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Vad har mat med hållbarhet att göra?

Lärandestråk 1

Hållbarhet: Fakta och s�ffror

Take a look!



Hållbarhet handlar om att skydda

männ�skors framt�d och förbättra l�vet och

hälsan för alla, överallt.

Detta är ett v�kt�gt mål för FN.

Målen för hållbar utveckl�ng är en un�versell

uppman�ng t�ll handl�ng för att se t�ll att alla

männ�skor ska åtnjuta fred och välstånd

senast 2030.

De antogs av alla FN:s medlemsstater 2015 * 

Om hållbar utveckl�ng

*undp.org



Det f�nns 17 mål för hållbar
utveckl�ng.

L�vsmedel påverkar vart och
ett av de 17 målen.

MÅL FÖR HÅLLBAR

UTVECKLING



Det f�nns många aspekter av l�vsmedelskonsumt�onen
som har en betydande �nverkan på samhället.
 

Exempelv�s är 2 m�ljarder männ�skor överv�kt�ga eller
feta medan nästan 2 m�ljarder männ�skor är hungr�ga
eller undernärda.

 

I denna b�ld fokuserar v� särsk�lt på mål 12 för hållbar
utveckl�ng, "att säkerställa hållbara konsumt�ons- och
produkt�onsmönster".

Ansvarsfull konsumt�on och
produkt�on



Fram t�ll 2030 ska SDG12 syfta t�ll att...

M�nska avfallsprodukt�onen avsevärt genom

förebyggande, m�nskn�ng, återv�nn�ng och

återanvändn�ng.

Halvera det globala matavfallet per cap�ta �

detaljhandeln och hos konsumenterna.

Se t�ll att männ�skor överallt har �nformat�on och

medvetenhet som möjl�ggör en hållbar utveckl�ng och

en l�vsst�l � harmon� med naturen.



8 % av kold�ox�dutsläppen � världen orsakas av

matavfall. Å andra s�dan kan 60 procent av matsv�nnet

förh�ndras genom medvetna metoder.

Avfallsh�erark�n är en h�erark� av alternat�v som ger de

bästa övergr�pande m�ljöresultaten.

De förlorade eller bortkastade l�vsmedlen längs hela

försörjn�ngskedjan är � allmänhet lättfördärvl�ga

l�vsmedel, t.ex. frukt, grönsaker och an�mal�ska

l�vsmedel (FAO, 2020).

VARFÖR

MATAVFALL ÄR

VIKTIGT?



Som framgår av f�guren är det bästa

alternat�vet att förebygga avfall. Om

detta �nte är möjl�gt är

återanvändn�ng det näst bästa

alternat�vet, följt av återv�nn�ng

respekt�ve återv�nn�ng. 

Att göra s�g av med oanvända

l�vsmedel är det m�nst föredragna

alternat�vet, även om det

fortfarande är en v�kt�g del av

avfallshanter�ngssystemet.



Att uppnå en mer hållbar l�vsst�l är ofta kopplat
t�ll "de fyra R:na": avfall, m�nskn�ng,

återanvändn�ng, återv�nn�ng av resurser och
produkter. 

Släng det du �nte behöver. 

Om det �nte är möjl�gt att vägra kan du m�nska,

återanvända och slutl�gen - när du har uttömt

alla andra alternat�v - återv�nna.

FÖRSTA REFUSE!



NÄSTA:

REDUCE

M�nska det du behöver och
v�ll ha.

 

Fråga d�g själv �nnan du
köper:

Vet jag hur och när jag kommer att
använda den?

Kommer det att göra m�tt l�v
lättare?

Kommer det att göra m�g
lyckl�gare?



TREDJE ALTERNATIVET:
ÅTERANVÄNDNING

ÅTERANVÄNDNING: Kan du ge d�na saker en

andra chans �nnan du gör d�g av med dem? 

Kan du t�ll exempel servera gårdagens rester �

dag? Eller ge bort överskottsmat t�ll en lokal

välgörenhetsorgan�sat�on - eller t�ll grannar?



Att använda rester för att skapa en ny
maträtt.
Sk�cka matavfall t�ll en jordbrukare för
djurfoder.
Komposter�ng

Återv�nn�ng �nnebär att det du slänger bl�r en ny
resurs. 
När det gäller l�vsmedel kan det t�ll exempel
betyda följande 

FJÄRDE ALTERNATIVET:
ÅTERVINNING



SISTA ALTERNATIVET:
KASTA BORT.

När allt annat m�sslyckas har v� vår lokala

sophämtn�ng och avfallshanter�ng. 

Många av dem erbjuder � dag fakt�skt

återv�nn�ngstjänster. Matavfall kan t�ll exempel

"rötas" för att utv�nna metan (som används t�ll

exempel som bränsle för bussar) och sedan

komposteras för att producera kompost för

kommunala trädgårdar eller för försäljn�ng.



Gratt�s!

Bra jobbat! Du har slutfört
lärandestråket.

Om du v�ll veta mer kan du testa
d�g själv med frågesporten. 



Fråga 1. Fyll � blanketterna

Jag ________ köper varor som �nte f�nns på m�n �nköpsl�sta, även om de är
på rea.

Jag ________ matresterna från m�ddagen genom att mata hundarna utomhus.

Jag tar �nte med m�g mer mat än jag kan äta, så jag _______ matavfall.

M�nska Avfall Återanvändn�ng 



Fråga 1. Fyll � blanketterna

Jag ________ köper varor som �nte f�nns på m�n �nköpsl�sta, även om de är
på rea.

Jag ________ matresterna från m�ddagen genom att mata hundarna utomhus.

Jag tar �nte med m�g mer mat än jag kan äta, så jag _______ matavfall.
M�nska 

Avfall 

Återanvändn�ng 



Fråga 2. Kan matsv�nnet
förh�ndras?

Nej, det är oreal�st�skt.
Om du �nte är säker - berätta för
m�g!
Inte alla, men en hel del.
Vad är matavfall?
Ingen an�ng!

1.
2.

3.
4.
5.



Fråga 2. Kan matsv�nnet
förh�ndras?

60 % av matavfallet kan undv�kas och du kan göra mer!

Med matavfall menas mat som rester, bortskämd mat osv.

Det kan komposteras eller anaerobt rötas eller sk�ckas t�ll

djurfoder. Som en s�sta utväg kan det användas för

deponer�ng.

Detta är d�n väckarklocka. Mycket matavfall kan undv�kas. 



Fråga 3. Oundv�kl�gt
matavfall

Vad tycker du är bäst att göra med oundv�kl�gt matavfall?

A. Jag återv�nner det :] 

B. Jag slänger det �gen :)  

C. Jag slänger det :/



Fråga 3. Oundv�kl�gt
matavfall

"Oundv�kl�gt matavfall" är ett namn för oätl�ga delar av l�vsmedel,

t.ex. grönsaksskal och ben. Vad ska man göra med det?

Svar...

Bäst, om du har det alternat�vet
Som en s�sta utväg...
Ja, det mesta utom stora djurben kan komposteras.

A. Användn�ng som djurfoder
B. Användn�ng för deponer�ng
C. Kompost 



SUSCOF-projektet är ett EU-projekt n. 2018-1-TR01-KA204-058739
stöds av det turk�ska nat�onella byrån. Syftet med projektet är att

undersöka och förändra vuxnas beteende v�d matkonsumt�on och att
öka medvetenheten om hållbar matkonsumt�on.

 
V� välkomnar d�g t�ll vår hems�da och MySusCoF mob�lapp för

detaljerad �nformat�on och ber�kat �nnehåll.
 

www.suscof.com
 

F�nans�eras av Europe�ska un�onens Erasmus+-program. Europe�ska komm�ss�onen och det turk�ska nat�onella
byrån kan dock �nte hållas ansvar�ga för eventuell användn�ng som kan göras av �nformat�onen där�


