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Redder 500
tonn mat
hvert år

Har du tips, innspill
eller kommentarer?
redaksjonen@dagen.no

MATKASTELOV: De sju matsentralene omfordelte

det som tilsvarer 6,9 millioner måltider i fjor.
Men fortsatt har ikke regjeringen iverksatt
matkasteloven, som Stortinget har vedtatt.
 Tor-Helge Gundersen  tor-helge.gundersen@dagen.no

som produseres, men som aldri
kommer inn i næringskjeden og
derfor ikke fanges opp i statistikkene.
– Alle aktørene i matbransjen
har et grunnleggende ønske om
at maten skal spises, men det må
settes i et enda bedre system for
at mer mat skal reddes, sier Furh
til Dagen.
KASTER 42 KILO MAT

Kampen mot matsvinn er en av
de store miljø- og klimaproblemene som må løses i framtiden,
og både i Norge og resten av Europa jobber flere aktører for å
redusere kastingen av mat. De
sju matsentralene i her til lands
fordeler mat til ideelle organisasjoner og redder hver dag store
mengder mat fra å bli kastet. Nå
venter de på at regjeringen skal
legge fram innholdet i matkas-

teloven som Stortinget vedtok i
2018.
500 TONN MAT

– Hvis en matkastelov er laget
på en riktig måte, tror jeg den
vil fungere, sier Monica RieberMohn Furh, daglig leder for Matsentralen Vestland.
I fjor fikk sentralen på Toppe
nord for Bergen inn 500 tonn
mat fra leverandører og produ-

senter. Dette er en økning på 10
prosent fra året før, og maten ender via organisasjoner som blant
annet Frelsesarmeen, Kirkens
Bymisjon og Blå kors til slutt på
matbordet hos vanskeligstilte
mennesker.
– Selv om det reddes mye mat,
blir det fortsatt kastet enorme
mengder, både i Norge og andre europeiske land. Det finnes
også mye skjult matsvinn. Mat

Hun peker på at en matkastelov
ikke alene løser problemene med
svinn. Der matkjedene har tatt et
krafttak for å få bukt med matkastingen, har forbrukerne fortsatt en lang vei å gå.
– 54 prosent av matsvinnet
oppstår i husholdningene. Tenk
for en forskjell det vil utgjøre om
hver av oss halverer matsvinnet
vårt fra dagens vel 42 kilo per
person. Da ville vi redusert matsvinnet i Norge med over 100.000
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Husk at all mat har en verdi
og fortjener å bli spist.
Planlegg innkjøpene dine
og bruk handleliste.
Rydd i kjøleskapet og fryseren,
så du vet hva du har.
Oppbevar maten din riktig.
Husk at kjøleskapet skal holde
mellom 2-4 grader og fryseren
-18 grader.
Bruk sansene dine. Ikke kast
mat selv om den har gått ut
på dato før du har sjekket om
maten fremdeles er bra.

UTENFOR SENTRUM: Matsentralen Vestland ligger i Åsane,
nord for Bergen sentrum.
Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Avkjøl maten raskt og frys eller
legg i kjøleskapet det du har
til overs.
Oppbevar mat du har til overs
i tett emballasje i kjøleskap
eller fryser.
Frys brød som ikke skal
spises neste dag.
La torsdag være
«Restetorsdag». Bruk opp
rester av råvarer og ferdige
retter før du handler ny mat
til helgen.
Tenk alternativ bruk av
råvarer som ikke er helt ferske
lenger. En bløt tomat er god i
pastasausen selv om den ikke
passer i salaten.
KILDE: matvett.no

MATSENTRAL: Monica Rieber-Mohn
Furh er daglig leder for Matsentralen
Vestland. I bakgrunnen er Hege
Qvam fra Blå Kors.
Foto: Bjørn Olav Hammerstad

tonn, fastslår Furh.
I følge Matvett ble ufattelige
417.000 tonn spiselig mat kastet
i Norge i 2019. Dette er kun det
kartlagte matsvinnet. Trolig er det
store mørketall.
UNIK BRANSJEAVTALE

Styreleder Cristiano Aubert i Matsentralen Norge deler oppfatningen til sin kollega på Vestlandet
om at matkasteloven må være
skrudd sammen på riktig måte
for at den skal fungere. Han viser
til bransjeavtalen hvor de største
matvarekjedene og matprodusentene i 2017 inngikk avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50
prosent innen 2030.
– Hvis man kan bygge videre
og forsterke en slik avtale, tror jeg
en matkastelov vil være bra. Det
gjøres nå så mye positivt rundt
kampen for å få ned matsvinnet i
Norge, og det er viktig at en lov er

smart og effektiv, presiserer Aubert. Han legger til at matsentralene i 2020 omfordelte vel 6,9 millioner måltid, men det er nødvendig å ligge på 10-12 millioner for å
dekke behovet.
I følge Aubert er den norske
bransjeavtalen nok så unik i internasjonal sammenheng, og det

● Selv om det
reddes mye mat,
blir det fortsatt
kastet enorme
mengder.
Monica Rieber-Mohn Furh,
daglig leder Matsentralen
Vestland

kan prosjektleder Paula Capodistrias i Matsentralen Norge også
bekrefte. Hun følger tett arbeidet
som gjøres på kontinentet for å bekjempe matsvinnet.
– Selv om det finnes lignende avtaler i andre land, er det bare i Norge at matbransjen selv tok initiativet til å jobbe mot matsvinn. Den
norske dugnadstilnærmingen på
tvers av de ulike sektorene i matbransjen, men også sammen med
konkurrenter, samt i samarbeid
med nasjonale og lokale myndigheter er ganske unik i verdenssammenheng, forklarer hun.
AMBISIØSE MÅL

– Alle europeiske land har forpliktet seg til bærekraftsmålene som
inkluderer en forpliktelse til å redusere matsvinn med 50 prosent i
2030. Er det realistisk, tror du?
– Det er jo ambisiøse mål, men
erfaringen så langt viser lovende

FORDELER MAT: Åge Nilssen finner frem mat som skal gis til Robin
Hood-huset.
Foto: Bjørn Olav Hammerstad

resultater. Ingen ønsker å kaste
mat, det handler om å finne de riktige rutinene og ha tilgang til de
riktige ressursene for å transformere matsystemet vårt til en mer
bærekraftig og rettferdig versjon,
svarer prosjektlederen.
Hun peker på at både Frankrike
og Italia allerede har innført matkastelover, men at de er ganske ulike. I Frankrike er loven basert på
forbud og Italia bygget mer på insentiver. I førstnevnte land gjelder
den kun dagligvarebutikker og er
fokusert på å redde og omfordele
overskuddsmaten videre, mens loven i Italia inkluderer hele verdikjeden og er fokusert på både forebygging av matsvinn og omfordeling av overskuddsmat.
– KASTING DÅRLIG ØKONOMI

Ulike aktører venter utålmodig på
at på at regjeringen skal iversksete matkasteloven Stortinget har

vedtatt, men statssekretær Maren
Hersleth Holsen (V) i Klima- og
miljøverndepartementet kan ikke
si noe konkret om når det vil skje.
– Departementet jobber med en
lovregulering som skal støtte opp
om arbeidet som gjøres som del
av bransjeavtalen mot matsvinn
mellom det offentlige og matbransjen selv, skriver statssekretæren i
en e-post til Dagen.
– Er det pisk eller gulrot som
skal til for å redusere matsvinnet?
- Vi har allerede startet med
gulrota, vi har fått på plass en frivillig bransjeavtale som tar næringslivet med i arbeidet for å få
ned matsvinnet.
– Jeg tenker at det uansett er
svært dårlig økonomi å kaste mat,
og at reduksjon i matsvinnet derfor vil lønne seg for alle. Mindre
matkasting vil også kutte klimagassutslipp, spare ressurser og være
etisk bra, sier Holsen.

