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Forord 

Fredrikstad kommune ønsket å få bedre kunnskap om hva som er de beste klimavalgene når 

organisasjonen kjøper inn matvarer. I tillegg hadde kommunen behov for å kartlegge hva de 

kommunale virksomhetene trenger av tilrettelegging og kunnskap for å ta slike valg. Formålet med 

kartleggingen var å identifisere barrierer for innføring av klimavennlig mat i virksomhetene og 

behovet for kunnskap og støtte hos de som planlegger og kjøper inn i virksomhetene.  

 

«Klimavennlige menyer i Fredrikstad kommune» er finansiert av Miljødirektoratets Klimasatsmidler. 

Prosjektet var delt i 2 faser, fase 1 var en analyse av klimafotavtrykket knyttet til kommunens 

matinnkjøp, som ble gjennomført av Asplan Viak (Nersund & Bergsdal, 2017). Denne rapporten er 

fra fase 2 i prosjektet, hvor det er gjennomført en kartlegging av barrierer for innføring av 

klimavennlig mat i virksomhetene og identifisert behov for kunnskap og støtte hos innkjøperne og 

matansvarlige i de berørte virksomhetene. Fase 2 er gjennomført av Østfoldforskning, Miljøkom og 

Fredrikstad kommune. Denne rapporten skal danne et kunnskapsgrunnlag for å identifisere tiltak 

som kan bidra til at kommunen bedre kan tilrettelegge for at virksomhetene tar i bruk klimavennlige 

menyer.  

 

Vi benytter anledning til å takke alle som har stilt seg til disposisjon for intervjuer, og gjennom disse 

bidratt med kunnskap og nyttig informasjon inn i prosjektet.  
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Sammendrag 

«Klimavennlige menyer i Fredrikstad kommune» er et prosjekt finansiert av Miljødirektoratets 

Klimasatsmidler. Bakgrunnen for prosjektet var at Fredrikstad kommune ønsket å få bedre 

kunnskap om hva som er de beste klimavalgene når organisasjonen kjøper inn matvarer. I tillegg 

hadde kommunen behov for å kartlegge hva de kommunale virksomhetene trenger av 

tilrettelegging og kunnskap for å ta slike valg.  

 

Prosjektet var delt i 2 faser. Fase 1 ble gjennomført av Asplan Viak og besto av en analyse av 

klimafotavtrykket fra kommunens matinnkjøp, samt utvikling av en klimakalkulator. Fase 2 i var en 

kartlegging av barrierer for innføring av klimavennlig mat i virksomhetene gjennom intervjuer av 10 

utvalgte virksomheter i Fredrikstad kommune og avholde workshop for disse, samt utarbeidelse av 

materiell og kurs. Fase 2 ble gjennomført som et samarbeidsprosjektet mellom Østfoldforskning, 

Miljøkom og Fredrikstad kommune.  

 

Erfaringene fra prosjektet viser at det har vært lærerikt og skapt ringer i vannet i virksomhetene 

som har deltatt. Intervjuene var ressurskrevende å gjennomføre, men samtidig var de en viktig del 

av prosessen. De bidro til å bekrefte antakelser både om status og kunnskapsnivå. De satte 

dessuten temaet på dagsorden i virksomhetene og bidro til bevisstgjøring og modning i forkant av 

første workshop. Mange deltakere uttrykker også ved slutten av prosjektet at det har være lærerikt 

å delta og at de har blitt motiverte til å gjøre endringer.  

 

Prosjektet kan ha overføringsverdi til andre kommuner. For eksempel var det ressurskrevende å 

gjennomføre beregningen av klimafotavtrykket pga. av stor datamengde. Det er derfor mulig å 

bruke erfaringene fra prosjektet uten å gjøre kartleggingen på nytt. Klimafotavtrykket knyttet til 

kommunens matinnkjøp utgjør 2 400 tonn CO2 ekvivalenter for 2015. Det er innkjøp av kjøtt (39%) 

og melk/meieriprodukter (27%) som gir de største bidragene. Det er størst reduksjonspotensiale 

knyttet til å gjennomføre endringer i matserveringen til eldre som står for totalt 42% av 

klimafotavtrykket (inkluderer også innkjøp gjort av kommunekjøkkenet). Skoler og barnehager står 

for tilsammen rundt 24% av det totale klimafotavtrykket. Det er viktig å ha med disse i arbeidet, 

ikke minst for å bygge kunnskap blant kommende generasjoner om nødvendigheten av å 

gjennomføre endringer i kostholdet i en mer klimavennlig retning.  
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1 Gjennomføring 

Det er i prosjektet gjennomført ulike aktiviteter sammen med 10 utvalgte virksomheter i Fredrikstad 

kommune: 

 

A. Intervjuer med ansatte 

Det er gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med ansatte som er ansvarlig for virksomhetens 

matinnkjøp. Intervjuene er gjort innledningsvis i prosjektet og deltakerne hadde ikke på forhånd 

fått informasjon om sammenhengene mellom mat og klima. Intervjuguide er vist i vedlegg.  

 

B. Workshop 1 – April 2017 

I første workshop var fokus å formidle kunnskap om sammenhengene mellom mat og klima. 

Deltakerne diskuterte seg frem til tiltak de mente var viktige og disse innspillene bidro til å forme 

prosjektet videre.  

 

C. Utarbeidelse av materiell 

- Flyer og roll up om klimavennlig mat 

- Hefte om klimavennlig mat (16 sider) 

 

D. Aktiviteter i sykehjem og kommunekjøkken 

- Kunnskapsbygging blant ansatte 

- Dialog mellom sykehjem og kommunekjøkken 

- Rekruttering av kommunens egne klimakokker 

 

E. Klimakokkekurs 

- Ekstern klimakokk kurset en av virksomhetene   

 

F. Workshop 2 – November 2017 

Virksomhetene presenterte hva de har gjennomført av tiltak for hverandre, og erfaringene fra 

prosjektet ble oppsummert.  
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2 Drøfting av resultater fra intervjuene i virksomhetene  

I dette kapittelet presenteres en oppsummering av hovedfunnene fra intervjuene. Det som 

fremkommer i intervjuene er et uttrykk for informantenes syn og ikke nødvendigvis slik det faktisk er i 

virksomhetene og i kommunen. 

 

Intervjuene fokuserte primært på følgende: Informantenes behov for kunnskap og kontekstuelle 

faktorer som brukernes behov og preferanser, ressurser som tid og økonomi, samt hvordan systemet 

for innkjøp av mat er tilrettelagt. Dette ble kartlagt gjennom å stille spørsmål knyttet til:  

 

 Hvordan foregår valg av matprodukter i virksomheten? 

 Hvilke hindringer er det for å innføre endringer i innkjøp av matprodukter og på hvilken måte?  

 Hva er behovet for kunnskap og støttefunksjoner for å gjøre klimavennlige valg av matvarer? 

 

 

2.1 Opplevd behov for kunnskap om mat og klima 

Når det gjelder behov for mer kunnskap, kan det synes som om barnehagene skiller seg noe fra de 

andre virksomhetene. Mens de andre virksomhetene er tydelige på at de har behov for å lære mer om 

hva mer klimavennlige matvarevalg innebærer, synes informantene fra de to barnehagene å være 

tryggere på dette og gir uttrykk for at de opplever at handlingsrommet er stort og at kunnskap i liten 

grad begrenser deres muligheter. Det kan være flere grunner til denne forskjellen mellom 

virksomhetene. En grunn kan være at barnehagene står for en relativt enkel matservering i forhold til 

for eksempel kantiner og sykehjem. Dermed blir omfanget av matlagingen mindre i slike virksomheter. 

En annen grunn kan være at barnehagene gjennom deltakelsen i konseptet «Kjøttfri mandag», som 

startet allerede våren 2016, har fått tilført kunnskap gjennom inspirasjonssamling og et 

oppskriftshefte. Disse to faktorene kan ha bidratt til at barnehagene i mindre grad enn de andre 

virksomhetene etterlyser mer kunnskap om sammenhengene mellom mat og klima. Begge 

barnehagene er dessuten sertifisert som miljøfyrtårn og har en lengre tradisjon for å arbeide med 

miljøspørsmål. 

 

Skoler har også enkel matservering, men i motsetning til barnehagene har ikke skolene blitt pålagt å 

gjennomføre «Kjøttfri mandag». Informantene fra begge skolene forteller imidlertid at de frivillig følger 

«Kjøttfri mandag» selv om de ikke er pålagt å gjøre det. Skolene har imidlertid ikke hatt samme 

tilgangen på opplæring og informasjon som barnehagene. Slik sett har barnehagene muligens hatt 

bedre forutsetninger for å bygge kunnskap enn de andre virksomhetene. 

 

Når det gjelder kunnskap om sammenhengen mellom mat og klimabelastning, er det flere likhetstrekk 

i svarene som informantene fra de ulike virksomhetene gir. Så godt som alle informantene nevner 

kjøtt som lite klimavennlig, noe som indikerer at det generelt er en høy bevissthet rundt 

klimabelastningen som kjøttforbruket medfører. Dette sammenfaller med det beregnede 

klimafotavtrykk fra mat som viser at andelen kjøtt er på 39 % av det totale klimafotavtrykket (Nersund 

& Bergsdal, 2017). Elementer som økologisk mat, sunt kosthold og avfallshåndtering, blir også nevnt 

av flere informanter. Noen av dem trekker dessuten frem perspektiver som matsvinn, dyrevelferd, 

rettferdighetsmerking, unngå visse typer matvarer, handle grønnsaker i sesong, og det å handle 
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grønnsaker på lokale gårder. Noen av disse har sammenheng med klimavennlig mat (handle i sesong 

og lokalt, unngå visste typer matvarer, redusere matsvinn) mens andre mangler sammenheng med 

klima (rettferdighetsmerking, dyrevelferd), selv om de er viktige i et helhetlig bærekraftperspektiv. Det 

synes altså som om flere av informantene setter likhetstegn mellom «sunt» og «klimavennlig». Dette 

kan være tilfelle, men behøver ikke å være det. Sunt kosthold kan ha høy miljøpåvirkning dersom det 

består av mye meieriprodukter, store innslag av magert kjøtt og ferske produkter som er dyrket i 

drivhus og transportert med fly. Et sunt kosthold må altså oppfylle noen ekstra krav for både å være 

sunt og klimavennlig. Dette blir dermed et viktig å punkt å ta med seg i det videre arbeidet for å 

redusere klimafotavtrykket fra matserveringen.  

 

2.2 Brukernes preferanser og behov 

Informantene synes å ha et noe ulikt syn på hvorvidt brukernes preferanser og behov utgjør en 

barriere for endring. Informantene fra en av barnehagene oppgir at barnas preferanser ikke er en 

hindring, men sier samtidig at de synes «Kjøttfri mandag» er vanskelig å få til på 

småbarnsavdelingen. Flere oppgir dessuten kultur og religion som en faktor som medfører at 

storfekjøtt ofte velges i stedet for svin. Hensynet til kultur og religion kan altså i noen tilfeller være en 

faktor som øker klimafotavtrykket. På den annen side har andre kulturer en bredere erfaring med å 

lage mat av andre proteinkilder enn kjøtt, som bønner og linser. Kulturhensyn, eller det å lære av 

andre kulturer, kan dermed være med på å endre kostholdet i en mer klimavennlig retning dersom 

virksomhetene integrerer andre kulturers mattradisjoner i sin servering. Dessuten er kylling og fisk 

alternativer som generelt har lavere klimafotavtrykk enn storfe og som kan brukes til å erstatte 

svinekjøtt. Storfe trenger ikke å være standardvalget når svinekjøtt ikke kan være en del av menyen.  

 

Det er særlig virksomhetene som lager og serverer mat til eldre ved sykehjemmene som 

problematiserer det å servere mindre mengde kjøtt. I denne type virksomheter er det mange hensyn 

som må tas samtidig. Her serveres gamle og svekkede mennesker samtlige måltider, og riktig og 

tilstrekkelig ernæring kan i flere tilfeller være en utfordring. Kosten må vekke matlyst, og ikke bryte for 

sterkt med de matvanene beboerne har fått gjennom et langt liv. Den må være, eller kunne gjøres lett 

å tygge og fordøye. Ikke minst må den være mer ”næringstett” enn kostholdet til 

gjennomsnittbefolkningen. Fra rapporten «Klimavennlige menyer i sykehjem» (Nymoen & Hille, 2012). 

viser forfatterne at det er mulig å sette sammen menyer som tilfredsstiller de særlige kravene ved 

sykehjem og som samtidig er mer klimavennlig enn det norske gjennomsnittkostholdet. I rapporten 

«Klimavennlige mat i sykehjem» foreslår de en seksukers meny som vil kunne gi 35 % lavere 

klimagassutslipp enn et kosthold med samme energiinnhold, men sammensatt som det norske 

gjennomsnittskostholdet. I denne har man reduserte mengden kjøtt noe og økte mengden fisk og egg.  

 

2.3 Ressurser som økonomi, tid og engasjement 

Det er særlig virksomhetene som lager og serverer mat til eldre ved sykehjemmene som opplever 

økonomi som en begrensning. Informantene fra kommunekjøkkenet formidler et behov om at det må 

følge med midler dersom det skal satses mer på klimavennlig mat fremover. Dette kan henge 

sammen med at det er her den største mengden mat kjøpes inn og serveres. Fra Asplan Viaks 
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analyse fra prosjektets fase 1 (Nersund & Bergsdal 2017) vet vi at kommunekjøkken og 

servicekjøkken på sykehjem står for tilsammen 42 % av det totale klimafotavtrykket fra mat.  

 

I forbindelse med utarbeidingen av kommunens strategidokument for mat og miljø, har det imidlertid 

blitt gjort en beregning av de økonomiske konsekvensene av å endre matvareinnkjøpene i en mer 

klimavennlig retning.  De økonomiske konsekvensene av å gå over til kjøtt som har lavere 

klimafotavtrykk, samt å redusere mengden melk noe, har blitt beregnet. Disse tiltakene vil ifølge 

kommunens beregninger ikke koste mer, tvert om er det penger å spare på begge tiltakene. Den 

konkrete besparelsen ved å gjennomføre kjøttfrie dager er ikke kvantifisert på grunn av 

kompleksiteten ved å beregne hvilke varer som skal erstatte kjøttet. Det antas likevel at også dette 

tiltaket vil medføre en besparelse ettersom de fleste andre proteinkilder som bønner, linser og erter er 

rimeligere enn kjøtt (Fredrikstad kommune, 2017).    

 

De mindre virksomhetene, som barnehagene, trekker også frem økonomi, men i større grad relatert til 

tidsforbruk. Informantene fra en av barnehagene mener at virksomhetene må støttes økonomisk slik 

at man får anledning til å ansette eget personell som kan lage mat dersom de skal gjennomføre 

endringer i kosthold. Dette kan være et uttrykk for at informantene enten tenker at det å lage 

klimavennlig mat tar mer tid enn den maten de lager i dag. Eller det kan være et uttrykk for at de 

allerede er så presset på tid og at enhver ny ting som skal innføres er med på å «velte lasset».  

 

Enkeltpersoners engasjement, hos ansatte i virksomhetene, ledere i virksomhetene og i 

administrasjonen, ble også oppgitt som viktige ressurser for å oppnå resultater. Det ble gitt uttrykk for 

at arbeid som dette i stor grad er ildsjel-drevet og at der det er ansatte som er engasjert i mat, så 

kommer endringen «av seg selv». Informantene fra en av virksomhetene trekker frem at det er viktig 

at kunnskapen gis til flere i virksomheten, at én ansatt er på kurs og blir inspirert, innebærer ikke 

automatisk at alle i virksomheten blir det. Kunnskapsdeling og involvering framstår dermed som en 

nødvendighet slik at de som er ansvarlige for matinnkjøp og servering i virksomhetene tilgang til faglig 

støtte og motivasjon.  

 

 

2.4 Innkjøpssystemet og samarbeid med leverandører 

Felles for informantene fra både store og små virksomheter er at innkjøpssystemet oppleves som 

tungvint, både fordi det kan være lite fleksibelt og at det tar tid å bruke. Informantene fra de mindre 

virksomhetene hevder dessuten at det ikke er tilrettelagt for små virksomheter ettersom det er 

ulemper forbundet med å bestille små mengder. (Virksomheten får et gebyr for frakt).  

Spørsmålet blir hvor reell denne opplevde barrierer er i forhold til å få til endringer i retning mer 

klimavennlige menyer. Klimafotavtrykksanalysen fra prosjektets fase 1 viser at kjøtt og 

meieriprodukter til sammen står for 66 % av klimabelastningen. Det å endre innkjøp fra en type kjøtt til 

en annen, eller handle mindre melk, har neppe sammenheng med et innkjøpssystem som oppleves 

som tungvint å bruke. Imidlertid kjente ikke informantene til det konkrete klimafotavtrykket da 

intervjuene fant sted, og det kan derfor heller ikke forventes at de hadde denne typen kunnskap da de 

svarte.  
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Det er imidlertid mulig at et godt samarbeid med leverandørene vil være av stor betydning for 

kommunens evne til å ta mer klimavennlige valg. Det er ikke alltid enkelt for brukerne å forta de riktige 

valgene på grunn av manglende tilgang på informasjon. Det kan for eksempel være store forskjeller 

på den samme matvaren avhengig av hvordan den er produsert og transportert. Slik detaljert 

informasjon om produktene, som opprinnelsesland og transportmåte er ikke tilgjengelig i 

bestillingssystemene. Et drømmescenario for en kommune som skal redusere klimafotavtrykket fra 

sin matservering, ville være at leverandørene opplyser om de ulike varenes klimafotavtrykk, og gjøre 

dette i «sanntid» slik at også forskjellen mellom lokale og importerte matvarer ble synliggjort, samt at 

det ble differensiert på matvarer som har blitt transportert på ulike måter.  
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3 Aktiviteter i fase to av «Klimavennlige menyer» 

Det ble arrangert to workshops for de 10 deltakervirksomhetene, en ved oppstart og en ved 

avslutning. Det ble i tillegg avhold møter i enkelte av virksomhetene avhengig av behov og interesse. I 

en av virksomhetene ble det arrangert klimakokkekurs og det ble også innledet et samarbeid med 

noen av kommunes kokker som skal teste ut rollen som «klimakokker».  

 

3.1 Innledende workshop – april 2017  

Første workshop ble avholdt like etter at intervjuene gjennomført. Her var fokus å formidle kunnskap 

om sammenhengene mellom mat og klima. De foreløpige resultatene fra Asplan Viaks analyse ble 

presentert sammen med kunnskap om sammenhenger mellom mat og klima.  

 

Deltakerne deltok også i gruppearbeider og idégenerering ble gjennomført med metoden 

”brainwriting”. Målsetningen var at alle skulle komme fram med sine ideer for å kunne legge om til mer 

klimavennlige menyer. Gruppene ble bedt om å vurdere og velge ut de idéene/forslagene/tiltakene de 

trodde var mest effektive. Følgende tiltak ble prioritert ved bruk av ”Bull’s eye”, og innspillene bidro til 

å forme prosjektet videre: 

 

1. Innføre kjøttfri dag i alle kommunens virksomheter 

2. Kokk/husøkonom i barnehagene  

3. Økt kunnskap om klimafotavtrykk råvarer  

Kunnskapsspredning av klimafotavtrykk for lærere og elever 

4. Idebank med oppskrifter og forslag til klima vennlige menyer  

5. Toveis informasjon/kunnskap mellom sentralkjøkken, sykehjem og 

pårørende 

 

Øvrige forslag:  

 Kunnskap og oppskrifter knyttet opp til ernæring for barn 

 Tilpasset kjøkken med utstyr og plass 
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Workshopen ble avsluttet med noen kommentarer til forslagene: 

 

 Innføring av en kjøttfri dag for hele kommunen virker som et godt forslag som er i tråd med de 

relativt gode erfaringene man allerede har med Kjøttfri mandag i mange virksomheter.  

 Dialog mellom sykehjem og sentralkjøkken er viktig ettersom det er her vi finner den mest 

omfattende matproduksjonen og dermed den største klimabelastningen. 

 Kokk/husøkonom i barnehager er mer komplisert fordi det er kostbare tiltak: Dette er en type 

tiltak som prosjektet neppe kan innfri, men behovet synliggjøres i prosessen videre. 

 

 

3.2 Utvikling av skriftlig materiell 

Deltakerne i workshopen ønsket seg skriftlig materiell til hjelp i det praktiske arbeidet i virksomhetene 

ettersom det er et behov for å bygge kunnskap om sammenhengene mellom mat og klima. Følgende 

materiell ble utviklet i et samarbeid mellom Østfoldforskning, Miljøkom og Fredrikstad kommune:  

 

 Brosjyre til de ansatte om hva klimavennlige menyer innebærer 

 En enkel flyer som kunne deles ut til pårørende som informasjon om endringene, samt en roll 

up som kunne kommunisere budskapet til besøkende, pårørende med flere.  

 

 

3.3 Aktiviteter i sykehjem og kommunekjøkken 

Et av sykehjemmene jobbet jevnlig gjennom prosjektperioden med å involvere de ansatte. Først 

samlet man alle kostombudene, produksjonsleder på kommunekjøkkenet og miljøvernrådgiver. Her 

ble man enige om å teste ut en vegetarmiddager i uka. Kommunekjøkkenet sa seg villig til å 

produsere egne menyer for de to deltakersykehjemmene og til sammen ble det servert 6 

vegetarmiddager. Foreløpige tilbakemeldinger tyder på at vegetaralternativene som likner mest på 

tradisjonelle retter har vært mest populære. Det er dessuten viktig for mange brukere at rettene 

serveres med saus. Noen avdelinger har dårlig erfaring med produkter som skal erstatte kjøtt og 

forteller at det går bedre å servere middager som er forventet å være uten kjøtt. Grønnsaksgryte 

fungerte for eksempel bedre enn vegetarburger. Andre avdelinger har andre erfaringer og kan fortelle 

at mange brukere har likt vegetarburgerne. Det har ikke vært negative tilbakemeldinger på kjøttfrie 

middager fra pårørende på noen av de to sykehjemmene. Flere forteller også om at måten ansatte 

presenterer middagen på, både rent fysisk på tallerkene samt hvordan den «selges inn», har stor 

betydning. Et av sykehjemmene har utover testingen av vegetarmiddager erstattet en del av pålegget 

og byttet til kylling/kalkun-produkter. Dette har det utelukkende vært gode tilbakemeldinger på.  

 

Sykehjemmet samlet også alle ansatte til opplæring tilsvarende den som ble gitt i workshopen. De 

ansatte var svært positive til å gjennomføre endringer og et gruppearbeid viste at kollegiet støttet 

arbeidet og at dette var et fellesskapsprosjekt mellom ansatte og ledelsen. Tilsvarende inviterte 

kommunekjøkkenet et stort antall av sine avsatte til et to-timers møte der alle fikk lære mer om 

sammenhenger mellom mat og klima.  
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Kommunekjøkkenets tilbakemeldinger på uttestingen av vegetarmiddagene er at det har vært en 

utfordring å finne retter som også kan være i tråd med sykehjemsbeboernes vaner ettersom mange 

av de kjøttfri rettene kan bli litt for utradisjonelle. Konklusjonen er likevel at arbeidet med å redusere 

klimafotavtrykket fra mat er lettere - og viktigere -  enn de trodde før de startet opp.  

 

Kommunekjøkkenet er avhengig av tilbakemelding fra brukerne i arbeidet med å endre menyene. I 

dagens system er det etter deres mening for mange ledd mellom bruker og kommunekjøkken. Møtet 

med kostombudene på et av sykehjemmene var første gang et slikt møte hadde funnet sted. En 

videreføring av dette er noe som anbefales at kommunekjøkkenet og sykehjemmene fortsetter med 

fremover. I praksis kan dette skje ved at ansatte fra kommunekjøkkenet besøker sykehjemmene for 

slike møter. 

 

For kommunekjøkkenet har det vært viktig å delta i prosjektet for å følge med i utviklingen og fortsette 

å være en attraktiv leverandør av mat til kommunale virksomheter.  
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Mot slutten av prosjektperioden ble noen av kommunes kokker fra tre ulike steder (ansattkantine, 

elevkantine og cafe) rekruttert i et forsøk på å bygge opp kommunens egne klimakokker som i 

fortsettelsen kan være foregangspersoner i endringsarbeidet og muligens også holde kurs for andre 

virksomheter. Dette arbeidet er i startfasen når denne rapporten skrives. 

 

 

 

3.4 Klimakokkekurs 

En av deltakervirksomhetene (avlastningshjemmet) 

arrangerte kurs for kolleger. Mesterkokk Bård Greni fra 

Fredrikstad holdt kurset som var svært vellykket. 

Deltakerne har kommet med mange positive 

tilbakemeldinger og kursene har vekket matglede hos 

mange ansatte. Det ble lagt mye arbeid i forberedelsen 

til kursene: Deltakerne ble plukket ut utfra interesse, 

og det ble satt sammen kokkelag på tvers av 

avdelingene og med ulike erfaringer/ kompetansenivå. 

Kurset bidro til å heve statusen knyttet til 

miljøbevissthet og klimavennlig matlaging i 

virksomheten. Virksomheten mener selv det kan være mulig også å spare 

penger på de nye vanene. Dette kan gi rom for ytterligere kompetanseheving og inspirasjon for 

de ansatte. 
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3.5 Avsluttende workshop – november 2017 

I den avsluttende workshopen presenterte virksomhetene hva de har gjennomført av tiltak for 

hverandre, og erfaringene fra prosjektet ble oppsummert. Dette er allerede beskrevet i avnitt 3.3 og 

3.4. Et gruppearbeid hadde fokus på erfaringer og tilbakemeldinger, og gruppene ble bedt om å gi 

innspill til hvorvidt det skriftlige materiellet som var utviklet fungerte. Deltakerne ble også bedt om å 

komme med refleksjoner rundt hvorvidt prosjektet hadde vært bra og hva som kunne vært gjort bedre. 

Gruppenes innspill oppsummeres slik:  

 

Prosjektet har vært veldig lærerikt og har skapt ringer i vannet.  Kursingen og bevisstgjøringen 

underveis i andre møter har vært nyttig og bør inkludere flere virksomheter. Prosjektet har hatt en god 

tidsdisponering og virksomhetene har fått ro til å jobbe litt over tid. Det skriftlige materiellet fungerte 

godt. Flyeren er tilstrekkelig info for de fleste. Heftet gir mye informasjon og det er positivt når man er 

engasjert og ønsker å lære mer. Heftet er imidlertid ganske omfattende og er derfor ikke sikkert vil 

fungere i virksomheter som ikke har deltatt i prosjektet og som bare får det tilsendt i posten. 

 

 

 

 

 

 
 

Det nylig vedtatte strategidokumentet for mat og miljø (Fredrikstad kommune, 2017) ble også 

presentert i workshopen. Kunnskapen og erfaringene som er bygget opp gjennom arbeidet med 

prosjekt Klimavennlige menyer har vært et av de viktigste grunnlagene for å kunne utarbeide en 

konkret og treffsikker strategi. Følgende målsettinger er vedtatt i strategien: 

1. Klimafotavtrykket fra Fredrikstad kommunes matinnkjøp skal reduseres med 25% innen 2025. 

2. Fredrikstad kommune skal redusere matsvinnet med 50 % innen 2030.  

3. 15 % av Fredrikstad kommunes matinnkjøp skal være økologisk innen 2025. 

4. Sjømat som kjøpes fra Fredrikstad kommune skal stamme fra fiske som ikke overbeskatter 

bestanden. Sjømat med lav klimabelastning skal prioriteres.  
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5. Fredrikstad kommune skal prioritere lokalprodusert mat i de tilfellene der dette er et bedre valg 

enn alternativene i et klima- og miljøperspektiv. 

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

tiltak. 

Videre arbeid med implementering av strategien skal også inkludere virksomhetene som ikke har 

vært med på prosjektet. Som «Strategi for mat og miljø» indikerer, vil kommunens arbeid fra nå av ha 

et bredere fokus enn klima og det skal jobbes med hele bredden knyttet til mat og miljø. Det skriftlige 

materiellet skal revideres og i større grad samsvare med temaene i «Strategi for mat og miljø». Det 

skal også lages et enkelt oppskriftshefte. 

 

Kommunen ønsker å satse videre på kursing av virksomheter, men omfanget vil avhenge av om det 

prioriteres å brukes midler til slike kurs og hvorvidt virksomhetene selv kan stå for deler av 

tilretteleggingen. Gjennom prosjektet har kommunen fått god dialog med Unilever om mat og klima, 

og i mars 2018 skal Unilever arrangere kurs for alle ansatte på kommunekjøkkenet. 
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4 Oppsummering av erfaringer fra prosjektet 

Prosjektet «Klimavennlige menyer» har vært lærerikt. Intervjuene var ressurskrevende å 

gjennomføre, men samtidig var de en viktig del av prosessen. De bidro til å bekrefte antakelser både 

om status og kunnskapsnivå. De satte dessuten temaet på dagsorden i virksomhetene og bidro til 

bevisstgjøring og modning i forkant av første workshop. Mange deltakere uttrykker også ved slutten 

av prosjektet at det har være lærerikt å delta og at de har blitt motiverte til å gjøre endringer.  

 

Prosjektet kan ha overføringsverdi til andre kommuner og derfor oppsummeres de viktigste 

erfaringene: 

 

Det var ressurskrevende å gjennomføre den konkrete beregningen av klimafotavtrykket på grunn av 

stor datamengde. Dersom man har grunn til å tro at kommunen har et tilsvarende matvaremønster 

som Fredrikstad, vil vi foreslå å bruke Fredrikstads fordeling av klimafotavtrykket for ulike 

matvarekategorier (se vedlegg 2). Klimafotavtrykket fra matinnkjøpene i 2015 er beregnet til 2 400 

tonn CO2 ekvivalenter. Beregningen baserer seg kun på kjøp fra kommunens 

rammeavtaleleverandører. Det vil derfor være noen av kommunens kjøp som ikke er inkludert, for 

eksempel fra lokalbutikker.  

 

Analysen viste følgende prosentvise fordeling av klimafotavtrykket mellom virksomhetskategoriene i 

Fredrikstad kommune:  

 

Etat / virksomhet  Andel av totalt klimafotavtrykk 

fra mat 

Barnehager  9 % 

Skole 15 %  

Sykehjem og kommunekjøkken (Inkluderer også mat som 

leveres til hjemmeboende eldre) 

42 % 

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand (Inkluderer blant 

annet kantiner og catering)  

26 % 

Resterende virksomheter (Inkluderer også Tjenester for 

funksjonshemmede og avlastningshjem) 

8 % 

Tilsammen 100 % 

 

Det er størst potensiale knyttet til å gjennomføre endringer i matserveringen for sykehjem. 

Virksomheter som tilbereder og serverer mat til eldre står totalt for 42% av klimafotavtrykket. Det er i 

disse virksomhetene de største klimagasskuttene kan oppnås.  

 

Skoler og barnehager står for tilsammen rundt 24% av det totale klimafotavtrykket. Det er viktig å ha 

med disse i arbeidet, ikke minst for å bygge kunnskap blant kommende generasjoner om 

nødvendigheten av å gjennomføre endringer i kostholdet i en mer klimavennlig retning. Av samme 

grunn mener vi det er riktig at også kantiner vies oppmerksomhet ettersom disse kan fungere som 

«fyrtårn» for brukerne. 
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Vedlegg 1 Intervjuguide 

A. Hvordan foregår valg av matprodukter i virksomheten? 

1. Planlegging av meny/sortiment/«matplan» Hvem? kompetenseHvor ofte? Hvordan? 

2. Hyppighet for rullering av meny?  

3. Bestillingsrutiner  

4. I hvor stor grad brukes nye produkter/menyer? 

5. Hvordan blir du introdusert for nye produkter/menyer? 

 
B. Hvilke hindringer er det for å innføre endringer i innkjøp av matprodukter? Hva er viktigst, vennligst 

ranger disse og gi utfyllende kommentarer 
1. Kostnader 
2. Brukeres (elever, sykehjemsbeboere etc.) preferanser 
3. Kunnskap  
4. Handlingsrom/fleksibilitet 
5. Tid til planlegging 

 
C. På hvilken måte utgjør disse faktorer en hindring forendringer? Ta utgangspunkt i rangeringen og 

svarene over. 
 

D. Hvordan kan klimafotavtrykket knyttet til matinnkjøp for din virksomhet reduseres ved å endre 

innkjøp? 

 

E. Hva trenger du av kunnskap og støttefunksjoner for å gjøre klimavennlige valg av matvarer? 

 

F. Hvilke hindringer er det for å redusere matsvinn? Hva er viktigst, vennligst ranger disse og gi 

utfyllende kommentarer  

1. Kostnader 
2. Brukeres (elever, sykehjemsbeboere etc.) preferanser 
3. Kunnskap  
4. Handlingsrom/fleksibilitet 
5. Tid til planlegging 
 

G. Formannskapet i Fredrikstad kommune har vedtatt å lage en strategi for mat og miljø som tar et 

helhetlig perspektiv på kommunens matinnkjøp. Hvilke synspunkter har du som innkjøpsansvarlig i 

en av kommunens virksomheter på dette tema? 

 

H. Andre synspunkter som ikke er kommet frem tidligere i intervjuet? 

 



 

 
 

Vedlegg 2 Klimafotavtrykk fra ulike matvarer og 

virksomheter  

 
 

 
 

 

Figur 1 Fredrikstads kommunes klimafotavtrykk fra faktiske matinnkjøp i 2015 fordelt på ulike 

matvarekategorier. Kilde: Asplan Viak (Nersund & Bergsdal, 2017) 

 
  



 

 
 

 
 

Figur 2 Klimafotavtrykk fra ulike matvarekategorier 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, (Nersund & Bergsdal, 2017 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fredrikstad kommune 
ønsker å bidra til reduserte 
utslipp av klimagasser 
gjennom å redusere 
klimafotavtrykket fra mat. 
Heldigvis er det stort 
samsvar mellom helse- 
og miljørådene, slik at 
alle vi serverer fortsatt 
skal få sunn og god mat!

7 Klimasmarte tips

Klimavennlig mat

Derfor skal vi nå følge: 

VELG KLIMASMART 
KJØTT

1

BRUK LOKALE OG  
REGIONALE VARER

2

 
 

SPIS MINDRE 
KJØTT

VELG POTETER OG 
PASTA FRAMFOR RIS

LAG IKKE MER MAT 
ENN DU SKAL BRUKE

SPIS MEIERI-
PRODUKTER 
MED MÅTE

SPIS RIKELIG AV 
ÅRSTIDENS FRUKT 

OG GRØNT

3

4

5

6

7



VISSTE DU AT: 
• Verdens matvaresystem står  
for mellom 19 og 29 % 

 av de menneskeskapte 
 globale klimagassutslippene?

• Det er stor forskjell på ulike 
 matvarer? Frukt, grønt, korn, 
 frø, bønner og linser kommer 
godt ut, mens produksjonen  
av kjøtt og meieriprodukter  
medfører høye utslipp av 

 klimagasser.

• Det er store forskjeller på 
 ulike typer kjøtt: Kylling- 
 og svinekjøtt har ca ¼ av 
 klimafotavtrykket til storfekjøtt. 

• En tredel av all mat som 
 produseres i verden blir 
ødelagt eller kastet. Anslag 
viser at hvis matsvinn 

 representerte et eget land, 
 ville det vært det tredje 
 største utslippsland i 
 verden, kun slått av Kina 
 og USA.

 O
pplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no



 

  

 


