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Matsvinn omfatter alle 

nyttbare deler av mat 

produsert for mennesker, 

men som enten kastes eller 

tas ut av matkjeden til 

andre formål enn 

menneskeføde, fra 

tidspunktet når dyr og 

planter er slaktet eller 

høstet



Hva er forskjellen på disse gulrøttene?



Nyttbar og ikke-nyttbar mat
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Hvem kaster mest?

1. Husholdninger 
2. Matindustri 
3. Dagligvare
4. Kommunale 

virksomheter
5. Serveringsbransje
6. Grossist



Hva kaster vi mest av?

1. Måltidsrester 
2. Frukt og grønt
3. Brød og bakevarer
4. Meieriprodukter 
5. Annet
6. Kjøtt 
7. Fisk



Hvorfor kaster vi mat?

● Kjøleskapshygiene: 
plassering og merking

● Planlegging
● Kunnskap: datoforståelse
● og feil oppbevaring
● Kreativitet
● Unnvikelsesstrategien





1. Kina

2.USA

3.Matsvinn

4.India



Matsvinn i et bærekraftsperspektiv
● ⅓ havner aldri på en tallerken
● 1 000 000 mennesker

Matsvinn i et ressursperspektiv
● Overforbruk og ressursutnyttelse
● 170 000 brød

Matsvinn i et klimaperspektiv
● 10 % 
● 437 000 personbiler

Hvorfor skal vi jobbe med matsvinn?



Oslo 2018 / Innholdssider / negativ

Det er lov å endre 

bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 

logo benyttes alltid lyse 

bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 

lesbarhet/kontrast 

følg lovlige farge

kombinasjoner.

Trondheim kommune har vedtatt at 
matsvinn fra både innbyggere og 
kommunale virksomheter skal 
reduseres med 50 % innen 
henholdsvis 2025 og 2030.



★ bidra til å fremme de trønderske 

råvarenes og matproduktenes bærekraft, 

mangfold, smak, særpreg og omdømme

★ bidra til å styrke kunnskapen om 

trøndersk mat og matkultur

★ legge til rette for at mat kan skape trivsel 

og samhold i hele befolkningen

★ fremme matglede, matkultur og 

kunnskap om kosthold for barn og unge

★ fremme matglede, og god helse for 

mottakere av kommunens helse- og 

velferdstjenester

★ redusere klima- og miljøfotavtrykket for 

mat

Trondheim skal innen 2030 ta en nasjonal og 

internasjonal posisjon som matby med 

bærekraftige mat- og drikkeopplevelser i 

verdensklasse

Trondheim skal fremme matglede, helse og 

bærekraft gjennom kompetanse og 

samhandling

Trondheim kommunes matstrategi



Avfallsanalyser 2017 og 2021



Andel kastet mat som er matsvinn

Barnehager

45,8 %

1. Måltidsrester 

2. Frukt og grønt

3. Brød/bakevarer 

4. Meieriprodukter 

5. Kjøtt

6. Fisk

7. Annet

Skoler

53,1 %

1. Måltidsrester 

2. Meieriprodukter

3. Frukt og grønt

4. Annet

5. Brød/bakevarer

6. Kjøtt

Helse og velferd



Hva kan Trondheim 
kommune gjøre?

• Krav i anskaffelser
• Tilrettelegger: samarbeid, 

møteplasser, kurs
• Være en påvirker – endre 

regelverk
• Gode historier
• Planer, lover, regler
• Bidra med kunnskap, 

opplæring og metoder
• Sette arbeidet i system





Pilotprosjekt i Lundåsen barnehage



Arbeid med matsvinn – Lundåsen barnehage

OpplæringOppstart

• Hva er matsvinn?

Vi er her
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Veieuke 1

• Nullpunkt før tiltak

• 14.11 – 18.11

Arbeid med tiltak

Samle og skrive

Workshop

Fokus på tiltak som kan testes kjapt 

– innføres, forkastes eller utvikles 

videre (21.11)

Underveisevaluering 

• Hvordan fungerer tiltakene så langt?

• Skal noen endres/stanses?

• Er noen ferdige? Har vi nye idéer? (14.12)

Tiltaksplan

Mai 2023

Veieuke 2

• Nullpunkt før tiltak

• 23.01 – 27.01

Evaluere/oppsummere

07.02.23



Oppstart og involvering



Veiing av matsvinnet: 
ved oppstart og avslutning av pilot



Planlegging 

Pedagogikk

Måltidsmiljø

Innkjøp 

Kjøkken

Rester og 
restemåltider

Rutiner

Tallerke
n 

Tilberedning

Servering

Hvordan skal vi jobbe 
med matsvinn hos oss?

Oppbevaring 
og merking



Workshop 



Nr. Tiltak Hvordan får vi det til/hva bør vi se på?

1 Skjær opp frukt 

underveis i måltidet

● Skjær opp etterhvert som barna spiser heller enn å skjære opp 

for mye i forkant.

2 Redusere mengde 

mat man lager

● Beregn kun én porsjon til hvert barn. Dersom noen vil ha mer, 

kan man smøre et knekkebrød.

3 Fryser har for liten

kapasitet

● Til diskusjon/observasjon: Trenger man en større, eller bør

kapasiteten utnyttes annerledes? Er man for eksempel flinke til å 

bruke maten som fryses heller enn å kjøpe inn annen mat, eller

hoper det seg opp i fryser?

4 Ha foreldrene med 

på laget

● Informere foreldre om fornuftig størrelse på matpakka, og gi tips.

● Pedagogiske tiltak

5 Fast ansatt på 

kjøkken v/varmmat

● Personen bør i så fall også være innkjøpsansvarlig



Sammenstilling av resultater 
fra pilotprosjektet



20,66 kilo

11,9 kilo



*med utgangspunkt i 48 driftsuker per år

991,8 kilo 571,2 kilo

461,5 kilo



*med utregningsnøkkel 65 kr per kilo matsvinn

64 465 kr

37 128 kr

30 030 kr







Suksesskriterier

● Jobbe sammen fra start
● Bred involvering
● Kompetanseheving
● Ta utgangspunkt i enhetens 

utfordringer og hverdag
● Små grep kan gi store 

resultat
● Veiing må til
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Hvordan redusere matsvinn 
på vår enhet?


