kvotar basert på skogkvotar må reknast inn.
Finansiering av klimatiltak i 3.verda var også eit vanskeleg tema. No håpar
ein at FN-landa kan legge fram meir ambisiøse mål på neste års møte i
Glasgow. Viss ikkje ligg ein an til ein temperaturauke på 3 grader, ikkje 2
grader som i Paris-avtala. Sidan Paris-avtala vart signert i 2015 har utsleppa
auka med 4 %, og ein må no redusere utsleppa med 7 % i året for å unngå
farleg oppvarming (Reuters).
Vår klimaminister Ola Elvestuen var nøgd med vedtaket som oppmoda
medlemslanda til å skjerpe sine klimamål, og seier Noreg vil forsterke sitt
mål og arbeide for å heve målet til 55% utsleppsreduksjon i 2030 saman
med EU.

Samde om
USA-MexicoCanada-avtale
Etter lang tids forhandling vart
demokratane og republikanarane 10.desember samde om
detaljane for den nye handelsavtala mellom USA-Mexico og
Canada (USMCA-avtala, tidlegare
NAFTA).
Betre arbeidstakarrettar
i Mexico, fjerning av 10 års
vern for biologisk medisin (og
dermed høgare prisar) og av
investor-stat-tvisteløysing var
blant demokratane sine sigrar.
Både fagforeiningar og b
 ønder
støttar i hovudsak den nye
avtala. Det er venta at Mexico
og Canada sine parlament
også godtek den endra avtalen i
næraste framtid.

11. desember var det ikkje nok
dommarar igjen til å ha ein fungerande ankedomstol i WTOs
tvisteløysingsorgan. Dette er
«muskelen» i WTO (Verdas
Handelsorganisasjon) som gjer
at medlemsland kan bli dømde
om dei ikkje følgjer opp WTO-avtala. Når ankedomstolen no
ikkje fungerer, kan land anke og
dommen blir ikkje gyldig.
Generaldirektør Roberto
Azevedo (bilete) vil gjennomføre
intense konsultasjonar for å finne ei løysing på blokkeringa av
oppnemning av nye medlemmer
til ankedomstolen. USA er kritisk
til korleis ankedomstolen fungerer og blokkerer nye utnemningar. EU og Noreg har inngått ei
avtale om å løyse WTO-tvistar
seg imellom til domstolen igjen
er i funksjon (WTO).

F
 oto: Fabrice Coffrini | AFP

WTOs ankedomstol har slutta å fungere

ERNÆRING

Utfordrer bransjen på
ultraprosessert mat
Hun mener mindre ultraprosessert mat og mer råvarer i
produktene vil kunne bidra til å begrense fedmeepidemien.
AV ARNE KONGSNES

Ny temadag
11. mars
• Neste temadag i regi av
Teknologisk Matforum er
11. mars 2020.
• Da er temaet hygiene.

KLAR OPPFORDRING: Ernæringsbiolog,
matviter og høyskolelektor Marit Kolby
Zinöcker fra Bjørknes Høyskole oppfordrer
næringsmiddelindustrien til å reformulere
sine produkter med kvalitet i fokus.
Foto: Arne Kongsnes

ERNÆRINGSBIOLOG, MATVITER OG høyskolelektor Marit
Kolby Zinöcker fra Bjørknes Høyskole var en av innlederne, da Teknologisk Matforum inviterte til temadag om
«Helsepåstander, ernæring og helse».

• Inntaket av ultraprosessert mat i Sverige steg med 142
prosent i perioden 1960 – 2010 ( Juul & Hemmingson,
2015)

LANGT FRA UNNTAKET

Hva betyr det nye fyordet «ultraprosessert»? Nova-
klassifiseringen deler inn maten i fire hovedgrupper:
1. Uprosessert og minimalt prosessert mat
2. Prosesserte ingredienser
3. Prosessert mat
4. Ultraprosessert mat
Den ultraprosesserte maten har disse kjennetegnene:
• Mat og drikke (ofte) laget med lite råvarer
• Flere fysiske og kjemiske prosesser involvert

SØTT, FETT OG SALT

– Ultraprosessert mat må være unntaket. Vi må jobbe hardere for å få forbrukerne til å spise mindre av det, sier Kolby Zinöcker.
Tallgrunnlaget er begrenset, men tallene som finnes viser at ultraprosessert mat på ingen måte er noe unntak:
• 60 prosent av antall produkter som passerte kassen i
norske butikker i 2015 var i kategorien ultraprosessert
(Solberg, Terragni & Granheim, 2015)
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•
•
•
•

Inneholder (ofte) mange tilsetningsstoffer
Velsmakende, søte, fete og salte
Lettvint, klare til konsum
Intensivt markedsført med avanserte strategier

FORSKNINGEN GIR RETNING

Det er foretatt en god del forskning på helseeffekten av
et kosthold med mye ultraprosessert mat. Selv om Marit
Kolby Zinöcker ikke kategorisk vil fastslå at den ene og
alene har skylden for fedmeepidemien, mener hun at det
å begrense inntaket av slik mat vil være viktig for å snu
utviklingen.
MYE RÅVARER: Serien Plantego
fra Mills får applaus fra
ernæringsbiolog for den høye
andelen råvarer.

«I Brasil anbefaler
myndighetene å unngå
ultraprosessert mat»
Rapporten «Ultra-processed foods, diet quality, and
 ealth using the NOVA classification system» fra FAO – FNs
h
organisasjon for ernæring og landbruk (2019) – er en av
dem. Der vises det sammenhenger mellom inntaket av
ultraprosessert mat og helserisiko knyttet til blant annet
fedme, kreft og depresjon.
I 2019 ble det også publisert en godt kontrollert vitenskapelig studie der 20 personer oppholdt seg i lukkede
forskningsfasiliteter i fire uker. Den ene gruppen spiste
uprosessert mat, den andre ultraprosessert – uten restriksjoner på matinntaket i 14 dager. Deretter byttet de kosthold.
Konklusjonene for ultraprosessert kosthold:
• Spiste 500 kalorier (kcal) mer daglig. En kvinne på 60
kilo trenger cirka 2.000 kcal daglig, litt avhengig av hvem
du spør
• Vekten økte med 0,9 kilo i løpet av 14 dager
Konklusjonene for perioden på uprosessert kosthold:
• Lavere utskillelse av sulthormon (ghrelin)
• Høyere utskillelse av metthetshormon (PYY)
• Vekten redusert med 0,9 kilo på 14 dager
• Lavere nivå av inflammasjon (betennelse)
FORSTYRRER KROPPENS LIKEVEKT

– Hva er galt med ultraprosessert mat?
Marit Kolby Zinöcker mener det handler om at innovasjon i matprodukter ikke alltid går overens med vår biologi.
– På kort sikt ser det ut til at ultraprosessert mat gir
energioverskudd uten biologisk metthet. På lang sikt kan
et slikt kosthold medføre økt systemisk inflammasjon
(betennelser) i kroppen, sier hun.
Ernæringsbiologen mener den tradisjonelle tilnærmingen til et sunt kosthold ikke lenger duger, altså mat som
inneholder en antatt riktig kombinasjon av næringsstoffer.
– En oppdatert tilnærming er å spise mer mat som opprettholder vår biologiske homeostase, vår indre fysiologiske
likevekt, sier hun.
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F
 oto: Mills

Marit Kolby Zinöcker viser blant annet til de offisielle
kostrådene i Brasil:
– Der anbefaler myndighetene å unngå ultraprosessert
mat.
INNOVASJONSMULIGHETER

Hun skjønner at synspunktene hennes ikke bare blir godt
mottatt i en bransje som produserer mye ultraprosessert mat.
– Men husk at her ligger det muligheter for innovasjon.
Bruk kvalitet i markedsføringen.
Hun minner også om at ordet «plantebasert» kosthold er
ikke er spesielt dekkende for helsespørsmål:
– Potetgull er også plantebasert!
Hun beskriver godteri, snacks, kaker og is som produkter som alltid vil være usunne.

«Vi må jobbe hardere for å få
forbrukerne til å spise mindre
ultraprosessert mat»
– Det er for så vidt greit. Det jeg ønsker å gjøre noe med,
er den økende andelen ultraprosessert mat blant produkter som egentlig bare skal være vanlig og sunn, grei mat,
sier Kolby Zinöcker og trekker fram brød- og bakevarer,
frokostblandinger, yoghurt, leverpostei, kjøttpålegg og kokosmelk som eksempler.
VINNER I MARKEDET

Hun trekker fram Mills sin serie Plantego som et godt eksempel på vellykket innovasjon.
– Det er rett vei å gå: Nesten bare råvarer og restriktiv
bruk av tilsetningsstoffer, sier Marit Kolby Zinöcker.
Etter en lang og grundig innovasjonsprosess lanserte
Mills i september 2019 Plantego grønnsakspålegg, en helt
ny kategori som skal svare både på forbrukers behov for å
spise mer grønnsaker og trender innen vegetar- og plantebasert kosthold. Påleggene inneholder fra 89 – 98 prosent
grønnsaker.
Tone Stavrum er merkevaresjef i Mills. Hun forteller at
halvparten av salgsmålet for 12 måneder var nådd etter
bare 12 uker med Plantego.
– Alle tre variantene har vært veldig populære og prestert
langt over målsettingen, sier Stavrum.
Produktserien ble
markedsført på utendørsflater som t-bane
boards, foliering av
trikk og p
 lakater inne
på busser og trikker.
– I tillegg gjennomførte vi smaksdemonstrasjoner i 80
butikker i nærheten
INGEN TVIL: Anbefalingene fra
av byer, forteller Tone
ernæringsbiolog Marit Kolby
Zinöcker.
Stavrum.

ERNÆRING

Advarer mot vegansk
kosthold for de minste
– Jeg kan ikke anbefale et vegansk kosthold for
barn under to år, sier klinisk ernæringsfysiolog
Christine Henriksen.
AV ARNE KONGSNES

HUN ER FØRSTEAMANUENSIS ved institutt for medisinske
basalfag ved Universitetet i Oslo og medlem av Nasjonalt
råd for ernæring.
– Jeg har hørt for mange historier om små barn som
havner på sykehus på grunn av mangel på vitamin B12. Jeg
blir veldig bekymret når jeg hører influensere som forteller
at de skal oppdra barna sine med et vegansk kosthold fra
fødselen av, sier Henriksen.
Nasjonalt råd for ernæring er underlagt Helse
direktoratet og utgir de nasjonale kostrådene. Først i 2022
kommer de i ny versjon. Da skal det etter planen også komme kostholdsråd for veganere og vegetarianere.
Helsedirektoratets holdning i dag er nøytral til v
 egansk
kosthold: ingen anbefaling og heller ingen advarsel.
I 
medier og sosiale medier har debatten om vegansk
kosthold for de minste pågått lenge.
IKKE NOK DOKUMENTASJON

Christine Henriksen understreker at hennes syn er h
 ennes
personlige mening.
– Plantebasert kost er bra for helsa, men det finnes ingen
overbevisende dokumentasjon på at vegankost er bedre
enn Helsedirektoratets kostråd, sier hun.
Under Teknologisk Matforums temadag om ernæring
og helse var hun invitert for å besvare dette spørsmålet:
«
Vegansk kosthold vs. Helsedirektoratets anbefalinger
– hva er best for kroppen og helsen?»
Tema er altså ikke de etiske valgene knyttet til miljø,
klima og dyrevelferd, men betydningen for 
helsa.
Henriksen viser til mangler ved forskningen så langt på
vegankost:
• De aller fleste deltakerne er vegetarianere
• De få veganerne som er med, har en sunnere livsstil enn
andre – vanskelig å vite hva annet som gir effekt
• Vegankost sammenlignes med «vanlig kost», som ikke er
optimalt sammensatt
• Resultatene varierer i USA/Europa/Asia
• Ingen har studert «millenniumsveganere», de som er
født etter år 2000
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«Det krever mye
kunnskap å sette sammen
en bra v egankost»

ALT KAN IKKE ERSTATTES

I vegankosten legger Henriksen særlig vekt på disse manglene, der tilskudd anbefales:
• Vitamin D: Ingen gode veganske kilder, mangel kan
svekke skjelettet
• Vitamin B12: Ingen gode veganske kilder, mangel kan gi
megaloblastisk anemi (abnormt store røde blodceller)
og hemme nevrologisk utvikling hos barn
• Jod: Tang- og taremel eneste veganske kilder, mangel
hos gravide kan skade babyen, mangel hos små barn kan
redusere kognitiv utvikling
• Kalsium, jern, sink og selen er andre eksempler, men
her finnes det bedre muligheter for å få i seg tilstrekkelige mengder gjennom et vegansk kosthold
Henriksen understreker at det å kutte ut kjøtt og fisk ikke
automatisk gjør kostholdet sunnere:
– Det avhenger hva du spiser i stedet. Det krever mye
kunnskap å sette sammen en bra vegankost, og det er fare
for mangel på mikronæringsstoffer. Velger du å spise
plantebasert, og inkluderer noe kjøtt, fisk og melk i kosten
– som fleksitarianerne – får du alle fordelene, men ingen
ulemper for helsa.

SPESIALIST: Christine Henriksen er klinisk ernærings
fysiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
Hun er medlem av Nasjonalt råd for ernæring.
Foto: Arne Kongsnes

Grønn jungel av uttrykk

Nasjonale kostråd

Hva betyr de forskjellige uttrykkene? Her har du en «veggis»-ordbok:

Her er de gjeldende nasjonale kostrådene,
kort oppsummert:

• Vegetarianer: Lever helt eller hovedsakelig av matvarer fra
planteriket, spiser ikke fisk, kjøtt eller fugl
• Fleksitarianer (semivegetarianer): Spiser kjøtt, fisk og fugl
sjeldnere enn en gang i uka, men oftere enn en gang i måneden
• Pesco-vegetarianer: Spiser fisk, men ikke kjøtt eller fugl
• Laktovegetarianer: Kosten inkluderer melk og melkeprodukter

Variert kosthold med:
• grønnsaker, frukt og bær («fem om dagen»)
• grove kornprodukter
• fisk to-tre to-tre ganger i uka

• Ovovegetarianer: Inkluderer egg i kosten

• magre meieriprodukter («tre om dagen»)
Begrenset mengde:

• Laktoovovegetarianer: Spiser animalske produkter i form av egg
og melkeprodukter som ikke forutsetter slakting av dyr

• bearbeidet, rødt kjøtt (maks 500 g/uke)

• Veganer: Spiser kun plantekost og unngår alle former for
matvarer av animalsk opprinnelse

• sukker
• salt
Kilde: Nasjonalt råd for ernæring
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BRANSJEPROFILEN

– Norge er fattige
på dagligvare
butikker
Matmerk-sjef Nina Sundqvist mener
Norge er veldig fattige på butikkutvalg
i den forstand at lavprisbutikker er
dønn like – både på utvalg og pris.

Foto: Camilla Skjær Brugrand

AV CAMILLA SKJÆR BRUGRAND
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NINA SUNDQVIST ER toppsjef i den uavhengige
stiftelsen Matmerk. Den jobber for økt mangfold,
kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.
Sundqvist er glad i fagkunnskap og godt utvalg
når hun storhandler.
Derfor går handleturen på fredager som oftest
innom den lokale Menyen på Grensen i Oslo som
hun nylig oppdaget, men aller helst CC Vest på
Lillehammer når hun er på vei til hytta i helgene.
– Jeg er avhengig av å komme til en full
sortimentsbutikk hvor jeg virkelig kan bli sulten
og inspirert når jeg handler. Å møte fagkunn
skapen i butikk – dedikerte slaktere og fiskehand
lere er alfa og omega for meg.
I hverdagen er Sundqvist, som folk flest,

 ombardert av lavprisbutikker, så hvis det er behov for en
b
pakke smør, velger hun en av dem.
– Jeg syns vi er veldig fattige i Norge når det gjelder
butikker i den forstand at lavprisbutikkene er dønn like –
både på utvalg og pris, sier hun.
KLAR FOR FIRESTJERNERS MIDDAG

– Hva har du alltid i kjøleskapet?
– Jeg har dessverre alltid Coca Cola Zero. Du finner også
nesten alltid fløte, en lagret ost og egg.
Reinsdyrkjøtt i alle varianter er derimot den matretten
som alltid vinner hjertet til Sundqvist. Nylig oppdaget hun
også den norske varianten av panna cotta, nemlig tjukkmjølkspudding, lagd med tjukkmjølk fra Røros.
En forrett hun også nylig oppdaget er klippfisk carpaccio.
– I Ålesund er det et selskap som heter Dybvik som lager
syltynne klippfiskskiver som du kan lage en fin blomsterrokket av, steke litt fenalår og ha litt tørket kornblomst som
pynt. Det er egentlig litt synd at jeg ikke har blitt invitert til
firestjerners middag. Jeg har alt klart!
FANGET I TIDSKLEMMA

Den planlagte firestjernersmiddagen som Sundqvist har
planlagt er langt fra hverdagsmat.
Hun understreker at de fleste av oss lever i tidsklemma og
hun skammer seg ikke for å ty til industrielt prosessert mat
i ny og ne.
– Jeg er av typen som sier at vi skal ha begge deler. Det
ene utelukker ikke det andre.
– Hva er ditt forhold til ferdigmat?
– Det er en del av hverdagen for å få ting til å flyte. Når
det er sagt kan jeg like raskt lage tomatsuppe fra bunn som
fra en pose.
Sundqvist er ikke en av dem som bruker mest ferdigmat
rett og slett fordi hun alltid har hatt interessen for mat.
– Jeg snakker ikke ned ferdigmat, men jeg syns det er trist
om matkunnskapen forsvinner. Det kan fort skje fordi alt
skal være fort og enkelt.
– Har du en frossenpizza liggende i frysen?

«Jeg kjenner meg ikke
igjen i kjøttskam, men
jeg tror flere burde føle
på skam over å kaste
mat»

– Ja, men heldigvis har jeg liten fryseplass, så det begrenser seg plassmessig. Det finnes nok flere bokser med kraft
enn det gjør av pizza. Er jeg sulten nok og ikke har tid,
skjemmes jeg ikke av å spise en frossenpizza heller.
ET MATVRAK

Matmerk-sjefen er oppvokst i en kokkefamilie hvor hun
ble servert lutfisk som barn. Hun har tatt store deler av utdanningen sin i Luftforsvaret, hvor hun fikk maten servert.
Hun har med andre ord ikke gått i gjennom det typiske
«studentkostholdet».
Da hun flyttet for seg selv på hybel, traff hun sin nåvær
ende bestevenninne som hun beskriver som «et like stort
matvrak» som seg selv.
– Vi endte opp med å spise middag hos hverandre hver
dag i ukedagene, så reiste jeg hjem i helgene. Vi abonnerte
også på en kokeboktjeneste hvor det kom nye oppskrifter
hver måned som vi eksperimenterte med.
PROBLEM MED FORMIDLINGEN

Matindustrien i Norge er ifølge Sundqvist best i verden på
mattrygghet, kvalitet, arbeidsforhold og har verdens beste
råvarer fra verdens beste bønder.
– Hva er matindustriens største utfordring i dag?
– Jeg tror det er en utfordring å få frem hvor bærekraftig
matindustrien i Norge egentlig er. Matindustrien må bli
bedre på å fortelle hvor flinke de faktisk er.

Nina Sundqvist (55)
Stilling: Administreren
de direktør i stiftelsen
Matmerk
Født: 24. september
1965, Oslo
Hjemsted og bosted:
Oslo

Sivil status: Gift med
barn

k ommunikasjon fra Han
delshøyskolen BI.

Utdannelse: Militær
utdanning fra Luft
forsvaret (4 års krigsskole,
stabsskole), mastergrad
i ledelse, strategi og

Karriereglimt: Major
i Luftforsvaret,
kommunikasjonsdirektør
i Nortura og deretter
Matmerk i sju år.
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Interesser/hobbyer:
Matvrak, liker dårlig
trening, men liker å holde
meg i form i form av gåtu
rer med hund og glad i å
gå fjellturer. I fjor sommer
ble det Kilimanjaro, i år
blir det Mount Fuji.

www.dagligvarehandelen.no

Kilde: Kantar 2019

Foto: Dreamstime

Visste du at
har...

89%
Lesere blant kjøpmenn?

84%
Lesere som mener det er viktig
å bli informert om kampanjer
og produkter på forhånd?

94%
Lesere som mener at annonsene
i Dagligvarehandelen er interessante?

GLIMT FRA GAMLE DAGER | Sitter du på et godt historisk bilde med en god historie bak? Tips oss på RED@MATINDUSTRIEN.NO

EMBALLASJE ANNO 1957: «Første dagen falt det v
 anskelig både for meieripersonalet og husmødrene å stable den nye kartongen

slik at de tok minst mulig plass. Til høyre: Meieriansatt fru Ingeborg E
 ngebretsen.» Foto: Sverre A. Børretzen. Under: NTB Scanpix

Kort liv for
trekantmelka
Melkeflaskene i glass forsvant først i 1972
og fikk dermed et mye lengre liv enn de
trekantformede halvliterne i papp.
I DAG DRIKKER vi melk av resirkulerbar kartong.
 iters-pakningen veier rundt 30 gram, forteller
L
Tines emballasjehistorie. Melkeflaskene var å finne i
butikkene helt fram til tidlig på 1970-tallet. En liters
melkeflaske i glass veide i overkant av en halv kilo og

måtte behandles forsiktig. Det hører med til historien at
glassflaskene gikk fra gjennomsiktige til brune i 1962 for
å hindre oksidert smak, såkalt solsmak.
Trekantkartongen forbinder de fleste i dag med
det puddinger og sauser ofte var pakket inn i. Forsøket med å tappe melk på dem, som vårt historiske bilde viser, ble kortvarig etter at meieriene i
hovedstaden startet tappingen i 1957.
Noen år tidligere, i 1953, kostet en liter melk 50
øre. I dagens kroneverdi tilsvarer det snaue 8
kroner. Vet du hva melka koster i dag? Du er ikke
alene. Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen
(V) svarte «8-9 kroner» da D
 agbladet stilte spørsmålet. Fasiten er rundt det dobbelte.
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Et kompetanse
løft for hele mat
industrien!

Prosjektleder Lars Lindland
– Matindustri 4.0-prosjektet.
Foto: Jan Erik Østlie

M

atindustrien 4.0 er et to-årig kompetanseprosjekt
hvor 19 bedrifter gjennom partssamarbeid, nettverksbygging og digitale møteplasser skal etablere
arbeidsmetoder og tilegne seg kunnskap om å ta i bruk digitalisering og automatisering i matindustrien.
Det er NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN som
har gått sammen om kompetanseprosjektet i den blå og
grønne matindustrien. Prosjektet Matindustrien 4.0 har fått
støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, Kompetanse
Norge og Innovasjon Norge.
– I felleskap skal vil løfte matprodusentene til å stå langt
bedre rustet til å møte fremtiden, sier Lars Lindland som er
prosjektleder i Matindustrien 4.0.
Hospitering, både internt og på tvers av bedriftene, har
blitt løftet frem som ett av tiltakene som kan gi økt kompetanse i bransjen.

skoleutdanning for fagarbeidere i matindustrien. Det legges
opp til at fagskoleutdanningen skal kunne kombineres med
full jobb, og studiet er for det meste nettbasert, men med
noen fysiske samlinger. Studiet består av tre emner (moduler) på 10 studiepoeng, hvorav hvert emne gjennomføres på
et halvt år.
Arbeidet er godt i gang, og en plangruppe med medlemmer fra matindustrien og Fagskolen i Østfold vil i løpet av
januar 2020 sluttføre arbeidet med forslag til studieplan.
Planen skal deretter gjennom en referansegruppe før den
sendes ut på høring. Det forventes at planen godkjennes og
lanseres i løpet av våren, og at første pilotklasse starter til
høsten.
– Studiet skal gi økt og nødvendig grunnleggende digital
kompetanse i egen bedrift, for å kunne bidra aktivt i arbeidsplassens digitale og teknologiske utvikling, sier Lindland.

NYTT FAGSKOLETILBUD

DIGITAL SAMHANDLINGSPLATTFORM

I løpet av prosjektperioden skal det etableres en egen fag-

– Det er mange bedrifter som allerede i dag er godt i gang
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med kompetanseutvikling og har tatt i bruk ny teknologi. Noen av disse kunne, og ville sikkert, ha løst kompetanseutfordringene på egenhånd. Men de innser at
det er en merverdi i å samarbeide med andre bedrifter,
sier Lindland.
Gjennom forprosjektet ble det løftet frem er et tydelig ønske om møteplasser, samarbeidsarenaer og nettverksbygging innad i, og mellom de ulike bransjene i
matindustrien. Bedriftene i prosjektet strekker seg fra
Kristiansand i syd til Båtsfjord i nord, og ett av delprosjektene er derfor å utvikle en digital møteplass som et
supplement til de fysiske nettverkssamlingene som holdes i løpet av prosjektperioden.
Høsten 2019 gikk den første digitale samlingen av
stabelen. Det var i overkant av 100 personer som deltok, og tilbakemeldingene fra bedriftene var i høy grad
positive. I 2020 fortsetter utviklingen, og flere samlinger skal arrangeres.
BEDRIFTSINTERNE PROSJEKTER

I tillegg til de to delprosjektene har hver av de 19 bedriftene definert sine interne prosjekter. Prosjektene
strekker seg fra kurs i grunnleggende digitale verktøy
til utvikling av app for stoppregistrering og operatørvedlikehold, innføring av digitale produksjonstavler,
internsertifisering av operatører, datainnsamling og
sensorstyrt tørrfisklager.
VIDEREFØRING AV PROSJEKTET

Prosjektet er allerede halvveis, og skal etter planen avsluttes ved utgangen av 2020.
– Når en ser på utfordringene i matindustrien knyttet
til kompetanseutvikling og livslang læring, er det ingen
tvil om at arbeidet på ingen måte er over når prosjektet
ender, sier Lindland.
Derfor er prosjektgruppen i gang med å utrede hvilke områder som det kan være aktuelt å arbeide videre
med, enten i en videreføring av dette prosjektet, eller i
et nytt prosjekt.
REKRUTTERINGSUTFORDRINGEN

Rekruttering til matindustrien har vært en utfordring
i en årrekke, og for noen bedrifter blir situasjonen prekær i løpet av de nærmeste årene, da antallet medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder i løpet av kort tid
kan nærme seg opptil 40% i noen bedrifter.
– Det er mulig et nytt prosjekt må se på rekrutteringen til bransjene i tillegg til kompetanseutfordringene
knyttet til ny teknologi og livslang læring, sier Petter
Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat
og Drikke.

Offensivt bransje
program for lavere
sykefravær
Tanken om et bredt samarbeid mellom myndighetene og
partene i arbeidslivet om tiltak for å redusere sykefraværet i norsk arbeidsliv ble satt i system gjennom den første
avtalen om et inkluderende arbeidsliv, som kom på plass i
2001. 18. november 2018 undertegnet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og partene i arbeidslivet den femte
IA-avtalen, som gjelder i perioden 2019–2022.
Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge
sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å øke
sysselsettingen. I perioden frem til 2022 skal sykefraværsprosenten på nasjonalt nivå reduseres med 10 prosent
sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
Den nye IAavtalen bygger blant annet på at den bransjeog sektorvise utviklingen innen arbeidsmiljø, sykefravær
og frafall er viktig for utviklingen i avtalens nasjonale mål.
Bransjer og sektorer har ulike utgangspunkt, utfordringer
og utviklingstrekk, og vil bidra i ulik grad til å oppnå de
nasjonale målene for IA-avtalen. Derfor etableres det nå
syv bransjeprogrammer som skal rettes mot sektorer med
potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på denne
måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Næringsmiddelindustri er valgt ut som ett av disse bransjeprogrammene, som fullfinansieres av staten.
Det legemeldte fraværet for medlemsbedriftene i NHO
Mat og Drikke totalt ligger relativt stabilt på mellom 5- 6
prosent over flere år. Samtidig ser vi at flere bransjer blant
annet kjøttindustrien, som alltid har ligget høyest av matbransjene, nå har en god utvikling på sykefraværet.
Sjømat Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke som prosjekteier,
har gått sammen om å gjennomføre det treårige programmet, som ledes av mangeårig advokat i NHO Mat
og Drikke, Anne Brit Slettebø. I første omgang skal det
arbeides med fiskeindustri, kjøttbransjen og meierisektoren,
men programmet kan senere bli utvidet. 11 bedrifter inngår
i første omgang i programmet, og Arbeidsforskningsinstituttet AFI er engasjert for å følge deler av arbeidet, som
særlig skal arbeide med tiltak innenfor fire hovedområder:
Språk, ergonomi, autonomi og bedriftshelsetjeneste.
Kjernen i bransjeprogrammet er partssamarbeidet på
den enkelte bedrift. I bedriftene som medvirker er derfor
både ansatte og ledelse engasjert, og programmet er
forankret på toppledernivå i NNN, Sjømat Norge og NHO
Mat og Drikke.
Et sentralt mål med arbeidet må være at erfaringene
fra bransjeprogrammet kan
brukes også av andre bedrifter
enn de som direkte er involvert i
arbeidet, slik at målene om lavere
sykefravær og redusert frafall
kan nås gjennom tiltak i hele
næringsmiddelindustrien.
Anne Brit Slettebø,
advokat i NHO Mat og Drikke.
Foto: Moment Studio
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Matindustrien utgis av
Dagens P
 erspektiv som
daglig skriver om ledelse i
praksis. Som abonnent på
Matindustrien kan du lese
alle saker også på dagens
perspektivv.no. Disse
sakene er hentet derfra.

Slik rekrutterer
du og beholder
unge talenter
Kultur, læringsmuligheter og muligheter
til å kunne bidra til en positiv forskjell i
samfunnet er alle faktorer som spiller inn
for å få milleniumsgenerasjonen til å bli
værende i samme jobb.
AV CAMILLA SKJÆR BRUGRAND

– VI ØNSKER LAGSPILLERE f ordi vi vinner som et team, sier Jody Kohner i Salesforce. Foto: Camilla Skjær Brugrand

MILLENNIALS UTGJØR DEN største delen av arbeidsstyrken
i dag. Forskning viser at 75 prosent av denne generasjonen
tror at den eneste måten de kan fremme sin egen karriere,
er å skifte jobb.
Det koster den amerikanske økonomien 20 milliarder
dollar hvert år i turn-over-kostnader.
Leder for innfasingsprosessen av nye medarbeidere i
det globale selskapet Salesforce, Jody Kohner, tror det er i
alle selskapers interesse å være opptatt i hva som er viktig
for denne generasjonen.
Dagens Perspektiv møter Kohner, som også er markedsføringsdirektør i selskapet under deres årlige Dreamforce-konferanse i San Francisco.

«Arbeidskultur kan ha alt å si
dersom noen som har vært lenge i
selskapet v urderer å bytte jobb»

– Ansatte ønsker å være en del av en bedrift som handler
om mer enn bare lønnsomhet, sier hun.
Undersøkelser viser at 80 prosent av millennials vil at
selskapet de jobber for skal ta samfunnsansvar og være
del av noe større.
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«VI» I STEDET FOR «JEG»

Når Jody Kohner er på utkikk etter nye talenter til teknologiselskapet, leter hun etter en variasjon av kvaliteter.
– Vi ser etter folk som vil passe inn i bedriftskulturen vår.
Vi ønsker lagspillere fordi vi vinner som et team. Vi prøver
å unngå å ansette de med «heltementalitet» – kandidater
som ser på seg selv som stjernen.
Under intervjuene ser hun etter mennesker som snakker mye om hva de har oppnådd som del av et team. Disse
menneskene bruker ordet «vi» mye stedet for «jeg».
BIDRA UTOVER JOBBEN

Profilen til selskapet er å gi tilbake til lokalsamfunnene i
form av frivillighet. Dette er noe de også legger stor vekt på
i rekrutteringsprosesser.
– Personer som trener sportslag eller stiller opp som frivillige for bistandsorganisasjoner ønsker vi oss. Slike mennesker er vandt til å gå den ekstra mila og gi litt ekstra for å
sørge for at jobben blir gjort.
Hun tror kandidater med den type personlighet vil gjøre
selskapet bedre og kandidatene viser også at de kan leve
opp til selskapets verdier.
I Salesforce får alle ansatte 56 timer hvert år som de kan
bruke på et veldedig formål eller som frivillige i arbeidstiden.
EGNE KARRIERETEAM

Selskapet har satser på egne karriereteam som hjelper ansatte med å skape seg en karrierevei i selskapet.
– Vi gir våre ansatte tilgang på en digital læringsplattform
hvor de kan utvikle ferdighetene de trenger for å bygge
karrieren sin innad i selskapet, sier Kohner.
Hun vet at når medarbeiderne har vært i selskapet i to
år, vil innboksen rimelig fort fylles med henvendelser fra
hodejegere. Salesforce har derfor snudd rundt på det og
setter seg selv i rollen som en av rekruttererne.
– Vi tar aktivt kontakt med ansatte for å spørre hvordan
de har det i selskapet og hva de er interessert i å gjøre videre. På denne måten får vi dem til å føle at det ikke er noe
annet sted å dra.
Salesforce ansetter globalt 10.000 mennesker årlig.
– Vi vil at ansatte skal vite hvor enkelt det er å finne de
mulighetene.
VERDIDREVET SELSKAP

Tillit, kundesuksess, innovasjon og likestilling er de fire
kjerneverdiene til Salesforce.
– Vi vil at folk skal glede seg til å komme på jobb og gjøre
en god innsats. Derfor har vi lagt opp til en strategi for at
ansatte skal ha det best mulig på jobb, sier Kohner.
Det første man må gjøre for at ansatte skal engasjere seg
i jobben er å skape en bedriftskultur hvor man føler seg
inspirert.
– De føler en tilhørighet til arbeidsplassen. Arbeidskultur
kan ha alt å si dersom noen som har vært lenge selskapet
vurderer å bytte jobb. Den kan være faktoren som får flinke folk til å bli værende, sier hun.

Tips til h
 vordan du u
 nngår
at gode hoder forsvinner
til konkurrenten
Mer enn lønnsomhet. Undersøkelser viser at 80
prosent av millennials vil at selskapet de jobber for
skal ta samfunnsansvar og være del av noe større
enn kun business-aspektet. La ansatte få bruke
en prosentdel av arbeidstiden på å være frivillige i
lokalsamfunnet.
Oppdaterte. Hold medarbeiderne oppdaterte på informasjon de trenger både før de begynner i jobben
og etterpå gjennom oppmuntrende e-poster.
Karriereteam. Ha et internt karriereteam som fungerer som rekrutterere for medarbeidere som allerede
er ansatt, men som ønsker å fremme sin egen
karriere innad i selskapet.
Bedriftskultur. Skap en tilhørighet til arbeidsplassen.
Arbeidskultur kan ha alt å si dersom noen som har
vært lenge selskapet vurderer å bytte jobb. Den kan
være faktoren som får flinke folk til å bli værende.
Produktivitet. Legg til rette for medarbeiderne ved
å investere i teknologi og apper som gjør arbeidshverdagen deres enklere. Ha et gratis læringsverktøy
internt som gjør at ansatte alltid kan utvikle ferdighetene sine.

Du kan gjøre en salgsjobb hvor som helst, men hvordan
du gjør den jobben og hvem du gjør jobben sammen med
handler om kultur.
IKKE NOK MED KULTUR

Selv om kultur er viktig, er det ikke nok. Neste steg i å få
medarbeiderne til å blomstre, er å sørge for at de får gjort
jobben på en produktiv måte. Dette gjør man gjennom
bruk av nyvinninger.
– I dagens samfunn bruker vi apper for alt for at alt skal
skje mer effektivt –transport, kart og matlevering. Mange
selskaper har investert i teknologi for å hjelpe kundene
sine, men flere har også forsømt sine ansatte. Vi tilbyr derfor teknologien som vi gir til kundene våre, til våre ansatte
for å knytte dem sterkere til selskapet, men også gjøre dem
mer produktive.
Salesforce tilbyr de ansatte en rekke apper som skal gjøre jobbdagen deres enklere.
– En tilleggsgevinst er at vi får tilgang på mye data. Vi kan
se hva som fungerer for våre ansatte og hva som ikke fungerer.
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Tips & triks

Er du uformell og liker å sludre om privatlivet med kollegene i arbeidstida?
Ulik arbeidsstil kan skape gnisninger
og distraksjoner på arbeidsplassen.
E-læringsselskapet Udemy har i
en undersøkese sett nærmere på
hvordan arbeidstakere ser på hvor
personlig og pratsom det er naturlig
å være på jobb. Svarene de har fått
peker i retning av at et flertall av
arbeidstakerne som deltok ønsker
å fokusere mest på jobben i
arbeidstida. Det gjelder på
tvers av alle generasjoner. Samtidig går det
fram at det mindrtallet
som er ekstra uformelle
og sosiale ofte setter tonen på
arbeidsplassen.
Dette skriver Deborah Grayson
Riegel, leder av The Bodega Group,
et ledelses- og teamutviklingsselskap i et innlegg hos Harvard
Business Review.
Hva er «for sosialt»?
Hvis ikke lederen gir noen retnings
linjer om hva som er greit, kan
resultatet bli frustrasjon og misnøye,
mener Riegel. Men hvor går grensen

for hva som er er «for sosialt» eller
distraherende på jobb?
Dét varierer fra arbeidsplass til
arbeidsplass, men Riegel mener det er
flere ting ledere kan gjøre for at de sosiale og de mindre sosiale kan jobbe
bedre sammen. Her er tre av tipsene:

ting. Skal du gi tilbakemelding til en
medarbeider som er ekstremt skravlete og forstyrrer de andre, understrek
at du regner med at de bare mener å
være vennlige og inkluderende, men
at det kan være vanskelig for andre å
konsentrere seg hvis det blir for mye.

Understrek positive intensjoner. Det
er lett å føle seg sosialt avvist når en
leder gir tilbakemelding på personlige

Vær konkret. Det er viktig å formulere konkret og nøytralt hva den ansatte gjør som er til bry for de andre. Ikke
karakteriser atferden som at de er
«for uformelle» eller «for pratsomme»,
men ta for eksempel opp at de kommer innom og slår av en prat uten å
spørre om det passer først.
Be de ansatte om å si ifra til
hverandre. Ledere bør bidra
til en kultur på arbeidsplassen
der det oppfordres til at man
gir hverandre regelmessig
tilbakemeldinger. Får du det
fra en kollega kan det ha
større effekt, og det er
mye bedre at folk sier
ifra til den det gjelder
enn at de snakker
bak andres rygg.

Slik tar du den v anskelige samtalen

Manglende innsats, dårlige prestasjoner eller sosiale overtramp – det
er mange krevende og ubehagelige
temaer ledere kvier seg for å ta opp
med sine ansatte.
– De samtalene ledere synes er aller
vanskeligst er de som griper inn i medarbeidernes private sfære, som dårlig
lukt, krenkelser, mobbing eller rusmisbruk, sier kommunikasjonseksperten
Leena Männik Styren til Chef.se.
Hun har gitt ut boka «Chefens 42
samtal – samtal du våndas inför och
alla andra samtal».

SNAKKER FOR LITE MED DE ANSATTE

De fleste ledere snakker for lite med
sine ansatte, ifølge Styren. Hun mener
samtalen er et viktig smøremiddel
for en organisasjon, og at lederskap
handler om å holde samtalen med de
ansatte i gang. I Chef.se avslører hun
noen av bokas tips om hvordan ledere
kan gjennomføre krevende samtaler
med sine ansatte. Her er tre av dem:
Gjør det! Ta initiativ til en prat selv om
du er usikker og synes det er vanskelig.
Den største feilen du kan gjøre er å
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unnvike temaet og håpe at det skal bli
bedre av seg selv.
Forbered deg. Planlegg et tydelig
budskap, hvordan du skal begynne og
hvordan samtalen kan utvikle seg. Da
har du noe å holde deg til.
Skap tillit og fortrolighet. Ha samtaler
ofte og husk å lytte og spørre framfor
bare å vurdere. Du bør oppmuntre,
bekrefte og speile din medarbeider i
samtalen.

F
 oto: Golubovy | Dreamstime

Personlig eller profesjonell på jobb.
Hvor går grensen?

Byfolk jobbet hjemme
Man skulle kanskje tro at det er folk som bor i grisgrendte strøk som har størst behov for – og muligheter
til – å jobbe hjemmefra. Men, ifølge en undersøkelse
som IT-selskapet Citrix har gjort blant tusen personer
i Sverige som jobber på kontor, ser det ut til at det er i
de s
 tore byene økningen i fjernarbeid er størst. Dette
ifølge magasinet Chef.
I undersøkelsen svarer 80 prosent av de som bor i de
store byene Stockholm, Göteborg og Malmö at de har
mulighet til å praktisere fjernarbeid, mens prosentandelen
er 69 prosent for resten av landet. Hver tredje svenske
som utøver fjernarbeid gjør det oftere i dag enn for to år
siden, skriver Chef. Økningen er størst i de store byene.

86%

Det er høy sysselsetting blant
personer i alderen 25-61 år sammen
liknet med resten av befolkningen,
viser tall fra S
 tatistisk sentralbyrå.
I 2018 var den gjennomsnittlige sysselsettingsandelen blant 25-61-åringer
med barn 86 prosent, mens den lå på
77 prosent for personer i samme alder
uten hjemmeboende barn.

Unngå avbrytelser, få g jort noe
Klarer du å konsentrere deg om en
oppgave i lengre tid av gangen? Eller
avbrytes du av bråk i kontorlandskapet,
henvendelser fra kolleger, e-postvarsler
og meldinger på jobbchatten? Kanskje
avbryter du også deg selv i arbeidet,
for å sjekke epost eller Facebook? I
så fall er du ikke alene. Multitasking,
skiftende fokus og avbrytelser har blitt
en del av arbeidsrutinen for mange.
«Dette er en oppskrift på utbrenthet,
fordi det er framdrift som driver oss»,
skriver Maura Thomas i et innlegg
hos Harvard Business Review. Hun
er konsulent, foredragsholder og
forfatter av blant annet boka «Personal
Productivity Secrets».
Thomas mener konstant distraksjon i dag er det største hinderet for å
oppleve jobben som meningsfull og
tilfredsstillende. Det fører til oppstykkede tanker og ufullførte oppgaver, og får
oss til å føle oss overveldet og slitne.
Det hindrer oss også i å gjennomføre mer m
 entalt krevende oppgaver
som krever konsentrert oppmerksomhet over tid, det den amerikanske
professoren Cal Newport har kalt
dypjobbing (deep work).
Dessverre har avbrytelser blitt
en vane for mange av oss. Når en
oppgave tar lang tid eller blir krevende, strekker vi oss lett etter mobil

telefonen. Maura Thomas mener at
veien til økt produktivitet ligger i å øve
oss på å gjøre en ting av gangen, styre
oppmerksomheten og bryte distraksjonsvanene.
Hun gir tre råd for å lykkes:
• Legg merke til uvanen. Følg med på
hvor ofte og hvorfor du lar oppmerksomheten din bli stjålet. Noter det
på en papirlapp hver gang du lar deg
avbryte i en oppgave. Tenk igjennom
hva som fikk deg til å miste konsentrasjonen, og noter ned det også.
• Legg en plan for å holde fokus. Når
du vet hva som utløser distraksjonen, kan du finne måter å hindre
det på. Hvordan unngår du at folk
avbryter deg når du trenger å konsentrere deg? Og hvordan motstår
du fristelsen til å sjekke e-post eller
Facebook på mobilen hele tiden?
Prøv ut forskjellige strategier for å
skjerme deg mot distraksjonene, så
ser du etter hvert hva som virker.

• Hjelp deg selv å komme i gang. Det
vanskeligste med å få gjennomført
en stor og krevende oppgave er som
regel å komme i gang. Derfor kan
det være lurt å bryte den ned i mindre, overkommelige oppgaver. På to
do-listen din bør du ikke bare skrive
det store prosjektet, men de konkrete deloppgavene du skal gjøre.
Høres det raskt og lett ut er det mer
sannsynlig at du faktisk gjør det.
Klarer vi å bekjempe de kontinuerlige
distraksjonene, kan vi klare å beholde
oppmerksomheten på de viktigste og
mest meningsfulle oppgavene. Det
mener Thomas er nøkkelen til å bekjempe følelsen mange har av å være
utslitt etter jobb uten å ha oppnådd
noe.

Illustrasjon: Aleksei Derin
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Nytt år, nye
arbeidsvaner
I en hektisk lederhverdag er det lett å miste
oversikten og bli stressa over alt du skulle
ha gjort. Her får du 7 råd om hvordan du tar
kontroll over arbeidsdagen i det nye året.
AV KATRINE GRAMNÆS

LØPER DU FRA møte til møte gjennom arbeidsdagen, mens
eposter og smser strømmer inn og medarbeidere dine står
i kø for nødvendige avklaringer? Og innser du ofte mot
slutten av arbeidsdagen at du aldri rakk å få gjort de oppgavene du hadde planlagt? Dette er hverdagen for mange
ledere.
Overgangen til et nytt år er et godt tidspunkt for et kritisk
blitt på arbeidsvanene dine og sjekke om du bruker tiden
riktig.
– Mange ledere er frustrerte over at de ikke får brukt tiden på det de selv mener er viktigst. Fra de går inn døra
på jobben blir de slukt av epost-innboksen som må håndteres, strømmen av henvendelser fra kunder og medarbeidere og møter fra morgen til kveld. De oppgavene de
faktisk skal gjøre selv er det mange som må ta unna på
kveldstid og i helger.
HA MÅLENE LETT SYNLIGE

Det forteller Bjørn O. Hopland, eier og leder av Smart
endring AS, en kursleverandør for digitale arbeidsverktøy.
Han mener at første skritt for å få brukt tiden på de viktigste oppgavene er å definere tydelig hvilke mål man skal
oppnå og sørge for at de er lett tilgjengelige.
– Alt for mange mål blir lagt i skuffen. Du må finne måter
å gjøre dem synlige hele tiden. Heng dem opp på veggen,
ha dem på PC-skjermen, ta dem fram i de ukentlige planleggingsmøtene. Da husker å vurdere om det du gjør bidrar til å nå målene, sier han.
Neste skritt er å lage en plan for hvordan målene skal
nås, sier Hopland.
– Mange hopper over denne delen. Men du må lage en
konkret handlingsplan med oversikt over hvordan dere
skal nå målene deres, sammen med de du skal lede. Hvilke
prosjekter og aktiviteter skal dere sette i gang den nærmeste tiden?
SKJERM TID I KALENDEREN

Foto: Diliana Nikolova/Istock

Deretter er det på tide å bli helt konkret på hva som skal
gjøres den nærmeste uka eller måneden.
– Hvilke oppgaver må utføres, hva skal vi bruke tid på,
hvilke møter trenger vi? Lag en oversikt over oppgavene
og hvem som skal utføre dem, anbefaler han.
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Når oppgavene har blitt så konkrete er det lettere
å prioritere hva du skal gjøre fra dag til dag, forklarer
Hopland. Da kan man sette av tid i kalenderen til det som
er nødvendig å få gjort og starte med det som er viktigst.
Han anbefaler ledere å skjerme tid i kalenderen til å gjøre egne oppgaver, og gjerne å gjøre seg mer utilgjengelig i
perioder, for å få mulighet til å konsentrere seg uten å bli
avbrutt.
– Mange ledere får dårlig samvittighet hvis de ikke er tilgjengelig for sine ansatte hele tiden, forteller Hopland.
MØTER ER EN TIDSTYV

– Det er bra å ha en åpen dør, men man trenger ikke være
tilgjengelig absolutt hele tiden. Det er lov å ta seg et par
timer med konsentrert arbeid iblant der man ikke svarer
på henvendelser.
En annen tidstyv for ledere er møter. Ledere og mellomledere blir invitert til mange møter, ofte bare for å bli holdt
orientert og uten at de egentlig har en rolle der.
– Mange lederkalendre er tapetsert med møter. Du trenger ikke akseptere en møteinnkalling bare fordi det er ledig i kalenderen. Gjør en kvalifisert vurdering av om det er
viktig at du er tilstede.
Hopland anbefaler alle å ha en egen oppgaveliste, der
oppgavene er sortert etter tidsfrister. Alt du skal gjøre, som
du ikke går i gang med umiddelbart, bør inn på lista.

KONTROLL: Får du kontroll på tidsbruken
din, oppnår du bedre resultater og blir
mindre stressa, sier Bjørn Hopland i Smart
Endring. Foto: Smart Endring

HODET ER UPÅLITELIG

– Hodet er et upålitelig sted å lagre oppgaver. Vi glemmer
ting. Vi bør heller bruke hodet til å gjøre jobben vår og
være kreative. Hvis vi er trygge på at vi lett finner igjen
oppgavene når vi skal gjøre dem, frigjør vi mye hjernekapasitet.
– Hvilken gevinst har man av å få system på tidsbruken
på jobb?
– For det første gir det bedre resultater, fordi det bidrar
det til at du bruker tiden på det som er viktigst for å nå
målene du har satt deg, sier Hopland.
– For det andre reduserer det stressnivået ditt. Når du får
kontroll på hva du skal ha gjort og faktisk får gjennomført
det, slipper du å gå rundt med en klump i magen og lure på
om noe glipper, sier han.

«Mange leder
kalendre er
tapetsert med
møter»
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Kortnytt
Karriereråd til deg som
ikke vil skifte jobb
Når man leser om karriereutvikling, kan det virke som
om «alle» skifter arbeidsgiver støtt og stadig. Men det
finnes noen som velger å bli hos én arbeidsgiver i mesteparten av sin karriere. Kanskje blir de der karrieren ut.
Dette gjelder også enkelte ledere, konstaterer karrierekonsulentene Antoine Tirard og Claire Harbour i et
innlegg hos Insead Knowledge.
De to har forfattet boka «Disrupt Your Career: How
to Navigate Uncharted Career Transitions and Thrive».
De jobber til daglig med karrieresprang, men har også
vært nysgjerrige på folk som velger å forbli hos samme
arbeidsgiver. Tirard og Harbour har snakket med ledere
som har valgt en «livslang» karriere hos samme arbeidsgiver. Her er noen av tipsene fra innlegget deres:
Gjør dette:
• Pass på å velge et selskap som er genuint opptatt
av å investere i talenter og som tilbyr mange og ulike
muligheter.
• Ta vare på det interne nettverket ditt, og gjør ditt for å
utvikle og dyrke det.
• Finn en balanse mellom uegoistisk plikt og det å
kjempe igjennom saker – velg dine kamper.
• Sørg for å utvide horisonten din. Kanskje frivillig
arbeid er en mulighet?
• Tenk at du har en karriere som kan ta nye vendinger,
selv om arbeidsgiveren er den samme. Vær åpen og
fleksibel.
Ikke gjør dette:
• Ikke tenk at det å jobbe lenge i én bedrift betyr at
karrieren «tørker ut».
• Ikke bli selvtilfreds. Fortsett heller å utfordre deg selv.
Hold deg oppdatert.

Kaster gamle leder
teorier på skraphaugen
Det finnes ingen modell for godt lederskap lenger.
Alt handler om hvordan du som leder framstår
overfor dine omgivelser, heter det i ny bok.
Leadership OS – Lederskapets operativsystem – er tittelen
på en ny bok som tar for seg moderne ledelse og hva som
trengs for å lede komplekse organisasjoner.
Boken er skrevet av Shlomo Ben-Hur og Nikolas Kinley
– begge med lang erfaring innen ledelsesfaget, både operativt og innen akademia.
Shlomo Ben-Hur er professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen IMD i Lausanne i Sveits,
mens Nikolas Kinley, er administrerende direktør for YSC –
et globalt konsulentselskap innen ledelse og management
med base i London.
INGEN MODELL SOM VIRKER LENGER

Dagens Perspektiv spurte Nikolas Kinley om hva som kreves av ledere i dag. Kinley mener nemlig vi må tenke helt
nytt om ledelse og lederegenskaper.
– I løpet av de siste 50 årene har vår tilnærming til å vurdere, velge og utvikle ledere dreid seg om kompetanse og
evner. Vi har trodd på ideen om at det er visse lederegenskaper, ferdigheter og atferd som kan sikre suksess på enhver arena, når som helst og hvor som helst, ser Kinley, og
fortsetter:
– Men etter hvert som arbeidslivet er blitt mer sammensatt, foranderlig og mangfoldig, har virkningen av ledernes
egenskaper og atferd blitt mye mindre forutsigbar. I dagens
verden er det ingen modell for ledelse som kan garantere
suksess lenger.
Dermed kommer han inn på teorien i boken sin: At man
organisasjoner og deres ledere i dag må fokusere seg mindre på hvordan lederne oppfører seg og mer på den faktiske effekten de ulike lederne har på sine omgivelser.
– Etter hvert som ledere får mer ansvar eller klatrer på
karrierestigen, vil rollen deres handle stadig mindre om å
gjøre ting selv, men dreie seg mye mer om å skape et riktig miljø, eller et godt «operativsystem» (OS) slik at andre
mennesker evner å levere godt, påpeker Kinley.
Dette «operativsystemet» ditt avgjør ifølge forfatterne
hva slags virkning du har på menneskene og prosessene
rundt deg, og det miljøet dette skaper.

«I stedet avhenger
din suksess som
leder av hvor du
er og hvem du er
sammen på en gitt
dag og i en gitt
situasjon»

• Ikke tro at du alltid må ta et steg oppover. Du kan
også strekke deg ved å bevege deg sideveis.
• Ikke vær utålmodig, men vær klar over ulempene ved
å bli for lenge i samme jobb.
• Ikke avvis hodejegere som tar kontakt – det er en
mulighet til å lære om markedet.
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NIKOLAS KINLEY.
Foto: YSC-Consulting

ARBEIDSRETT

JURISTENE SVARER DEG

Advokat og partner Kari Bergeius Andersen ved Advokatfirmaet
Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) DA svarer på spørsmål om
arbeidsrett. Med seg har hun Benedicte Hille, Kristian Foss
Aalmo, Helene Larsen Brustad og Sindre Dahl Christensen.
Spørsmål sendes til: red@dagensperspektiv.no.
Tjenesten er gratis.

Ønsker å si opp stilling

SPØRSMÅL: E
 g er sjukmeldt. No ynskjer eg å seie opp stillinga mi. Kan eg gjera det sjølv om eg går sjukmeldt for augeblikket? Kan eg i så fall vere sjukmeldt ut oppsigelsestida mi?

SVAR: Ja, det har ingen betydning for din adgang til å si opp
stillingen din at du er sykmeldt for ø
 yeblikket. Dersom du
fortsetter å være sykmeldt, vil du kunne ha rett til å være
fraværende fra arbeidsstedet frem til oppsigelsestiden din
går ut. Du har imidlertid plikt til å medvirke til arbeidsgivers oppfølging av sykefraværet ditt i denne perioden.
SBDL v/Sindre Dahl Christensen

Brudd på konkurranseklausul
SPØRSMÅL: Arbeidsavtalene i vår virksomhet ble endret som
følge av nye regler om konkurranseklausuler i kapittel 14A.
De ansatte har derfor krav på redegjørelse, kompensasjon
mv. Vi beholdt imidlertid bestemmelsene om konvensjonalbot – dvs. at de ansatte kan ilegges konvensjonalbot dersom
den bryter konkurranseklausulen i perioden konkurranseklausulen gjelder. Vi har nå oppdaget at en av våre tidligere
ansatte har brutt sin konkurranseklausul og vi har sendt brev
om at vi vil ilegge han konvensjonalbot. De ansatte mener vi
ikke har lov til det som følge av de nye reglene – er det riktig?
SVAR: D
 e nye reglene som kom i 2016 regulerer ikke adgangen til å ha bestemmelser om konvensjonalbot. Det
er følgelig avtalerettslige prinsipper som gjelder. Som et
utgangspunkt er slike avtaler gyldige, med mindre de er
«urimelige». I vurderingen av om bestemmelsen om konvensjonalbot er urimelig må det gjøres en helhetsvurdering i det konkrete tilfellet og momenter som partenes
stilling, om bruddet har medført at arbeidsgiver lider et
tap (kundeflukt mv.) og arbeidstakerens økonomiske stilling. Dersom beløpet er særlig høyt i det konkrete tilfellet,
og tapet til virksomheten er fraværende, vil det raskt være
urimelig å gå til skrittet å ilegge konvensjonalbot. Den som
er bundet av konkurranseklausulen vil i tilfelle måtte gå til
søksmål om konvensjonalbotens gyldighet. Vår erfaring er
at slike saker best løses i forhandlinger.
SBDL v/Kristian Foss Aalmo

Rett til utdannings
permisjon?
SPØRSMÅL: En av våre ansatte har søkt om to års permisjon, da han ønsker å studere. Den ansatte arbeider hos
oss som IT-konsulent, men han ønsker å påbegynne en
utdannelse som lærer. Er vi forpliktet til å innvilge slik permisjon? Vi vil jo aldri kunne dra nytte av dette, da vi er et
IT-selskap.
SVAR: A
 rbeidstakeres rett til utdanningspermisjon reguleres i arbeidsmiljøloven § 12-11. Vilkårene er at arbeids
takeren har vært i arbeidslivet i tre år og vedkommende
må ha vært ansatt hos arbeidsgiver de siste to år. Dersom
din ansatte oppfyller disse vilkårene, vil han som utgangspunkt ha rett til heltids- eller deltidspermisjon i inntil tre
år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Lærerutdannelse vil her være å anse som et organisert tilbud. Dersom
arbeidstakeren fra tidligere har gjennomgått grunnskoleog videregående utdanning må utdanningen det søkes
permisjon for i tillegg være yrkesrelatert. Det er tilstrekkelig at utdanningen er arbeidsmarkedsrelevant, hvilket
betyr at det ikke er noe krav om at utdanningen vil kunne
ha betydning for den stilling arbeidstakeren besitter i dag.
I utgangspunktet vil derfor deres arbeidstaker ha rett til to
års studiepermisjon for å påbegynne utdannelse som lærer.
Det finnes likevel et unntak fra dette utgangspunkt, dersom innvilgelse av permisjon vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Unntaket er imidlertid strengt, og det er
arbeidsgiver som må bevise at innvilgelse av permisjon
faktisk vil få slike negative konsekvenser for virksomheten.
Momenter i vurderingen som må foretas er blant annet
om arbeidstakeren har en stilling hvor han er enkel eller
vanskelig å erstatte med en vikar. Videre vil permisjonens
varighet samt deres muligheter for å redusere ulempene
være av betydning.
Arbeidsgiver har uansett rett på et skriftlig varsel fra
arbeidstaker. Her skal det fremgå hva som er utdanning
ens faglige innhold, permisjonens varighet og eventuelt
opptak ved utdanningsinstitusjon. I tillegg må arbeids
takeren begrunne yrkesrelevansen. Dersom dere mener
at vilkårene for utdanningspermisjon ikke er til stede, skal
dere snarest mulig og senest innen seks måneder skriftlig
underrette arbeidstaker om dette.
Dersom det er tvist om ovennevnte vilkår er oppfylt
eller ikke, kan saken bringes inn for tvisteløsningsnemnda
etter at arbeidsgivers svarfrist er utløpt.
SBDL v/Kari Bergeius Andersen

«En av våre ansatte har søkt om
to års permisjon, da han ønsker å
studere. Dette da vedkommende
ønsker å studere. Er vi forpliktet
til å innvilge slik permisjon?»

MATINDUSTRIEN | 2020 #01

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT OG PAPIR

Hvem Leverer Hva™
Eson Pac Norge AS
Postboks 88, 1713 Gralum
Tel: 69 12 79 79
info@esonpac.com
www.esonpac.com

ENGANGSKLÆRTEMPERATURMÅLERE/
TERMOMETRE/ TEMPERATURLOGGERE
Bakken AS
Hasvold AS
22 72 59 50
Tlf: 22 9144 00 Tlf:
www.hasvold.no
SKO www.bokken.no Impex Produkter AS
HANSKER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Tlf: 22 32 77 20
www.impex.no

www.inlineprosess.no

post@thunautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no

HANSKER
Tormatic AS
Tlf: 33 16 50 20
www.tormatIc.no
Skala Prosessteknikk
AS
DIVERSE
Tlf: 23 05 28 00 SKILTING/FASADESKILT/
LABORATORIEINSTRUMENTER
Skalapost@skala.no
Prosessteknikk AS
BILDEKOR/VINDUSDEKOR
Tlf: 23 05 28 00
Norstamp AS
post@skala.no
Etikett & Emballasje
www.skala.no
www.skala.no

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thuneautomasjon.no
KAPSLER/KORKER
Modulpac AB
www.thuneautomasjon.no
Tlf: +46 372 25 500

KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
REGULERINGSVENTILER
SJAKTLER
Emballagegruppen A/S
Tlf: +45 76 73AS
30 00
Skala Prosessteknikk
mail@emballagegruppen.dk
Tlf:FOR
23TRUCK05 28 00www.emballagegruppen.dk
CONTAINERE
HÅNDTERING
Pac Norge AS
post@skala.no Eson
TPS Rental Systems Ltd.
Postboks 88, 1713 Gralum
Kungsporten 4A, S-42750 Billdal
69 12 79 79
www.skala.no Tel:
Tlf: +46 734 20 73 50
info@esonpac.com
www.tpsrentalsystems.com

SKO
EDB-SYSTEM
EDB/DATA/PROGRAMVARE/
Skala Prosessteknikk
AS
SOFTWARE
InLine Prosess AS
Tlf:
05 28 00 Agrippa Solutions AS
Tlf: 33
19 29 23
15
Tlf.: 33 38 22 22
www.inlineprosess.no
post@skala.no info@agrippa.no
www.agrippa.no
PROSESSTYRING/
og kostnadseffektiv prosjektAUTOMATISERING
www.skala.no Seriøs
ledelse, datafangst for internkontroll

Norstamp AS
TEMPERATURMÅLERE/
Etikett & Emballasje
33 48 45 00
TERMOMETRE/Tlf:
TEMPERATURetikett@norstamp.no
www.norstamp.no
LOGGERE
Tetra PAk Norge AS
KRYMPEFOLIE
Tlf: 67 83 30 00
Hasvold AS
www.tetrapak.com
Baca Plastindustri AS
www.tetrapakprotects.no
23 Nesttun, 5852 Bergen
Tlf: 22 72 59 50Postboks
Tlf: 55 92 77 77
DYPTRYKKSFILMER/
post@baca.no
www.hasvold.no
EMBALLASJELAMINATER
www.baca.no
DRIKKEKARTONG
Elopak AS
Tlf: 31 27 10 00
www.elopak.no

Arne B. Corneliussen AS
Tlf: 22 88 46 00
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no

og rapportering.

lT AS
AUTOMASJON Isonor
IsoMat og Visma Global, Norges mest

utbredte bransjeløsning for næringsmiddelindustrien.

AUTOMATIKK/INSTRUMENTER
Tlf: 92 037 037
www.isonor.no
PLS-teknikk AS
InLine
Tlf: 22
75 74 00 Prosess AS
EMBALLASJE
firmapost@pls.no
Tlf: 33 19 29 15 ABSORBENTER TIL KJØTTwww.pls.no
OG FISKEINDUSTRIEN
Skalawww.inlineprosess.no
Prosessteknikk AS
Bjarne Johnsen AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

www.paller.no

Tlf: 55 98 32 00
www.bjas.no

ELEKTRONIKK - KABLER
Murrelektronik AS

P.W. Solsrud AS
Tlf: 63 98 95 20
per@solsrud.no

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00LIM/LIMSYSTEM/HOTMELT/
SMELTELIM
Krystal AS
post@skala.no Tlf: 32 26 52 50
www.krystal.no
www.skala.no

EPS (EKSPANDERT POLYSTYREN)/
STYROPOR/SKUMPLAST
Nesseplast AS
Sjøarsvegen 4, 6899 Balestrand
Tlf: 57 69 47 50
nesseplast@nesseplast.no
www.nesseplast.no

Wipak Norway NUF
Tlf: 905 42 827
info.norway@wipak.com
www.wipak.com

Per Aga Styringsteknikk
Tlf: +47 92 83 35 77
www.pastyring.no

LAMINAT/PLASTLAMINAT/
PLASTFILM/EMBALLASJEFILM
Arne B. Corneliussen AS
Tlf: 22 88 46 00
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no

Impex Produkter AS
Tlf: 22 32 77 20
ENGANGSPALLER
Bruland Pallefabrikk
www.impex.no
Tlf: 57 72 22 90

GLASSEMBALLASJE
Ardagh Group Moss AS
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling
Tlf: 69 91 00 40/42
geir.aasnesoardaghgroup.com
www.ardaghgroup.com

InLine Prosess AS
Tlf: 33 19 29 15
www.inlineprosess.no

www.esonpac.com

ALUMINIUMSEMBALLASJE/
BLIKKEMBALLASJE/
METALLEMBALLASJE
Plus Pack Norge AS
Tlf: +47 91146 112
b.graff@pluspack.com
www.pluspack.no

MÅLEINSTRUMENTER
Impex Produkter AS
Tlf: 22 32 77 20
www.impex.no

Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

www.modulpac.com

BØLGEPAPP/MASSIV PAPPEMBALLASJE/E-FLUTE
Smurfit Kappa Norpapp AS
Tlf: 815 20 210
www.smurfitkappa.no

KAPSLER/KORKER
Modulpac AB
Tlf: +46 372 25 500
www.modulpac.com

ELEKTRONIKK - KABLER
Murrelektronik AS
Tlf: 32 17 90 80
post@murrelektronik.no
www.murrelektronik.no

GLASSEMBALLASJE
Ardagh Group Moss AS
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling
Tlf: 69 91 00 40/42
geir.aasnesoardaghgroup.com
www.ardaghgroup.com

BOKSER/BEGRE I PLAST/
BEGEREMBALLASJE
Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
SJAKTLER
Emballagegruppen A/S
Tlf: +45 76 73 30 00
mail@emballagegruppen.dk
www.emballagegruppen.dk

Skala Prosessteknikk
AS AS
Skala Prosessteknikk
23 05 28 00
Tlf: 23 05 28 00 Tlf:
post@skala.no
AUTOMASJON
AUTOMATIKK/INSTRUMENTER
post@skala.no www.skala.no
InLine Prosess AS
Thune Automasjon AS
www.skala.no
Tlf: 33
19 29 15
Tlf: 950 68 601

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT O

FLEKSIBEL EMBALLASJE
Arne B. Corneliussen AS
Tlf: 22 88 46 00
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no

National Lim Norge AS
Enedistributør for Henkel-lim
Tlf: 22 80 93 60
www.national-lim.no

Thune Automasjon AS
Nordic NO AS
Tlf: 950 68 601Robatech
Tlf: 32 14 23 75
Flextrus AB
info@robatech.no
Tlf: +46post@thunautomasjon.no
461 83 000
www.robatech.no
info@flextrus.com
www.thuneautomasjon.no
www.flextrus.com
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Tormatic AS
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ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Wipak Norway NUF
Tlf: 905 42 827
info.norway@wipak.com
www.wipak.com

BOKSER/BEGRE I PLAST/
BEGEREMBALLASJE
Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

REGULERINGSVENTILER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

ALUMINIUMSEMBALLASJE/
BLIKKEMBALLASJE/
METALLEMBALLASJE
Plus Pack Norge AS
Tlf: +47 91146 112
b.graff@pluspack.com
www.pluspack.no

BØLGEPAPP/MASSIV PAPPEMBALLASJE/E-FLUTE
Smurfit Kappa Norpapp AS
Tlf: 815 20 210
www.smurfitkappa.no

ENGANGSKLÆR
Bakken AS
Tlf: 22 9144 00
www.bokken.no

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thuneautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no

CONTAINERE FOR TRUCKHÅNDTERING
TPS Rental Systems Ltd.
Kungsporten 4A, S-42750 Billdal
Tlf: +46 734 20 73 50
www.tpsrentalsystems.com

ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO

DRIKKEKARTONG
Elopak AS
Tlf: 31 27 10 00
www.elopak.no

Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

Hvem Leverer Hva™

ELEKTRONIKK - KABLER
Murrelektronik AS
Tlf: 32 17 90 80
post@murrelektronik.no

Tormatic AS
Tlf: 33 16 50 20
www.tormatIc.no

Kontakt Kari Nordgaard-Tveit for DIN oppføring: tlf: 22 70 83 00 - kari@nemitek.no
Kontakt Kari Nordgaard-Tveit for DIN oppføring: tlf: 22 70 83 00 - kari@nemitek.no

OG PAPIR

Schoeller Allibert Sweden AB
Tlf.:+46 706 107 065
Schoeller
Allibert Sweden AB
anders.johannesson@schoellerallibert.com
Tlf.:+46
706
107 065
www.schoellerallibert.com
anders.johannesson@schoellerallibert.com
Containere, paller og kasser i plast

www.schoellerallibert.com

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thunautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no

Tlf: 22 66 62 20
Norengros
AS
www.norengros.no
Tlf: 22 66 62 20
www.norengros.no
Plus Pack Norge AS

Containere, paller og kasser i plast

Sealed Air Norway
Tlf: 62 33 02 00
Sealed
Air Norway
www.sealedair-emea.com
Tlf: 62 33 02 00
www.sealedair-emea.com
PLASTKASSER/PLASTPALLER/

EMBALLERINGSMASKINER/
PAKKEMASKINER
EMBALLERINGSMASKINER/
PAKKEMASKINER
AEROSOLER
Aerosol
Scandinavia AB
AEROSOLER
Box 61, SE-18621 Vallentuna, Sverige
Aerosol
Tlf: +46 8Scandinavia
511 88 800 AB
Box 61, SE-18621 Vallentuna, Sverige
Tlf:
+46 8 511 88 800
EMBALLERINGSMASKINER/PAKKE-

POSELUKKEMASKINER/
POSESVEISEMASKINER/
POSELUKKEMASKINER/
POSEPAKKEMASKINER
POSESVEISEMASKINER/
Skala Prosessteknikk AS
POSEPAKKEMASKINER
Tlf: 23 05 28 00
Skala
Prosessteknikk AS
post@skala.no
Tlf:
23 05 28 00
www.skala.no
post@skala.no
www.skala.no
STANSER

AUTOMATIKK/INSTRUMENTER
InLine Prosess AS
Tlf: 33 19 29 15
www.inlineprosess.no

MATEMBALLASJE/NÆRINGSMIDDELEMBALLASJE
MATEMBALLASJE/NÆRINGSEmpakk
AS
MIDDELEMBALLASJE
Tlf: 69 32 69 10
Empakk
AS
www.empakk.no
Tlf: 69 32 69 10
www.empakk.no
Norengros AS

MASKINER/PAKKELINJER
Wipak
Norway NUF STANSER
ALUMINIUMSEMBALLASJE/
EMBALLERINGSMASKINER/PAKKEStanseformfabrikken AS
Empakk
AS
MASKINER/PAKKELINJER
Iddev. 66, 1769 Halden
PLASTCONTAINERE/STORSEKKER
Stanseformfabrikken
AS
Tlf:
69
32
69
10
Tlf:
905
42
827
BLIKKEMBALLASJE/
Tlf: +47 91146 112
PLASTKASSER/PLASTPALLER/
Tlf: 69 17 80 80
Empakk
AS
Plus
Pack
Norge
AS
SP-System
Iddev.
66,
1769
Halden
www.empakk.no
b.graff@pluspack.com
PLASTCONTAINERE/STORSEKKER
www.stanseform.no
Tlf: 69 32 69 10
Tlf:
+47 91146 112
Tlf: 70 10 00 20 eller 9716 16 96 info.norway@wipak.com
Tlf: 69 17 80 80
www.pluspack.no
METALLEMBALLASJE
SP-System
www.empakk.no
b.graff@pluspack.com
www.sp-system.no
www.stanseform.no
GEA
Norway
AS
Tlf: 70 10 00 20 eller 9716 16 96
VAKUUMPAKKEMASKINER
www.pluspack.no
GEA Food Solutions Nordic
Stenqvist AS
www.wipak.com
www.sp-system.no
GEA
Norway
AS
Skala
Prosessteknikk AS
PlusTlf:
Pack
Norge AS PLASTSEKKER
VAKUUMPAKKEMASKINER
Tlf: 22 02 16 00
32 21 36 50
GEA
Food Solutions Nordic
Stenqvist
AS
Tlf:
23
05 28 00
www.gea.com
Aurskog - Drammen
Baca Plastindustri AS
Skala
Prosessteknikk AS
PLASTSEKKER
Tlf: 22 02 16 00
Tlf:
32 2191146
36 50
post@skala.no
Tlf: +47
112
info@stenqvist.com
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen www.gea.com
Tlf:
23 05 28 00
Aurskog
- Drammen
Baca
www.skala.no
MPack AS
www.stenqvist.com
Tlf: 55Plastindustri
92 77 77 AS
post@skala.no
GLASSEMBALLASJE
info@stenqvist.com
Postboks
23
Nesttun,
5852
Bergen
Tlf: 62 35 66 66
b.graff@pluspack.com
post@baca.no
www.skala.no
MPack
AS
www.stenqvist.com
Tlf:
55 92 77 77
ENERGISENTRALER
www.mpack.no
PALLER/TREPALLER/
www.baca.no
Tlf: 62 35 66 66
post@baca.no
Ardagh
Group
Moss
AS
www.pluspack.no
TREEMBALLASJE
ENERGISENTRALER
VARMEVEKSLERE
www.mpack.no
PALLER/TREPALLER/
www.baca.no
Smurfit Kappa Norpapp AS
POSER (PAPIR/PLAST)/
Bruland Pallefabrikk
Skala
Prosessteknikk AS
TREEMBALLASJE
VARMEVEKSLERE
Tlf: 815 20 210
BÆREPOSER/PAPIRBÆREPOSER/Dillingtoppen
Dilling
Tlf: 57 72 22 90
Smurfit
Kappa Norpapp9,
AS 1570Tlf:
23 05 28 00
POSER
(PAPIR/PLAST)/
Bruland
Pallefabrikk
www.smurfitkappa.no
Skala
Prosessteknikk AS
PLASTBÆREPOSER
www.paller.no
Tlf: 815 20 210
post@skala.no
BÆREPOSER/PAPIRBÆREPOSER/
Tlf: 57 72 22 90
Tlf:
23 05 28 00
Tlf:
69
91
00
40/42
BOKSER/BEGRE
I
PLAST/
Baca
Plastindustri
AS
www.smurfitkappa.no
www.skala.no
PLASTBÆREPOSER
www.paller.no
PLASTEMBALLASJE
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen Thomas Thiis AS/Plastmaskiner AS post@skala.no
Baca
Tlf: 32 84 84 50
geir.aasnesoardaghgroup.com
BEGEREMBALLASJE
Arne B. Corneliussen AS
Tlf: 55Plastindustri
92 77 77 AS
Thomas
Thiis AS/Plastmaskiner AS www.skala.no
ETIKETTERING/PRODUKTPLASTEMBALLASJE
Postboks
23
Nesttun,
5852
Bergen
post@thiis.no
Tlf: 22 88 46 00
post@baca.no
Tlf:
32
84
84
50
MERKING
Arne
B. Corneliussen AS
Tlf:
55 92 77 77
www.thiis.no
ETIKETTERING/PRODUKTwww.ardaghgroup.com
office@abcorneliussen.no
www.baca.no
post@thiis.no
Tlf:
22
88
46
00
post@baca.no
Norstamp
AS
MERKING
ADRESSERING/MERKING
www.abcorneliussen.no
www.thiis.no
office@abcorneliussen.no
www.baca.no
Thune Automasjon AS
STREKKFILM
ADRESSERING/MERKING
ACT LOGIMARK AS
www.abcorneliussen.no
Tlf: 950 68 601
Etikett
& Emballasje
Baca Plastindustri
AS
Thune
Automasjon AS
Tlf: 63 94 61 00
Baca
Plastindustri AS
STREKKFILM
post@thunautomasjon.no
ACT
LOGIMARK AS
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen
Tlf:
950 68 601
KAPSLER/KORKER
www.act-gruppen.com
Baca
Plastindustri
AS
www.thuneautomasjon.no
Tlf:
63
94 61 00
Baca
Plastindustri
AS
Tlf: 55 48
92 77 77
post@thunautomasjon.no
ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
Tlf:
55
92
77
77
Tlf: 33
45
00
Postboks
23 Nesttun, 5852 Bergen Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen
www.act-gruppen.com
post@baca.no
www.thuneautomasjon.no
sporings- og kontrolløsninger til
post@baca.no
Tlf:
55
92
77
77
PAKKEROBOTER/ROBOTPAKKEModulpac
AB
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
Tlf:
55 92 77 77
www.baca.no
næringsmiddelindustrien. Vi har
www.baca.no
etikett@norstamp.no
post@baca.no
MASKINER/ROBOTISERING
sporings- og kontrolløsninger til
post@baca.no
PAKKEROBOTER/ROBOTPAKKEhardware, software og kompetanse
www.baca.no
Vi har
www.baca.no
Skala
Prosessteknikk
AS 500 næringsmiddelindustrien.
Tlf:
+46
372
25
Bergen Plastics AS
MASKINER/ROBOTISERING
som er bygget opp siden 1990.
Skala
Prosessteknikk
AS
www.norstamp.no
hardware, software og kompetanse
Tlf:
23
05
28
00
Tlf: 55 92 57 20
Tlf: 23 05 28 00
Skala
Prosessteknikk AS
Bergen
Plastics AS
som er bygget opp siden 1990.
Skala
Prosessteknikk AS
post@skala.no
www.modulpac.com
www.bergen-plastics.no
BLEKKSTRÅLEMERKING/
post@skala.no
Tlf:
23
05 28 00
Tlf: 55 92 57 20
Tlf:
23
05
28
00
www.skala.no
BLEKKSTRÅLESKRIVERE
www.skala.no
post@skala.no
www.bergen-plastics.no
BLEKKSTRÅLEMERKING/
post@skala.no
mabsEmballasje AS
www.skala.no
BØLGEPAPP/MASSIV
PAPPBLEKKSTRÅLESKRIVERE
ACT LOGIMARK AS
www.skala.no
Thune
Automasjon
AS
Tlf: Marit: 958 78 725
VAKUUMPOSER
mabsEmballasje
Tlf: 63 94 61 00
Tlf: 950 68 601
Tlf: Maj-Brith: 917AS76 051
KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
ACT
LOGIMARK AS
Thune
Automasjon AS
Tlf:
Marit: 958 78 725
Arne
B. Corneliussen AS
EMBALLASJE/E-FLUTE
www.act-gruppen.com
VAKUUMPOSER
post@thunautomasjon.no
marit@mabsprodukter.no
Tlf:
63
94 61 00
Tlf:
950 68 601
Tlf:
Maj-Brith:
917
76
051
Tlf:
22
88
46
00
ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
www.thuneautomasjon.no
mabs@mabsproduker.no
Arne
B. Corneliussen AS
SJAKTLER
www.act-gruppen.com
post@thunautomasjon.no
marit@mabsprodukter.no
office@abcorneliussen.no
sporings- og kontrolløsninger til
www.mabsprodukter.no
Tlf:
22
88
46
00
Smurfit
Kappa Norpapp
AS
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
www.thuneautomasjon.no
mabs@mabsproduker.no
www.abcomeliussen.no
næringsmiddelindustrien. Vi har
PALLETERINGSMASKINER
office@abcorneliussen.no
Emballagegruppen
A/S
sporings- og kontrolløsninger til
www.mabsprodukter.no
hardware, software og kompetanse
/PALLETERINGSAUTOMATER
Nesseplast
AS
www.abcomeliussen.no
næringsmiddelindustrien. Vi har
PALLETERINGSMASKINER
Tlf: 815
20
210
P.W.
Solsrud
AS
som er bygget opp siden 1990.
Nessane, 6899 Balestrand
Holmek
Palletering
AS
Tlf:
+45
76
73
30
00
hardware, software og kompetanse
/PALLETERINGSAUTOMATER
Nesseplast
AS
Tlf:
63
98
95
20
Tlf: 57 69 47 50
P.W.
Solsrud
AS
Tlf:
71
52
56
88
som er bygget opp siden 1990.
www.smurfitkappa.no
Nessane,
6899
Balestrand
per@solsrud.no
Holmek
Palletering
AS
Kameleon Coding Automation AS
nesseplast@nesseplast.no
Tlf: 63 98 95 20
www.holmek.no
mail@emballagegruppen.dk

AUTOMASJON

SKO
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Impex Produkter AS
Tlf: 22 32 77 20
www.impex.no

TEMPERATURMÅLERE/
TERMOMETRE/ TEMPERATURLOGGERE
Hasvold AS
Tlf: 22 72 59 50
www.hasvold.no
Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thuneautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no

Tlf: 41 53 53 00
Kameleon
Coding Automation AS
post@kameleongruppen.no
Tlf:
41
53
53
00
www.kameteongruppen.no
post@kameleongruppen.no
www.kameteongruppen.no
DATOMERKEMASKINER

www.emballagegruppen.dk
Tlf: 611 97 199
Intek
Engineering AS
post@intek.no
Tlf:
611 97 199
www.intek.no
post@intek.no
www.intek.no
Skala Prosessteknikk AS

Coding Automation AS
DATOMERKEMASKINER
Eson Pac Norge AS Kameleon
Tlf: 4153 53 00
Kameleon
Coding Automation AS
post@kameleongruppen.no
Tlf: 23 05 28 00
Tlf:
4153 53 00
Skala
Prosessteknikk
Postboks
88,AS1713 Gralum
www.kameleongruppen.no
post@skala.no
post@kameleongruppen.no
Tlf: 23 05 28 00
www.kameleongruppen.no
post@skala.no
Tel:www.skala.no
69
12
79
79
ETIKETTER
www.skala.no
PALLEVENDER/PALLESKIFTER
ACT LOGIMARK AS
ETIKETTER
info@esonpac.com
Tlf: 63 94 61 00
Teo
Teknikk AS
PALLEVENDER/PALLESKIFTER
ACT
LOGIMARK AS
www.act-gruppen.com
Tlf: 5179 84 00
www.esonpac.com
Tlf:
63
94 61 00
Teo
Teknikk
AS
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
teo@teo.no
Tlf:
5179 84 00
www.teo.no
teo@teo.no
www.teo.no

Norstamp AS
Etikett & Emballasje
MATINDUSTRIEN | 2020 #01
33 48 45 00
Se nettversjon påTlf:
www.matindustrien.no

www.act-gruppen.com
sporings- og kontrolløsninger til

ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
næringsmiddelindustrien. Vi har
sporings- og kontrolløsninger til
hardware, software og kompetanse
næringsmiddelindustrien. Vi har
som er bygget opp siden 1990.
hardware, software og kompetanse
som er bygget opp siden 1990.

Hvem Leverer Hva™

DRIKKEKARTONG
Elopak AS
Tlf: 31 27 10 00

www.ardaghgroup.com
geir.aasnes@ardaghgroup.com
www.ardaghgroup.com

Tlf: 71 52 56 88
www.holmek.no
Intek Engineering AS

ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO

REGULERINGSVENTILER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

www.pluspack.no
P.W. Solsrud AS
Tlf: 63 98 95 20
P.W.
Solsrud AS
per@solsrud.no
Tlf: 63 98 95 20
per@solsrud.no

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

EMBALLASJEDESIGN
EMBALLASJEDESIGN
CONTAINERE
FOR
TRUCKTlf: 91136 462
by north™
Nopla
AS
EMBALLASJEDESIGN
www.nopla.no
Tlf: 930 57 860
Tlf: 91136 462
HÅNDTERING
by
north™
post@bynorth.no
www.nopla.no
Tlf:
930 57 860
Nordic Pack AS
www.bynorth.no
post@bynorth.no
Tlf:
69
91
00
00
TPSNordic
Rental
Pack AS Systems Ltd.
www.bynorth.no
info@nordicpack.no
FLASKEDEKOR/DEKOR AV
Tlf:
69
91
00 00
www.nordicpack.no
FLASKERBilldal
Kungsporten
info@nordicpack.no4A, S-42750
FLASKEDEKOR/DEKOR AV
www.nordicpack.no
Ardagh Group Moss AS
FLASKER
Plus Pack Norge AS
Tlf: +46
734
9, 1570 Dilling
Tlf: +47 91146
112 20 73 50 Dillingtoppen
Ardagh
Group
Moss AS
Plus
Pack
Norge
AS
Tlf:
69
91
00
40/42
b.graff@pluspack.com
Dillingtoppen
9, 1570 Dilling
Tlf:
+47
91146
112
www.tpsrentalsystems.com
geir.aasnes@ardaghgroup.com
www.pluspack.no
Tlf: 69 91 00 40/42
b.graff@pluspack.com

HANSKER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

per@solsrud.no
EMBALLASJEDESIGN

ENGANGSKLÆR
Bakken AS
Tlf: 22 9144 00
www.bokken.no

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Tlf:
57 69 47 50
www.nesseplast.no
nesseplast@nesseplast.no
www.nesseplast.no
Nopla AS

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT

RFID (RADIO FREQUENCY
RFID
(RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION)/EPC
IDENTIFICATION)/EPC
(ELECTRONIC PRODUCT CODE)
(ELECTRONIC PRODUCT CODE)
ACT LOGIMARK AS
ACT
LOGIMARK
Tlf: 63
94 61 00 AS
Tlf:
63
94 61 00
www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,

Hvem Leverer Hva™

Thune Automasjon
AS 1969 og har i dag ca.
DNE
ble etablert iDNE
200 medlemmer.
arbeider for a
medlemmer.
arbeider for
a og
øke forståelsen
forDNE
emballasjens
rolle
Tlf: 950 68 601200
øke
forståelsen
forå:emballasjens rolle og
funksjon
gjennom
gjennom å: kompetanse i
CodelT post@thuneautomasjon.no
AS
•funksjon
Styrke næringslivets
CodelT
•emballasjespørsmål.
Styrke næringslivets kompetanse i
Tlf: 22 10AS73 80
emballasjespørsmål.
Tlf:
22 10 73 80
• Være bindeledd mellom næringsliv
post@codeit.no
www.thuneautomasjon.no
• Være
bindeledd
mellom inæringsliv
post@codeit.no
og
offentlige
myndigheter
emballasjewww.codeit.no

Eson Pac Norge AS
Postboks 88, 1713 Gralum
Tel: 69 12 79 79
info@esonpac.com
www.esonpac.com
Kameleon Coding Automation AS
Kameleon
Coding
Tlf: 41 53 53
00 Automation AS
Tlf:
41 53 53 00
post@kameleongruppen.no
post@kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no

ENGANGSKLÆR
Bakken AS
ETIKETTERINGSMASKINER
Tlf: 22 9144 00 ETIKETTERINGSMASKINER
ACT LOGIMARK AS
ACT
LOGIMARK
Tlf: 63
94 61 00 AS
Kameleon Coding Automation AS
Tlf:
63 94 61 00
www.bokken.no
www.act-gruppen.com
Kameleon
Coding
Automation
AS
Tlf: 41 53 53 00
www.act-gruppen.com
Tlf:
41 53 53 00
post@kameleongruppen.no
post@kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no

ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
sporingsog kontrolløsninger
til
sporingsog
kontrolløsninger
til
næringsmiddelindustrien. Vi har
næringsmiddelindustrien.
Vi har
hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som er bygget
opp siden
1990.
som er bygget opp siden 1990.

www.codeit.no

SPORBARHET/SPORING/EDI
SPORBARHET/SPORING/EDI
ACT LOGIMARK AS
ACT63
LOGIMARK
Tlf:
94 61 00 AS
Tlf:
63 94 61 00
www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,

REGULERINGSVENTILER
Skala
Prosessteknikk AS
ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
sporingsog kontrolløsninger
til
sporings-Tlf:
og kontrolløsninger
til 28 00
23
05
næringsmiddelindustrien.
Vi har
næringsmiddelindustrien.
Vi har
hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som
er bygget
opp siden
1990.
post@skala.no
Sjømat Norge
som er bygget opp siden 1990.
Sjømat
Norge
Postboks
5471 Majorstuen,
Postboks
5471 Majorstuen,
CodelT www.skala.no
AS
0305
Oslo
CodelT
AS
0305 Oslo
Tlf: 22 10 73 80

KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
SJAKTLER
Emballagegruppen A/S
Tlf: +45 76 73 30 00
mail@emballagegruppen.dk
www.emballagegruppen.dk

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00 Barcom AS
Tlf: 67 97AS
83 20
post@skala.no Barcom
Tlf:
67 97 83 20
post@barcom.no
post@barcom.no
www.barcom.no
www.skala.no
Skipnes
Etikett AS
www.barcom.no
Skipnes Etikett AS
Norstamp AS
Norstamp
AS
Etikett & Emballasje
Etikett
& Emballasje
Tlf: 33 48
45 00
Tlf:
33 48 45 00
etikett@norstamp.no
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no
www.norstamp.no
Tlf: 40 00 52 75
Tlf:
40 00 52 75
etikett@skipnes.no
etikett@skipnes.no
www.skipnes.no
www.skipnes.no

Ellco Etikett Trykk AS
Ellco
Tlf: 67Etikett
06 20 Trykk
40 AS
Tlf:
67 06 20 40
mail@ellco.no
mail@ellco.no
www.ellco.no
www.ellco.no

Tlf:
63 94 61 00
www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,

etikett@skipnes.no
www.skipnes.no
www.skipnes.no

HANSKER
StrongPoint
StrongPoint
Slynga 10, 2005 Rælingen
Kameleon AS
Coding Automation AS
Slynga
10, 2005 Rælingen
Skala
Prosessteknikk
Tlf: 03254
Kameleon
Coding
Tlf: 41 53 53
00 Automation AS
Tlf:
03254
info.no@strongpoint.com
Tlf:
41
53
53
00
info.no@strongpoint.com
Tlf: 23 05 28 00 post@kameleongruppen.no
www.strongpoint.no
post@kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
www.strongpoint.no
post@skala.no www.kameleongruppen.no
ETIKETTER/SELVKLEBENDE
Skipnes Etikett AS
ETIKETTER/SELVKLEBENDE
Skipnes
ACT LOGIMARK AS
Tlf: 4000Etikett
5275, AS
Fax: 73 82 63 10
www.skala.no
ACT
LOGIMARK
AS
Tlf:
4000 5275, Fax: 73 82 63 10
Tlf: 63 94 61 00
etikett@skipnes.no

www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,

sporings- og kontrolløsninger
til
AUTOMASJON
næringsmiddelindustrien.
Vi har
Norstamp
AS
næringsmiddelindustrien. Vi har
Norstamp AS

hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som
er bygget
opp siden
1990.
som er bygget opp siden 1990.

AUTOMATIKK/INSTRUMENTER
Kameleon Coding Automation AS
Kameleon
Coding
Tlf: 41 53 53
00 Automation AS
Tlf: 41 53 53 00
InLine
Prosess
AS
post@kameleongruppen.no
Skanem Stavanager AS
post@kameleongruppen.no
Skanem
Stavanager
www.kameleongruppen.no
Tlf: +47 90
4141 44 AS
www.kameleongruppen.no
Tlf:
+47
90
4141
44
Tlf:
33
19
29
15
post.stavanger@skanem.com
post.stavanger@skanem.com
MERKEUTSTYR FOR PAKKEwww.skanem.com
MERKEUTSTYR FOR PAKKEwww.skanem.com
MASKINER
www.inlineprosess.no
MASKINER
Skipnes Etikett AS
Skipnes
Etikett
Tlf: 40 00
52 75AS
Tlf:
40 00 52 75
etikett@skipnes.no
etikett@skipnes.no
www.skipnes.no
www.skipnes.no

www.act-gruppen.com
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,

ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
sporingsog kontrolløsninger
til
sporingsog kontrolløsninger
til
næringsmiddelindustrien.
Vi har
næringsmiddelindustrien.
Vi
har
hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som er bygget
opp siden
1990.
som er bygget opp siden 1990.

Tlf:
41 53 53 00
post@kameleongruppen.no
post@kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no

ner.
skoler TeMa-dager
og etater. Aktiv
forening
månedlige
i tillegg
til demed
månedlige
i tillegg til desom
omfattendeTeMa-dager
Næringsmiddeldagene
omfattende
Næringsmiddeldagene
som
går
over tre dager
og arrangeres i ulike
går
treårdager
byerover
hvert
i uke og
4. arrangeres i ulike
byer hvert år i uke 4.

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00GASS
GASS
GASS
TIL MODIFISERT ATMOSFÆRE/
post@skala.no
GASS TIL
ATMOSFÆRE/
GASS
TIL MODIFISERT
NÆRINGSMIDDELACT
LOGIMARK
AS
leverer
merke-,
GASS
TIL
NÆRINGSMIDDELsporings- og kontrolløsninger til
PRODUKSJON
sporingsog kontrolløsninger
til
www.skala.no
PRODUKSJON
næringsmiddelindustrien.
Vi har
Nippon Gases Norge AS
næringsmiddelindustrien. Vi har
YTTEREMBALLASJEMERKING
YTTEREMBALLASJEMERKING
ACT LOGIMARK AS
ACT
LOGIMARK
Tlf: 63
94 61 00 AS
Tlf:
63
94 61 00
www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,

hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som er bygget
opp siden
1990.
som er bygget opp siden 1990.

Nippon
Gases
Tlf:
977 74
277 Norge AS
Tlf:
977 74 277
bs_no@praxair.com
bs_no@praxair.com
www.nippongases.no
www.nippongases.no

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601 HÅNDVERKSTJENESTER
HÅNDVERKSTJENESTER
SVEISING/RUSTFRI OG
SVEISING/RUSTFRI
OG FOR
post@thunautomasjon.no
SERTIFISERT SVEISING
SERTIFISERT
SVEISING FOR
NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
www.thuneautomasjon.no
TH Rør-Sveis AS

Kameleon Coding Automation AS
Kameleon
Coding
Tlf: 41 53 53
00 Automation AS
Tlf:
41 53 53 00
post@kameleongruppen.no
post@kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no

Kameleon Coding Automation AS
Kameleon
Coding
Tlf: 41 53 53
00 Automation AS
Tlf:
41
53
53
00
post@kameleongruppen.no
post@kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
66 / 68

ELEKTRONIKK - KABLER
Murrelektronik AS

Tlf: 51 54 92 91
Tlf: 51 54 92 91
post@teknologiskmatforum.no
post@teknologiskmatforum.no
teknologiskmatforum.no
teknologiskmatforum.no
Opprettet 1949, og har ca. 600

Impex Produkter
AS1949,Landets
Opprettet
og harstørste
ca. 600
medlemmer.
ideelle
medlemmer.
Landets største
ideelle
og
bransjeuavhengige
faglige
forum
Tlf: 22 32 77 20forog bransjeuavhengige
faglige forumog
hele næringsmiddelindustrien,
for
hele næringsmiddelindustrien,
og
Kameleon Coding Automation AS
tilknyttede
leverandører, FoU-institusjoKameleon
Coding
www.impex.no
tilknyttede
leverandører,
Tlf: 41 53
53
00 Automation AS
ner. skoler og
etater. AktivFoU-institusjoforening med

Wipak Norway NUF
Tlf: 905 42 827
info.norway@wipak.com
www.wipak.com

Etikett & Emballasje
Etikett
& Emballasje
Tlf: 33 48
45 00
Tlf:
33 48 45 00
etikett@norstamp.no
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no
www.norstamp.no

ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
sporingsog kontrolløsninger
til

Tlf: 99 11 00 00
Tlf:
99 11 00 00
firmapost@sjomatnorge.no
firmapost@sjomatnorge.no
www.sjomatnorge.no
www.sjomatnorge.no
Sjømat Norge er en landsomfattende

TEMPERATURMÅLERE/
Sjømat
Norge er en landsomfattende
næringspolitiskarbeidsgiverorganisasjon
næringspolitiskarbeidsgiverorganisasjon
dekker hele verdikjeden fra fjord til
TERMOMETRE/som
TEMPERATURsom
hele verdikjeden
fra fjord til
borddekker
innen norsk
fiskeri- og havbruksbord innen
norsk
fiskeriog havbrukssektor.
Sjømat
Norge
er tilknyttet
LOGGERE
sektor.
Sjømathovedorganisasjon
Norge er tilknyttet (NHO).
Næringslivets
(NHO).
Hovedkontorethovedorganisasjon
ligger i Oslo, de andre
STREKKODEUTSTYR/STREKKODE- Næringslivets
Hovedkontoret
ligger
i
Oslo,
de
andre
Hasvold
AS
STREKKODEUTSTYR/STREKKODEkontorene ligger i hhv. Tromsø,
PRINTERE (SCANNERE/LESERE/
kontorene
i hhv.
PRINTERE (SCANNERE/LESERE/
Trondheim,ligger
Ålesund
ogTromsø,
Bergen.
DEKODERE)
Trondheim, Ålesund og Bergen.
Tlf:
22
72
59
50
DEKODERE)
ACT LOGIMARK AS
Teknologisk Matforum
ACT
LOGIMARK
Tlf: 63
94
61 00 AS
Teknologisk
www.hasvold.no
Madlatuå
1C,Matforum
4045 Hafrsfjord
Tlf:
63
94
61
00
www.act-gruppen.com
Madlatuå 1C, 4045 Hafrsfjord
Kameleon Coding Automation AS
Kameleon
Coding
Tlf:
41 53 53
00 Automation AS
Tlf:
41 53 53 00
post@kameleongruppen.no
post@kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no
www.kameleongruppen.no

GLASSEMBALLASJE
Ardagh Group Moss AS
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling
Tlf: 69 91 00 40/42
geir.aasnesoardaghgroup.com
www.ardaghgroup.com

Tlf:
67 06 20 40
mail@ellco.no
mail@ellco.no
www.ellco.no
www.ellco.no

Tlf: 22 10 73 80
post@codeit.no
post@codeit.no
www.codeit.no
www.codeit.no

KAPSLER/KORKER
Modulpac AB
Tlf: +46 372 25 500
www.modulpac.com

ETIKETTLIM
SKO
ETIKETTLIM
National Lim Norge AS
National
Lim Norge
AS
Enedistributør
for Henkel-lim
Enedistributør
for
Henkel-lim
Skala Prosessteknikk
AS
Tlf: 22 80 93 60
Tlf:
22 80 93 60
www.national-lim.no
DIGITAL ETIKETT AS
www.national-lim.no
Tlf:6023
05 28 00
DIGITAL
Tlf: 47 77ETIKETT
60 AS
LASERKODERING/LASERTlf:
47 77 60 60
www.digitaletikett.no
MERKING/LASERKODEMERKING
post@skala.no LASERKODERING/LASERwww.digitaletikett.no
MERKING/LASERKODEMERKING
ACT LOGIMARK AS
Ellco Etikett Trykk AS
ACT63
LOGIMARK
Ellco
Etikett
www.skala.no
Tlf:
94 61 00 AS
Tlf: 67
06 20 Trykk
40 AS
Tlf: 63 94 61 00
ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
sporingsog kontrolløsninger
til
sporingsog kontrolløsninger
til
næringsmiddelindustrien.
Vi har
næringsmiddelindustrien.
Vi
har
hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som er bygget
opp siden
1990.
som er bygget opp siden 1990.

og
offentlige myndigheter i emballasjespørsmål
spørsmål
• Være næringslivets kompetanseorgan
•innen
Væreemballasje
næringslivets
kompetanseorgan
og emballering
innen
ogimplementering
emballering
• Væreemballasje
pådriver for
• Være
pådriver for implementering
av
EUs emballasjedirektiv
og emballaav
EUs emballasjedirektiv
og emballasjestandarder
i norsk næringsliv
sjestandarder
• Arbeide aktivti norsk
for ennæringsliv
bedre koordi• Arbeide
for en
bedre koordinering
og aktivt
nærmere
samarbeidmellom
nering
nærmere samarbeidmellom
norske og
emballasjemiljøer.
norske emballasjemiljøer.

ALUMINIUMSEMBALLASJE/
BLIKKEMBALLASJE/
METALLEMBALLASJE
Plus Pack Norge AS
Tlf: +47 91146 112
b.graff@pluspack.com
www.pluspack.no

Ellco Etikett Trykk AS
Ellco
Tlf: 67Etikett
06 20 Trykk
40 AS
Tlf:
67 06 20 40
mail@ellco.no
mail@ellco.no
www.ellco.no
www.ellco.no

ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
sporingsog kontrolløsninger
til
sporingsog kontrolløsninger
til
næringsmiddelindustrien.
Vi har
næringsmiddelindustrien.
Vi
har
hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som er bygget
opp siden
1990.
som er bygget opp siden 1990.

Tormatic AS

TH
Tlf: Rør-Sveis
95 16 07 10AS
Tlf:
95 16 07 10
th@throrsveis.no
th@throrsveis.no
www.thrersveis.no
www.thrersveis.no

G PAPIR

ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO

DIGITAL ETIKETT AS
DIGITAL
ETIKETT
Tlf: 477 76
060 AS
Tlf:
477 76 060
www.digitaletikett.no
www.digitaletikett.no

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT O

BOKSER/BEGRE I PLAST/
BEGEREMBALLASJE
Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
sporingsog kontrolløsninger
til
sporingsog kontrolløsninger
til
næringsmiddelindustrien.
Vi har
næringsmiddelindustrien.
Vi
har
hardware, software og kompetanse
hardware,
software
og kompetanse
som er bygget
opp siden
1990.
som er bygget opp siden 1990.

FORENINGER/ORGANISASJONER
FORENINGER/ORGANISASJONER
FORENINGER/ORGANISASJONER
FORENINGER/ORGANISASJONER
Den Norske Emballasjeforening
Den Norske Emballasjeforening
(DNE)
(DNE)
Karenslystallé 9A
Karenslystallé
Postboks
442 9A
Skøyen, 0213 Oslo
Postboks
Skøyen,
Tlf: +47 22442
12 17
60 0213 Oslo
Tlf: +47 22 12 17 60
www.dne.no
www.dne.no
DNE ble etablert i 1969 og har i dag ca.

BØLGEPAPP/MASSIV PAPPEMBALLASJE/E-FLUTE
Smurfit Kappa Norpapp AS
Tlf: 815 20 210
www.smurfitkappa.no

ETIKETTERING/PROGRAMVARE
ETIKETTERING/PROGRAMVARE
ACT LOGIMARK AS
ACT
LOGIMARK
Tlf: 63
94 61 00 AS
Tlf:
63
94 61 00
www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,

CONTAINERE FOR TRUCKHÅNDTERING
TPS Rental Systems Ltd.
Kungsporten 4A, S-42750 Billdal
Tlf: +46 734 20 73 50
www.tpsrentalsystems.com

AS Norsk Etikett
AS
Norsk
Etikett
Fabrikk
veien
13, 4323 Sandnes
Fabrikk
veien
13, 4323 Sandnes
Tlf: 51 60 40 40
Tlf:
51 60
40 40
Frode
Reppenhagen
Frode
Mobil: Reppenhagen
916 96 435
Mobil:
916 96 435
Terje Johnsen
Mobil: 916 89 334
Terje
Johnsen
Mobil: 916 89 334
firma@norsketikett.no
firma@norsketikett.no
www.norsketikett.no
www.norsketikett.no

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT OG PAPIR
LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT OG PAPIR

DRIKKEKARTONG
Elopak AS
Tlf: 31 27 10 00
www.elopak.no

Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

Hvem
Hvem Leverer
Leverer Hva
Hva™
™

ELEKTRONIKK - KABLER
Murrelektronik AS
Tlf: 32 17 90 80
post@murrelektronik.no

Tormatic AS
Tlf: 33 16 50 20
www.tormatIc.no

Kontakt Kari Nordgaard-Tveit for DIN oppføring: tlf: 22 70 83 00 - kari@nemitek.no
Kontakt Kari Nordgaard-Tveit for DIN oppføring: tlf: 22 70 83 00 - kari@nemitek.no

OG PAPIR

Schoeller Allibert Sweden AB
Tlf.:+46 706 107 065
KONSERVERINGSMIDLER
anders.johannesson@schoellerallibert.com
Addcon
Nordic AS
www.schoellerallibert.com
Konservering
- detog
er kasser
oss det!
Containere, paller
i plast
Ensilox - Antiboil - Maursyre FishForm
- hlypokloritt

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thunautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no
Sealed Air Norway
Tlf:
56 41
Tlf: 35
62 33
0200
00
www.addcon.com
www.sealedair-emea.com

EMBALLERINGSMASKINER/
PAKKEMASKINER
KRYDDERSMØR
AEROSOLER AS
Engebretsen
Tlf:
63 96Scandinavia
66 40
Aerosol
AB
www.engebretsenas.no
Box 61, SE-18621 Vallentuna, Sverige
Firmaet
Engebretsen AS
Tlf: +46Gunn
8 511og
88Jan
800

ble etablert i 1981 og er lokalisert på
Minnesund,
nord for Oslo. Vi er en
EMBALLERINGSMASKINER/PAKKEnisjebedrift
med spesialkompetanse
MASKINER/PAKKELINJER
innen kryddersmør, marinader, krydder
Empakk
AS
og
gourmetprodukter.
Vi er oppdatert
Tlf: 69
32 69 10
med
produktutvikling
og nye trender
www.empakk.no
og
produserer/ videreforedler ca.
80-90 % av alle våre produkter selv.
GEA Norway
ASmeget fleksible og kan
Derfor
er vi også
GEA Food Solutions
Nordic
imøtekomme
våre kunders
ønsker med
Tlf:fagkompetanse
22 02 16 00 og kan utvikle nye
vår
www.gea.com
produkter
i samarbeid med våre kunder.

POSELUKKEMASKINER/
POSESVEISEMASKINER/
NATURLIGE RÅSAFTER/
POSEPAKKEMASKINER
NATURLIGE KONSENTRATER
Skala Prosessteknikk AS
Harlem Food AS
Tlf: 23 05 28 00
Tlf: 21 00 42 00
post@skala.no
www.harlemfood.no
www.skala.no

AUTOMATIKK/INSTRUMENTER
InLine Prosess AS
Tlf: 33 19 29 15
www.inlineprosess.no

MATEMBALLASJE/NÆRINGSMIDDELEMBALLASJE
INDUSTRIGULV/BETONGEmpakk
AS
REHABILITERING
Tlf: 69 32 69 10
INDUSTRIGULV/GULVBELEGG
www.empakk.no
AcryliCon Norge AS
Norengros AS
Landsdekkende
22 66
62 00
20
Tlf: 33
78 50
www.norengros.no
www.acrylicon.com

Storms AS
STANSER
Tlf: 67 17 68 80
Stanseformfabrikken AS
www.storms.no
Iddev. 66, 1769 Halden
Tlf: 69 17 80 80
SITRONSYRE
www.stanseform.no
Storms AS
Tlf: 67 17 68 80
VAKUUMPAKKEMASKINER
www.storms.no
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
SOYA/SOYAOLJE
post@skala.no
Arne
B. Corneliussen AS
www.skala.no
Tlf:
22 88 46 00
office@abcorneliussen.no
ENERGISENTRALER
www.abcorneliussen.no

Wipak Norway NUF
ALUMINIUMSEMBALLASJE/
Arne
B. Corneliussen AS
PLASTKASSER/PLASTPALLER/
Plus
Pack Norge AS
INGREDIENSER/RÅSTOFFER/
Tlf:
22
88
46
00
PLASTCONTAINERE/STORSEKKERTlf: 905 42 827
BLIKKEMBALLASJE/
Tlf:
+47 91146 112
TILSETNINGSSTOFFER
office@abcorneliussen.no
SP-System
b.graff@pluspack.com
www.abcorneliussen.no
AROMAER/ESSENSER
Tlf: 70 10 00 20 eller 9716 16 96 info.norway@wipak.com
www.pluspack.no
METALLEMBALLASJE
www.sp-system.no
Harlem Food AS
Harlem Food AS
Tlf:
21 00 42
Stenqvist
AS 00
57 Smestad, 0309 Oslo www.wipak.com
Pluswww.harlemfood.no
Norge AS Postboks
PLASTSEKKER
Tlf:Pack
32 21 36 50
Tlf: 21 00 42 00
Aurskog - Drammen
Baca Plastindustri AS
www.harlemfood.no
Tlf: +47
91146 112
Skala
Prosessteknikk
AS
info@stenqvist.com
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen
MARINADER
MPack AS
Tlf:
23 05 28 00
www.stenqvist.com
Tlf: 55 92
GLASSEMBALLASJE
Storms
AS77 77
Tlf: 62B.35
66 66
b.graff@pluspack.com
post@skala.no
post@baca.no
Arne
Corneliussen
AS
Tlf: 67 17 68 80
www.mpack.no
www.skala.no
PALLER/TREPALLER/
www.baca.no
Tlf:
22
88
46
00
www.storms.no
Ardagh
Group
Moss AS
www.pluspack.no
TREEMBALLASJE
office@abcorneliussen.no
VARMEVEKSLERE
Harlem Food AS
Smurfit
Kappa
Norpapp
AS
Storms
AS
POSER
(PAPIR/PLAST)/
www.abcorneliussen.no
KRYDDER
Bruland Pallefabrikk
Skala
AS
Tlf:
21Prosessteknikk
00 42 00
Tlf: 815 20 210
Tlf.
BÆREPOSER/PAPIRBÆREPOSER/
Dillingtoppen
9,
1570
Dilling
Tlf: 67
57 17
7268
2280
90
Tlf:
23 05 28 00
Alimenta
AS
www.harlemfood.no
www.smurfitkappa.no
www.storms.no
PLASTBÆREPOSER
Engebretsen AS
www.paller.no
post@skala.no
Tlf.:
67 07 38 00
Tlf:69
63 9691
66 4000 40/42
Tlf:
BOKSER/BEGRE
I
PLAST/
Baca Plastindustri AS
www.skala.no
www.alimenta.no
BAKTERIEKULTURER
Aarhus
Karlshamn Norway AS
Thomas
Thiis
AS/Plastmaskiner
AS
PLASTEMBALLASJE
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen www.engebretsenas.no
Tlf:
918
46 426
Tlf:
32
84
84
50
Firmaet
Gunn
og
Jan
Engebretsen
AS
Arne
B.
Corneliussen
AS
geir.aasnesoardaghgroup.com
BEGEREMBALLASJE
Arne B. Corneliussen AS
Tlf: 55B.92
77 77
ETIKETTERING/PRODUKTArne
Corneliussen
AS
bjorn.lien@aak.com
ble
etablert i 1981 og er lokalisert på
post@thiis.no
Tlf:
22
88
46
00
Tlf: 22 88 46 00
post@baca.no
MERKING
Tlf:
22 88 46 00
Minnesund,
nord for Oslo. Vi er en
www.aak.com
www.thiis.no
office@abcorneliussen.no
www.ardaghgroup.com
office@abcorneliussen.no
www.baca.no
office@abcorneliussen.no
nisjebedrift med spesialkompetanse
Norstamp
AS
ADRESSERING/MERKING
www.abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no
innen
krydder
STIVELSE
Thunekryddersmør,
Automasjonmarinader,
AS
STREKKFILM
og gourmetprodukter. Vi er oppdatert
ACT LOGIMARK AS
Tlf: 950 68 601
Etikett
&Co.Emballasje
Neraal
&
AS AS
Alimenta AS
Baca Plastindustri
med produktutvikling og nye trender
Engebretsen
AS AS
Tlf: 63 94 61 00
Baca Plastindustri
post@thunautomasjon.no
Tlf:
22
51
00
70
Tlf:
67 07 38 00
og produserer/ videreforedler ca.
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen Tlf:
KAPSLER/KORKER
63 96 23
66 Nesttun,
40
www.act-gruppen.com
Postboks
5852 Bergen
www.thuneautomasjon.no
kundeservice@neraal.no
www.alimenta.no
80-90
%
av
alle
våre
produkter
selv.
Tlf: 55 48
92 77 77
www.engebretsenas.no
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
Tlf: 55 92 77 77
Tlf: 33
45 00
Derfor er vi også meget fleksible og kan
www.neraat.no
post@baca.no
Firmaet
Gunn og Jan Engebretsen AS
sporings- og kontrolløsninger til
post@baca.no
PAKKEROBOTER/ROBOTPAKKEimøtekomme våre kunders
ønsker med
Arne B. Corneliussen AS
AB
ble
etablert i 1981 og er lokalisert på Modulpac
www.baca.no
næringsmiddelindustrien. Vi har
www.baca.no
etikett@norstamp.no
vår
fagkompetanse
og
kan
utvikle
nye
MASKINER/ROBOTISERING
Skala Prosessteknikk AS
Tlf:
22 88 46 00
Minnesund, nord for Oslo. Vi er en
hardware, software og kompetanse
produkter
i
samarbeid
med
våre
kunder.
nisjebedrift
med
spesialkompetanse
Tlf:
23
05
28
00
office@abcorneliussen.no
Skala
Prosessteknikk
AS
Tlf:
+46
372
25
500
Bergen Plastics AS
som er bygget opp siden 1990.
Skala kryddersmør,
Prosessteknikk
AS
www.norstamp.no
innen
marinader,
krydder
post@skala.no
www.abcorneliussen.no
Tlf: 23 05 28 00
Tlf: 55 92 57 20
Tlf:gourmetprodukter.
23 05 28 00
og
Vi
er
oppdatert
Solina
Norway
www.skala.no
post@skala.no
www.modulpac.com
www.bergen-plastics.no
BLEKKSTRÅLEMERKING/
post@skala.no
med
produktutvikling og nye trender
Tlf:
66 80 86 70
SUKKER/SUKKERERSTATNING/
www.skala.no
BLEKKSTRÅLESKRIVERE
www.skala.no
og
produserer/
videreforedler
ca.
post@solina-group.no
FARVESTOFFER
DEXTROSE/FRUKTOSE
mabsEmballasje AS
80-90 % av alle våre produkter selv.
www.solina-group.no
BØLGEPAPP/MASSIV
PAPPACT LOGIMARK
Thune Automasjon AS
Harlem
Food
Tlf: Marit:
958AS
78 725
Harlem
Food ASAS
Derfor
er vi også meget fleksible og kan
VAKUUMPOSER
Tlf: 21
6300
94 42
61 00
Tlf: 950 68 601
Tlf: 21
00 42 00917 76 051
Maj-Brith:
imøtekomme våre kunders ønsker med
Tlf:
00
KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
MATOLJE
Arne
B. Corneliussen
ASutvikle nye
EMBALLASJE/E-FLUTE
www.act-gruppen.com
post@thunautomasjon.no
www.harlemfood.no
vår
fagkompetanse
og kan
marit@mabsprodukter.no
www.harlemfood.no
Tlf:
22
88
46
00
Harlem
Food AS
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
www.thuneautomasjon.no
produkter i samarbeid med våre kunder.
mabs@mabsproduker.no
SJAKTLER
office@abcorneliussen.no
Tlf: 21 00 42 00
sporings-AS
og kontrolløsninger til
Storms
AS
www.mabsprodukter.no
Storms
Smurfit
Kappa Norpapp
ASNorway
www.abcomeliussen.no
www.harlemfood.no
næringsmiddelindustrien.
Vi har
PALLETERINGSMASKINER
Tlf: 67 17 68 80
Frutarom
Tlf.
67 17 68 80
Emballagegruppen
A/S
hardware, software og kompetanse
/PALLETERINGSAUTOMATER
www.storms.no
Tlf: 918 12 809
Nesseplast
AS
firmapost@storms.no
Tlf: 815
20 210
P.W. Solsrud AS
Karishamn Norway AS
som er bygget opp siden 1990.
norway@frutarom.com
Nessane, 6899 Balestrand
Holmek Palletering
AS 30 00 www.storms.no
Tlf:Aarhus
76
73
Tlf: 63 98 95 20
Tlf:+45
918 46 426
FORTYKNINGSMIDLER
www.gewuerzmueller.com
Tlf: 57 69 47 50
Tlf:
71
52
56
88
www.smurfitkappa.no
per@solsrud.no
bjorn.lien@aak.com
Kameleon Coding Automation AS
nesseplast@nesseplast.no
Skala
Prosessteknikk AS
TARMER
www.holmek.no
mail@emballagegruppen.dk
AUTOMASJON

SKO
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Impex Produkter AS
Tlf: 22 32 77 20
www.impex.no

TEMPERATURMÅLERE/
TERMOMETRE/ TEMPERATURLOGGERE
Hasvold AS
Tlf: 22 72 59 50
www.hasvold.no

Eson Pac Norge AS
Postboks 88, 1713 Gralum
Tel: 69 12 79 79
info@esonpac.com
www.esonpac.com

Norstamp AS
Etikett & Emballasje
MATINDUSTRIEN | 2020 #01
33 48 45 00
Se nettversjon påTlf:
www.matindustrien.no

Hvem Leverer Hva™

DRIKKEKARTONG
Elopak AS
Tlf: 31 27 10 00

Tlf: 41 53 53 00
Arne B. Corneliussen AS
post@kameleongruppen.no
Tlf: 22 88 46 00
www.kameteongruppen.no
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no
DATOMERKEMASKINER
Kameleon
Coding Automation AS
TØRKET
LØK
Tlf: 4153 53 00
Arne B. Corneliussen AS
post@kameleongruppen.no
Tlf: 22 88 46 00
www.kameleongruppen.no
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no
ETIKETTER
ACT LOGIMARK
AS
TØRKET
MELK/MELKETlf: 63 94 61 00
INGREDIENSER
www.act-gruppen.com
TINE SA, TINE Ingrediens
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
Lakkegata 23, 0187 Oslo
sporings- og kontrolløsninger til
Tlf. 03850
næringsmiddelindustrien. Vi har
www.tineingrediens.no

www.emballagegruppen.dk
Intek Engineering AS
MELKESYRE/LAKTAT
Tlf: 611 97 199
Arne
B. Corneliussen AS
post@intek.no
Tlf:
22 88 46 00
www.intek.no
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
NATURLIGE
AROMAER/
post@skala.no
NATURLIGE
www.skala.noESSENSER
Harlem Food AS
PALLEVENDER/PALLESKIFTER
Tlf:
21 00 42 00
www.harlemfood.no
Teo Teknikk AS
Tlf: 5179 84 00
Storms
AS
teo@teo.no
Tlf:
67 17 68 80
www.teo.no
www.storms.no

ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thuneautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no

og produserer/ videreforedler ca.
80-90
% av alleAS
våre produkter selv.
P.W. Solsrud
Derfor
også
Tlf: 63er
98vi95
20meget fleksible og kan
imøtekomme
vare kunders ønsker med
per@solsrud.no
vår fagkompetanse og kan utvikle nye
produkter i samarbeid med våre kunder.

www.aak.com

ENGANGSKLÆR
Bakken AS
Tlf: 22 9144 00
www.bokken.no

REGULERINGSVENTILER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

CONTAINERE FOR TRUCKHÅNDTERING
TPS Rental Systems Ltd.
Kungsporten
4A, S-42750 Billdal
Minnesund, nord for Oslo. Vi er en
Plus Pack Norge
AS
nisjebedrift
med spesialkompetanse
Tlf: +46
734
73 50
Tlf: +47
91146
112 20
innen
kryddersmør,
marinader, krydder
b.graff@pluspack.com
og
gourmetprodukter. Vi er oppdatert
www.tpsrentalsystems.com
med
produktutvikling og nye trender
www.pluspack.no

HANSKER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Harlem Food AS
EMBALLASJEDESIGN
Postboks
57 Smestad, 0309 Oslo
Tlf:
21 00 42 00
EMBALLASJEDESIGN
www.harlemfood.no
by north™
Tlf: 930 57 860
Solina Norway
post@bynorth.no
Tlf: 66 80 86 70
www.bynorth.no
post@solina-group.no
www.solina-group.no
FLASKEDEKOR/DEKOR AV
FLASKER
World Pac Norge AS
Ardagh
Group
Tlf:
22 32
00 33Moss AS
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling
www.worldpac.no
Tlf: 69 91 00
40/42- Convenience
Marinader
- Krydder
-geir.aasnes@ardaghgroup.com
Kryddertarmer
www.ardaghgroup.com

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

www.nesseplast.no
Tlf:
23 05 28 00
post@skala.no
Nopla AS
www.skala.no
Tlf: 91136 462
www.nopla.no
GOURMETPRODUKTER
Engebretsen AS
Nordic
Pack
Tlf:
63 96
66 AS
40
Tlf: 69 91 00 00
www.engebretsenas.no
info@nordicpack.no
Firmaet
Gunn og Jan Engebretsen AS
www.nordicpack.no
ble
etablert i 1981 og er lokalisert på

hardware, software og kompetanse
som er bygget opp siden 1990.

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT

LEVERANDØRGUIDE
LEVERANDØRGUIDE PÅ
PÅ NETT
NETT OG
OG PAPIR
PAPIR

STYRINGSSYSTEMER
STYRINGSSYSTEMER
Intek Engineering
Engineering AS
AS
Intek
Tlf:
Tlf: 6119
6119 71
71 99
99
postiaintek.no
postiaintek.no
www.intek.no
www.intek.no

LEIEPRODUKS.ION
LEIEPRODUKS.ION
Arne B.
B. Corneliussen
Corneliussen AS
Arne
AS
Tlf:
Tlf: 22
22 88
88 46
46 00
00
office@abcorneliussen.no
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no

Skala
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

Automatpack
Automatpack AS
AS
Tlf:
Tlf: 21
21 00
00 42
42 00
00
www.automatpack.no
www.automatpack.no

Hvem Leverer Hva™
ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO

Thune Automasjon
AS
KOMPRESSORER/
KOMPRESSORER/
TRYKKLUFTUTSTYR
Tlf: 950 68 601TRYKKLUFTUTSTYR
Maskin
Lisa
Maskin K.
K. Lund
Lund AS
AS
Lisa AS
AS
Tlf:
Tlf:
Tlf: 22
22 90
90 02
02 00
00
Tlf: 67
67 13
13 12
12 22
22
post@thuneautomasjon.no
firmapost@mkl.no
lars@lisasyltetoy.no
firmapost@mkl.no
lars@lisasyltetoy.no
www.mkl.no
www.lisasyltetoy.no
www.mkl.no
www.lisasyltetoy.no
www.thuneautomasjon.no
KUTTEMASKINER

Eson Pac Norge AS
Postboks 88, 1713 Gralum
Tel: 69 12 79 79
info@esonpac.com
www.esonpac.com

www.intek.no
www.intek.no

Tlf:
Tlf: 67
67 57
57 10
10 00
00
per.espen.
per.espen.
kristofersen@norconsult.com
kristofersen@norconsult.com
www.norconsult.no
www.norconsult.no

LOGISTIKKSYSTEMER/
LOGISTIKKSYSTEMER/
LOGISTIKKONSULENTER
LOGISTIKKONSULENTER
Intek
Intek Engineering
Engineering AS
AS
Tlf:
Tlf: 6119
6119 71
71 99
99
post@intek.no
post@intek.no
www.intek.no
www.intek.no

John Bean Technologies AB

postoskala.no
www.skala.no
www.skala.no

Frigoscandia
Frigoscandia -- Stein
Stein -- DSI
DSI -- Double
Double D
D
Formcook
-- Formcook

KUTTEMASKINER
Skala
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

REGULERINGSVENTILER
Skala Prosessteknikk
AS
MEMBRANFILTRERING
MEMBRANFILTRERING
MASKINER/UTSTYR
Merck Life
Life Science
Science AS
AS
MASKINER/UTSTYR
Tlf: 23 05 28 00Merck
Tlf:
810
62
645
Tlf: 810 62 645
BEARBEIDINGSMASKINER/
BEARBEIDINGSMASKINER/
norway@merckgroup.com
post@skala.no norway@merckgroup.com
PROSESSUTSTYR
PROSESSUTSTYR
www.merckmillipore.com
www.merckmillipore.com
GEA
AS
GEA Norway
Norway
AS
www.skala.no
GEA
METALLDETEKTORER/
GEA Food
Food Solutions
Solutions Nordic
Nordic
METALLDETEKTORER/

KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
SJAKTLER
Emballagegruppen A/S
Tlf: +45 76 73 30 00
mail@emballagegruppen.dk
www.emballagegruppen.dk

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00 KULDEANLEGG/VARMEANLEGG/
KULDEANLEGG/VARMEANLEGG/
FRYSEANLEGG
FRYSEANLEGG
post@skala.no KJØLEANLEGG/FRYSEANLEGG/
Skala
KJØLEANLEGG/FRYSEANLEGG/
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
KULDETEKNISK
Tlf:
05
KULDETEKNISK UTSTYR
UTSTYR
www.skala.no
Tlf: 23
23
05 28
28 00
00
postoskala.no
John Bean Technologies AB
Multiconsult
Multiconsult Norge
Norge AS
AS
Landsdekkende
Landsdekkende
Tlf:
Tlf: 21
21 58
58 50
50 00
00
tom.arild.olsen@multiconsult.no
tom.arild.olsen@multiconsult.no
www.multiconsult.no
www.multiconsult.no

FROSTSFROSTS- og
og MORA-kniver,
MORA-kniver, manuelle
manuelle og
og
elektriske
knivslipere
elektriske knivslipere

CONTAINERE FOR TRUCKHÅNDTERING
TPS Rental Systems Ltd.
Kungsporten 4A, S-42750 Billdal
Tlf: +46 734 20 73 50
www.tpsrentalsystems.com

ENGANGSKLÆRTOTALPROSJEKTERING
TOTALPROSJEKTERING
Multiconsult
Multiconsult Norge
Norge AS
AS
Landsdekkende
Landsdekkende
Bakken
AS
FISKEINDUSTRI/NÆRINGSFISKEINDUSTRI/NÆRINGSTlf:
Tlf: 21
21 58
58 50
50 00
00
MIDDELINDUSTRI/MATINDUSTRI
MIDDELINDUSTRI/MATINDUSTRI
tom.arild.olsen@multiconsult.no
tom.arild.olsen@multiconsult.no
Tlf:
22
9144
00
Intek
Engineering
AS
www.multiconsult.no
Intek Engineering AS
www.multiconsult.no
Tlf:
19
71
99
Tlf: 61
61
19
71
99
www.bokken.no
post@intek.no
Norconsult
post@intek.no
Norconsult AS
AS

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT O

Tlf:
Tlf: 22
22 02
02 16
16 00
00
www.gea.com
www.gea.com

METALLDETEKTERING
METALLDETEKTERING
ACT LOGIMARK
LOGIMARK AS
AS
ACT
Tlf:
Tlf: 63
63 94
94 61
61 00
00
www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com

TEMPERATURMÅLERE/
LOGIMARK
ACTTEMPERATURLOGIMARK AS
AS leverer
leverer merke-,
merke-,
TERMOMETRE/ACT
sporingssporings- og
og kontrolløsninger
kontrolløsninger til
til
næringsmiddelindustrien.
næringsmiddelindustrien. Vi
Vi har
har
BLANDEMASKINER/ELTEMASKINER
LOGGERE
BLANDEMASKINER/ELTEMASKINER hardware, software og kompetanse
hardware, software og kompetanse
Skala
som
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
som er
er bygget
bygget opp
opp siden
siden 1990.
1990.
Hasvold
AS
Tlf:
28
Tlf: 23
23 05
05
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
InLine Prosess
Prosess AS
AS
Tlf: 22 72 59 50InLine
www.skala.no
Tlf:
www.skala.no
Tlf: 33
33 19
19 29
29 15
15
www.inlineprosess.no
www.inlineprosess.no
BRUKTE
MASKINER/
BRUKTEwww.hasvold.no
MASKINER/

www.jbtfoodtech.com
www.jbtfoodtech.com
HANSKER
KURS/OPPLÆRING
KURS/OPPLÆRING
Skala Prosessteknikk
AS
KURS/OPPLÆRING/SKOLER/
KURS/OPPLÆRING/SKOLER/
UTDANNING
Tlf: 23 05 28 00 UTDANNING
ISO-Piloten
ISO-Piloten AS
AS
Tlf:
Tlf: 405
405 55
55 035
035
post@skala.no
ISO-Piloten
ISO-Piloten AS
AS
post@iso-piloten.no
post@iso-piloten.no
Tlf:
Tlf: 405
405 55
55 035
035
www.iso-piloten.no
www.iso-piloten.no
www.skala.no
post@iso-piloten.no
post@iso-piloten.no

HJM
HJM Norge
Norge AS
AS
Tlf:
Tlf: 97
97 69
69 66
66 69
69
www.hjmnorge.com
www.hjmnorge.com

SKO
Totalleverandør
Totalleverandør av
av laboratorietjenester
laboratorietjenester
(analyser)
(analyser) for
for næringsmidler,
næringsmidler, miljøprømiljøprøSkala Prosessteknikk
AS
ver,
ver, vann
vann og
og avløp.
avløp.
Tlf:
Tlf: +47
+47 4000
4000 7001
7001
Tlf:
23
05
28
00
kundeservice@synlab.no
VestfoldLAB
AS
kundeservice@synlab.no
VestfoldLAB AS
www.synlab.no
Tlf.:
www.synlab.no
Tlf.: 33
33 37
37 90
90 60
60
post@skala.no
post@vestfoldlab.no
post@vestfoldlab.no
VestfoldLAB AS
www.vestfoldlab.no
AS
www.vestfoldlab.no
Tlf:
www.skala.no VestfoldLAB
Tlf: 33
33 37
37 90
90 60
60
post@vestfoldlab.no

Impex Produkter AS
Tlf: 22 32 77 20
BÅNDSAGER
BÅNDSAGER
RUSTFRITT
Skala
Prosessteknikk
RUSTFRITT UTSTYR
UTSTYR
Skala Prosessteknikk AS
AS
www.impex.no
Tlf:
Skala
Prosessteknikk
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
Skala Prosessteknikk AS
AS

LABORATORIETJENESTER
LABORATORIETJENESTER
SYNLAB
SYNLAB Analytics
Analytics &
& Services
Services
Norway
Norway AS
AS

BRUKT
BRUKT UTSTYR
UTSTYR
KM Maskin
Maskin
KM
Tlf:
Tlf: 90113
90113 130
130
www.kmmaskin.no
www.kmmaskin.no

GLASSEMBALLASJE
Ardagh Group Moss AS
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling
Tlf: 69 91 00 40/42
geir.aasnesoardaghgroup.com
www.ardaghgroup.com

PRODUKSJ0NSTEKNIKK/
PRODUKSJ0NSTEKNIKK/
PROSJEKTERING
PROSJEKTERING AV
AV
PRODUKSJONSANLEGG
PRODUKSJONSANLEGG
Intek
Intek Engineering
Engineering AS
AS
Tlf:
Tlf: 61
61 19
19 71
71 99
99
post@intek.no
post@intek.no
www.intek.no
www.intek.no

AUTOMASJON

post@vestfoldlab.no
www.vestfoldlab.no
www.vestfoldlab.no

LEIEPAKKING/LEIEPRODUKSJON
LEIEPAKKING/LEIEPRODUKSJON
LEIEPAKKING
LEIEPAKKING
Arne
Arne B.
B. Corneliussen
Corneliussen AS
AS
Tlf:
Tlf: 22
22 88
88 46
46 00
00
office@abcorneliussen.no
office@abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no
www.abcorneliussen.no

post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

Lisa
Lisa AS
AS
Tlf:
Tlf: 6713
6713 12
12 22
22
lars@lisasyltetoy.no
lars@lisasyltetoy.no
www.lisasyltetoy.no
www.lisasyltetoy.no

ELEKTRONIKK - KABLER
Murrelektronik AS

Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

Skala Prosessteknikk AS
RØR-l-RØR/RØRSYSTEMER/
Tlf: 23 05 28 00RØR-l-RØR/RØRSYSTEMER/
RØRUTSTYR
RØRUTSTYR
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
post@skala.no Skala
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
www.skala.no post@skala.no
HYDRAULIKK/HYDRAULIKKwww.skala.no
HYDRAULIKK/HYDRAULIKKwww.skala.no
HOMOGENISATORER
HOMOGENISATORER
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
Skala
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

Wipak Norway NUF
Tlf: 905 42 827
info.norway@wipak.com
www.wipak.com

AUTOMATIKK/INSTRUMENTER
RENHOLDSTEKNIKK/
RENHOLDSTEKNIKK/
InLine Prosess AS
RENGJØRINGSKONSULENTER
RENGJØRINGSKONSULENTER
Skala
Prosessteknikk
Automatpack AS
AS
SkalaTlf:
Prosessteknikk
33
19ASAS 29 15 Automatpack
Tlf:
Tlf:
Tlf: 21
21 00
00 42
42 00
00
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
www.automatpack.no
post@skala.no
www.automatpack.no
post@skala.no
www.inlineprosess.no
www.skala.no
www.skala.no

PUMPER
PUMPER
Skala
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

ALUMINIUMSEMBALLASJE/
BLIKKEMBALLASJE/
METALLEMBALLASJE
Plus Pack Norge AS
Tlf: +47 91146 112
b.graff@pluspack.com
www.pluspack.no

Multiconsult
Multiconsult Norge
Norge AS
AS
Landsdekkende
Landsdekkende
Tlf:
Tlf: 21
21 58
58 50
50 00
00
tom.arild.olsen@multiconsult.no
tom.arild.olsen@multiconsult.no
www.multiconsult.no
www.multiconsult.no

KAPSLER/KORKER
Modulpac AB
Tlf: +46 372 25 500
www.modulpac.com

www.iso-piloten.no
www.iso-piloten.no

BOKSER/BEGRE I PLAST/
BEGEREMBALLASJE
Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

KVALITETSLEDELSE/HYGIENEKVALITETSLEDELSE/HYGIENEKONSULENTER/HACCP/
KONSULENTER/HACCP/
MATTRYGGHET
MATTRYGGHET
Essentia
Essentia AS
AS
Tlf.:
Tlf.: 55
55 96
96 25
25 80
80
www.essentia.no
www.essentia.no

ANLEGG
ANLEGG
TESS
TESS AS
AS
Landsomfattende
Landsomfattende
Grønt
Grønt nr.:
nr.: 800
800 83
83 777
777
tess@tess.no
tess@tess.no
www.tess.no
www.tess.no

SEPARATORER
SEPARATORER
Skala
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thunautomasjon.no
KJØTTBEARBEIDINGSMASKINER
SLANGER/SLANGEKLEMMER
KJØTTBEARBEIDINGSMASKINER
SLANGER/SLANGEKLEMMER ll
Skala
NÆRINGSMIDDELKVALITET
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
NÆRINGSMIDDELKVALITET
www.thuneautomasjon.no
Tlf:
28
Tlf: 23
23 05
05
28 00
00
Skala
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

68 / 68

Tormatic AS

Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

G PAPIR

KONSULENTER/RÅDGIVNING
KONSULENTER/RÅDGIVNING
AUTOMASJON
AUTOMASJON
Skala
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

KNIVER/SKJÆREREDSKAPER/
KNIVER/SKJÆREREDSKAPER/
KNIVSLIPERE
KNIVSLIPERE
Aasgaard
Aasgaard AS
AS
Tlf:
Tlf: 63
63 90
90 74
74 88
88
www.aasgaard.no
www.aasgaard.no

BØLGEPAPP/MASSIV PAPPEMBALLASJE/E-FLUTE
Smurfit Kappa Norpapp AS
Tlf: 815 20 210
www.smurfitkappa.no

VITAMINER
VITAMINER
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
Skala
AS
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
post@skala.no
post@skala.no
www.skala.no
www.skala.no

DRIKKEKARTONG
Elopak AS
Tlf: 31 27 10 00
www.elopak.no

Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

Hvem Leverer Hva™
™

ELEKTRONIKK - KABLER
Murrelektronik AS
Tlf: 32 17 90 80
post@murrelektronik.no

Kontakt Kari Nordgaard-Tveit for DIN oppføring: tlf: 22 70 83 00 - kari@nemitek.no
Kontakt
Kontakt Kari
Kari Nordgaard-Tveit
Nordgaard-Tveit for
for DIN
DIN oppføring:
oppføring: tlf:
tlf: 22
22 70
70 83
83 00
00 -- kari@nemitek.no
kari@nemitek.no

Tormatic AS
Tlf: 33 16 50 20
www.tormatIc.no

CONTAINERE FOR TRUCKHÅNDTERING
TPS Rental Systems Ltd.
ACT LOGIMARK AS leverer
merke-,
Kungsporten
4A,
S-42750 Billdal
næringsmiddelindustrien.
Vi
har
sporings- og kontrolløsninger
til
sporingsog
kontrolløsninger
til
hardware,
software
og
kompetanse
næringsmiddelindustrien.
Vi
har
Plus Pack Norge AS Vi har
næringsmiddelindustrien.
Tlf: +46
734
20
73 50
som
er bygget
opp
1990.
hardware,
software
og
kompetanse
Tlf: +47
91146
112 siden
hardware,
software
og kompetanse
InLine
Prosess
AS
som
er
bygget
opp
siden
1990.
b.graff@pluspack.com
som
er bygget opp siden 1990.
Tlf:
33 Prosess
19 29 15
www.tpsrentalsystems.com
InLine
www.pluspack.no
InLine
Prosess AS
AS

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thuneautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no

www.inlineprosess.no
Tlf:
Tlf: 33
33 19
19 29
29 15
15
www.inlineprosess.no
P.W. Solsrud AS
www.inlineprosess.no
Tlf: 63 98 95 20
per@solsrud.no

Gear
& motorer
BLEKKSTRÅLESKRIVERE
Gear
& motorer
TRANSPORTUTSTYR

ACT LOGIMARK AS
TRANSPORTUTSTYR

Transmeca
AS Avd. Oslo
TRANSPORTUTSTYR
Tlf: 63 94 61 00
KARTONGEMBALLASJE/ESKER/
Tlf:
23 05 1130
Transmeca
AS
www.act-gruppen.com
Transmeca
AS Avd.
Avd. Oslo
Oslo
postiatransmeca.no
Tlf:
23
05
1130
ACT
LOGIMARK
AS
leverer merke-,
Tlf:
23
05
1130
SJAKTLER
www.transmeca.no
postiatransmeca.no
sporings- og kontrolløsninger til
postiatransmeca.no
www.transmeca.no
næringsmiddelindustrien. Vi har
www.transmeca.no
Emballagegruppen A/S
Transmeca AS Avd. Larvik
hardware, software og kompetanse
Tlf: 33 13 27AS
00Avd. Larvik
som er bygget
siden
1990.
Transmeca
ASopp
Avd.
Larvik
Tlf: +45 76 73 30 00 Transmeca
postlarvik@transmeca.no
Tlf:
33
13
27
Tlf: 33 13 27 00
00
www.transmeca.no
postlarvik@transmeca.no
Kameleon
Coding Automation AS
postlarvik@transmeca.no
Våre
produkter: Transportbånd
mail@emballagegruppen.dk
www.transmeca.no
Tlf:
41 53 53 -00
-www.transmeca.no
Drivremmer
- StåltrådVåre produkter:Modulbånd
Transportbånd
Våre
produkter:
Transportbånd
post@kameleongruppen.no
band
- Trommelmotorer
- TransportDrivremmer
Modulbånd
- Ståltrådwww.emballagegruppen.dk
-ruller
Drivremmer
- Modulbånd
- Ståltrådwww.kameteongruppen.no
Teflon/PTFE
- Tannremmer
band
-- Trommelmotorer
- Transportband
- Trommelmotorer
- TransportGear
motorer
ruller &- Teflon/PTFE
- Tannremmer ruller
Teflon/PTFE
Tannremmer
DATOMERKEMASKINER
Gear
& motorer
Gear & motorer

VANNBEHANDLING
Kameleon
Coding Automation AS
Eson Pac Norge AS DESINFISERING/LEGIONELLAVANNBEHANDLING
Tlf:
4153 53 00
VANNBEHANDLING
post@kameleongruppen.no
KONTROLL/VANNRENSING/
DESINFISERING/LEGIONELLAPostboks 88, 1713 Gralum
DESINFISERING/LEGIONELLAwww.kameleongruppen.no
FILTRERING/OKSYGENERING
KONTROLL/VANNRENSING/
KONTROLL/VANNRENSING/
FILTRERING/OKSYGENERING
Novatek
AS
Tel: 69 12 79 79
FILTRERING/OKSYGENERING
ETIKETTER
Tlf: 22 72AS
35 40
Novatek
AS
ACT22
LOGIMARK
AS
www.novatek.no
Tlf:
72
35 40
info@esonpac.com Novatek
Tlf:
40
Tlf: 22
63 72
94 35
61 00
www.novatek.no
www.act-gruppen.com
VENTILASJON
www.esonpac.com www.novatek.no
ACT
LOGIMARK AS leverer merke-,
VENTILASJON

ARBEIDSTØY/HANSKER/SKO

REGULERINGSVENTILER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Scanvaegt
Systems
www.nesseplast.no
Tlf:
966 46 Systems
700
Scanvaegt
Scanvaegt Systems
www.scanvaegt.no
Tlf:
966
46
Nopla
AS
Tlf: 966 46 700
700
www.scanvaegt.no
Tlf: 91136 462
www.scanvaegt.no
X-RAY/RØNTGENINSPEKSJON
www.nopla.no
X-RAY/RØNTGENINSPEKSJON
ACT
LOGIMARK AS
X-RAY/RØNTGENINSPEKSJON
Nordic
Pack
AS AS
Tlf:
63
94
61 00
ACT
LOGIMARK
ACT69
LOGIMARK
AS
91
00
www.act-gruppen.com
Tlf:
63
94
61
00
Tlf:
63
94
61
00
ACT
LOGIMARK AS leverer merke-,
info@nordicpack.no
www.act-gruppen.com
www.act-gruppen.com
sporingsog kontrolløsninger
til
www.nordicpack.no
ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,

KAPSLER/KORKER
Modulpac AB
hardware,
software
og kompetanse
Drivremmer
- Modulbånd
- Ståltrådprodukter:
Transportbånd
Tlf: +46 372 25 500 -Våre
Våre
produkter:
Transportbånd
er
bygget-opp
siden -1990.
band
- Trommelmotorer
Transport-som
Drivremmer
Modulbånd
- Ståltråd- Drivremmer
- Modulbånd
- StåltrådTeflon/PTFE
- Tannremmer
band -- Trommelmotorer
- Transportband
Trommelmotorer
Transportwww.modulpac.com ruller
Gear
&- Teflon/PTFE
motorer
BLEKKSTRÅLEMERKING/
ruller
- Tannremmer ruller - Teflon/PTFE - Tannremmer -

ENGANGSKLÆR
Bakken AS
Tlf: 22 9144 00
www.bokken.no

TEMPERATURMÅLERE/
TERMOMETRE/ TEMPERATURLOGGERE
Hasvold AS
Tlf: 22 72 59 50
www.hasvold.no

BØLGEPAPP/MASSIV PAPPInLine
Prosess917
AS 76 051
Tlf: Maj-Brith:
EMBALLASJE/E-FLUTE
Tlf:
33 Prosess
19 29 15 AS
InLine
marit@mabsprodukter.no
InLine Prosess AS
www.inlineprosess.no
Tlf:
33
mabs@mabsproduker.no
Tlf:
33 19
19 29
29 15
15
www.inlineprosess.no
www.mabsprodukter.no
www.inlineprosess.no
Smurfit
Kappa
OHAUS Europe GmbH Norpapp AS
Tlf:
+4122
567
19
OHAUS
Europe
GmbH
Nesseplast
AS 53
OHAUS
Europe
GmbH
Tlf: 815
20
210
ssc@ohaus.com
Tlf:
+4122
567
53
19
Nessane,
Balestrand
Tlf:
+41226899
567 53
19
www.ohaus.com
ssc@ohaus.com
Tlf:
57
69
47
50
ssc@ohaus.com
www.smurfitkappa.no
www.ohaus.com
nesseplast@nesseplast.no
www.ohaus.com

GLASSEMBALLASJE
Ardagh Group Moss AS
Dillingtoppen 9, 1570 Dilling
Tlf: 69 91 00 40/42
geir.aasnesoardaghgroup.com
www.ardaghgroup.com

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Impex Produkter AS
Tlf: 22 32 77 20
www.impex.no

hardware,
software og kompetanse
næringsmiddelindustrien.
Vi har
næringsmiddelindustrien. Vi har
som
er
bygget
opp siden
1990.
hardware,
software
og kompetanse
mabsEmballasje
hardware,
softwareAS
og kompetanse
som
er bygget
Tlf: Marit:
958opp
78 siden
725 1990.
som
er bygget
opp
siden
1990.

www.permanor.no
PALLER/CONTAINERE/KASSER/
Tlf: 23 05 28 00
BEHOLDERE/KAR
PALLER/CONTAINERE/KASSER/
post@skala.no
PALLER/CONTAINERE/KASSER/
TPS
Rental Systems Ltd.
BEHOLDERE/KAR
www.skala.no
BEHOLDERE/KAR
Kungsporten
4A, S-427 50 Billdal
TPS
TPS Rental
Rental Systems
Systems Ltd.
Ltd.
Tlf:
+46 319 394A,
555
Kungsporten
ENERGISENTRALER
Kungsporten 4A, S-427
S-427 50
50 Billdal
Billdal
www.tpsrentalsystems.com
Tlf:
+46
319
39
555
Tlf:
+46
319
39
555
VARMEVEKSLERE
www.tpsrentalsystems.com
www.tpsrentalsystems.com
TRANSPORTBÅND
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 Systems
05 28 00AS
TRANSPORTBÅND
Melbu
TRANSPORTBÅND
post@skala.no
Tlf:
76
11
83 00
Melbu
Systems
Melbu
Systems AS
AS
www.skala.no
www.melbusystems.no
Tlf:
76
11
Tlf: 76 11 83
83 00
00
www.melbusystems.no
www.melbusystems.no
ETIKETTERING/PRODUKTTransmeca AS Avd. Oslo
MERKING
Tlf:
23 05 1130 Avd. Oslo
Transmeca
Transmeca AS
AS Avd. Oslo
postiatransmeca.no
ADRESSERING/MERKING
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 1130
1130
www.transmeca.no
postiatransmeca.no
postiatransmeca.no
ACT LOGIMARK AS
www.transmeca.no
www.transmeca.no
Tlf: 63 94 61AS
00Avd. Larvik
Transmeca
www.act-gruppen.com
Tlf:
33 13 27AS
00Avd. Larvik
Transmeca
Transmeca
ASAS
Avd.
Larvik
ACT LOGIMARK
leverer
merke-,
postlarvik@transmeca.no
Tlf:
33
13
27
00
Tlf:
33
13
27
00
sporingsog
kontrolløsninger
til
www.transmeca.no
postlarvik@transmeca.no
postlarvik@transmeca.no
næringsmiddelindustrien.
Vi har
Våre
produkter: Transportbånd
www.transmeca.no
www.transmeca.no

HANSKER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

BOKSER/BEGRE I PLAST/
BEGEREMBALLASJE
Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Tlf: 33 48 45 00
etikett@norstamp.no
www.norstamp.no

Wipak Norway NUF
Tlf: 905 42 827
info.norway@wipak.com
Tlf:
52 7148 41
Permanor
Permanor
VAKUUMPAKKEMASKINER
www.permanor.no
Tlf:
52
7148
www.wipak.com
Tlf:
52Prosessteknikk
7148 41
41
Skala
AS
www.permanor.no

SKO
Skala Prosessteknikk AS
Tlf: 23 05 28 00
post@skala.no
www.skala.no

Thune Automasjon AS
Tlf: 950 68 601
post@thunautomasjon.no
www.thuneautomasjon.no

ALUMINIUMSEMBALLASJE/
BLIKKEMBALLASJE/
METALLEMBALLASJE
Plus Pack Norge AS
Tlf: +47 91146 112
b.graff@pluspack.com
www.pluspack.no

LAGERHOTELL/FRYSELAGER/
POSELUKKEMASKINER/
KJØLELAGER/SVALLAGER/
LAGERHOTELL/FRYSELAGER/
POSESVEISEMASKINER/
LAGERHOTELL/FRYSELAGER/
TØRRLAGER/TOLLAGER/
KJØLELAGER/SVALLAGER/
POSEPAKKEMASKINER
KJØLELAGER/SVALLAGER/
TERMOLOGISTIKK
TØRRLAGER/TOLLAGER/
Skala Prosessteknikk AS
TØRRLAGER/TOLLAGER/
Glacio
AS 28 00
TERMOLOGISTIKK
Tlf: 23 05
TERMOLOGISTIKK
Tlf:
69
22
99 00
Glacio
AS
post@skala.no
Glacio
AS
thomas@glacio.no
Tlf:
69
22
www.skala.no
Tlf: 69 22 99
99 00
00
www.glacio.no
thomas@glacio.no
thomas@glacio.no
www.glacio.no
STANSER
www.glacio.no
Lisa AS
Stanseformfabrikken
AS
Tlf:
67
13 12 22
Lisa
AS
Lisa
AS66, 1769 Halden
Iddev.
www.lisasyltetoy.no
Tlf:
67
13
12
22
Tlf: 67
12 22
69 13
17 80
80
www.lisasyltetoy.no
www.lisasyltetoy.no
www.stanseform.no
Permanor

AUTOMASJON

OG PAPIR

STØVSUGERANLEGG/
MIKROBIOLOGI/HYGIENESchoeller
Allibert Sweden AB
EMBALLERINGSMASKINER/
SENTRALSTØVSUGERE
KONTROLL/RENHOLD
MIKROBIOLOGI/HYGIENESTØVSUGERANLEGG/
Tlf.:+46
706
107
065
PAKKEMASKINER
MIKROBIOLOGI/HYGIENESTØVSUGERANLEGG/
KONTROLL/RENHOLD
SENTRALSTØVSUGERE
anders.johannesson@schoellerallibert.com
IPC
FOMA Norge AS
KONTROLL/RENHOLD
SENTRALSTØVSUGERE
DESINFEKSJONSMIDLER/
AEROSOLER
www.schoellerallibert.com
Tlf:
64
9170Norge
00
IPC
FOMA
RENGJØRINGSMIDLER
DESINFEKSJONSMIDLER/
IPC
FOMA
Norge AS
AS AB
Aerosol
Scandinavia
DESINFEKSJONSMIDLER/
Containere, paller og kasser i plast
www.foma.no
Tlf:
64
9170
00
RENGJØRINGSMIDLER
Tlf:
64
9170
00 Vallentuna, Sverige
Ecolab
AS
Box
61,
SE-18621
RENGJØRINGSMIDLER
www.foma.no
www.foma.no
Tlf:
22 68
18 00
Ecolab
AS
Tlf: +46 8 511 88 800
Sealed
Air
UVC-DESINFISERING/
Ecolab
AS Norway
www.ecolab.com
Tlf:
22
68
18
00
62
33
02
00
TØRRDESINFISERING
Tlf: 22 68 18 00
UVC-DESINFISERING/
UVC-DESINFISERING/
www.ecolab.com
EMBALLERINGSMASKINER/PAKKEwww.sealedair-emea.com
www.ecolab.com
TØRRDESINFISERING
FHS
Scandinavia Food
TØRRDESINFISERING
Lavendel Hygiene AS
MASKINER/PAKKELINJER
Hygiene
SolutionsFood
FHS
Scandinavia
Tlf:
22
06
06
00
Lavendel
Hygiene
AS
FHS
Scandinavia
Food
PLASTKASSER/PLASTPALLER/
Empakk
AS
Lavendel
Hygiene AS
Tlf:
900
45
234
Hygiene
Solutions
www.lavendelhygiene.no
Tlf:
22
Hygiene
Solutions
PLASTCONTAINERE/STORSEKKER
Tlf: 900
69 3245
69234
10
Tlf:
22 06
06 06
06 00
00
fred@fhsscandinavia.no
Tlf:
www.lavendelhygiene.no
Tlf:
900 45 234
SP-System
www.empakk.no
www.lavendelhygiene.no
www.fhsscandinavia.no
fred@fhsscandinavia.no
Skala
AS 16 96
fred@fhsscandinavia.no
Tlf: 70Prosessteknikk
10 00 20 eller 9716
www.fhsscandinavia.no
Tlf:
23Prosessteknikk
05 28 00
Skala
www.fhsscandinavia.no
www.sp-system.no
GEA Norway
AS AS
Skala
Prosessteknikk AS
AS
Lavendel
Hygiene
post@skala.no
Tlf:
23
GEA22
Food
Solutions
Tlf: 23 05
05 28
28 00
00
Tlf:
06
06
00 ASNordic
Lavendel
Hygiene
www.skala.no
post@skala.no
Lavendel
Hygiene
AS
PLASTSEKKER
Tlf:
22
02
16
00
post@skala.no
www.lavendelhygiene.no
Tlf:
22
www.skala.no
Tlf:
22 06
06 06
06 00
00
www.gea.com
www.skala.no
Baca Plastindustri AS
www.lavendelhygiene.no
DESINFEKSJONSUTSTYR/
www.lavendelhygiene.no
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen VASKEMASKINER
FOR STORRENGJØRINGSUTSTYR/
DESINFEKSJONSUTSTYR/
MPack AS OG INDUSTRI/
DESINFEKSJONSUTSTYR/
Tlf: 55 92 77 77
KJØKKEN
VASKEMASKINER
FOR
VASKEANLEGG
RENGJØRINGSUTSTYR/
VASKEMASKINER
FOR STORSTORTlf: 62 35 66
66INDUSTRI/
RENGJØRINGSUTSTYR/
post@baca.no
INDUSTRIVASKEMASKINER
KJØKKEN
OG
VASKEANLEGG
KJØKKEN
OG INDUSTRI/
Ecolab
AS
www.mpack.no
VASKEANLEGG
www.baca.no
INDUSTRIVASKEMASKINER
IPC
FOMA Norge AS
INDUSTRIVASKEMASKINER
Tlf:
22 68 18 00
Ecolab
Ecolab AS
AS
Tlf:
64
9170
00 Norpapp
IPC
Norge
AS
www.ecolab.com
Tlf:
22
68
18
00
Smurfit
Kappa
AS
IPC FOMA
FOMA
Norge
AS
POSER
(PAPIR/PLAST)/
Tlf:
22 68
18 00
www.foma.no
Tlf:
64
9170
00
www.ecolab.com
815
20
210
Tlf:
64
9170
00
BÆREPOSER/PAPIRBÆREPOSER/
www.ecolab.com
www.foma.no
Skala
Prosessteknikk AS
www.smurfitkappa.no
www.foma.no
PLASTBÆREPOSER
Skala Prosessteknikk AS
Tlf:
23Prosessteknikk
05 28 00
Skala
AS
Skala
Prosessteknikk
Baca Plastindustri
ASAS
Tlf:
23Prosessteknikk
05Thiis
28 00
Skala
AS
post@skala.no
Tlf:
23
28
00
Thomas
AS/Plastmaskiner
AS
Skala
Prosessteknikk
AS
Tlf:
23 05
05 23
28 Nesttun,
00
Postboks
5852 Bergen post@skala.no
Tlf:
23
05
28
00
www.skala.no
post@skala.no
32
84
84
50
Tlf:
23
05
28
00
post@skala.no
Tlf: 55 92 77 77
www.skala.no
post@skala.no
www.skala.no
post@thiis.no
post@skala.no
www.skala.no
post@baca.no
www.skala.no
FEIEMASKINER/
www.thiis.no
www.skala.no
www.baca.no
SJØMATBEDRIFTER
GULVVASKEMASKINER
FEIEMASKINER/
FEIEMASKINER/
SJØMATBEDRIFTER
GULVVASKEMASKINER
Thune
Automasjon AS
SJØMATBEDRIFTER
IPC
FOMA
Norge
AS
SJØMATBEDRIFTER
GULVVASKEMASKINER
STREKKFILM
Tlf:
950 68 601
Tlf:
64
9170Norge
00 AS
IPC
FOMA
SJØMATBEDRIFTER
Lofotprodukt
AS
IPC
Norge AS
SJØMATBEDRIFTER
BacaFOMA
Plastindustri
AS
post@thunautomasjon.no
www.foma.no
Tlf:
64
76 08 70 00
Lofotprodukt
AS
Tlf:
64 9170
9170
00
Postboks
2300
Nesttun, 5852 Bergen Tlf:
Lofotprodukt
AS
www.thuneautomasjon.no
www.foma.no
www.lofoten.no
Tlf:
76
08
70
00
www.foma.no
Tlf: 55 92 77 77
Tlf: 76 08 70 00
KASSEVASKERE/
www.lofoten.no
post@baca.no
www.lofoten.no
PAKKEROBOTER/ROBOTPAKKECONTAINERVASKERE/
KASSEVASKERE/
Nergård AS
KASSEVASKERE/
www.baca.no
MASKINER/ROBOTISERING
PALLEVASKERE
CONTAINERVASKERE/
Tlf:
77 66AS
75 30
Nergård
CONTAINERVASKERE/
Nergård
AS
PALLEVASKERE
Skala
Prosessteknikk
AS
Skala
www.nergard.no
Tlf:
77
66
75
30
PALLEVASKERE
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
Tlf:
77
66
75
30
Tlf:
23
05
28
00
Tlf:
23
05
28
00
Skala
Prosessteknikk
AS
www.nergard.no
Tlf: 23Prosessteknikk
05 28 00
Skala
AS
www.nergard.no
post@skala.no
post@skala.no
SMØREMIDLER
Tlf:
23
post@skala.no
Tlf:
23 05
05 28
28 00
00
www.skala.no
www.skala.no
post@skala.no
SMØREMIDLER
www.skala.no
post@skala.no
SMØREMIDLER
SMØREMIDLER
www.skala.no
www.skala.no
SMØREMIDLER
Thune Automasjon
Klüber
Lubrication AS
Nordic
MIKROBIOLOGI
SMØREMIDLER
VAKUUMPOSER
Markedsledende
av spesiTlf: 950Lubrication
68 601 leverandør
Klüber
MIKROBIOLOGI
Merck
Life
Science
AS
Klüber
Lubrication Nordic
Nordic
MIKROBIOLOGI
Arne B. Corneliussen AS
alsmøremidler.
post@thunautomasjon.no
Markedsledende
leverandør av spesiMarkedsledende leverandør av spesiTlf.:
810Life
6246
645
Merck
Science
Tlf: 22
88
00 AS
Tlf:
64 83 78 00
Merck
Life
Science
AS
www.thuneautomasjon.no
alsmøremidler.
alsmøremidler.
norway@merckgroup.com
Tlf.:
810
62
645
office@abcorneliussen.no
www.klueber.no
Tlf.: 810 62 645
Tlf:
Tlf: 64
64 83
83 78
78 00
00
www.merckmittipore.com
norway@merckgroup.com
www.abcomeliussen.no
norway@merckgroup.com
PALLETERINGSMASKINER
www.klueber.no
www.klueber.no
www.merckmittipore.com
Lindberg
& Lund
www.merckmittipore.com
/PALLETERINGSAUTOMATER
OVERFLATEBEHANDLING
P.W. Solsrud AS
Mobil
Cibus™
næringsmiddelgodkjente
Lindberg
&
Holmek
Palletering
Lindberg
& Lund
Lund AS
(BAKTERIEHEMMENDE
OG
OVERFLATEBEHANDLING
Tlf: 63 98 95 20
syntetiske
smøreoljer.
JAX næringsMobil
Cibus™
næringsmiddelgodkjente
OVERFLATEBEHANDLING
Tlf:
71
52
56
88
Mobil
Cibus™ næringsmiddelgodkjente
SOPPHEMMENDE)
(BAKTERIEHEMMENDE
OG
per@solsrud.no
middelgodkjentesmøremidler.
syntetiske smøreoljer. JAX nærings(BAKTERIEHEMMENDE
OG
syntetiske
smøreoljer. JAX næringswww.holmek.no
SOPPHEMMENDE)
Tlf:
64 97 55 55
Lavendel
Hygiene AS
middelgodkjentesmøremidler.
SOPPHEMMENDE)
middelgodkjentesmøremidler.
EMBALLASJEDESIGN
www.lindberg-lund.no
Tlf:
22 06 06 00 AS
Tlf:
64
97
Lavendel
Tlf:
64Engineering
97 55
55 55
55 AS
Lavendel Hygiene
Hygiene AS
Intek
www.lavendelhygiene.no
www.lindberg-lund.no
Tlf:
22
www.lindberg-lund.no
Tlf:
22 06
06 06
06 00
00
EMBALLASJEDESIGN
Tlf: 611 97 199
TRANSPORT/LAGRING
www.lavendelhygiene.no
www.lavendelhygiene.no
post@intek.no
by north™
Skala
Prosessteknikk AS
TRANSPORT/LAGRING
TRANSPORT/LAGRING
www.intek.no
INTERN
TRANSPORT
Tlf: 23
930
5728
860
Tlf:
05
00
Skala
Prosessteknikk
AS
Skala
Prosessteknikk
AS
INTERN
post@bynorth.no
Transmeca
AS Avd. Oslo
post@skala.no
INTERN TRANSPORT
TRANSPORT
Tlf:
23
Tlf:
23 05
05 28
28 00
00
Skala
AS
www.bynorth.no
Tlf:
23Prosessteknikk
05 1130
Transmeca
AS
Avd.
www.skala.no
post@skala.no
Transmeca
AS00
Avd. Oslo
Oslo
post@skala.no
Tlf:
23
05
28
postiatransmeca.no
Tlf:
23
www.skala.no
Tlf:
23 05
05 1130
1130
www.skala.no
post@skala.no
FLASKEDEKOR/DEKOR
AV
www.transmeca.no
postiatransmeca.no
RENE
ROM/RENE SONER/
postiatransmeca.no
www.skala.no
FLASKER
www.transmeca.no
DESINFISERENDE
MATTER
RENE
www.transmeca.no
RENE ROM/RENE
ROM/RENE SONER/
SONER/
Transmeca AS Avd. Larvik
DESINFISERENDE
MATTER
Ardagh
Group
Moss
AS
Lavendel
Hygiene
AS
DESINFISERENDE MATTER
PALLEVENDER/PALLESKIFTER
Tlf:
33 13 27 00Avd. Larvik
Transmeca
Dillingtoppen
9,
1570
Dilling
Tlf:
22 06 Hygiene
06 00 AS
Transmeca AS
AS Avd. Larvik
Lavendel
Lavendel
Hygiene
AS
Teo 33
Teknikk
AS
postlarvik@transmeca.no
Tlf:
13
27
00
Tlf: 22
69 91
00
40/42
www.lavendelhygiene.no
Tlf:
33
13
27
00
Tlf:
06
06
00
Tlf:
22 06 06 00
Tlf: 5179 84 00
www.transmeca.no
postlarvik@transmeca.no
geir.aasnes@ardaghgroup.com
postlarvik@transmeca.no
www.lavendelhygiene.no
Våre
produkter: Transportbånd
www.lavendelhygiene.no
teo@teo.no
www.transmeca.no
www.ardaghgroup.com
SLANGER
TIL VASK/
www.transmeca.no
-Våre
Drivremmer
- Modulbånd
- Ståltrådwww.teo.no
produkter:
Transportbånd
Våre produkter:
Transportbånd
DESINFEKSJON
SLANGER
band
- Trommelmotorer
- Transport- Drivremmer
- Modulbånd
- StåltrådSLANGER TIL
TIL VASK/
VASK/
-ruller
Drivremmer
- Modulbånd
- StåltrådSkala
Prosessteknikk AS
DESINFEKSJON
Teflon/PTFE
- Tannremmer
band -- Trommelmotorer
- TransportDESINFEKSJON
band
Trommelmotorer
TransportTlf:
23Prosessteknikk
05 28 00
Gear
&- Teflon/PTFE
motorer
Skala
AS
ruller
Tannremmer
Skala Prosessteknikk AS
ruller
Teflon/PTFE
Tannremmer
post@skala.no
Tlf:
23
05
28
00
Gear
&
motorer
Tlf: 23 05 28 00
Gear & motorer
www.skala.no
post@skala.no
post@skala.no
MATINDUSTRIEN | 2020 #01
www.skala.no
www.skala.no

AUTOMATIKK/INSTRUMENTER
InLine Prosess AS
Tlf: 33 19 29 15
www.inlineprosess.no

TESS
AS - Landsomfattende
MATEMBALLASJE/NÆRINGSGrønt
nr.: 800 83 777
TESS
MIDDELEMBALLASJE
TESS AS
AS -- Landsomfattende
Landsomfattende
tess@tess.no
Grønt
Empakk
Grønt nr.:
nr.:AS800
800 83
83 777
777
www.tess.no
tess@tess.no
Tlf: 69 32 69 10
tess@tess.no
www.tess.no
www.empakk.no
www.tess.no
SLANGEOPPRULLER MED
NÆRINGSMIDDELSLANGER
SLANGEOPPRULLER
MED
Norengros AS
SLANGEOPPRULLER
MED
NÆRINGSMIDDELSLANGER
Nederman
Norge
Tlf: 22 66 62
20
NÆRINGSMIDDELSLANGER
Tlf:
22 79 02Norge
10
Nederman
www.norengros.no
Nederman
Norge
nederman@nederman.no
Tlf:
22
79
02
Tlf: 22 79 02 10
10
www.nederman.no
nederman@nederman.no
Plus Pack Norge AS
nederman@nederman.no
www.nederman.no
Tlf: +47 91146 112
www.nederman.no
Skala
Prosessteknikk AS
b.graff@pluspack.com
Tlf:
23Prosessteknikk
05 28 00
Skala
www.pluspack.no
Skala Prosessteknikk AS
AS
post@skala.no
Tlf:
Tlf: 23
23 05
05 28
28 00
00
www.skala.no
post@skala.no
Stenqvist AS
post@skala.no
www.skala.no
Tlf: 32 21 36 50
www.skala.no
Aurskog
TESS
AS -- Drammen
Landsomfattende
info@stenqvist.com
Grønt
nr.:- Landsomfattende
800 83 777
TESS
AS
TESS
AS - Landsomfattende
www.stenqvist.com
tess@tess.no
Grønt
nr.:
Grønt nr.: 800
800 83
83 777
777
www.tess.no
tess@tess.no
tess@tess.no
PALLER/TREPALLER/
www.tess.no
www.tess.no
TREEMBALLASJE
TANKER,
BEHOLDERE OG KAR
lTANKER,
RUSTFRITT
STÅL
Bruland
Pallefabrikk
TANKER, BEHOLDERE
BEHOLDERE OG
OG KAR
KAR
llSkala
RUSTFRITT
STÅL
Tlf:
57
72
22
90
Prosessteknikk
RUSTFRITT
STÅL AS
www.paller.no
Tlf:
23 05 28 00
Skala
Skala Prosessteknikk
Prosessteknikk AS
AS
post@skala.no
Tlf:
23
05
28
00
Tlf:
23
05
28
00
PLASTEMBALLASJE
www.skala.no
post@skala.no
post@skala.no
Arne B. Corneliussen AS
www.skala.no
www.skala.no
Tlf: 22 88 46 00
VAKUUMPUMPER
office@abcorneliussen.no
VAKUUMPUMPER
Vakuum-Service
AS
VAKUUMPUMPER
www.abcorneliussen.no
Tlf:
67 98 09 00 AS
Vakuum-Service
Vakuum-Service AS
www.vakuum.no
Tlf:
98
Tlf:
67Plastindustri
98 09
09 00
00 AS
Baca67
www.vakuum.no
www.vakuum.no
Postboks 23 Nesttun, 5852 Bergen
VEKTER/KONTROLLVEKTER
Tlf: 55 92 77 77
VEKTER/KONTROLLVEKTER
ACT
LOGIMARK AS
VEKTER/KONTROLLVEKTER
post@baca.no
Tlf:
63
94 61 00
ACT
LOGIMARK
www.baca.no
ACT
LOGIMARK AS
AS
www.act-gruppen.com
Tlf:
63
Tlf: 63 94
94 61
61 00
00
ACT
LOGIMARK
ASAS
leverer merke-,
www.act-gruppen.com
Bergen
Plastics
www.act-gruppen.com
sporingsog57kontrolløsninger
til
ACT
LOGIMARK
AS leverer merke-,
Tlf:
55
92
20
ACT LOGIMARK AS leverer merke-,
næringsmiddelindustrien.
Vi
har
sporingsog
kontrolløsninger
til
www.bergen-plastics.no
sporingsog kontrolløsninger til

VENTILASJON
STORKJØKKENVENTILASJON/
sporingsog kontrolløsninger til
VENTILASJONSUTSTYR
STORKJØKKENVENTILASJON/
næringsmiddelindustrien.
Vi har
STORKJØKKENVENTILASJON/
VENTILASJONSUTSTYR
hardware,
F-Tech
ASsoftware og kompetanse
VENTILASJONSUTSTYR
som41
er 49
bygget
opp siden 1990.
Tlf:
27 00
F-Tech
F-Tech AS
AS
www.f-tech.no
Tlf:
41
49
27
00
Tlf: 41 49 27 00
www.f-tech.no
www.f-tech.no

DRIKKEKARTONG
Norstamp AS
Etikett & Emballasje
Elopak AS
33 pr.48
45
00 på nettside: kr 1 190,- pr. halvår
produktkategori:
kr 1 995,halvår
- Firmalogo
påTlf:
www.matindustrien.no
Tlf: 31 27ANNONSEPRISER
10 00 I HVEM LEVERER HVA: PrisSepernettversjon

Hvem Leverer Hva™

LEVERANDØRGUIDE PÅ NETT
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INVITASJON
TIL BEDRIFTER SOM SELGER
VARER MED EMBALLASJE
Grønt Punkt Norge inviterer næringslivet til å gi sitt plastløfte.
Målet er å øke bruken av resirkulert plast i all emballasje, unngå unødvendig
bruk av plast og designe emballasjen for gjenvinning. Sammen kan,
og må, vi endre utviklingen – gi ditt plastløfte.
Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for
2025/2030. EU-målene for materialgjenvinning av plastemballasje er
50 % av all plast innen 2025 og 55 % innen 2030.
Meld din interesse på plastløftet.no

HVA TRENGER DU?
SLIPING
ULTRALYD
VASKEMASKIN
KVERNDELER
SLIPEKOPPER
HAKKEKNIVER
SLICER KNIVER
RAMMEKNIVER
SVOREKNIVER
ISKNIVER
FLISKUTTERE
BÅNDSAGBLAD
PROFILSTÅL
HSS OG HARDMETALL

KJEDER

Vi sliper
Sagblad
Diamantverktøy
Freser
Kniver
Kjeder
Platesakser
Kjøttkverner
... og mer!

Ta kontakt for en
uforpliktende samtale
DELTA SLIPESERVICE
Prof. Birkelandsvei 28
1081 Oslo
Tlf.: 22 32 02 88
RUDSHØGDA
Rudsvegen 15
2360 Rudshøgda
Tlf.: 40 48 48 11
KONGSVINGER
Norvald Strands veg 47
2212 Kongsvinger
Tlf.: 45 48 33 33

Les mer om oss på www.toolmarket.no
Toolmarket AS • Tlf.: 45 48 33 33 • sliping@online.no • www.toolmarket.no • Norvald Strands veg 47, 2212 Kongsvinger

du treffer oss på
3 - 6 MARS | STAND C02-28
Hos Foodtech er vi opptatt av våre kunders miljømål.
Plastforurensing og matsvinn har den siste tiden
kommet høyt på agendaen både i media og politisk,
vi har løsninger som kan hjelpe matindustrien med
noen av disse utfordringene.

opptil

75%

reduksjon av
plastforbruk

Besøk vår stand på SMAK 2020
så kan du se vår veggie-linje for kvalitetsburgere
og mye annet spennende!

VÅRT VIKTIGSTE
BÆREKRAFTSMÅL
ER Å BISTÅ
VÅRE KUNDER
OG NÅ SINE
BÆREKRAFTSMÅL!

VIL DU VITE MER?
Du treffer oss i Sven Oftedalsvei 10, Oslo
22 08 70 70

foodtech.no

FOODTECH Industri

