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Fråga till Kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh  
 
Åtgärder för att minska matsvinnet 
 
Uppskattningar visar att mänsklighetens slöseri med livsmedel har en enorm påverkan på vårt arbete 
med att nå FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Om åtta år, 2030, ska matsvinnet ha halverats 
enligt FNs hållbarhetsmål 12.3. 
 
Vi skulle kunna spara in en fjärdedel av det färskvatten som används inom det globala jordbruket varje 
år. Vi skulle också kunna minska våra totala växthusgasutsläpp med 8 procent vilket motsvarar hälften 
av utsläppen från alla flyg-, väg- och sjötransporter som görs på jorden. FN:s livsmedelsorgan FAO har 
också räknat ut att vi teoretiskt sett skulle kunna mätta alla de 870 miljoner människor som idag svälter 
i världen – om vi bara minskade det globala matsvinnet med 25 procent. Allt detta om vi fick ner mat-
svinnet till noll! 
 
Enligt Naturvårdsverkets beräkningar slänger våra svenska hushåll eller heller ut 370 000 ton ätbara 
livsmedel per år. En försiktig uppskattning av klimatpåverkan från denna oätna mat är 500 000 ton 
växthusgaser. Våra restauranger, offentliga kök, grossister och butiker har ett matsvinn om minst 200 
000 ton ätbar mat, vilket ger ytterligare cirka 400 000 ton växthusgaser, och oräknade förluster i livs-
medelsindustrin och i lantbruket bidrar ytterligare. Lågt räknat står matsvinn och förluster i hela livs-
medelskedjan för åtminstone 1 miljon ton växthusgaser per år. Detta kan jämföras med Klimatklivets 
över 4000 olika åtgärder, som för 9 miljarder kronor minskar klimatutsläppen med 1,8 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter per år i minst 16 år. (Källa Matsvinnet.se) 
 
En liten butik i Malmö kan slänga uppåt 100 kilo ätbar mat varje vecka, skriver klimataktivisten Tatjana 
Boris-Persson i det medborgarinitiativ hon nyligen lämnade in och som nu har över 400 undertecknare. 
Och vi fick ett smakprov inför förra KF-mötet! Förutom att ställa krav på regeringen om en lagändring 
så att det, som i Frankrike, införs förbud mot att slänga ätbar mat, vill hon att Malmö stad tar fram en 
handlingsplan för att minska matsvinnet i staden. Det skulle bidra till stadens klimatanpassning och 
understryka vikten av ett hållbart livsmedelssystem - en förutsättning för att uppnå våra klimat och 
miljömål. 
 
Vänsterpartiet anser att vi måste sluta slösa med maten. Det är ansvarslöst att skjuta de problem mat-
svinnet medför på framtida generationer, på djur och natur, när Malmö kan vara en föregångare. 
Och att minska matsvinnet är en av de lägst hängande frukterna för att begränsa vårt klimatavtryck. 
Det skulle även gynna andra aspekter av vår miljö, såsom biologisk mångfald och vattenhushållning, 
odlingsmark skulle också sparas. 
 
Min fråga till Katrin Stjernfeldt är därför: 
Kommer du att ta initiativ till en lokal handlingsplan mot matsvinnet? 

 
Malmö 19-06-2022 
 
Gunilla Ryd (V) 
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