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Forord 

Sandefjord kommune ønsket å gjennomføre et prosjekt for å redusere matsvinnet i kommunens 
institusjoner der det produseres mat. Dette ble gjennomført ved først å kartlegge matsvinn og 
deretter innføre metoder og rutiner for å redusere matsvinnet. «Nye» Sandefjord kommune består 
etter sammenslåingen den 01.01.17 av de tidligere kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord. I 
den nye kommunen produseres det mat på 8 ulike sykehjem/institusjoner. Institusjonene fra de 3 
tidligere kommunene har i dag ulik praksis og ulike rutiner for matproduksjon og matlevering.  

 
«Reduksjon av matsvinn i Sandefjord kommune» er finansiert av Miljødirektoratets Klimasatsmidler 
og Sandefjord kommune. Prosjektet ble delt i 2 faser, fase 1 var en kartleggingen av faktisk 
matsvinn, hvor veiing ble gjennomført i virksomhetene og analysene ble utført av Østfoldforskning 
AS. Denne kartleggingen dannet statusgrunnlaget med faktiske matsvinntall som dannet grunnlag 
for fase 2 som omhandlet brukernes ønsker, felles produksjonsmetoder, rutiner for bestilling, 
matsvinnreduserende tiltak og kunnskapsbehov. Gjennom samtaler og workshops ble det 
identifisert årsaker til at matsvinn oppstår samt identifisert mulige tiltak for å forebygge tiltak.   
 
Å redusere matsvinnet i kommunens institusjoner der det produseres mat vil, i tillegg til reduserte 
klimagassutslipp,  bidra til reduserte kostnader i form av reduserte innkjøpskostnader, 
bearbeidingskostnader og lønnskostnader. I tillegg kan svinnreduserende tiltak bidra til bedre 
utnyttelse av råvarer og utvikling av nye retter. 
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Redusert matsvinn i Sandefjord kommune 
 

 

 

Sammendrag 
 
«Redusert matsvinn i Sandefjord kommune» er et prosjekt finansiert av Miljødirektoratets Klimasatsmidler og 
Sandefjord kommune. Bakgrunnen for prosjektet var at Sandefjord kommune ønsket å redusere matsvinnet i 
institusjonener det serveres mat, først og fremst for å redusere klimagassutslipp, men også  for å få en 
økonomisk positiv effekt.  
 
Prosjektet var delt i 2 faser. Fase 1 besto av å motivere ansatte til å redusere matsvinn samt utarbeide 
rutiner for veiing av matsvinn og gjennomføre veiing av matsvinn. Fase 2 var å identifisere og iverksette tiltak 
basert på resultatene fra veiingen. Det gjennomsnittlige matsvinnet for Sandefjord kommune i første måling 
er ca 480 gram per beboer per døgn. Dette er relativt høyt, men samtidig er det et godt utgangspunkt for å 
redusere matsvinnet. Kartlegging viser også at det er store variasjoner mellom de ulike virksomhetene.  
 
Erfaringene fra prosjektet viser at det har vært lærerikt og skapt ringer i vannet for virksomhetene som har 
deltatt. Mange deltakere uttrykker også ved slutten av prosjektet at de har blitt motiverte til å gjøre endringer 
for å redusere matsvinnet. Det er bevilget penger fra Miljødirektoratet for 2019 slik at arbeidet med 
matreduksjon i Sandefjord kommune skal fortsette, da det er viktig med motivasjon og kunnskap underveis. 
Det er også uttrykt ønske om å veie matsvinnet oftere.  
 
Prosjektet kan ha overføringsverdi til andre kommuner. Det er et stort reduksjonspotensiale knyttet til å 
gjennomføre endringer i matserveringen på sykehjem. I løpet av prosjektperioden har det blitt en økt 
bevisthet på konskekvensene av matsvinn både klimamessig, etisk og økonomisk. Perioden har også 
synliggjort behovet for systematisk arbeid for å utvikle gode rutiner samt økt kompetanse på mat nærmest 
mulig beboerne på sykehjemmene.



 

 

 

1.Gjennomføring 

Det er i prosjektet gjennomført ulike aktiviteter sammen med 8 institusjoner hvor det serveres mat i 
Sandefjord kommune:  

 
 

A. Inspirasjonsverksted februar 2018 
Inspirasjonsverkstedet var et kick off for prosjektet. Deltakerne fikk faglig påfyll om hvorfor det 
er viktig å redusere matsvinn, og de ble presentert for verktøy og metoder som skulle benyttes i 
prosjektet.  

 
B. Aktiviteter i insitusjonene hvor det serveres mat  

- Kunnskapsbygging blant ansatte 
- Kartlegging av matsvinn gjennom veiing av matsvinn  

 
C. Studietur til Gøteborg 

- Det ble gjennomført en studietur til Gøteborg for å lære om «Gøteborgsmodellen», hvor deltakerne 
besøkte en skole og et sykehjem og fikk presentert «Gøteborgsmodellens» informasjonsmateriell. 

 
D. Presentasjon av resultater - Interne workshoper/møter i virksomhetene – juni 2019 

Virksomhetene ble presentert for status av matsvinnkartleggingen, og erfaringene fra 
arbeidet ble oppsummert. I tillegg ble det identifisert matsvinnreduserende tiltak.  

 

E. Referansegruppe 

 Tine SA,  
 Meum frukt og grønt  
 Nortura  
 Kost og ernæringsforbundet 
 Norengros  
 Christiansen AS 
 Mattilsynet 
 Bama 
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2. Aktiviteter  

Det ble arrangert to workshops for de 8 institusjonene og virksomhetene, et inspirasjonsverksted ved 
oppstart og workshoper i de enkelte institusjonene etter veiing. Det ble i tillegg avholdt møter i enkelte 
av virksomhetene avhengig av behov og interesse. Det ble også avholdt møte med den eksterne 
referansegruppa.  

 
 

2.1 Inspirasjonsverksted – februar 2019 

Første workshop ble avholdt som et inspirasjonsverksted og kick off for prosjektet. Her var fokus å 
presentere prosjektet, formidle kunnskap om matsvinn, matsvinnreduserende tiltak og klima. 
Eksempler fra Fredrikstad kommunes matsvinn-prosjekt ble presentert, og matredder Mette Havre 
Nygård inspirerte deltakerne.  

 

 
 

Figur 1 Lysbilde fra inspirasjonsverksted som viser programmet 

 
Inspirasjonsverkstedet ble avsuttet med en presentasjon av videre arbeid med viktige milepæler, og det ble gitt en 
innføring i rutinene for veiing.  

Program 
13:00 Velkommen og innledning v/ Ordfører Bjørn Ole Gleditsch

Matsvinnprosjekt i Sandefjord kommune v/ prosjektleder Erlend Eliassen

Spis opp maten! v/ matredder Mette Nygård Havre

Klima og matsvinn v/ Mona Nilsen, Østfoldforskning

Praktisk arbeid med matsvinn. Hvordan måler og veier vi? v/ Mona Nilsen, 
Østfoldforskning og Erlend Eliassen, Sandefjord kommune

Oppsummering 

17:00 Avslutning
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Inspirasjonsverkstedet ble avsluttet med noen kommentarer fra plenum: 

 
• Rutiner for veiing må være enkle og forståelige, dvs lavterskel i forhold til å registrere veiing 

av matsvinn 

• Dialog mellom sykehjem og sentralkjøkken er viktig ettersom det er her vi finner den mest 
omfattende matproduksjonen og dermed den største klimabelastningen. 

• Sandefjord kommunes målsetning om å kutte 20% innen 2025 og 30% innen 2030 kan med 
fordel vurderes, dvs ha en høyere målsetning. 

 
 
 

2.2 Registreringer av matsvinn i virksomhetene  
 

Institusjonene samlet alle ansatte til opplæring tilsvarende den som ble gitt på 
inspirasjonsverkstedet. De ansatte var svært positive til å gjennomføre veiing av matsvinn og de 
støttet arbeidet og understreket at dette var et fellesskapsprosjekt mellom ansatte i virksomhetene 
og ledelsen.  
 
Matsvinn ble totalt kartlagt for 18 virksomheter fordelt på Nygård, Andebu, kafeene og Kamfjord. I 
utgangspunktet er det i prosjektet fokus på kartlegging av matsvinn for det er den delen som har størst 
reduksjonspotensiale. I prosjektet ble det derfor viktig å tydeliggjøre forskjellene på matsvinn og matavfall. 
Matsvinn «inkluderer all mat som kunne eller burde vært spist av mennesker, men som av en eller annen 
grunn ikke har blitt omsatt til menneskemat». Det betyr at forskjellen mellom matavfall og matsvinn er ikke 
spiselige deler som f. eks fraskjær, skrell og bein. I denne kartleggingen ble fast og flytende matsvinn, 
kartlagt.  
 

 
 

Figur 2 Lysbilde som viser rutiner for veiing 

 
 

Hva gjør vi i praksis?
• Vi skal:

– Veie matavfallet.

– Registrere antall brukere.

• Hvordan skal vi veie?
– Vekt (noe å veie matavfallet med).

• Bagasjevekt fungerer fint

– Bøtte/bakk/pose eller liknende (noe å mellomlagre matavfallet i).

– Matkastedagbok
• Registreringsskjema (noe å notere på)

• Excel-ark
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Veiingen i virksomhetene ble gjennomført i en uke . Det ble veid etter frokost, lunsj, middag og kvelds. Antall 
serveringer/beboere ble registrert for å beregne nøkkeltall (gram matsvinn pr servering pr beboer). Under 
veiing var det mulig for personalet å legge inn kommentarer ved behov.  
 
Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til registreringene:  
 

 Noen av beboerne var bortreist enkelte av registreringsdagene 
 Det er ulik praksis på om personalet deltar i måltidene 
 Noen av beboerne har tilpasset kost 
 Det er usikkerhet om vekten av registreringsbøtten er blitt inkludert eller trukket fra registreringene, 

og dette kan da ha en mindre innvirkning på resultatene 
 

 
2.3 Studietur til Gøteborg – mai 2019 

Prosjektgruppen besøkte Gøteborg for å lære og høre om erfaringene fra «Gøteborgsmodellen». Det ble 
også lagt vekt å identifisere informasjonstiltak for ansatte og brukere. Kort fortalt handler Gøteborg-modellen 
om å sette et ambisiøst mål; Gøteborg skulle halvere matsvinnet mellom januar 2017 og desember 2018, og 
oppdraget gikk også ut på å kartlegge matsvinnet daglig og registrere dette i kostdataprogrammet AIVO. En 
viktig målsetning er å «feie for egen dør», og det ble arbeidet både med kjøkkensvinn og serveringsvinn. Det 
ble også innledet et samarbeid med eldreomsorgen for å redusere matsvinnet og øke næringsinntaket. I 
løpet av prosjektet er det 95% av de kommunale kjøkken som måler matsvinnet og registrerer dette i 
kostdatasystemet, og 50% reduksjon av matsvinn i perioden januar/februar 2017 til desember 2018.  
 

 
 

Figur 3 Gøteborgsmodellen 

 
Gøteborg kommune var også opptatt av at økt kommunikasjon reduserer matsvinn. Med dette mente de: 
 

 Kommunikasjon mellom produksjonskjøkken og mottakerkjøkken 
 Mellom produksjonskjøkken og virksomhet 
 Kommunikasjon behøves på kryss og tvers, og det er viktig å ha nøkkelpersoner og at arbeidet er 

godt forankret hos ledelsen 
 Kommunikasjon til de som spiser maten 
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Figur 4 Kommunikasjon Gøteborgsmodellen

Prosjektgruppen i Sandefjord s prosjektet ønsker å utvikle informasjonsmateriell i tråd med erfaringene
Gøteborg har gjort , og det er en viktig målsetning at informasjonsmateriellet skal være enkelt med konkrete
budskap tilpa sset målgruppen.

2. 4 Presentasjon av resultater i virksomhetene – juni 201 9

Virksomhetene ble presentert for status av matsvinnkartleggingen, og erfaringene fra arbeidet ble
oppsummert. I tillegg ble det identifisert matsvinnreduserende tiltak. I prosj ektet har det vært viktig å være
b e visst på at ansatte i sykehjem ikke har hovedfokus på servering. Maten produseres dessuten et annet sted
enn der den skal serve re s, og beboernes helsetilstand varierer.

Resultatet av veiingen for alle virksomhetene vist e gjennomsnittlig mengde matsvinn (gram matsvinn per
bruker/per dag) er på 488 gram. Dette er et høyt tall.

K o m m u n i k a t i o n

2 1H Å L L B A R S T A D – Ö P P E N F Ö R V Ä R L D E N

• F a c e b o o k , g o d a e x e m p e l

• N y h e t s b r e v

• B r e v t i l l N y c k e l p e r s o n e r m e d i n s p i r a t i o n ,

f ö r s l a g p å f i l m e r , m o t i v a t i o n s f a k t o r e r m . m .
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Figur 5 Gjennomsnittlig mengde matsvinn i sykehjem, Sandefjord kommune ( g matsvinn per bruker/dag )

Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til registreringene som det ikke er mulig å korrigere for:

Noen av beboerne var bortreist enkelte av registreringsdagene
Det er ulik praksis på om personalet deltar i måltidene
Noen av beboerne har tilpasset kost
Det er usikker het om vekten av registreringsbøtten er blitt inkludert eller trukket fra registreringene,
og dette kan da ha en mindre innvirkning på målt verdi

Figur 5 viser at kun en liten grad av matsvinnet oppstår på sentralkjøkkenet. Det oppstår ute på avdelingene
og middagsmåltidet har høyest matsvinn per bruker per dag.

G j e n n o m s n i t t l i g m e n g d e m a t s v i n n
[ g r a m m a t s v i n n p e r b r u k e r / p e r d a g ]

2 9

7 1 6 9

2 3 7

8 1

4 8 8
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På møtene ble det gjennomført en workshop hvor deltakerne ble inndelt i grupper og jobbet med 
følgende spørsmål: 

 

 
 

Figur 6 Lysbilde fra workshop i virksomhetene 

Resultatene viser at det gjennomgående bestilles mer mat enn nødvendig, gjerne har man bestilt 
«dobbelt for «sikkerhets skyld». De fleste uttrykker behov for mer kunnskap, og ikke minst gjelder 
dette kunnskapsformidling i alle ledd. De ansatte ga selv innspill til matsvinnreduserende tiltak: 

 

 Bestill riktig mengde; se på lager før bestilling! 
 Bruke mindre tallerkner og servere mindre mengder 
 Bedre samarbeid og kommunikasjon mellom kjøkken og avdelingene 
 Bestill riktig porsjon til riktig person 

 

Nygård sykehjem jobbet jevnlig gjennom prosjektperioden med å involvere de ansatte. Flere forteller 
også at måten ansatte presenterer middagen på, både rent fysisk på tallerkenen samt hvordan den 
«selges inn», har stor betydning. Sykehjemmet samlet også alle ansatte til opplæring tilsvarende den 
som ble gitt i workshopen. De ansatte var svært positive til å gjennomføre endringer og et 
gruppearbeid viste at kollegiet støttet arbeidet og at dette var et fellesskapsprosjekt mellom ansatte og 
ledelsen.  

 
 

 

1. Hvor oppstår matsvinn og hva er årsakene til 
dette?

2. Hva skal til for å bygge nødvendig kultur for 
matsvinnreduksjon hos dere?

3. Er det noen retter/måltider som gir spesielt mye 
matsvinn?

4. Er bestillinger og planlegging basert på rett antall 
brukere/spisende? Fungerer bestillingsrutiner 
med hensyn til mengde og leveringstidspunkt?

5. Andre ting – informasjonsmateriell?

Workshop  - forslag til tiltak 



 

 

2.4 Referansegruppe 
 
Oppsummering av erfaringer fra prosjektet og videre arbeid Referansegruppen bestod av: 

 
• Tine SA,  
• Meum frukt og grønt  
• Nortura  
• Kost og ernæringsforbundet 
• Norengros  
• Christiansen as 
• Mattilsynet 
• Bama 

 
 
Leverandørene i referansegruppen deltok på workshopen; og de var meget opptatt av matsvinn og 
klima og de fleste av leverandørene har innført gode tiltak internt. Leverandørenes deltakelse i 
prosjektet har medført at kommunen og leverandørene ønskere et bedre og tettere samarbeid.  

 
Et annet viktig resultat er at noen av leverandørene (Tine og Meumfrukt og grønt) har etablert 
samarbeid om produkter og å gi kompetanse til pleiepersonell om reduksjon av matsvinn og bruk 
av «rester». I den kommende fasen av prosjektet vil leverandørene fortsatt bli viktige bidragsytere 
til måloppnåelse.  
 
 

3.Oppsummering av erfaringer fra prosjektet og videre arbeid 
 
I løpet av prosjektperioden har det blitt en økt bevissthet på konskekvensene av matsvinn både 
klimamessig, etisk og økonomisk. Perioden har også synliggjort behovet for systematisk arbeid for 
å utvikle gode rutiner samt økt kompetanse på mat nærmest mulig pasienten. Matsvinn har også 
blitt en «snakkis» i den daglige driften på sykehjemmene i kommunen. Det har blitt et bedre 
samarbeidsklima mellom kjøkkenpersonellet og pleiepersonellet. Dette kan medføre at den neste 
perioden av prosjektet vil gi konkrete resultater og dokumentert nedgang av matsvinn. Allerede nå 
ses en nedgang av mengde innkjøpte råvarer til avdelingene noe som indikerer nedgang av 
matsvinn.  
 
Noen eksempler på gjennomførte tiltak:  
 

 Veiing av matsvinn daglig 

 Systematiske tilbakemeldinger på matkvaltitet 

 Fokus på portionsstørrelse  

 Individuelle systemer som dekker behovet til den enkelte  

 Bedre bestillingsystemer og rutiner  

 Samarbeid med Grønnpararell i Vestfold som gir kontinuerlig tilgang på økologiske og 
kortreiste råvarer.  

 
En annen positiv effekt av prosjektet er at kjøkkenene i kommunen har jobbet mot felles mål. Noe 
som i seg selv kan gi reultater inn i den kommende prosjektperioden da vi sammen kan benytte 
erfaringer for å redusere matsvinnet.  
Resultatene fra veieperioden avdekket store forskjeller fra sykehjem til sykehjem internt i 
kommunen og det er avdekket behov for felles tiltak og rutiner. Etter studietur til Gøteborg 
kommune ble dette enda klarere for kommunen da fellestiltak og systemer var en av faktorene for 
måloppnåelse.  En annen positiv effekt fra prosjektet er at tidligere tiltak mot matsvinn nå har blitt 
systematisert og i større grad blitt gjennomført i praksis. 



 

 

 
I den kommende perioden skal tiltakene, som har blitt gjennomført i denne perioden, 
systematiseres og implementeres.  Det vil også bli laget informasjonsmateriell som skal gi 
måloppnåelse på basis av erfaringen vi har fått i fase 1. Kommunen vil også gjennomføre en ny 
veierunde på sykehjemmene samt inkludere skoler og barnehager og kantinen på rådhuset i 
prosjektet.  
 
Informasjonsmateriell kommer i fase 2 av prosjektet for reduksjon av matsvinn i Sandefjord 
kommune.  
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