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LMK Group påbörjar rapportering av matsvinn från
egen produktion
I syfte att öka transparensen i verksamheten påbörjar LMK Group årlig rapportering
av matsvinn från egen produktion i Norden. För koncernens varumärken Linas
Matkasse (Sverige), Godtlevert (Norge), Adams Matkasse (Norge) och RetNemt
(Danmark) uppgick matsvinnet till 1,74 gram per måltid under 2020, motsvarande 3,08
gram per 100 kronor i omsättning.
Att minimera uppkomsten av matsvinn i hela varuförsörjningsflödet av livsmedel är en viktig del av
hållbarhetsarbetet för LMK Group. Enligt Naturvårdsverket uppstår cirka 75 procent av matsvinnet i
hemmen. LMK Groups främsta bidrag till minskat matsvinn är att skapa recept och
måltidslösningar som i betydligt mindre omfattning ger upphov till matsvinn i hushållen.
Koncernen arbetar samtidigt kontinuerligt med att optimera och effektivisera samtliga arbets- och
systemflöden i verksamheten för att minimera den del matsvinn som uppstår i egen produktion.
De livsmedel som av någon anledning inte går att leverera i kundernas matkassar men ändå håller
fullgod kvalitet går till välgörenhet. När det uppstår svinn av matvaror som inte går att äta blir det
till organiskt avfall som i första hand går till biogasproduktion eller kompostering.
Som en del av integrationen av RetNemt, som förvärvades till 100 procent tidigare i år, pågår ett
arbete att aggregera utvald hållbarhetsdata på gruppnivå. Matsvinn anses vara ett av de viktigaste
nyckeltalen i förhållande till koncernens verksamhet. LMK Group kommer därför att rapportera
matsvinn från egen produktion per måltid och omsättning som en del i den årliga
hållbarhetsredovisningen framåt.
-Minimerat matsvinn är en av de främsta anledningarna till att konsumenterna väljer en flexibel
måltidslösning. För oss som Nordens ledande aktör på området är det samtidigt ett av våra
tydligaste hållbarhetsbidrag, som också kopplar an till FN:s globala mål. Det känns därför bra att vi
nu kommit till en punkt där vi kan redovisa matavfall från egen produktion vid våra anläggningar i
Sverige, Norge och Danmark. I närtid lägger vi stort fokus på att bibehålla dessa låga nivåer av
matsvinn i takt med att vårt produkterbjudande blir allt mer personaliserat, säger Walker Kinman,
vd LMK Group.
LMK Group är medlemmar i Samarbete för minskat matsvinn (SAMS), en överenskommelse där
aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster
uppstår och var orsaken finns. LMK Groups rapporterade utfall 1,74 gram per måltid under 2020
kan sättas i relation till exempelvis livsmedelsavfall i servicesektorn (hotell, restaurang, storkök)
som enligt SAMS sammanställning uppgick till 65 gram per portion.
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För ytterligare information, kontakta:
Walker Kinman, VD, LMK Group
Mob: +46 707 22 65 13
E-post: ir@lmkgroup.se

Om LMK Group
LMK Group grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor
variation av inspirerande måltider levererade direkt till kundens ytterdörr. Idag är koncernen den
största leverantören av mealkits i Norden och en ledare inom skandinavisk foodtech. Koncernen
har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och verkar under varumärkena Linas Matkasse,
Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. År 2020 omsatte LMK Group 1,2 miljarder SEK och
levererade cirka 1,74 miljoner leveranser med måltider till hushållen på de marknader där
koncernen verkar. LMK Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified
Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.
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