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Målsättningar Klimatsmart Mat  

 

Följande beslut angående mål i projektet beslutades 

av styrgruppen: 

 Halvera köttets klimatpåverkan till Q4 2017 

Indikatorer: Mät i kilo inköpt kött från: nöt, gris, 

lamm, fågel samt ekologiskt kött. Mäts och 

redovisas en gång per termin under hela projektet: 

Q2 samt Q4. Mätning år 2014 utgör 

utgångsvärde. Redovisas i kilo inköpt kött och 

redovisas i utsläpp i CO2e. 

 

 Minska matsvinnet till 15 gram/ elev Q4 2017. 

Indikatorer: mätning av samtliga enheter en 

vecka en gång per kvartal under hela projektet. 

Redovisas i gram/ elev i genomsnitt i för alla 

skolor samt i snitt för respektive enhet. 

Klimatpåverkan redovisas i CO2e. 

Första matsvinnsmätningen genomförs på 

samtliga enheter en vecka per enhet mellan v 46- 

v 50 2015. Resultaten av mätningarna 

kommuniceras till personal och elever. 
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 Minska beredningssvinnet 

Indikatorer: Siffra för beredningssvinn finns ej. 4 

pilotskolors mätning under hösten 2015 utgör 

referens för beredningssvinn och målsättning sätts 

när referensvärde inkommit under Q4 2015. 

Klimatpåverkan redovisas i CO2e. Mätning av 

samtliga enheter en vecka en gång per kvartal 

under hela projektet. 

Resultaten av mätningarna kommuniceras till 

personalen. 

 

 Minska andelen koldioxidutsläpp 

Utsläppen i CO2e från matsvinn och 

köttkonsumtion uppgår till maximalt 1,107 ton 

CO2e Q4 2017 

Även kopplat till samordnad varudistribution, 

referenssiffror har efterfrågats. 

Redovisas Q4 2016 samt Q4 2017. 

 

 Öka andelen ekologiska inköp med 5 % per år. 

Q4 2017 är andelen ekologiska inköp 35 % 

Indikator: inköp av ekologiska varor mäts per 

enhet och redovisas en gång per kvartal till 

styrgruppen. 

80 % av produktionsköken är KRAV-certifierade 

Q2 2016. 

 

Projektet Klimatsmart mat pågår mellan 2015 08 03 och 2017 12 31. 

Klara Perhamre 

Projektledare Klimatsmart mat  

 


