
 

R å d g i v n i ng  f ö r  m ins k a t  ma t s v i n n  

 

Minska Matsvinnet för bättre ekonomi  

 
Minskat matsvinn är nyckeln för tillväxt och utveckling för  

alla företag som hanterar livsmedel.  

I dag slängs en tredjedel av all mat som produceras i värl-

den. Om du motverkar trenden och hanterar maten på ett lite 

annorlunda sätt, öppnar det upp för nya affärsmöjligheter 

och ger även lägre kostnader. Det spar både pengar åt före-

taget och ger en bättre lönsamhet. Dessutom får företaget en 

starkare hållbarhetsprofil. 

Länsstyrelsen erbjuder nu rådgivning som ger en stabil och hållbar start och fortsättning i ditt arbete att 

minska matsvinnet. Vi går igenom företagets förutsättningar och ger tips och råd om vad som är bäst för 

just ditt företag. Det kan vara nya affärsmöjligheter eller bättre utnyttjande av befintliga varor och därmed 

mindre svinn.  

Rådgivningen riktar sig till dig som driver eller är anställd  i en livsmedelsbutik eller på en bensinstation 

på den halländska landsbygden på orter med färre än  3000 invånare. Du betalar endast 30 % av kostnaden 

då medel ifrån EU´s landsbygdsprogram betalar resten. 

Rådgivningen erbjuds både som grupprådgivning och enskild rådgivning.  

 

• Grupprådgivning  Onsdag 11 mars  9,00 -13,00  

Vi håller till på något av butikerna eller på Länsstyrelsen. Flera företag deltar och delar 

då på kostnaden. Vid tre deltagande företag blir kostnaden 1140 kr exkl moms.  

Rådgivning 4 tim, dokumentation ingår. Anmälan senast en vecka före rådgivningen.  

 

• Enskild rådgivning fyra timmar på ditt företag.  

Kostnad: 3 420 exkl. moms. Dokumentation ingår.  

 

Rådgivningen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Livsmedelskonsulten  
i Halland.   

Anmälan och frågor: Ingvor Johansson 010-224 33 93  ingvor.johansson@lansstyrelsen.se 

eller Marcus Lennartsson 079 319 54 54 marcus.lennartsson@lkih.se 

 

Mer info på baksidan! 



 

 

 

Spara pengar genom att minska på matsvinnet 

Det finns många fördelar med att minska matsvinnet oavsett vilken typ av livsmedels-
verksamhet du har och några av de största fördelarna är följande: 

• Du sparar pengar, då kostnaderna för hantering av avfall och inköp av varor 
minskar. 

• Nya affärsmöjligheter öppnar sig, genom att du kan få nya produkter att sälja. 

• Verksamheten blir mindre sårbar för en framtida ökning  av kostnader för av-
fallshantering och råvaror. 

• Företagets får en stark hållbarhetsprofil, vilket medför att verksamheten blir 
både mer attraktiv för kunder och som arbetsgivare. 

 

Intressant fakta! 

Vid ett tillfälle berättade en av delprojektledarna för ett IVA-projekt, om resurseffektivitet som fokuserar på möj-

ligheterna med matavfall, att det hade gjorts en undersökning bland 600 företag i 15 länder som arbetat med 

att minska sitt matsvinn. Undersökningen visade att företagen fått 14 gånger pengarna tillbaka, på bara några 

år, när de aktivt investerade i minskningen av sitt matavfall. 

 

Syftet med rådgivningen är att du och dina anställda ska få strategier och verktyg för 

hur ni kan minska på matsvinnet. Rådgivningen är 4 timmar och kan utföras enskilt 
eller i grupp. 

• Vilka varor genererar mest svinn till högst kostnad för både ekonomi och miljö? 

• Hur trimmar man flödet genom verksamheten på bästa sätt? 

• Hur skapar man mervärde på produkter innan det blir till matsvinn, 
utifrån ett livsmedelssäkert sätt? 

• Mindre matsvinn ger ökad lönsamhet, men hur kommer man dit? 

• Vad innebär bäst före-datum och sista förbrukningsdag? 

• Hur hanteras frukt, grönsaker och andra produkter? 

• Var gör man av mat som inte går att sälja? 

• Hur får man ned kostnaden för osålda produkter? 

• Har förpackningar någon betydelse? 

• Kan man sälja frysta produkter? 


