Minskat matsvinn
- vad kan du göra?
Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat säljas eller ätas om den
hanterats annorlunda. Varje år slängs 1 miljon ton matavfall. Bara i Sverige.
Om matavfallet skulle minska med 20 procent skulle det innebära en
samhällsekonomisk besparing på cirka 10–16 miljarder SEK/år.
DET HÄR KAN DU GÖRA FÖR ATT MINSKA MATSVINNET:


Som beslutsfattare/politiker kan du lyfta frågan
och påverka budgetunderlag, satsa på att minska
matsvinnet i kommunens egna verksamheter, och
bidra till att kommunen upphandlar miljösmart.



Som miljöstrateg kan du samla branschen i
området för att skapa plattformar för dialog och
informationsutbyte mellan olika aktörer.



Som renhållare kan du informera kunderna om
matsvinn, till exempel i samband med införandet av
separat matavfallsinsamling.



Som inspektör (miljö- och hälsoskydd, livsmedel)
kan du informera och föra dialog om olika sätt att
förebygga matsvinn i de verksamheter där du gör
tillsynsbesök, och kontrollera att de arbetar efter de
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Informera
om matsvinn vid miljö- och hälsoskyddskontorets
träffar med de verksamheter där du bedriver tillsyn.



Som konsumentvägledare kan du uppmärksamma
de ekonomiska och miljömässiga vinsterna som
minskat matsvinn innebär.



Som verksamhetsutövare kan du se till att det finns
bra lokaler och utrustning för att förskolor, skolor
och äldreboenden så att det är möjligt att förebygga
matsvinnet – och se till så att näring och energi i det
matavfall som ändå uppstår kan tas till vara.



Som storkökspersonal kan du minska både kökets
och gästernas svinn genom att till exempel planera
inköp, tillaga maten i omgångar med möjlighet att ta
hand om rester, ochanpassa portionsstorleken efter
matgästernas behov och önskemål.



Som skolpersonal kan du arbeta förebyggande
direkt i köket med matsvinnet och med eleverna.
Den som är ansvarig för schemaläggning kan se
till så att eleverna får matro. Frånvarohantering
kan utformas så att kökspersonalen kan anpassa
måltiderna efter antalet ätande. Läraren kan låta
det vara en del av matematiken, naturvetenskapliga
ämnen och hem- och konsumentkunskapen, samt
delta i pedagogiska måltider. Hushållningssällskapet
har både undervisningsmaterial och utbildningar för
skolpersonal.

Läs mer om minskat matsvinn
på www.livsmedelsverket.se
Box 622,
751 26 Uppsala
www.livsmedelsverket.se

