
Hur arbetar Vaggeryds kommun med matsvinn?

Vad är matsvinn? 

I Sverige uppgår matsvinnet till ca 19 kg mat och 26 kg dryck per person och år. 
Sammanlagt blir detta enorma mängder fullt ätbar mat som av olika anledningar
hamnar i sopkorgen. Att slänga mat kostar pengar och belastar jordens resurser. 

Matsvinn är sådan mat som slängs i onödan och som skulle kunna ätas. Det kan 
till exempel vara frukt som har möglat eller mat som har passerat bäst före datum 
som slängs. Med en annan förvaring eller bättre planering skulle produkterna 
kunna ha ätits. 

Utöver matsvinn så uppkommer även matavfall. Matavfall är mat som anses vara 
oätlig till exempel viss typ av skal, kärnor, köttben och kaffesump. 

Vaggeryds kommun har antagit ett mål i kommunfullmäktige om att minska 
matsvinnet med 20 % på förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunen har be-
viljats drygt 240 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet  
för att under 4,5 år kunna arbeta med att minska matsvinnet i våra verksamheter. 

Projektet Minska matsvinnet kommer dels innebära att kostpersonal, förskoleper-
sonal och omvårdnadspersonal tillsammans arbetar för att minska matsvinnet 
i alla led, från inköp och planering, till tillagning och förvaring och slutligen vid 
servering och omhändertagande. En annan del i projektet är att arbeta utåtriktat 
med information till föräldrar, allmänhet och politiker kring hur vi alla kan minska 
vårt matsvinn både hemma och på våra arbetsplatser. 

Vaggeryds kommun minskar matsvinnet

Svinnsmart!Nu gör    någ t



Kan du bidra till att minska matsvinnet? 
Som privatperson finns det en massa saker du kan göra för att hjälpa till att minska 
matsvinnet, både hemma, på restauranger och i din matbutik. Det viktigaste är att 
äta upp den maten som du köper hem, visste du att ungefär var fjärde matkasse 
som vi bär hem från affären slängs? Här kommer några exempel på hur du kan bidra 
till att minska matsvinnet!
• Ät upp maten i tid – håll koll på maten i ditt kylskåp och frys, även det som står 

längst in.
• De flesta grönsaker och frukt håller länge om de förvaras i kylskåpet.
• Släng inte mat som passerat bäst före datum – ofta håller den mycket längre. 

Titta, lukta och smaka först!
• Ta hand om rester, gör en plockmåltid, använd dem i en ny maträtt eller frys in.
• Tråkiga ostkanter kan rivas och frysas in och användas till gratäng, paj eller 

pizza. 
• Skrumpna grönsaker, som paprika, morötter, broccoli går utmärkt att ha i kött-

färssås, gryta, paj eller soppa.  
• Gör en fruktsallad av frukt som börjar bli gammal eller frys in frukten och 

använd till smoothies

www.vaggeryd.se/matsvinn


