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Pressmeddelande

Debattartikeln Matsvinnets påverkan på klimatet negligeras från Föreningen Matsvinnet finns även i

ursprunglig form här på Matsvinnet.se.

Matsvinnets påverkan på klimatet negligeras

Matsvinnets påverkan på klimatet nämns knappt i Sverige när åtgärder för att minska växthusgaserna
är uppe till diskussion. Det är allvarligt anser styrelsen för Föreningen Matsvinnet i en debattartikel
som publiceras i GP den 2 maj 2022.

Matsvinnet har stor påverkan på klimatet, särskilt i jämförelse med många andra områden som får
mer uppmärksamhet. Förluster och svinn i livsmedelskedjan står för 10 procent av de globala
växthusgaserna enligt WWFs och Tescos rapport Driven to Waste från 2021 och 6 procent av EUs
växthusgaser enligt EU kommissionen. För Sveriges del finns inga officiella uppgifter.

Lågt räknat står svinn och förluster av fullt ätbar mat i Sverige för åtminstone 1 miljon ton

växthusgaser per år. Detta kan jämföras med Klimatklivets över 4000 olika åtgärder, som för en

kostnad av 9 statliga miljarder kronor minskar klimatutsläppen med 1,8 miljoner ton

koldioxidekvivalenter per år framöver. Vad borde ett minskat matsvinn vara värt, sett till ekonomiska,

ekologiska och sociala värden?

Regeringen har etappmål för att minska matsvinnet, men det finns inga lagar, regler eller styrmedel
för hur det ska minska. Det finns inte ens krav på att företag och offentlig sektor ska mäta och
rapportera sitt svinn av ätbar mat.

Vi uppmanar politiker och beslutsfattare att

● ge matsvinnet en tydligare plats i klimat- och miljöpolitiken.

● sätta ett nationellt mål om att halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan från jord till bord

till år 2030 i enlighet med FNs hållbarhetsmål 12.3. Det finns inte i dag.

● tillsätta en utredning om styrmedel för att nå halveringsmålet. Frivillighet räcker inte.

● lagstifta om att företag och organisationer som hanterar livsmedel ska mäta och rapportera in

sitt matsvinn, samt agera så att matsvinnet minskar.

● öka livsmedelskedjans avfallstaxa för ätbar mat som går till avlopp, biogas eller

energiåtervinning, för att gynna matdonationer och andra högre nivåer i avfallshierarkin.

● kraftigt öka den årliga budgeten för matsvinnsmyndigheterna så att rejäla och strategiskt

viktiga projekt kan sjösättas och följas upp.
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Fakta om Föreningen Matsvinnet (ideell förening)

Medias kontaktuppgifter:

Mårten Thorslund, ordförande, + 46 735 40 55 00, marten.thorslund@gmail.com

Louise Ungerth sekreterare, +46 70 341 55 30 louise@louiseungerth.se

Kristoffer Gunnartz, vice ordförande, + 46 73 680 95 87, mail@kristoffergunnartz.com

Åsa Sandberg, ledamot, +46 70 815 46 52, asasandberg@toogoodtogo.se

Sara Seing, ledamot, +46 76 648 24 85, sara.seing@sodertalje.se

Ingrid Strid, ledamot, +46 70 415 50 17, ingrid.strid@slu.se
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