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Innledning
Fredrikstad kommune kommunes matinnkjøp beløper seg til rundt 45 millioner kroner årlig.
Mesteparten av matkjøpene foretas av Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand som
produserer og leverer måltider primært til kommunens sykehjem og hjemmeboende eldre.
Utover dette er det primært skoler og barnehager som serverer mat.
Det er flere grunner til at formannskapet i 2016 vedtok at det skulle utarbeides en strategi for
mat og miljø som ser på kommunens matservering i et helhetlig miljøperspektiv:





Beregninger viser at matinnkjøpene står for 5 % av den samlede klimapåvirkningen fra
Fredrikstad kommunes virksomhet, også kalt klimafotavtrykk. For virksomheter med mye
matservering kommer matens andel av fotavtrykket opp mot 30 %. Dette indikerer at det
er et betydelig handlingsrom for klimatiltak knyttet til mat i deler av organisasjonen.
Bystyret vedtok høsten 2015 at det skulle arbeides for å redusere matsvinnet.
Fredrikstad kommune har en målsetting om at samtlige virksomheter skal bli Miljøfyrtårnsertifisert innen 2020. For noen av disse virksomhetene knytter det seg krav til bruk av
økologisk mat.

I denne strategien presenteres målsettinger knyttet til flere områder som er viktige å
adressere i miljøsammenheng. Imidlertid er det noen tema som ikke er tatt med: Fairtrade er
ikke omtalt i strategien. Grunnen til dette er at strategien har et miljøfokus og ikke et helhetlig
bærekraftfokus. Dessuten er Fairtrade-arbeidet allerede godt forankret gjennom det politiske
vedtaket om at Fredrikstad skal være en Fairtrade-by, og utviklingen av kommunens innkjøp
overvåkes og rapporteres allerede som en del av årshjulet. Slik sett er arbeidet med
Fairtrade kommet lenger enn områdene som er tema i dette dokumentet.
Strategien er utarbeidet i samarbeid med flere kommunale virksomheter. Ti virksomheter
som deltar i prosjektet «Klimavennlige menyer» har vært med på definere muligheter og
identifisere barrierer. De har også deltatt i utvelgelsen av noen av tiltakene i denne
strategien. De samme virksomhetene deltar også i prosjektet KuttMatsvinn 2020-forskning
og har gjennomført registrering av matsvinn. Videre har det vært medvirkningsmøter med
representanter fra ledelsen i de ulike etatene, og intern kompetanse innen ernæring har
bidratt til at tiltakene i strategien ikke er i konflikt med myndighetenes ernæringsråd.
Mat og helse henger sammen. Når vi nå skal koble et nytt perspektiv til matserveringen kan
det være nyttig å merke seg at helsemyndighetene slår fast at et sunt kosthold i stor grad
sammenfaller med et miljøvennlig kosthold:
«Et kosthold i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger sammenfaller i stor grad med et mer
miljøvennlig kosthold. Produksjon og forbruk av mat står for en stor andel av Norges
klimagassutslipp. Redusert matsvinn og et mer plantebasert kosthold vil bidra til redusert
miljøbelastning. Norge har forpliktet seg til å redusere klimagass-utslippene. Det er global
enighet om at det er behov for mer bærekraftig produksjon og forbruk av mat. Ansvarlig
forbruk og produksjon er ett av FNs bærekraftsmål.» [1]

Strategi for mat og miljø bidrar til oppfyllelsen av flere av FNs bærekraftsmål:




Mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13. Stoppe klimaendringene
Mål 14. Liv under vann

Vi vil takke Østfoldforskning, Asplan Viak og Framtiden i våre hender for uvurderlig støtte og
faglige innspill underveis i utarbeidelsen av strategien.
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1.1

Klimavennlige matvarevalg

Klimafotavtrykk og mat

1.2 Klimafotavtrykk for mat i
Fredrikstad kommune

Verdens matvaresystem står for mellom 19
og 29 % av de menneskeskapte globale
klimagassutslippene [2]. Det er stor forskjell
på hvor mye klimagasser produksjon av de
forskjellige matvarene skaper. Produksjon av
kjøtt og melkeprodukter står for de høyeste
utslippene. Det er særlig drøvtyggere som gir
høye utslipp av klimagasser. Dette skyldes i
hovedsak dyrenes fordøyelse. Minst utslipp
knytter det seg til produksjon av frilandsgrønnsaker, poteter, korn og gryn.

Basert på all mat Fredrikstad kommune
kjøpte inn i løpet av ett år har Asplan Viak
beregnet klimafotavtrykket. Dette gir oss
kunnskap om:




Det finnes foreløpig ikke gode beregninger av
klimafotavtrykk for alle matvarer ettersom
utarbeidelsen av livsløpsvurderinger er et
omfattende arbeid. For kjøtt beregnes
eksempelvis klimagassutslipp fra produksjon
av fôr og metanutslipp fra dyrenes
fordøyelse. Når det gjelder planteproduksjon
kan overforbruk av kunstgjødsel føre til
utslipp av lystgass, en kraftig klimagass. I
tillegg beregnes klimabelastningen fra
transport og bearbeiding som for eksempel
slakt, varmebehandling og frysning. Dette
viser at produksjonsmåten har stor betydning
for en matvares klimafotavtrykk. Derfor vil
klimafotavtrykket fra en svinekotelett ikke
være det samme over hele verden.

Størrelsen på klimabelastningen knyttet til
kommunens matinnkjøp
Hvilke matvarer som står for de største
andelene av utslippene
Hvilke virksomheter som serverer mest
mat og dermed bidrar mest til
klimabelastningen

Den totale klimabelastningen fra kommunens
matinnkjøp er beregnet til å være nesten 2
400 tonn CO2-ekvivalenter [3]. Disse indirekte
klimagassutslippene fra matvareinnkjøp
utgjør en litt større klimabelastning sammenliknet med klimagassutslippene fra
kommunens maskin- og bilpark. (Se figur 1.)
Tiltak innen matvareinnkjøp er derfor viktige
klimatiltak i organisasjonen.
Tonn CO2
2 500
2 000

For å redusere klimagassutslippene er det
viktig hva vi spiser. Endringer må basere seg
på kunnskap, derfor fikk Fredrikstad
kommune, i samarbeid med Asplan Viak og
Østfoldforskning, midler fra Miljødirektoratet
til prosjektet «Klimavennlige menyer». I dette
prosjektet er det samlede fotavtrykket fra
kommunens matinnkjøp beregnet. Dessuten
deltar ti utvalgte, representative virksomheter
ved å identifisere barrierer og foreslå
nødvendige verktøy for å få til endring.

1 500
1 000
500
0
Klimafotavtrykk - Mat Klimagassutslipp Maskin- og bilpark

Figur 1: Klimafotavtrykket fra mat i 2015 sett i
forhold til klimabelastningen fra den samlede
maskin- og bilpark samme år. Klimafotavtrykket til
produksjon av mat er utslipp sett i et
livsløpsperspektiv, mens maskin- og bilparkens
utslipp er utslipp fra fossilt drivstoff.
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1.3 Tiltak for å redusere
klimafotavtrykket

Klimabelastningen fordeler seg slik på de
ulike matvarekategoriene:

Det å beregne effekter av ulike tiltak for å
redusere de indirekte klimagassutslippene fra
mat er komplisert. Ulike deler av verden har
ulike produksjonsformer og gårdens størrelse
har noe å si for hvor effektivt den kan drives.
Det ville være altfor komplekst å spore all
maten som kjøpes til riktig opprinnelsesland
og gård. Derfor er det brukt gjennomsnittstall
fra databaser i beregningen av klimafotavtrykket og effekter av tiltak. Databasefaktorene er ikke 100 % korrekte for hvert
enkelt kjøp, men de er gode nok til å gi et
oversiktsbilde. Under presenteres effekten
av å gjennomføre fire tiltak for å redusere
klimafotavtrykket fra Fredrikstad kommunes
matinnkjøp.

Figur 2: Fredrikstad kommunes klimafotavtrykk fra
faktiske matinnkjøp i 2015 fordelt på ulike
matvarekategorier. Kilde: Asplan Viak [3].

Den største klimabelastningen er knyttet til
kommunekjøkkenet som ukentlig produserer
ca. 9 000 måltider til sykehjem, hjemmeboende eldre med flere. Meieriprodukter og
storfekjøtt som konsumeres i skoler, barnehager og på sykehjem utgjør også relativt
store bidrag.

1.3.1 Klimavennlig kjøttskifte

Figur 3: Klimafotavtrykk fra ulike matvaretyper mat
fordelt på Fredrikstad kommunes ulike
virksomhetskategorier. Totalen av alle søyler
utgjør i underkant av 2 400 tonn CO2 ekvivalenter.
Søylene merket «Servicekjøkken + bidrag fra
Sentralkjøkken» er mat som serveres ved
sykehjemmene. Kilde: Asplan Viak [3]. For større
figur og bedre lesbarhet, se vedlegg 1.

Dersom Fredrikstad kommune reduserer
mengden storfekjøtt som kjøpes i dag
vesentlig, for eksempel med 80 – 90 %, og
øker mengden kjøtt med lavere klimaintensitet (fjørfe og svin) tilsvarende, halveres
klimagassutslippene fra kommunens
kjøttkonsum.

Kjøtt står for nesten 40 % av de indirekte
klimagassutslippene knyttet til Fredrikstad
kommunes matinnkjøp [3]. Det er imidlertid
store forskjeller på de ulike kjøtt-typene.
Drøvtyggere som storfe og sau produserer
den kraftige klimagassen metan i tarmsystemet. Klimaintensitet for kjøtt fra
drøvtyggere kan imidlertid være avhengig av
driftsform. Enmagede dyr, som fjørfe og svin,
er mindre klimaintensive. Dette innebærer
som en tommelfingerregel at storfekjøtt har
rundt 4 - 5 ganger høyere klimagassutslipp
enn kylling og svin. Det er derfor store
mengder klimagassutslipp å spare på å endre
typen kjøtt vi forbruker.

Et klimavennlig kjøttskifte stemmer delvis
overens med Helsedirektoratets kostråd, som
blant annet anbefaler at man begrenser
inntaket av rødt kjøtt, og bearbeide
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kjøttprodukter, og at man velger hvitt kjøtt [4].
Bakgrunnen for rådet er at inntaket av rødt
kjøtt øker risikoen for kreft i tykk- og
endetarm, samt kjøttets fettsyresammensetningen og dets påvirkning på
helse [5]. Utskifting av mettede fettsyrer med
flerumettede fettsyrer reduserer risikoen for
hjertesykdom. I tillegg har inntak av transfettsyrer vist å ha en uheldig innvirkning på
helsen.

våren 2016 for en mindre del av
organisasjonen. Effekten av å innføre en
kjøttfri dag for hele organisasjonen er nå
beregnet og tiltaket vil redusere
klimagassutslippene fra matproduksjonen
den dagen med rundt 23 %. Dersom vi ser
kommunens totale klimafotavtrykket fra mat
under ett, vil en kjøttfri dag redusere dette
med 3 – 4 %.
Kjøttfri dag innebærer å erstatte både fisk og
kjøtt med annen proteinrik mat, som for
eksempel belgfrukter. Poenget med å velge
bort også fisk er todelt. For det første har
noen typer fisk relativt høyt klimafotavtrykk.
For det andre har kjøttfri dag et pedagogisk
aspekt, som handler om å venne seg til
plantebaserte proteinkilder.

Fettsyresammensetningen er forskjellig i ulike
dyreslag. Sau og storfe inneholder mest
mettet fett (45 – 50 %), svin ligger på 35 % og
kylling på 30 %. Andelen transfettsyrer er
også størst hos drøvtyggere, ca. 4 %, mens
det for svin og kylling er 1 %.
Helsedirektoratet skiller ikke mellom de ulike
typene rødt kjøtt i sine anbefalinger. Svinekjøtt har imidlertid den sunneste fettsyresammensetningen av variantene innen
kategorien rødt kjøtt. Klimatiltaket som
beskrives over bør ses i sammenheng med
helseperspektivet slik at hovedvekten på
inntaket bør ligge på fjørfe fremfor svin.

For å gi virksomhetene mulighet til fleksibilitet
endres konseptet fra Kjøttfri mandag til en
selvvalgt kjøttfri dag i uka. Sykehjem og
hjemmeboende som mottar mat fra
kommunen omfattes ikke av kjøttfri dag og
har selv anledning til å velge om de vil ha et
kjøttfritt alternativ.

Beitedyr som sau og storfe er viktige for å
opprettholde kulturlandskapet vårt. Man kan
derfor tenke seg at det er viktig å holde
forbruket oppe med tanke på kulturlandskapet. Vedlikehold av kulturlandskap
handler imidlertid ikke først og fremst om
antall beitedyr, men om hvordan jordbruket
drives. Det finnes flere sau og storfe i Norge
nå enn det gjorde på 60-tallet. I samme
periode har gjengroingen av kulturlandskapet
vært stor. De viktigste årsakene er
intensivering av husdyrholdet, med mindre
beite og mer kraftfôr, samt nedlegging av
gårdsbruk. Kulturlandskapet kan være et
argument for mindre intensivt husdyrhold,
med mer beiting og mindre kraftfôr. Men å
øke antall beitedyr i Norge vil neppe ha noen
stor effekt på kulturlandskapet så lenge
intensiv drift favoriseres [6].

1.3.3 Litt mindre meieriprodukter
Alle meieriprodukter har høy utslippsintensitet. Ettersom det kjøpes inn store
mengder melk i Fredrikstad kommune, vil
reduserte innkjøp av melk være et tiltak av
betydning. Melk, og andre meieriprodukter,
utgjør 27 % av klimagassutslippene knyttet til
Fredrikstad kommunes matinnkjøp. I skoler
og barnehager utgjør melk og
meieriprodukter cirka 50 % av
klimafotavtrykket fra mat.
Det å redusere forbruket av melkeprodukter
er imidlertid ikke ukomplisert. Melk og
meieriprodukter er den viktigste kilden til
kalsium i norsk kosthold, og står for cirka 60
% av inntaket vårt [7]. Kalsium er et mineral
som er viktig både for å bygge og
vedlikeholde et sterkt skjelett og for å
overføre signaler i kroppen. Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter
anbefaler inntak av tre porsjoner
meieriprodukter hver dag for å dekke behovet

1.3.2 Kjøttfri dag
Fredrikstad kommune innførte det
internasjonale konseptet Kjøttfri mandag
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for kalsium. En porsjon kan for eksempel
være; ett glass melk (2dl), et lite beger
yoghurt (125g), 2 skiver gulost (20g) eller et
halvt beger kesam (150g). I tillegg til kalsium
er meieriprodukter gode proteinkilder og
viktige kilder til jod, vitamin B2 (riboflavin) og
B12 i kosten [8].

produksjonsform inn. Tomater som er dyrket i
drivhus som varmes opp av fossile
energikilder kommer mye dårligere ut enn
tomater som er dyrket på friland. Imidlertid er
det i praksis vanskelig å følge med på
opprinnelsesland når innkjøp skal gjøres, og
hvorvidt drivhuset er oljefyrt eller ei. Derfor
opererer vi med gjennomsnittstall for de ulike
grønnsakene. Generelt vil rotgrønnsaker, løk,
isbergsalat, blomkål og brokkoli ha et lavere
klimagassutslipp enn drivhusgrønnsaker.

Meieriprodukter er en hovedkilde til mettet fett
i kostholdet. Derfor anbefales det fra helsemyndighetene at magre meieriprodukter er en
del av det daglige kostholdet. Fete meieriprodukter kan derimot være både viktig og
nødvendig i forebygging og behandling av
underernæring blant eldre.

Dersom kommuneorganisasjonen greier å
optimalisere grønnsaksinnkjøpene med tanke
på klimagassutslipp, kan vi halvere klimagassutslippene forbundet med produksjon av
grønnsaker. Dersom vi ser alle matvarer
samlet, vil den totale reduksjonen være rundt
3 - 4 %.

Det er anbefalt at mager melk serveres til
måltidene i barnehagen [9]. Imidlertid er det
slik at selv om melk er en viktig del av
småbarns kosthold, bør ikke barn gis
ubegrenset med melk [10]. Ett glass melk (1
– 1 1/2 dl) er for de fleste barn nok i løpet av
et måltid. Myndighetenes råd er å la barna
drikke seg utørste på vann før måltidet, og gi
melken mot slutten av måltidet. Dessuten bør
mengden kumelk og meieriprodukter til små
barn begrenses (til maksimalt cirka 5-6 dl per
dag, inkludert yoghurt) slik at melk ikke
fortrenger mer jernrike matvarer fra kosten.

1.3.5 Samlet effekt av tiltakene
Sammenlagt vil effekten av de fire overnevnte
tiltakene gi reduserte utslipp på rundt 26 %,
eller tilsvarende cirka 230 fossile biler på
veiene i et helt år [11].

Når skoler, barnehage og sykehjem skal
redusere melkekonsumet, eller andre
meieriprodukter, må dette ikke gå på
bekostning av helsen til brukerne. I virksomheter der brukerne kun oppholder seg deler
av tiden, for eksempel skoler og barnehager,
vil deler av de tre enhetene meieriprodukter
sannsynligvis dekkes på andre deler av
dagen. Den enkelte virksomhet må derfor
vurdere hva som er riktige mengder for sine
brukere ut ifra nasjonale retningslinjer og
anbefalinger. En slik vurdering innebærer
også å ta hensyn til sosial ulikhet i helse.
Basert på dette kan man begrense et
eventuelt overforbruk.

Figur 4: Effekten av de fire tiltakene; klimavennlig
kjøttskifte, en kjøttfri dag, mindre melk og klimavennlig grønnsaksskifte slik de er beskrevet i
avsnittene 1.3.1 – 1.3.4, på Fredrikstad
kommunes totale klimafotavtrykk fra mat. For tiltak
1.3.3 er det tatt utgangspunkt i en reduksjon på
15 % og at melken erstattes med vann. Kilde:
Asplan Viak.

1.3.4 Klimavennlige grønnsaker
Ulike grønnsaker har ulik klimaintensitet og
det er store forskjeller mellom ulike
grønnsaker. Dessuten spiller
7

1.4 Målsetting knyttet til mer
klimavennlige menyer

virksomheter i organisasjonen. Derfor skal
innkjøpet av de ulike matvarene følges årlig
for Virksomhet mat, vaskeri og praktisk
bistand, som står for mesteparten (i underkant av 70 %) av klimafotavtrykket for
innkjøpte matvarer i kommuneorganisasjonen. Siden en så stor andel av
innkjøpene foretas her vil målingen gi en god
indikasjon på grad av måloppnåelse.

Fire tiltak innføres gradvis av alle virksomheter som serverer mat i perioden 2018 –
2025 for å redusere klimafotavtrykket fra
kommunens matinnkjøp med 25% innen
2025:
-

-

Klimavennlig kjøttskifte
En selvvalgt kjøttfri dag i uka. Sykehjem
og hjemmeboende som mottar mat fra
kommunen omfattes ikke og har selv
anledning til å velge om de vil ha et
kjøttfritt alternativ
Reduksjon i forbruket av melk
Klimavennlig grønnsaksskifte

I løpet av vinteren 2017/2018 utarbeides det
inspirasjons-/kunnskapsverktøy som
virksomhetene kan bruke for å gjøre
gjennomføringen av tiltak enklere.

KLIMAFOTAVTRYKKET FRA
FREDRIKSTAD KOMMUNES
MATINNKJØP SKAL REDUSERES MED
25% INNEN 2025

Referanseår er 2015.
Målsettingen skal ses i forhold til antall
personer som serveres, samt antall
serveringer. Dette innebærer at dersom
omfanget av kommunens matservering øker,
skal referanseåret oppjusteres slik at tallene
blir sammenliknbare. Det samme gjelder
motsatt vei dersom matservingen reduseres.
Tiltakene kan justeres underveis dersom det
fremkommer ny kunnskap eller produksjonsformer som endrer effekten av tiltakene. Det
er for eksempel sannsynlig at en avkarbonisering av ulike ledd i verdikjeden vil føre til
lavere utslippsfaktorer for matvarene som
kjøpes inn.

Foto: Workshop med virksomhetene i prosjekt
Klimavennlige menyer for å identifisere tiltak for å
redusere Fredrikstad kommunes klimafotavtrykk
fra mat. Virksomhetene som deltar i prosjektet er:
Trollstua barnehage, Torsnes barnehage, Årum
skole, Vestbygda ungdomsskole, Gressvik
sykehjem, Smedbakken sykehjem, Café Fix, Café
Bendik, Kiæråsen avlastningssenter og
Kommunekjøkkenet.

Effekten av tiltakene knyttet til å redusere
matsvinnet skal ikke regnes med:
Reduksjonen på 25 % skal skje gjennom
endringer i innkjøpte matvarer per servert
person.
Alle virksomheter som serverer og/eller
produserer mat rapporterer årlig på
gjennomførte tiltak gjennom årsrapport og
resultatene legges inn i Fredrikstadkompasset.
Det vil være svært krevende å følge med på
de årlige innkjøpene for samtlige
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2

Matsvinn

2.1

Matsvinn

Matsvinn er et samfunnsproblem både for
lønnsomhet, miljø og fordeling av verdens
ressurser. En tredel av all mat som
produseres i verden blir ødelagt eller kastet.
Globalt står matkasting for omtrent 8 % av
alle menneskeskapte klimagassutslipp.
Anslag viser at hvis matsvinn representerte et
eget land, ville det vært det tredje største
utslippsland i verden, kun slått av Kina og
USA [12].
I Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker 42
kg spiselig mat hvert år. Matsvinn i hele
matkjeden utgjør 68 kg per person per år
[13]. Klimagassutslippene forbundet med
matsvinnet tilsvarer ¼ av utslippene fra
personbiltransporten i Norge [14].

registrere matsvinn. Seks virksomheter deltok
i 2016 og i 2017 deltok ti virksomheter.
Pilotprosjektet er en del av prosjektet
«KuttMatsvinn 2020-forskning», finansiert av
Forskningsrådet, og skal blant annet bidra til
å lage nasjonal statistikk for matsvinn i
kommuner. Målingene i virksomhetene
foregikk over to uker og virksomhetene
registrerte ulike matkategorier tilpasset
virksomhetenes serveringsmønster.
Dersom vi antar at disse ti virksomhetene er
representative for resten av organisasjonen,
vil det årlige matsvinnet i Fredrikstad
kommune være 55 tonn [16]. Mengden
matsvinn fordeler seg slik for de ulike
virksomhetskategoriene:

Regjeringen og den norske matbransjen
undertegnet juni 2017 en avtale om å
redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent
innen 2030. Partene har blitt enige om
følgende definisjon av matsvinn:
"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." [15]

Mindre matsvinn vil gjøre mer mat tilgjengelig
for verdens befolkning, matproduksjonen
trenger ikke øke like mye som forespeilet for
å dekke behovene til en voksende befolkning
og dermed legge mindre press på miljøet.

2.2

Status i organisasjonen

Bystyret i Fredrikstad kommune har satt som
mål å redusere matsvinn ut ifra miljømessige,
etiske og økonomiske perspektiv. For å følge
opp vedtaket, deltok et representativt utvalg
virksomheter i et pilotprosjekt i regi av
Østfoldforskning våren 2016 og 2017 for å

Figur 5: Det beregnede matsvinnets fordeling (i
kg) på ulike virksomhetskategorier i Fredrikstad
kommune. Beregningen er gjort gjennom en
oppskalering av målinger foretatt i to uker for ti
virksomheter. Kilde: Østfoldforskning [16].

Matsvinnet utgjør ca. 6 % av kommunens
matinnkjøp. Sammenlikner vi med nasjonale
tall for forbrukere utgjør matsvinnet 13 % av
forbruket for denne gruppen.

2.3

Mål om redusert matsvinn

Myndighetene og matbransjens
samarbeidsavtale om matsvinnreduksjon har
som mål å halvere matsvinnet i Norge innen
2030, i tråd med FNs bærekraftmål.
Reduksjonsmålet om 50 % innen 2030 er
konkretisert ned i to delmål om 15%
reduksjon innen 2020 og 30 % reduksjon
innen 2025

2.

3.

Fredrikstad kommune setter seg som mål å
bidra til det nasjonale målet om halvert
matsvinn innen 2030, i samme takt som den
nasjonale samarbeidsavtalen beskriver.
Referanseår settes til 2017 og de verdiene
som er beregnet i avsnitt 2.2.

4.
5.

FREDRIKSTAD KOMMUNE SKAL
REDUSERE MATSVINNET MED 50 %
INNEN 2030. DELMÅL ER EN
REDUKSJON PÅ 15 % INNEN 2020, OG
30 % INNEN 2025.

2.4

Måling av matsvinn

Målsettingen fordrer at mengdene matavfall
måles. Dette skal gjennomføres ved at alle
virksomheter som serverer mat registrerer
matsvinnet to uker i året. Virksomhetene
velger selv hvilke uker dette skal være, men
det må velges to uker som er representative
for virksomhetens drift. Ukene kan gjerne
være sammenhengende.
Følgende indikatorer skal måles årlig fra og
med 2018:
1. Antall kilo matsvinn per virksomhet som
har matservering:
a) Virksomheter med relativt lite
matservering rapporter den totale
mengden matsvinn. Dette gjelder skoler
og barnehager. Kontorvirksomheter som
kun sporadisk har matavfall er ikke
pålagt å måle matsvinn.
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b) Virksomheter med mer omfattende
matservering/-produksjon veier og
rapporterer mengden matsvinn per
måltid.
Antall måltider og personer som serveres
årlig, fordelt på frokost, lunsj, middag,
kveldsmat og eventuelt andre måltider
Antall kilo mat som går til alternativ bruk
som menneskemat / redistribusjon som
ellers ville ha blitt matsvinn. (Dette tallet
skal ikke inkluderes i punkt 1.)
Gjennomførte tiltak på virksomhetsnivå
for å redusere matsvinnet.
Miljøeffekt målt i klimagassutslipp, basert
på data fra livsløpsanalyser, for:
a) Total mengde matsvinn
b) Effekt av redistribuert mat

3 Økologisk mat

3.1 Om økologisk mat,
bærekraft og miljø

I økologisk landbruk kan det imidlertid være
lavere avling per dekar enn for konvensjonelt
landbruk. Dette vil avhenge av type
produksjon og driftsformen. Avlingsnivået
påvirker utslippene per produsert enhet, slik
at høyere avling per dekar gir lavere utslipp
per kg produkt. Det er foreløpig for dårlig
grunnlag til å kunne konkludere med at
økologisk produksjon generelt har høyere
klimagassutslipp enn konvensjonelt.

Økologisk landbruk er en produksjonsmetode
som tar særlig hensyn til miljø, bærekraft og
naturens eget kretsløp. Mat fra økologisk
landbruk blir fremstilt med bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel, og uten
bruk av kjemiske sprøytemiddel. Metoden
baserer seg på beste praksis på miljøområdet, og er i stadig utvikling etter hvert
som ny kunnskap kommer til. I Norge er
begrepet økologisk definert gjennom et
konkret og detaljert regelverk, som i stor grad
er likt EUs regelverk. Økologisk landbruk
fungerer som en spydspiss for utvikling av
mer bærekraftige produksjonsmetoder i
landbruket [17].

I et videre bærekraftperspektiv vil økologisk
landbruk ivareta andre viktige faktorer som
for eksempel dyrevelferd, bruk av mineralgjødsel og sprøytemidler, bedre enn i det
konvensjonelle landbruket. Dessuten har
økologisk kunnskap overføringsverdi og kan
være retningsgivende for større deler av
jordbruket.

I praksis innebærer økologisk landbruk
strenge krav til produksjonskjeden, som
kommer i tillegg til øvrig regelverk for matproduksjon. Økologisk husdyrhold legger
dessuten vekt på dyrevelferd og at dyrene
kan bevege seg utendørs. Innendørs har
dyrene mer plass enn ved konvensjonell drift
og dyrene får bare økologisk fôr [18]

3.2 Miljøfyrtårnforpliktelser og
prøveprosjekt i barnehager
Miljøfyrtårn stiller krav om at sertifiserte
skoler og barnehager kjøper minst 15 %
økologisk mat. Sykehjem og beboerinstitusjoner skal vurdere å benytte økologisk
mat i den grad det er mulig. I praksis vil
barrieren primært knytte seg til økonomi.
Fredrikstad kommune har vedtatt at samtlige
virksomheter skal være sertifisert som miljøfyrtårn innen 2020. Som en konsekvens av
dette vil Fredrikstad kommunes innkjøp av
økologiske produkter øke.

Når det gjelder utslipp av klimagasser, finnes
det ingen konkrete punkt om begrensninger i
de norske reglene for økologisk landbruksproduksjon. Mange av reglene vil likevel ha
en slik effekt, fordi driftsformen bygger på mål
om å forvalte naturressursene slik at
skadelige miljøvirkninger unngås. Utenlandske undersøkelser viser at økologisk
landbruk kan gi lavere utslipp av CO2 per
arealenhet enn konvensjonell drift fordi
energiforbruket er lavere. Dette skyldes
faktorer som ingen bruk av lettløselig
kunstgjødsel, ingen bruk av kjemiske
sprøytemidler, begrenset bruk av langtransportert fôr og bruk av lokale og fornybare
ressurser [19].

I en halvårsperiode i overgangen 2016 - 2017
deltok seks barnehager i et prøveprosjekt der
de i perioden konsekvent kjøpte inn ti utvalgte
økologiske produkter: Melk, ost, mel, havregryn og frukt/grønnsaker. Samtidig ble
merutgiften registrert. Det viste seg at
innkjøpene ikke falt veldig mye dyrere enn
konvensjonelle innkjøp: I snitt var merutgiften
kr. 5 400,- per barnehage. Det ble ikke
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beregnet hvor stor andel de 10 produktene
utgjorde av barnehagenes samlede innkjøp.

3.3

Målsetting

Regjeringen har som mål at 15 % av
matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal
være økologisk [20]. Fredrikstad kommune vil
bidra til dette nasjonale målet. For å dekke
inn deler av merutgiftene knyttet til innkjøp av
økologisk mat, må målsettingen ses i
sammenheng med målene knyttet til redusert
matsvinn og mer klimavennlige menyer, som
er tiltak som vil føre til lavere utgifter til
matservering. Derfor settes årstall for
måloppnåelse til samme årstall som
målsettingene knyttet til klimavennlige
menyer og 30 % redusert matsvinn.

15 % AV FREDRIKSTAD KOMMUNES
MATINNKJØP SKAL VÆRE ØKOLOGISK
INNEN 2025.
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4 Sjømat og miljø

Sjømat som selges i Norge kommer fra
råvarer hentet fra oppdrett eller fangst.
Miljøpåvirkningene til sjømat kan deles i to
hovedgrupper:

4.2 Klimapåvirkning fra de
industrielle systemene
For å levere fiskemat til forbruker er man
avhengig av en lang rekke industrielle
prosesser som gir klimagassutslipp, for
eksempel forbrenning av drivstoff i fiskebåter
og lastebiler i tillegg til produksjon av energi
for å drive prosessanlegg, kjøling og frysing
av sjømaten og liknende.

4.1 Miljøpåvirkning på biotopene
Miljøpåvirkning på biotopene som følge av
uttak av fisk og skalldyr dreier seg først og
fremst om overfiske, men også om utslipp
som påvirker livet i sjøen negativt. Ifølge
miljøorganisasjonen WWF er 53 prosent av
verdens fiskebestander fullt utnyttet, og 32
prosent er overbeskattet, synkende eller i en
gjenoppbyggingsfase. Mange fiskebestander
nærmer seg kollaps på grunn av for stort
fiskepress [21].

Det finnes pr i dag ingen internasjonalt
akseptert miljømerkeordning som kan brukes
for å velge produkter som gir lavest
klimagassutslipp. SINTEF Fiskeri og Havbruk
har imidlertid gjort analyser av norsk sjømat
som angir klimabelastning per art. Analysene
tar også hensyn til transport. Tallene i
rapporten kan brukes som veileder for
klimariktige valg av sjømat [22]. Det framgår
av rapporten at fisk som sild og makrell gir
lave utslipp. Hvitfisk som torsk, hyse og sei,
samt oppdrettslaks ligger i mellomsjiktet, i
samme størrelsesorden som kylling.

Det finnes flere merkeordninger som skal
sikre at produktet stammer fra bærekraftig
fiske. To av disse er MSC (Marine
Stewardship Council) ASC (Aquaculture
Stewardship Council), som stiller tar krav til
henholdsvis bærekraftig fiskeforvaltning og
bærekraftig fiskeoppdrett. Fiskeprodukter
merket med disse logoene kan spores tilbake
til hvert enkelt fiskeri, og logoen gir også
trygghet om at fiskeriet er bra miljømessig og
at bestanden ikke blir overfisket. WWF har
utviklet «sjømatguiden», som viser hvilke
arter som er gode valg og hvilke som bør
unngås. Denne kan være et nyttig
supplement til merkeordningene.

Det foreligger ikke tall som gjør det mulig å
skille mellom ulike leverandører innen samme
art. Vi vet for eksempel ikke om laks fra et
produktmerke er bedre klimamessig enn fra
et annet. Men vi vet at type fangst kan ha noe
å si for villfisk. Linefanget torsk har vesentlig
lavere utslipp enn trålfanget torsk.

Det finnes også andre merker på markedet,
og mye tyder på at økologimerker som Ømerket og KRAV-merket også kommer på
fisk og fiskeprodukter. Det er ikke kjent
hvorvidt disse merkeordningene vil ta hensyn
til begge typer miljøpåvirkning.

SJØMAT SOM KJØPES AV FREDRIKSTAD
KOMMUNE SKAL STAMME FRA FISKE SOM
IKKE OVERBESKATTER BESTANDEN.
SJØMAT MED LAV KLIMABELASTNING
SKAL PRIORITERES.
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5 Lokalprodusert mat

Unntaket er grønnsaker dyrket i oppvarmede
drivhus. Eksempelvis kan norskproduserte
agurker og tomater ha et mye høyere
klimagassutslipp enn importerte dyrket på
friland [24].

Lokalprodusert mat har et potensiale til å
bidra til forståelse for matproduksjon. Denne
forståelsen er viktig i tilknytning til de andre
temaene som tas opp i denne strategien
ettersom kunnskap og bevissthet er
forutsetninger for gode forbrukervalg når det
gjelder mindre klimabelastende matvarer og
for å redusere matsvinnet.

Gulrot, rotgrønnsaker, potet og jordbær er
eksempler på produkter som det er relativt
stor produksjon av lokalt. Kommunale
virksomheter kan i samarbeid med
kommunens rammeavtaleleverandører
etterspørre slike produkter innenfor avtalens
rammer.

Når det gjelder klimagassutslipp har kortreist
mat stort sett lavere transportutslipp enn
langreist, men transporten har ikke alltid så
mye å si for den totale klimabelastningen. Når
det gjelder kjøtt har eksempelvis alt som skjer
etter at dyra forlater gården prosentvis liten
betydning for de totale klimagassutslippene
[23]. En tommelfingerregel er likevel at
importert frukt og grønt som regel har høyere
klimagassutslipp enn norsk frukt og grønt.
Innenfor disse varetypene vil det ha en positiv
klimaeffekt å velge lokalproduserte varer
ettersom transporten av frukt og grønnsaker
står for en høy del av varens klimafotavtrykk.

FREDRIKSTAD KOMMUNE SKAL
PRIORITERE LOKALPRODUSERT MAT I
DE TILFELLENE DER DETTE ER ET BEDRE
KLIMA- OG MILØVALG ENN
ALTERNATIVENE.

6 Kunnskapsbygging i pedagogiske virksomheter

I tillegg til de faktiske tiltakene knyttet til
kommunens innkjøp og redusert matsvinn, er
kunnskapsbygging viktig. Her utmerker skole
og barnehage seg som gode arenaer. I
skolens overordnede verdier og prinsipper for
grunnopplæringen, står det:

og tap av biologisk mangfold er blant de største
miljøtruslene i verden. Disse utfordringene må
løses i fellesskap. Vi behøver kunnskap, etisk
bevissthet og teknologisk innovasjon for å finne
løsninger og gjøre nødvendige endringer i
levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.» [25]

«Barn og unge skal håndtere dagens og
morgendagens utfordringer, og vår felles framtid
avhenger av at kommende generasjoner tar vare
på kloden. Globale klimaendringer, forurensning

I skolene står særlig faget Mat og helse
sentralt. Kompetansemål etter 7. og 10. trinn
sier følgende:
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for et mer bærekraftig matforbruk.
Lavterskel-grønnsakshager i tilknytning til
skolen/barnehagen vil kunne være en
arena for slik læring. Kompostering av
matavfall vil være en naturlig del av dette,
for å lære om næringsstoffer og sirkulære
prosesser. Har man en del våtorganisk
avfall vil varmkompostering være en
mulighet. Har man lite vårorganisk avfall
eller ønsker en innendørsløsning, kan
bokashikompostering være løsningen.
Seksjon Utdanning og oppvekst
planlegger og konkretiserer tiltaket
sammen med et utvalg skoler og
barnehager.

Diskutere hva mattrygghet og trygg mat
innebærer.
Vurdere, velge og handle miljøbevisst.
Vurdere og velge varer ut fra etiske og
bærekraftig kriterium.

I rammeplanen for barnehager står følgende:
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre
og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur,
økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning
for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.
Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å
fremme verdier, holdninger og praksis for mer
bærekraftige samfunn.» Og: «Barnehagen skal
bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger
har konsekvenser for fremtiden.» [26]

For å sikre at ansatte i skoler og barnehager
får kunnskap om relevansen mat har for et
bærekraftig samfunn, og tips til hvordan
integrere dette perspektivet i arbeidet, bør det
skje en gradvis og kontinuerlig
kompetansebygging. Intervjuer med ansatte i
ti virksomheter avdekket et stort behov for
nettopp slik kunnskap.

KUNNSKAP OM MAT OG MILJØ ØKES I
PEDAGOGISKE VIRKSOMHETER
GJENNOM OPPLÆRING OG PRAKTISKE
TILTAK: DET ARRANGERES KURS FOR
LÆRERE I MAT OG HELSE HVERT
SEMESTER FRA OG MED FØRSTE
HALVÅR 2018. UTDANNING OG
OPPVEKST PLANLEGGER SAMMEN MED
ET UTVALG VIRKSOMHETER HVORDAN
BARN OG ELEVER KAN FÅ PRAKTISK
ERFARING MED DYRKING AV MAT

Følgende kompetansebyggende tiltak
iverksettes:


Det utvikles inspirasjons- og
kunnskapsbyggende verktøy som gir
virksomhetene kunnskap og hjelp i
omleggingen til klimavennlige menyer.
Pilotvirksomhetene i prosjekt
«Klimavennlige menyer» får materiell til
utprøving høsten/vinteren 2017/2018.
Deretter gjøres det tilpasninger før det
tilbys resten av virksomhetene i 2018.



Hvert semester arrangeres det kurs for
SFO og lærere i mat og helse knyttet til
matsvinn og klimafotavtrykk. Skoleetaten
arrangere slike kurs for lærerne, for
eksempel gjennom å leie inn eksterne
kursholdere.

Følgende praktiske tiltak iverksettes:


Foto: Tre fornøyde lærere som deltok på
workshop om matsvinn våren 2017.

Praktisk erfaring knyttet til dyrking av mat
vil kunne gi økt kunnskap og motivasjon
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7 Økonomiske konsekvenser av strategien

Noen av tiltakene i denne strategien vil
medføre økte kostnader, mens andre vil gi
reduserte kostnader. Dermed bør ikke
merutgiften ved tiltakene vurderes separat,
men ses i sammenheng med innføringen av
andre tiltak som vil gi reduserte utgifter.

ønske. Basert på prisdifferansen mellom
konvensjonell og økologisk lettmelk vil kravet
om 15 % økologisk andel anslagsvis medføre
en årlig ekstrautgift på cirka kr. 240 000,-.
Det er utfordrende å estimere merutgiftene til
bærekraftig fisk på grunn av kvalitetsforskjeller, men noen anslag er gjort. Dersom
kommunekjøkkenet går over til å kjøpe
sertifiserte fiskeprodukter, vil utgiftene til en
dagsproduksjon av middag øke i varierende
grad, avhengig av fiskeslag. Gitt samme
antall årlige fiskemåltider som i dag, er den
årlige merutgiften beregnet til ca. kr.
120 000,- for Virksomhet mat, vaskeri og
praktisk bistand. Summen er relativt lav
ettersom virksomheten allerede kjøper en del
sertifisert fisk.

Det ville vært komplekst å estimere
besparelser og utgifter i detalj for hvert av
tiltakene, men noen grove anslag er gjort.
Ikke alle beregningene er gjort for hele
kommuneorganisasjonen. I de fleste tilfeller
gjelder beregningene for Virksomhet mat,
vaskeri og praktisk bistand ettersom
virksomheten står for størstedelen av
kommunens matinnkjøp og ca. 67 % av
klimafotavtrykket fra mat, samt skoler og
barnehage som til sammen står for ytterligere
ca. 24 % av klimafotavtrykket.

Et anslag for skoler og barnehager basert på
mengdene fisk kjøpt i 2015 vil gi en ekstrautgift knyttet til kjøp av sertifisert fisk på ca.
kr. 140 000,-. Det er her anslått at sertifisert
fisk er ca. 30 % dyrere enn de rimeligste
fisketypene. I anslaget er det dessuten
forutsatt at fisken som ble kjøpt i 2015 ikke
var sertifisert. Dette er neppe tilfelle. Det er
derfor sannsynlig at merutgiften er noe
overestimert.

Anslagene som presenteres under indikerer
at besparelsene kan oppveie kostnadene
knyttet til realiseringen av målsettingen i
denne strategien.

7.1 Estimat over utgifter
Merutgiften dersom Virksomhet mat, vaskeri
og praktisk bistand går over til økologisk melk
er beregnet til cirka kr. 600 000,- per år. Melk
utgjør 13 % av virksomhetens utgifter.
Fredrikstad kommune vil dermed være på
god vei til å nå målsettingen om 15 %
økologisk matvareandel bare ved å endre
kjøpene for dette ene produktet. Estimatet er
gjort ut fra dagens priser. Det er usikkert
hvorvidt prisene på økologiske matvarer
kommer til å endre seg mot 2025.

I noen tilfeller vil tiltak utelukkende ha
kostnader knyttet til seg. Dette kan for
eksempel gjelde opplæring av ansatte,
fysiske tiltak for å kunne dyrke egen mat og
liknende. Etater / virksomheter kan da søke
Klimafondet om støtte til tiltaket såfremt
tiltaket er i tråd med Klimafondets
retningslinjer. Et av målene for Klimafondet er
å øke kunnskapen om klimaspørsmål blant
barn og unge i Fredrikstad kommunes
pedagogiske virksomheter. Virksomheter som
ønsker å gjennomføre tiltak knyttet til mat og
klima som ikke allerede er praksis, eller en
naturlig del av virksomhetens drift, kan
dermed søke Klimafondet om støtte.

Noen skoler og barnehager er allerede i dag
forpliktet til å kjøpe 15 % økologisk fordi de er
sertifisert som miljøfyrtårn. Fra 2020 vil dette
gjelde alle skoler og barnehager. Disse
virksomhetene vil kunne dekke en stor del av
dette kravet gjennom kjøp av økologisk melk,
eventuelt andre økologiske varer etter eget
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7.2 Potensielle besparelser
Redusert matsvinn på 30 % innen 2025 vil
kunne medføre en beregnet årlig besparelse
på cirka kr. 800 000,- for organisasjonen
totalt. Det er i beregningen ikke tatt høyde for
hvilken type mat som har størst svinn, og
anslaget er usikkert.

Tiltak:
Økologisk
mat
Bærekraftig
sjømat
Redusert
matsvinn
Klimavennlig
kjøttskifte

Kylling og svin er generelt rimeligere enn
storfe. Derfor vil et klimavennlig kjøttskifte
medføre reduserte utgifter. Dersom
mengdene storfe reduseres i tråd med
tiltaksbeskrivelsen i avsnitt 1.3.1, er
besparelsen anslått til å kunne bli ca. kr.
1 400 000,-. Det er i beregningen antatt at
kylling/svin i gjennomsnitt er kr 50,- rimeligere
enn storfe per kilo.

Anslag
merkostnad:

Anslag
besparelse:

840 000,260 000,800 000,400 000,-

Mindre melk

390 000,(Ikke beregnet)

Kjøttfri dag
Totalt

1 100 000,-

1 590 000,-

Tabell 1: Anslag over merkostnader og
besparelser knyttet til strategiens tiltak.

Fredrikstad kommune kjøpte ca. 225 000 liter
melk og melkebaserte drikker i 2015. En
mindre andel av denne melken var
foreldrebetalte melk ved noen skoler.
Omfanget er ikke kjent. Dersom vi justerer
det årlig innkjøpet ned til 200 000 liter melk,
vil en reduksjon på 15 % medføre en
besparelse på ca. kr. 390 000,-.

Det presiseres at tabellen er basert på
estimater. Det er heller ikke tatt grundig
stilling til i hvilken del av kommunen
besparelser og utgifter kommer. Tallene gir et
oversiktsbilde for organisasjonen samlet. Det
er imidlertid ikke usannsynlig at det for de
fleste virksomheter vil være slik at merkostnader og besparelser vil gå opp i opp:
Det en virksomhet vil bruke mer på sertifisert
fisk, vil den kunne spare på et klimavennlig
kjøttskifte.

Det vil også knytte seg besparelser til tiltaket
kjøttfri dag, men denne besparelsen er ikke
beregnet.

7.3 Sammenstilling

Samspillet mellom de ulike tiltakene er ikke
vurdert. Eksempelvis vil redusert melkeinnkjøp medføre en redusert merkostnad til
økologisk melk dersom virksomhetene velger
melk som produkt for å dekke målsettingen
om 15 % økologisk andel.

En sammenstilling av anslåtte merkostnader
og besparelser viser at gjennomføringen av
tiltakene i strategien kan gi større besparelser
enn merkostnader:

Det er kun innkjøp foretatt gjennom
kommunens rammeavtaleleverandører som
er beregnet. Innkjøp som utenfor
rammeavtalene har ikke vært mulig å ta med.
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8 Oppsummering

Matrisene under oppsummerer i kortform det som vedtas i denne strategien:

1. Klimavennlige matvarevalg
Målsetting :

Tiltak:

Ansvar:

Klimafotavtrykket fra
Fredrikstad kommunes
matinnkjøp skal reduseres
med 25% innen 2025.
Referanseår er 2015.

1. Klimavennlig
kjøttskifte
2. Kjøttfri dag
3. Litt mindre
meieriprodukter
4. Klimavennlige
grønnsaker

Alle
virksomheter
som serverer
/produserer
mat

Målsettingen skal ses i forhold
til antall personer som
serveres. Effekten av tiltakene
knyttet til å redusere
matsvinnet skal ikke regnes
med: Reduksjonen skal skje
gjennom endringer i innkjøpte
matvarer per servert person.

Tiltakene kan justeres
underveis dersom det
fremkommer ny
kunnskap eller nye
produksjonsformer som
endrer effekten av
tiltakene.

Kommunekjøkkenet /
Bærekraftig
samfunnsutvikling

Rapportering:
Alle virksomheter
som serverer /
produserer mat
rapporterer årlig på
gjennomførte tiltak
gjennom årsrapport
og resultatene legges
inn i Fredrikstad
Kompasset.
Kommunekjøkkenet
aggregerer årlig sine
innkjøp fordelt på
matvarer i fysiske
størrelser. Tallene
danner grunnlaget for
beregningen av
reduksjon i klimafotavtrykket.

2. Redusert matsvinn
Målsetting :

Tiltak:

Ansvar:

Fredrikstad kommune skal
redusere matsvinnet med:

Gjennomføre årlige
veieuker.
Anskaffe utstyr til
veieuker. Virksomhetene
beholder utstyret til
fremtidige veiinger. Tapt
eller ødelagt utstyr må
erstattes av
virksomhetene.
Samle inn tall for
mengde avfall fra alle
virksomheter.

Alle virksomheter
som har matsvinn
Bærekraftig
samfunnsutvikling

-

15% innen 2020
30 % innen 2025
50 % innen 2030

Matsvinn defineres som mat
som kunne vært spist av
mennesker, men av ulike
grunner blir kastet.
Referanseår er 2017 og
baserer seg på en oppskalering av to veieuker i ti
virksomheter.

Lage oversikt for det
samlede matsvinnet for
Fredrikstad kommune
som organisasjon, og
beregne klimaeffekter.
Gjennomføre tiltak
kontinuerlig for å oppnå
målsettingen.
Iverksette redistribusjon
hvis dette er mulig.

Rapportering:
-

Seksjonene –
innen 1.
desember i
måleåret
Bærekraftig
samfunnsutvikling

-

-

Alle virksomheter
som har matsvinn
Alle virksomheter
som har matsvinn

Antall kg
matsvinn per
virksomhet som
har
matservering
Antall måltider
som serveres
årlig
Antall kg mat
som går til
redistribusjon
Gjennomførte
tiltak på
virksomhetsnivå
Miljøeffekt målt
i klimagassutslipp

3. Økologisk mat
Målsetting :

Tiltak:

Ansvar:

Rapportering:

15 % av Fredrikstad
kommunes matinnkjøp skal
være økologisk innen 2025.

Virksomhetene følger
opp ved innkjøp.

Virksomhetene

Leverandørene
rapporterer
innkjøpte mengder.

4. Sjømat og miljø
Målsetting :

Tiltak:

Ansvar:

Rapportering:

Fisk som kjøpes av
Fredrikstad kommune skal
stamme fra fiske som ikke
overbeskatter bestanden.
Sjømat med lav
klimabelastning skal
prioriteres.

Virksomhetene følger
opp ved innkjøp.

Virksomhetene

Leverandørene
rapporterer
innkjøpte mengder
av sertifisert sjømat.

5. Lokalprodusert mat
Målsetting :

Tiltak:

Ansvar:

Rapportering:

Fredrikstad kommune skal
prioritere lokalprodusert mat i
de tilfellene der dette er et
bedre klima- og miljøvalg enn
alternativene.

Kommunale
virksomheter etterspør
produkter det finnes
lokalproduksjon av i
samarbeid med
kommunens rammeavtaleleverandører,
innenfor eksisterende
avtalers rammer.

Virksomhetene

Ingen.

6. Pedagogiske tiltak
Målsetting :

Tiltak:

Ansvar:

Rapportering:

Kunnskap om mat og miljø
økes i pedagogiske
virksomheter gjennom
opplæring om praktiske
tiltak.

Det arrangeres kurs for
lærere i mat og helse
hvert semester fra og
med første halvår 2018.

Skoleetaten

Planlegge sammen med
et utvalg virksomheter
hvordan barn og elever
kan få praktisk erfaring
med dyrking av mat.
Det utvikles inspirasjonsog kunnskapsbyggende
verktøy som gir
virksomhetene kunnskap
og hjelp i omleggingen til
klimavennlige menyer.

Utdanning og
oppvekst

Skoleetaten
rapporterer årlig på
antall gjennomførte
kurs og resultatene
legges inn i
Fredrikstadkompasset.
Ingen
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Bærekraftig
samfunnsutvikling
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Vedlegg

Vedlegg 1: Figur: Klimafotavtrykk fra ulike matvaretyper mat fordelt på Fredrikstad kommunes ulike virksomhetskategorier. Totalen av alle søyler
utgjør i underkant av 2 400 tonn CO2 ekvivalenter. Søylene merket «Servicekjøkken + bidrag fra Sentralkjøkken» er mat som serveres ved
sykehjemmene. Kilde: Asplan Viak.

