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I 2014 delte ROAF ut et startsett til alle kunder for å starte opp med innsamling av matavfall.
Startsettet bestod av en kurv, grønne matavfallsposer og informasjon om hvordan komme i gang.
Mye matavfall kastes feil, og det er ikke miljøvennlig. Ca. 50 % av innbyggere som bor i
en av ROAFs 10 eierkommuner er flinke til å sortere matavfall i grønn pose. Det vil si at
50 % ikke gidder å gjøre denne jobben. Vårt mål er å få alle til å kaste matavfall i grønn
pose.
Samtidig ser vi at mye av den maten som kastes kunne vært spist. 1/3 av all mat som
produseres i verden i dag går i søpla. Mye av denne maten kunne vært spist.
ROAF ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål ved å jobbe for et mer bærekraftig
matforbruk gjennom å kunne nyttiggjøre oss matavfallet som kommer inn i grønne
poser, og bidra til å redusere matsvinn gjennom å bevisstgjøre folk på ikke å kaste mat
som kan spises.
Visste du at..
- Mål for ROAF er 70 % ombruk og materialgjenvinning innen 2030?
- I de grønne matavfallsposene skal det være matavfall og ikke emballasje
- Plasten rundt den råtne agurkbiten skal kastes i restavfall, mens agurkbiten skal
kastes i grønn pose?

For å få et bærekraftig matforbruk i Norge må vi tenke nytt og kreativt. Dette trenger vi
deres hjelp til. Vi ønsker derfor å få innspill fra dere på følgende oppdrag:
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Oppdrag:
1. Oversikt over mengden matavfall som kastes hjemme og på skolen
Start en kampanje på skolen og hjemme hvor dere bevisstgjør de rundt dere på hvor
viktig det er at matavfall kastes på riktig sted. Se på hvor tilgjengelig og synlige
matavfallskurvene er på skolen.
-

Vei matavfallskurvene på skolen ved prosjektoppstart og når dere avslutter
prosjektet.
Tell hvor mange matavfallsposer din familie kaster i uken. Hva er samlet vekt
på disse posene? Lag et skjema som går over 4 uker. Vei poser hver uke og
registrer antall kg i dette skjemaet. Har din familie blitt flinkere i løpet av disse
fire ukene?

2. Matavfall og matsvinn hos en aktør i lokalmiljøet
I tillegg ønsker vi kreative og framtidsrettede ideer til hvordan aktører i lokalmiljøet som
driver med mat kan redusere matavfallet og matsvinnet sitt. Gruppene velger selv om
de vil konsentrere seg om matavfall eller matsvinn:
1. Velg en aktør i lokalmiljøet som driver med mat. Det kan for eksempel være en
matbutikk, restaurant, bensinstasjon eller kantine. Undersøk hvordan de i dag
håndterer matavfallet sitt. Jobb fram en ide på hvordan dette kan gjøres
enklere og mer effektivt i framtiden.
2. Velg en aktør i lokalmiljøet som driver med mat. Det kan for eksempel være en
matbutikk, restaurant, bensinstasjon eller kantine. Undersøk hva de gjør for å
redusere matsvinnet sitt i dag. Jobb fram en ide på hvordan bransjen kan bli
bedre på dette i framtiden.
Husk at det er dere som er framtiden og det er dere som kan komme med de gode
løsningene som ligger fram i tid!
ROAF vil gjerne ha en presentasjon fra gruppene både på om dere har fått mer
matavfall i riktige beholdere hjemme og på skolen, og på hvilke ideer dere har kommet
opp med for å redusere matavfallet og matsvinnet hos mat-aktører i lokalmiljøet.
Vi gleder oss til å høre hva dere kommer fram til!
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