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Ágrip 

Rannsóknir hafa sýnt að þriðjungur þeirra matvæla sem framleidd eru í heiminum í 

dag tapast eða er sóað á öllum stigum virðiskeðjunnar og það magn matvæla sem er 

framleitt myndi duga til að brauðfæða alla jarðarbúa. Í iðnríkjunum er langmesta sóunin hjá 

neytendum og hafa rannsóknir sýnt að mikil sóun á sér stað bæði á heimilum sem og 

stofnunum. Matvælaframleiðsla hefur áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda og stór landsvæði 

hafa verið tekin undir ræktun. Við sóun matvæla þá er einnig orku, vatni og landssvæði sóað 

ásamt því að fjárhagslegt tap er mikið. Betri nýting matvæla dregur úr þessum áhrifum 

ásamt því að draga úr eða jafnvel útrýma hungursneyð á jörðinni. Markmið þessarar 

ritgerðar er að skoða matarsóun, hve miklu magni og hvaða fæðuflokkum nemendur í 5. 

bekk leifðu eftir hádegismatinn í skólanum. Ritgerð þessi byggir á gögnum úr stærri rannsókn 

sem ber nafnið ProMeal (e. Prospects for promoting health and performance by school 

meals in Nordic countries): Skólamáltíðir á Norðurlöndum- heilsuefling, frammistaða og 

hegðun grunnskólanemenda og er hluti af doktorsverkefni leiðbeinandans 

Ragnheiðar Júníusdóttur. Þátttakendur voru 224 tíu ára nemendur úr sex grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og fór rannsóknin fram skólaárið 2013 til 2014. Niðurstöður sýndu að 

nemendur sóuðu að meðaltali 272 grömmum af matvælum á fimm daga tímabili. Mesta 

sóunin var í fæðuflokkunum kornmeti, grænmeti og ávöxtum. Rannsóknir sýna að þegar 

nemendur eru meðvitaðir og fá fræðslu um matarsóun þá dregur úr henni. Einnig hefur 

komið í ljós að þegar nemendur fá að skammta sér sjálfir á diskana þá fer mun minna magn 

af matvælum í ruslið. Það er von höfundar að þessi ritgerð verði til þess að auka umræðuna 

um matarsóun og áhrif hennar.  
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Abstract 

„ All foods are supposed to go...” Students' food waste in grade 5. 

Recent research indicates that roughly a third of all food produced globally goes to waste or 

is wasted on all stages of the food value chain. It has also been found that the daily 

production of food is enough to feed all earthly inhabitants. Within industrialized countries 

consumers waste is proportionally largest and comes from both homes and institutions. 

Other major concerns are how food production affects the emission of greenhouse gases 

and how large areas of land are used for food production. Food waste is known to occur 

simultaneously with energy, water and land waste which results in substantial financial loss. 

Obviously, there needs to be better utilization of food to reduce these effects and eliminate 

world hunger. This paper aims to address these basic issues that surround food waste. Also, 

this paper looks at the issue of food waste through an Icelandic study from 2013–2014 which 

measured the amount of food wasted by fifth grade elementary school students. The study 

measured both the amount of food that was disposed of by the students and also identified 

the most common food groups thrown away. This paper builds on a larger study that is 

entitled Pro meal (Prospects for promoting health and performance by school meals in 

Nordic countries): School Meals in Nordic Countries, Health Promotion, and Behavior of 

Elementary School Children. This study was a part of a doctorial study conducted by this 

paper’s advisor, Ragnheiður Júníusdóttir. The participants in the study were 224 ten-year-old 

students from 6 elementary schools in the Reykjavik area. The results indicated that the 

average student threw away 272 grams of food within a five-day period. Also, it was found 

that the students had a greater tendency to throw out fruit, grain foods and vegetables as 

compared to other food groups. The results support that education about food waste 

reduces the student’s behavior of wasting food. It was also found that the students who 

were allowed to put food on their own plates tended to have less waste than those who 

were not allowed to do so. It is the hope of the author of this paper to increase awareness 

about food waste and its effects. 
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1 Inngangur  
Matarsóun og afleiðingar hennar er vandamál sem við stöndum frammi fyrir víðsvegar í 

heiminum í dag og þurfum við Íslendingar að taka á þessu vandamáli ekki síður en aðrar 

þjóðir. Sem innlegg í þá umræðu fjallar þessi ritgerð um matarsóun frá ýmsum sjónarhornum 

ásamt því að kynntar verða niðurstöður úr ProMeal rannsókninni á matarleifum tíu ára 

grunnskólabarna. Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir tilurð þessa verkefnis og 

markmið, rannsóknin kynnt og rannsóknarspurning tilgreind. Einnig verður aðferðafræði 

rannsóknarinnar kynnt og að lokum verður sagt nánar frá því hvernig ritverk þetta er byggt 

upp.  

1.1 Tilurð verksins  

Mikil umræða hefur verið um matarsóun sem er vaxandi áhyggjuefni í heiminum í dag bæði 

vegna sóunarinnar sjálfrar og einnig þeirra umhverfisáhrifa sem hún hefur. Matarsóun á sér 

stað í allri virðiskeðjunni (e. Food value chain) allt frá framleiðslu til neytenda (Lipinski o.fl., 

2013). Daglega er miklu magni af mat hent alls staðar í heiminum og hefur það ekki aðeins 

áhrif á umhverfið heldur er matarsóunin kostnaðarsöm og hefur því einnig efnahagsleg áhrif. 

Áætlað var að kostnaður við matarsóun í Evrópu árið 2012 væri 143 milljarðar evra og að 

tveir þriðju hlutar þess kostnaðar hafi komið frá heimilum (Stenmarck, 

Jensen, Quested og Moates, 2016). Mikilvægt er að vekja athygli á matarsóun og þeim 

vandamálum sem henni fylgja ásamt því að benda á að í dag er framleitt nóg af matvælum 

fyrir alla jarðarbúa. Rannsóknir hafa verið gerðar bæði hérlendis og erlendis á matarsóun t.d. 

á heimilum, spítölum og í skólum. Niðurstöður rannsókna á matarsóun heimila hérlendis og á 

Norðurlöndunum sýna að svipuðu magni af mat er hent á heimilum í öllum þessum löndum 

(Andrea M. Burgherr, Sólrún Sigurðardóttir, Rannveig Magnúsdóttir og Guðmundur Ingi 

Guðbrandsson, 2015; Katajajuuri, Silvennoinen, Hartikainen, Heikkilä, og Reinikainen, 2014; 

Stensgard og Hanssen, 2016; Swedish Environmental Protection Agency, 2015; Miljo- og 

Fodeværeministeriet, 2014; Miljoministeriet, 2012; Umhverfisstofnun, 2016). Rannsóknir á 

matarsóun í grunnskólum sýna að þar er einnig miklu magni matar hent (Cohen, Richardson, 

Austin, Economos og Rimm, 2013; Connors og Bednar, 2015; Huang o.fl.,2017; Liu o.fl., 

2016). Bæði hafa verið framkvæmdar formlegar rannsóknir í skólum ásamt því að nemendur 

sjálfir hafa gert litlar kannanir með því að vigta matarúrgang. Það hefur einnig komið í ljós að 

með því að fá einstaklinga til að taka þátt í rannsóknum á matarsóun þá verða þeir 

meðvitaðri um það magn sem fer í ruslið og henda þar af leiðandi minna magni af mat 

(Borgarhólsskóli, 2017; Háteigsskóli, 2018; Hofstaðaskóli, 2016; Maríanna Kristín 

Ragnarsdóttir, 2019).  
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Tilgangur þessarar ritgerðar er skoða magn þeirra matarleifa sem nemendur í 5. bekk í 

nokkrum grunnskólum leifðu á vikutímabili. Einnig verður sjónum beint að því hvaða áhrif 

matarsóun hefur, ekki bara hvað varðar sóunina sjálfa heldur einnig í stærra samhengi eins 

og á umhverfið og náttúruauðlindir bæði í sjó og á landi. Fjallað verður um áhrif matarsóunar 

á vistkerfi jarðar ásamt losun gróðurhúsalofttegunda. Sjónum verður beint að sjálfbærni 

ásamt því að skoða hvernig hægt er að koma í veg fyrir matarsóun og hversu mikilvægt það 

er kenna börnum að bera virðingu fyrir matvælum og að þau læri að áætla magn matvæla 

við eldamennsku og að nýta matarafganga sem allra best.  

Sem verðandi grunnskólakennari tel ég að einn þáttur í átt að sjálfbærni og því að hafa 

jákvæð áhrif á umhverfið sé að nýta betur það sem framleitt er við fiskveiðar, í kornrækt og 

landbúnaði. Með þessu verkefni vil ég eflast og styrkjast í því að verða kennari sem getur 

frætt nemendur um hvernig við nýtum jörðina okkar á þann hátt að allir fái notið þess sem 

hún hefur upp á að bjóða. Einnig vil ég gera nemendum mínum grein fyrir því að með því að 

fara vel með matvæli á öllum stigum frá uppskeru og veiðum til framleiðslu þá er af nógu að 

taka fyrir alla. Við eigum bara eina jörð og okkur ber að umgangast hana af virðingu.  

1.2 Kynning á rannsókninni 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er unnið upp úr hluta af íslenskum gögnum sem aflað var í 

norrænu rannsókninni Prospects for promoting health and performance by school meals in 

Nordic countries (ProMeal). Íslenska heitið á þeirri rannsókn er Skólamáltíðir á 

Norðurlöndum - heilsuefling, frammistaða og hegðun grunnskólanemenda. Heildarmarkmið 

rannsóknarinnar (Waling o.fl., 2016) var að auka vísindalega þekkingu á gildi skólamáltíða 

fyrir almenna heilsueflingu, frammistöðu og hegðun 10 ára grunnskólabarna. Rannsóknin var 

hluti af áætlun sem nefnist „Education of Tomorrow” og var hún styrkt af Norrænu 

ráðherranefndinni árin 2013–2014. Hér var um að ræða samstarfsverkefni vísindamanna frá 

Svíþjóð, Noregi, Íslandi og Finnlandi. ProMeal er stærsta rannsókn sem gerð hefur verið 

hingað til með það markmið að rannsaka mataræði nemenda í skólum á Norðurlöndum. 

Niðurstöðunum er ætlað að gefa innsýn í hvaða framtíðaraðgerða þurfi að grípa til að bæta 

mataræði nemenda og umhverfi skólamötuneyta. 

1.3 Rannsóknarspurning og markmið  

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða hvaða fæðuflokkum nemendur leifðu helst og hve 

mikið það magn var. Rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er: Hversu mikið magn af 

matvælum fór í ruslið hjá nemendum í 5. bekk í sex íslenskum grunnskólum og úr hvaða 

fæðuflokkum voru matvælin?  
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Þessari ritgerð er skipt niður í fræðilega hluta þar sem fjallað er um matarsóun og hvað felst í 

því hugtaki. Gerð verður grein fyrir nokkrum rannsóknum á matarsóun og fjallað verður um 

aðgerðir gegn henni. Einnig verður fjallað um nokkrar áhugaverðar vefsíður sem fjalla um 

þetta málefni og í lok fræðilega hlutans er umfjöllun um sjálfbærni. Í rannsóknarkaflanum 

verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og fjallað um þátttakendur, gögn 

rannsóknarinnar og úrvinnslu þeirra. Í niðurstöðukaflanum verður fjallað um helstu 

niðurstöður. Að lokum er umræðukafli þar sem fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar í 

tengslum við fræðilega hlutann. Í lokaorðum koma fram vangaveltur um niðurstöðurnar. Í 

lokin eru tilgreindar þær heimildir sem nýttar voru og í viðauka er að finna samþykki 

Vísindasiðanefndar. 
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2 Matarsóun  

Í þessum kafla verður almennt fjallað um matarsóun og hvað felst í því hugtaki. Gerð verður 

grein fyrir rannsóknum á matarsóun bæði íslenskum og erlendum, á heimilum, grunnskólum 

og spítölum. Þessar rannsóknir voru bæði gerðar af fræðimönnum og af nemendum á 

Íslandi.  

2.1 Um matarsóun 

Árið 2011 birti Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (e. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) fyrstu skýrsluna um 

matarsóun í heiminum og alvarleika hennar (Gustavsson, Cederberg, Sonesson, Van 

Otterdijk, og Meybeck, 2011). Í skýrslunni kemur fram að þriðjungi af öllum þeim mat sem 

framleiddur er til manneldis á jörðinni er sóað eða hent. Þetta er gríðarlegt magn eða um 1,3 

milljarðar tonna og gæti þetta magn náð að fæða um þrjá milljarða manna og þar með alla 

jarðarbúa og koma í veg fyrir hungursneyðir sem víða steðja að. Áður en lengra er haldið þá 

er vert að skoða hvað felst í hugtakinu matarsóun og hver ástæðan er fyrir því hversu mikil 

og algeng hún er. 

2.1.1 Hvað er matarsóun? 

Bandaríska landbúnaðarráðuneytið (e. United States Department of Agriculture) skilgreinir 

matarrýrnun eða tap þegar matvæli sem eru hæf til manneldis er ekki neytt af einhverjum 

ástæðum. Það felur í sér tap í matreiðslu sem og tap í framleiðslunni sem verður af 

náttúrulegum orsökum, til dæmis vegna uppskerubrests (USDA, e.d.).  

Evrópusambandið hefur unnið að því að skilgreina hugtakið matarsóun og er hún á þann 

veg að matarsóun er hvers kyns matvæli og óætur hluti matvæla, sem fjarlægður er úr 

virðiskeðjunni með förgun eða endurnýtingu (t.d. með moltugerð, að plægja óuppskorinn 

akur, með loftfirrtu niðurbroti, framleiðslu á lífdísel, hita eða raforku, íkveikju, förgun í skolp, 

landfyllingu eða sjó). Drykkir og vökvi, fiskur sem kastað er í sjóinn og uppskera sem ekki er 

hirt er líka í þessari skilgreiningu og gerir það að verkum að hún er víðari en margar aðrar. 

Hún tekur líka til óætra hluta fæðu eins og hýðis og beina (Fusions, e.d.). 

Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) skilgreinir matarsóun sem 

þær matvörur sem ætlaðar eru til manneldis en tapast á einn eða annan hátt. Óætur hluti 

matvæla eins og ávaxtahýði, eggjaskurn, bein og þess háttar sem er fleygt er ekki flokkað 

sem matarsóun (Gustavsson o.fl., 2011). 
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Mynd 1: Virðiskeðja frá framleiðslu til neyslu (Lipinski o.fl., 2013). 

  

Matvælum er sóað á öllum stigum virðiskeðjunnar allt frá framleiðslu til neyslu. Tvö 

hugtök eru notuð á ensku þegar talað er um sóun á mat og fer það eftir á hvaða stigi sóunin 

eða tapið er. Annars vegar er það tap á matvælum (e. food loss) sem vísar til allra þeirra 

matvæla sem framleidd eru til manneldis en er ekki neytt af fólki. Matarsóun er skilgreind 

sem minnkun eða rýrnun á magni eða gæðum matvæla (Gustavsson o.fl., 2011), eitthvað í 

matvælaframleiðslunni veldur því að hráefnið verður ekki að neysluhæfum matvælum í 

ferlinu frá uppskeru til afurðar. Tapið er oftast ekki meðvituð ákvörðun og getur átt sér stað í 

framleiðslunni sjálfri eða strax að henni lokinni í landbúnaði, fiskveiðum eða á öðrum stöðum 

þar sem matvælaframleiðsla fer fram. Tap á matvælum getur einnig átt sér stað eftir að 

framleiðslan fer frá upphafsstað til frekari meðhöndlunar, í geymslu eða í flutningi ásamt 

vinnslu og pökkun. Hér er t.d. átt við skemmdir vegna sjúkdóma, myglu og meindýra. Tap 

eða rýrnun á sér einnig stað í dreifingu eða markaðssetningu, þar á meðal í heildsölu og 

smásölu. Sem dæmi um sóun á matvælum má nefna ferskar matvörur sem standast ekki 

kröfur um útlit eins og lögun, lit og stærð og eru þær oft fjarlægðar í vinnslu eða pökkun. 

Þegar sóunin á sér stað við lok virðiskeðjunnar eða við neyslu þá er hins vegar talað um 

matarsóun (e. food waste). Matarsóun er hluti af matartapi eða rýrnun og vísar til þess að 

matvælum er fargað eða þeirra ekki neytt og þau lenda í ruslinu meðan þau eru enn hæf til 

neyslu. Þetta gerist hjá smásölum og neytendum og er þá einnig átt við fyrirtæki og 

veitingastaði. Matvælum sem eru að nálgast best fyrir dagsetninguna er oft fargað af 

söluaðilum og neytendum. Matvæli sem keypt eru í stórum einingum eiga það til að daga 

uppi bæði á heimilum og veitingastöðum (FAO, e.d.; Gustavsson o.fl., 2011; Lipinski o.fl., 

2013). 

2.1.2 Magn matarsóunar 

Fram kemur í skýrslu Sameinuðu þjóðanna (Gustavsson o.fl., 2011) að mun meira magni af 

fæðu er hent í iðnríkjunum heldur en í þróunarríkjunum. Í Evrópu og Norður-Ameríku er 

heildarsóun á öllum stigum matvælaframleiðslunnar 280–300 kg á mann á ári og af þeirri 

tölu er sóunin hjá neytendum 95–115 kg á ári. Í þeim löndum Afríku sem eru á svæði Sahara 
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Meðhöndlun og 
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eyðimerkurinnar er sóunin aðeins 6–11 kg á ári hjá neytendum en heildarsóunin er 120–170 

kg á ári. Heildarframleiðsla matvæla á mann eru um 900 kg á ári Evrópu og Norður-Ameríku 

en í Afríku og suðurhluta Asíu um 460 kg á ári. Í þróunarlöndunum á matarsóun sér aðallega 

stað í upphafi framleiðsluferilsins þar sem orsökin getur verið vegna ófullnægjandi tækni við 

geymslu eða kælingu matvæla. Í iðnríkjunum verður matarsóunin helst í dreifingu, 

markaðssetningu og við neyslu. Þá getur verið um að ræða vandamál tengd neysluvenjum, 

hugsunarleysi eða að teknar eru meðvitaðar ákvarðanir um sóun (Gustavsson o.fl., 2011; 

Lipinski o.fl., 2013).  

Af þessum tölum má sjá að mjög miklu magni er sóað, sérstaklega í iðnríkjunum. Hér er 

ekki aðeins um sóun á matvælum að ræða heldur sóun í öllu framleiðsluferlinu, á 

starfskröftum, orku, vatni, landsvæði og öðru sem þarf til matvælaframleiðslu. Full ástæða er 

til að taka ofangreindar upplýsingar alvarlega. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna kemur einnig 

fram að áætlað er að 45% af öllu grænmeti og ávöxtum sé sóað, 35% af fiski og 

sjávarafurðum, 30% af kornmeti og 20% af mjólk og 20% af kjötvörum sé ekki nýtt til 

manneldis (Chainey, 2015).  

2.2 Rannsóknir á matarsóun 

Matarsóun hefur verið rannsökuð á ýmsum sviðum samfélagsins, hér verður fjallað um 

rannsóknir á heimilum bæði á Íslandi og á Norðurlöndunum, rannsóknir á matarsóun í 

grunnskólum bæði hér á landi sem og erlendis. Einnig verður fjallað um rannsóknir á 

matarsóun á spítölum.  

2.2.1 Íslenskar rannsóknir 

Árið 2015 framkvæmdi Landvernd áhugaverða forrannsókn á matarsóun hjá nokkrum 

reykvískum heimilum. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá vísbendingar um matarsóun í 

Reykjavík og einnig að forprófa aðferðir sem hafa verið notaðar erlendis til að mæla 

matasóun. Þátttakendur voru 58 einstaklingar úr fjölskyldum frá 17 heimilum og notað var 

hentugleikaúrtak en rannsakendum var ráðlagt af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands að 

notast við þannig úrtak til að fá ólíkar fjölskyldustærðir. Þess má geta að fjölskyldurnar 

tengdust rannsakendum á einn eða annan hátt og vegna þeirra tengsla má leiða líkur að því 

að sumar fjölskyldur hafi verið meðvitaðri um umhverfismál en ella. Hugsanlegt er að þessi 

forrannsókn sýni minni matarsóun en stærra úrtak hefði gert en ekki var hægt að fá stærra 

úrtak vegna takmarkaðra fjárráða. Fjölskyldurnar svöruðu tveimur spurningalistum um 

hegðun og viðhorf til matarsóunar. Einnig héldu fjölskyldurnar matardagbók þar sem skráð 

var allt það sem hent var af mat og drykk í eina viku. Forrannsóknin sýndi að heildarmagn af 

mat og drykk sem hent var á viku var samtals 53 kg hjá á þessum 17 heimilum eða 920 

grömm á hvern einstakling að meðaltali þessa viku. Þetta magn samsvarar 2,77 tonnum á ári  



 

19 

og miðað við þessar tölur þá er matarsóun hvers einstaklings 47,7 kg á ári (Andrea M. 

Burgherr o.fl., 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að af þessum 53 kg sem hent var á 

viku var 29% mjólkurafurðir og egg, 17% var tilbúinn matur, brauð og bakkelsi var 14%, magn 

grænmetis var 12%, ávextir voru 8%, drykkjarvörur voru 7% og magn af kjöti og fiski sem fór í 

ruslið var 6% (Andrea M. Burgherr o.fl., 2015).     

Tvær aðalástæður voru gefnar fyrir matarsóuninni. Helsta ástæðan eða 46% þeirra 

skýringa sem voru gefnar upp var að eldað, matreitt eða skammtað hafði verið of mikið. 

Önnur helsta ástæðan eða 44% skýringa var að maturinn var ekki notaður á réttum tíma og 

skemmdist eða rann út. Samtals voru þessar tvær ástæður 90% þeirra skýringa sem 

fjölskyldurnar gáfu um það hvers vegna maturinn lenti í ruslinu (Andrea M. Burgherr o.fl., 

2015). 

Árið 2016 rannsakaði Umhverfisstofnun umfang matarsóunar á Íslandi. Rannsóknin 

skiptist í tvo hluta, annars vegar heimilishluta þar sem matarsóun á heimilum var mæld og 

hins vegar fyrirtækjahluta þar sem matarsóun fyrirtækja var mæld. Notast var við 

slembiúrtaksaðferð til að fá þátttakendur. Fjöldi þeirra heimila sem boðin var þátttaka var 

1036 en athyglisvert er að svör bárust aðeins frá 123 heimilum. Rannsóknin fór þannig fram 

að þátttakendur mældu og skráðu þann mat sem þeir hentu ásamt því að mæla magn af 

drykkjum og matarolíu sem fór í vaskinn. Niðurstöður heimilishlutans sýndu að hver íbúi 

henti að meðaltali um 23 kg af nýtanlegum mat á ári, 39 kg af ónýtanlegum mat og 199 kg af 

drykkjum ásamt 22 kg af olíu. Þessar niðurstöður eru í takt við önnur Evrópulönd þegar 

kemur að matarsóun. Í fyrirtækjahlutanum var hæsta hlutfall matarsóunar hjá veitingasölum 

og þjónustu með 40 þúsund tonn á ári, því næst kom kjötiðnaðurinn með 30 þúsund tonn á 

ári (Umhverfisstofnun, 2016). 

Þessar tvær íslensku rannsóknir frá Landvernd og Umhverfisstofnun (Andrea M. 

Burgherr o.fl., 2015; Umhverfisstofnun, 2016) sýna mismunandi niðurstöður. Í rannsókn 

Umhverfisstofnunar var sóun á vökva 199 kg á hvern íbúa samanborið við 3 kg í niðurstöðum 

Landverndar. Í rannsókn Landverndar var ekki mælt hversu miklu magni af ónýtanlegum mat 

var sóað. Einnig kemur fram í rannsókn Landverndar að hver íbúi hendi 47,7 kg af 

nýtanlegum mat, fyrir utan drykkjarvörur, en í rannsókn Umhverfisstofnunar er magnið 23 kg 

á mann á ári.  

Í skýrslu Landverndar (Andrea M. Burgherr o.fl., 2015) kemur fram að ef hægt væri að 

draga úr matarsóun um 20% á heimilum í Reykjavík þá mætti gera ráð fyrir að sparnaður yrði 

um 900 milljónir á ári fyrir íbúa höfuðborgarinnar ásamt 18,5 milljónum sem myndi sparast 

vegna meðhöndlunar úrgangs. Þá myndi magn matarúrgangs minnka um rúmlega 1150 tonn 

á ári.              
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Árið 2018 var framkvæmd framhaldsrannsókn á rannsókn Landverndar. Um var að ræða 

sömu heimili og tóku þátt í forrannsókninni árið 2015. Neysla fjölskyldnanna og sóun þeirra 

var skoðuð með það í huga hvort magn matarsóunar hefði breyst. Þátttakendur héldu 

sóunardagbók eins þeir höfðu einnig gert árið 2015 og skráðu það sem hent var, magni þess 

sem hent var og ástæður fyrir því af hverju maturinn fór í ruslið. Einnig var kannað hver 

losunarleiðin var. Tekin voru viðtöl við allar fjölskyldurnar og spurt um innkaup á matvælum, 

geymslu og eldamennsku. Einnig var spurt um viðhorf þeirra til matarsóunar til að fá betri 

innsýn í það hvers vegna matvælum er hent. Niðurstöður leiddu í ljós að 27 kg af mat og 

drykk var sóað að meðaltali á mann á ári sem er 44% minna magn en árið 2015. Einnig kom 

fram að þátttaka í þessum rannsóknum hafði jákvæð áhrif á matarsóun þessara heimila 

þannig að fjölskyldurnar voru meðvitaðri um hana (Andrea M. Burgherr, 2019).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að helstu breytingarnar milli ára voru þær að stærsti 

sóunarflokkurinn árið 2015 var mjólkurvörur og egg (28%) en árið 2018 var stærsti flokkurinn 

tilbúnir réttir (22%). Athygli vekur að sóun úr tveimur flokkum matvæla jókst á milli 

rannsóknanna en það voru flokkarnir kjöt og fiskur ásamt ávöxtum. Sóun á mjólk og 

mjólkurvörum minnkaði um helming (Andrea M. Burgherr, 2019). 

Árið 2015 gerði Maskína könnun fyrir Umhverfisstofnun (Maskína, 2015) um hvata og 

hindranir varðandi matarsóun. Könnunin var lögð fyrir í Þjóðargátt Maskínu sem er hópur 

fólks (e. panel) sem er dreginn með tilviljun úr Þjóðskrá og svarar á netinu. Könnunin fór 

fram dagana 17. –28. september 2015 og voru svarendur 811 Íslendingar af báðum kynjum á 

aldrinum 18–75 ára. Í niðurstöðunum kom fram að helstu ástæður þess að þátttakendur 

hentu mat var að hann var útrunninn (63,1%) eða maturinn var skemmdur eða gæði hans 

ekki nægileg (54,1%). Hjá 45,8 % svarenda var ástæðan fyrir matarsóun að of mikill matur var 

eldaður eða að matarskammturinn var of stór. Fram kom að 44,8% svarenda nefndu það 

sem eina af ástæðunum sem hindrar fólk í að minnka það magn matar sem fór til spillis á 

heimilinu að þeim fannst erfitt að áætla nákvæmlega hve mikið þurfti að kaupa eða elda. Þá 

töldu 35,7% svarenda að þeim fyndist erfitt að muna hvað er til þegar farið er að versla og að 

það gleymist að nýta afganga. 51,6% svarenda töldu að helsta hvatningin til að minnka það 

magn sem fer til spillis væri sú að það myndi spara þeim pening. Þá sögðu 50,2% svarenda að 

þeir séu mótfallnir hvers konar sóun (Maskína, 2015). 

2.2.2 Erlendar rannsóknir 

Árið 2010 var matarsóun hjá 380 finnskum heimilum rannsökuð (Katajajuuri, Silvennoinen, 

Hartikainen, Heikkilä, og Reinikainen, 2014). Fjölskyldurnar héldu sóunardagbók um hversu 

miklum mat var sóað í tvær vikur í september það ár. Þátttakendur skráðu hjá sér magn 

úrgangs, ástæðurnar fyrir því að matnum var sóað og á hvaða hátt honum var fargað. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að aðeins var um að ræða 23 kg á mann að meðaltali á einu ári. 
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Það sem kom rannsakendum á óvart var að eftir því sem fleiri bjuggu á heimilinu því meiri 

varð matarsóunin.           

 Í Noregi fór fram stór rannsókn á matarsóun árin 2011 og 2015 (Stensgard og 

Hanssen, 2016). Einn hluti hennar sneri að matarsóun á norskum heimilum og voru 

þátttakendur frá 210 heimilum sem voru valin af handahófi í tveimur bæjum í Noregi. Þess 

var gætt að sömu rannsóknaraðferðum væri beitt og einnig að sömu heimilin tækju þátt 

bæði árin. Tilgangurinn með þessari rannsókn var bæði að skoða breytingar á samsetningu 

heimilisúrgangs sem og magn hans. Niðurstöður ársins 2015 sýndu að 42,1 kg á mann var 

hent að meðaltali og var það lækkun um 9% frá fyrri rannsókn árið 2011. 

Árið 2012 var matarúrgangur frá sænskum heimilum að meðaltali 82 kg á mann á ári 

(Swedish Environmental Protection Agency, 2015). Af því magni var 35% óþarfa sóun á 

matarleifum eða 28,4 kg á mann á ári. Þetta magn innihélt ekki mat og drykk sem var fargað 

inni á heimilunum í gegnum vask eða var nýtt sem dýrafóður.  

Í Danmörku voru framkvæmdar tvær rannsóknir á matarúrgangi frá dönskum heimilum. 

Annars vegar var um að ræða matarúrgang frá einbýlishúsum (Miljoministeriet, 2012) og 

hins vegar frá fjölbýlishúsum (Miljo- og Fodeværeministeriet, 2014). Niðurstöðurnar úr 

þessum rannsóknum voru þær að 50,7 kg af matvælum á mann var hent að meðaltali á ári. 

Fjölskyldurnar sem bjuggu í einbýlishúsum sóuðu minna magni af mat eða 42 kg að meðaltali 

(Miljoministeriet, 2012) á meðan fjölskyldurnar í fjölbýlishúsunum sóuðu að meðaltali 59,2 

kg (Miljo- og Fodeværeministeriet, 2014). 

Það er áhugavert að sjá í þessum rannsóknum að í Finnlandi er áberandi minnst sóað af 

matvælum eða 23 kg á mann að meðaltali. Miðað við þessar niðurstöður þá er mesta sóunin 

á sænskum heimilum en sóunin er svipuð í Noregi og í Danmörku. Hér hefur verið fjallað um 

matarsóun á heimilum en nú verður sjónum beint að matarsóun í grunnskólum.  

2.3 Matarsóun í grunnskólum  

Mikilvægt er að sporna gegn matarsóun og er ein leiðin sú að fræða nemendur um 

matvælaframleiðslu og hvernig hún fer fram ásamt því að miðla hversu gríðarlega mikil 

matarsóun er í heiminum í dag. Nauðsynlegt er að nemendur geri sér grein fyrir því að sá 

matur sem verður eftir á disknum fer í ruslið og oft getur verið um gríðarlegt heildarmagn að 

ræða. Nokkrar rannsóknir og tilraunaverkefni hafa verið framkvæmdar í skólum varðandi 

matarsóun bæði hérlendis og erlendis. 

2.3.1 Athuganir gerðar af nemendum 

 Í Borgarhólsskóla á Húsavík gerðu 11 til 12 ára nemendur í 6. og 7. bekk könnun í 

mötuneytinu í skólanum sínum árið 2017. Nemendurnir vigtuðu matinn sem hent var í 
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hverjum árgangi í skólanum í eina viku. Niðurstöðurnar notuðu þeir svo til að reikna út 

hversu miklum mat væri hent á einu skólaári. Með því að vita hvað einn matarskammtur er 

þungur að meðaltali gátu nemendur reiknað út hversu miklum verðmætum var hent á einu 

skólaári. Árið 2017 voru 276 nemendur í skólanum. Nemendur í 1. til 10. bekk hentu samtals 

42,6 kg á einni viku sem eru 1530 kg á einu skólaári. Á einum degi var hent að meðaltali 8,5 

kg af mat. Hver matarskammtur kostar 500 krónur og samkvæmt upplýsingum frá matráði 

skólans vegur hver skammtur að meðaltali 320 g. Samkvæmt því er 4781 matarskömmtum 

hent á hverju skólaári og má áætla að það sé um 2,4 milljónir króna (Borgarhólsskóli, 2017). 

Í janúar 2019 var átak gegn matarsóun í Lundarskóla á Akureyri. Í skólanum eru um 480 

nemendur og daglega var hent um það bil 30 kg af matarafgöngum. Átakið fór þannig fram 

að umræða og fræðsla um matarsóun var í öllum árgöngum skólans og allir fengu tækifæri til 

að taka þátt í að sporna gegn henni. Sá árgangur sem henti minnsta magni af mat fékk 

umbun og fengu nemendur þá að velja hvað var í matinn í eitt skipti. Átakið stóð í eina viku 

og í þeirri viku var aðeins hent 13,6 kg og voru nemendur almennt mjög áhugasamir og 

meðvitaðir um matarsóun en þess má geta að nemendur skömmtuðu sér sjálfir á diskana. 

Áætlað var að fylgja átakinu eftir og vigta afganga nokkrum sinnum aftur fram á vor 

(Maríanna Kristín Ragnarsdóttir, 2019). 

 Í febrúar 2018 unnu nemendur 6. bekkjar í Háteigsskóla verkefni um matarsóun. 

Verkefnið fólst í því að vigtaðir voru matarafangar eftir hádegismatinn hjá nemendum í 2. til 

7. bekk í eina viku að mánudeginum undanskildum. Heildarmagnið sem hent var þessa fjóra 

daga var 28,7 kg af mat og fundu nemendur út að maturinn sem fór í ruslið kostaði 42 

þúsund krónur sem samsvarar 1,5 milljón á einu skólaári. Tveimur mánuðum síðar vigtuðu 

nemendur matarleifarnar aftur á viku tímabili og var niðurstaðan svipuð, þannig að ekki var 

um neinn árangur að ræða. Engar beinar aðgerðir gegn matarsóun var um að ræða hjá 

nemendum á þessum tíma en þó var áberandi að þeir nemendur sem framkvæmdu 

rannsóknina hentu sjálfir minna af mat og engar matarleifar voru eftir nestistíma í 

skólastofunni á þessu tímabili hjá þeim (Háteigsskóli, 2018). 

Í Hofstaðaskóla fór fram svipað verkefni. Í mars 2016 tóku nemendur þátt í verkefninu 

„Barátta gegn matvælasóun- til verndar náttúrunni“ á vegum Norden i skolen. Vigtaðir voru 

matarafgangar á viku tímabili hjá hverjum bekk fyrir sig. Nemendur fengu ekki að vita af 

þessu verkefni fyrsta daginn en síðan fengu þeir fræðslu um verkefnið og tóku þátt í umræðu 

um matarsóun í heiminum og mikilvægi þess að sporna við henni. Nemendur urðu mjög 

meðvitaðir um að taka einungis það magn af mat sem þeir ætluðu að borða í hvert skipti 

þannig að sem minnst færi í ruslið hjá þeim. Árangurinn af þessu átaki var mjög góður hjá 

nemendum og að meðaltali hentu þeir einungis 10 g af mat á dag og athygli vakti að einn 

bekkur skar sig úr og henti engum mat það sem eftir var vikunnar. Magn matarleifa lækkaði 
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að meðaltali um helming frá fyrsta degi, þar sem nemendur fengu ekki að vita af verkefninu 

miðað við hina fjóra dagana sem verkefnið fór fram. Markmið með þessu verkefni var að 

fræða nemendur og gera þá meðvitaðri um hvað hver einstaklingur getur haft mikil áhrif í 

umhverfismálum. Vikuvigtun í Hofsstaðaskóla við spornun gegn matarsóun hefur verið 

framkvæmd þrisvar sinnum, árin 2013, 2014 og þegar þessi rannsókn var árið 2016. Árið 

2013 henti hver nemandi að meðaltali 51 g af matarafgöngum í ruslið, árið 2014 66 g og árið 

2016 einungis 10 g (Hofstaðaskóli, 2016). Ekki kom fram hvert heildarmagn sóaðra matvæla 

var í skólanum heldur einungis meðaltal á hvern nemanda. 

2.3.2 Erlendar rannsóknir í grunnskólum 

Árið 2014 var framkvæmt tilraunaverkefni í sex grunnskólum í Peking í Kína og var tilgangur 

verkefnisins að kanna mynstur og orsök matarsóunar hjá nemendum í hádegismat í 

skólamötuneytinu. Tilraunin gekk út á það að skoða hversu miklu magni nemendur hentu og 

hvort það hefði einhver áhrif ef þeir skömmtuðu sér sjálfir á diskana. Notaðar voru nokkrar 

aðferðir við gagnasöfnun, matarskammtar og matarleifar voru vigtaðar, hálfopin viðtöl voru 

tekin við matarbyrgja, starfsfólk og nemendur ásamt því að spurningalistakönnun var lögð 

fyrir nemendur. Samkvæmt niðurstöðum þá hentu nemendur að meðaltali 130 g af þeim 

mat sem var á diskunum þeirra eða um það bil 21% þegar þeir fengu matinn skammtaðan á 

diskinn. Nemendur leifðu einna helst kornvörum og grænmeti. Þegar nemendum var boðið 

upp á hlaðborð þar sem þeir gátu skammtað sér sjálfir á diskana þá hentu þeir mun minna af 

matvælum en þegar þeim var skammtað eða 63 g. Niðurstöðurnar sýndu að þegar nemendur 

fengu tilbúna matarpakka sem skólinn keypti frá fyrirtæki utan frá var sóunin mest eða um 

216 g (Liu o.fl., 2016). 

Rannsókn í sjö grunnskólum sem var framkvæmd árið 2015 í Shanghai sýndi að 

nemendur hentu 34,3% af þeim mat sem þeir fengu á diskinn sinn. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta neyslu matvæla og næringarefna. Rannsóknin var gerð á þann 

hátt að matarleifarnar voru vigtaðar ásamt því að lagðar voru spurningalistakannanir fyrir 

nemendur. Ekki kom fram í rannsókninni hvort nemendum var skammtað á diskana, fengu 

tilbúna matarpakka eða gátu skammtað sér sjálfir. Í ljós kom að nemendur hentu tæplega 

helmingnum af grænmeti eða 47,5%. Eftir því sem börnin voru yngri voru meiri líkur á að þau 

leifðu meira af matnum sínum og sex og sjö ára nemendur í 1. og 2. bekk hentu mesta 

magninu og var það oftast um 50% af þeim mat sem þeir fengu á diskana sína (Huang o.fl., 

2017).  

Matarsóun hefur verið rannsökuð í bandarískum skólum í yfir 40 ár. Tilgangurinn með 

þeim er meðal annars sá að fylgjast með gæðum matvæla og kostnaði, velja fæðutegundir og 

fylgjast með inntöku næringarefna ásamt því að fylgjast með skilvirkni í næringarfræðslu í 
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ríkisskólum. Ekki var hægt að bera saman niðurstöður úr þessum rannsóknum vegna þess að 

aðfeðarfræði þeirra var mismunandi, nota þyrfti samskonar rannsóknaraðferð til að geta 

borið þær saman. En rannsóknirnar sýndu þó að grænmeti og ávextir voru þeir fæðuflokkar 

þar sem mesta sóunin var (Byker, Banner og Serrano, 2017).  

Í Boston var matarsóun rannsökuð hjá 11 til 14 ára nemendum í 6. til 8. bekk í tveimur 

grunnskólum árin 2007-2009. Tilgangurinn var að athuga næringarefnatap ásamt 

efnahagslegum kostnaði í tengslum við skólamáltíðir. Rannsóknin átti einnig að meta hvort 

skólamáltíðir innihéldu þann mat sem nemendur vildu borða og voru allar matarleifar 

vigtaðar á þessu tímabili. Helstu niðurstöður voru þær að nemendur hentu að meðaltali um 

það bil 19% af matnum sjálfum, af meðlætinu hentu þeir 47% af ávöxtum, 25% af mjólk og 

73% af grænmeti. Áætlað var að 432 þúsund dollarar eða um það bil 50,7 milljón íslenskra 

króna væri sóað árlega í hádegismat nemenda í þessum skólum. Ef þessar tölur væru 

yfirfærðar á alla skóla í Bandaríkjunum mætti áætla að á einu ári væri hent matvælum fyrir 

einn milljarð dollara aðeins í grunnskólum (Cohen o.fl., 2013). 

Árið 2011 var framkvæmd rannsókn í tveimur grunnskólum í Texas. Þátttakendurnir voru 

börn á aldrinum 10 til 13 ára. Þar var verið að skoða hvaða tegundir af mat börnin vildu helst 

borða. Teknar voru myndir af matarskömmtum barnanna, og svo aftur af matarleifunum 

áður en þau gengu frá diskunum eftir máltíðina. Í ljós kom að börnin leifðu minnst af 

kjötmeti og osti. Litsterkt grænmeti var ekki vinsælt hjá þeim og endaði gjarnan í ruslinu. 

Athygli vekur að þegar nemendur fengu sér ávöxt, sem þriðjungur þeirra gerði, þá henti 

41,5% þeirra hálfum ávexti eða meira (Connors og Bednar, 2015). 

2.4 Matarsóun á spítölum  

Á heimasíðu bandaríska tímaritsins Bio Cycle - the organics recycling authority kemur fram 

að Bandaríkjamenn henda um 40% af öllum þeim matvælum sem framleidd eru þar í landi. 

Tölur frá árinu 2012 sýndu að á hverjum degi er hent 6,600 tonnum af matarleifum í 

Bandaríkjunum. Spítalarnir voru þar fremstir í flokki en frá þeim kom 10 til 15% af þessu 

magni. Gerð var áætlun um það hvernig draga mætti úr matarsóun á öllum stöðum þar sem 

haft var í huga áætlun fyrir eldhús, kaffiteríur og sjálfsala og hvernig nýta mætti þann 

matarúrgang sem til féll á sjúkrahúsum (Chardoul og Coddington, 2012).  

Eldhús Landspítalans er eitt stærsta eldhús landsins. Þar eru útbúnar um 5000 máltíðir á 

dag fyrir sjúklinga, starfsfólk og gesti sjúkrahússins. Um nokkurt skeið fór fram vinna við það 

að gera starfsemi spítalans umhverfisvænni og frá árinu 2011 til ársins 2015 minnkaði 

matarsóun um 40%, sem samsvarar um 20 tonnum af mat á einu ári. Þetta var gert með því 

að fara vel með matinn, skammtastærðir voru aðlagaðar og innkaupin voru vel skipulögð og 

var þetta einn liðurinn í átt að umhverfisvænu sjúkrahúsi. Allir matarafgangar fara til 
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jarðvegsgerðar sem starfsmenn spítalans geta fengið ókeypis. Matarsóun hefur ekki aðeins 

minnkað heldur var einnig tekin upp stefna um að nota eins umhverfisvænar vörur eins og 

hægt er (Landspítalinn, 2015). 

Á fæðingasjúkrahúsi í Rio de Janeiro í Brasilíu var gerð athugun á matarsóun frá 

eldhúsinu. Athugunin fór fram árið 2015 og var allur úrgangur vigtaður í eina viku. Í ljós kom 

að á þessari einu viku var um það bil 44% af matvælum hent (Moura, Mahler og Caulliraux, 

2017). Rannsókn var framkvæmd í Torbat Jam sjúkrahúsinu í Íran árið 2017. Þar var skoðaður 

heildarúrgangur á þriggja mánaða tímabili og var matarúrgangur 25% af heildinni sem vó um 

660 kg á dag, þannig að matarleifar voru um 165 kg (Sajjadi, Rezaei, Moteallemi og Salari, 

2018). Ekkert kom fram til hvaða ráðstafana var gripið út frá niðurstöðum þessara tveggja 

rannsókna en þær sýndu að miklu magni af matvælum var hent á þessum sjúkrahúsum. 

Önnur sambærileg rannsókn sem var framkvæmd árið 2016 í Jemen sýndi að heildarmagn 

úrgangs af fjórum sjúkrahúsum var 5615 kg á dag og var matarúrgangurinn 27% sem er 

nánast það sama og í Íran. Tilgangurinn með þeirri rannsókn var að skoða magn og 

samsetningu úrgangs frá sjúkrahúsunum til að hægt væri að grípa til aðgerða gegn 

matarsóuninni (Alwabr, Al-Mikhlafi, Al-Hakimi og Dughish, 2016). 

Stór rannsókn var framkvæmd á matarsóun fyrir og eftir umbótaráætlun hvað varðar 

betri nýtingu á matvælum á sjúkrahúsi einu í Þýskalandi. Hún gekk út á það að starfsmenn 

voru fengnir með í að minnka magn matvæla sem til féll. Allur matur sem var framleiddur var 

vigtaður í tvær vikur ásamt því magni sem var sóað bæði fyrir og eftir að umbótaáætlun 

varðandi betri nýtingu matvæla var gerð. Hér var um að ræða mötuneyti spítalans ásamt 

kaffiteríu og hjúkrunarheimili. Í ljós kom að magnið sem fór í ruslið frá mötuneytinu lækkaði 

úr 19,8% í 12,8%. Frá hjúkrunarheimilinu lækkaði magn matarleifa frá 21,4% niður í 13,4% 

(Strotmann, Friedrich, Kreyenschmidt, Teitscheid og Ritter, 2017). Þarna var hægt að minnka 

það magn matvæla sem fór í ruslið með sameiginlegu átaki starfsmanna.  

Þessar rannsóknir sýndu að hægt er að ná árangri í að minnka matarsóun með 

sameiginlegu átaki allra sem komu að meðhöndlun matvæla með því að grípa til aðgerða og 

skipuleggja umbótaáætlanir.  
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3 Aðgerðir gegn matarsóun 

Í þessum kafla verður sjónum beint að aðgerðum gegn matarsóun ásamt því að kynnt verða 

nokkur samtök og áhugaverðar vefsíður gegn matarsóun. Einnig verða ýmis ráð gegn 

matarsóun skoðuð og til hvaða aðgerða hægt er að grípa. Fjallað verður um nokkrar 

áhugaverðar vefsíður sem vinna gegn matarsóun og hvernig nýta má matarafganga og að 

lokum er stutt umfjöllun um áhrifavalda á samfélagsmiðlum. Tilgangurinn með þessari 

umfjöllun er að sýna fram á að margt er hægt að gera til að sporna gegn matarsóun á öllum 

sviðum þjóðfélagsins með því markmiði að börn læri að umgangast matvæli af virðingu. 
Mikilvægt er að gripið sé til aðgerða gegn matarsóun vegna þeirra víðtæku áhrifa sem 

hún hefur, ekki aðeins efnahagslega heldur einnig umhverfislega. Matvælaframleiðsla hefur 

einnig áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda og það þarf stöðugt meira landssvæði til 

ræktunar bæði vegna matvælaframleiðslunnar sjálfrar og til framleiðslu á fóðri fyrir húsdýr 

(The pig idea, e.d.). 

3.1 Opinberar aðgerðir á Íslandi 

Árið 2014 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga um að draga úr matarsóun. Í 

greinargerð með henni kemur fram að matarsóun er mjög óumhverfisvæn vegna þess að 

framleiðsla, flutningur og urðun krefst orku, vatns og landssvæða. Stórum landssvæðum er 

breytt í ræktunarland oft á kostnað annarra vistkerfa svo sem regnskóga og í framleiðslu á 

mat sem ekki er neytt er árlega losað 3,3 milljörðum tonna af gróðurhúsalofttegundum út í 

andrúmsloftið. Sem dæmi er nefnt í greinargerðinni að í Danmörku sé talið að um 100 kg af 

matvælum á hvern íbúa sé hent á ári og að ekki sé ástæða til að áætla að sóunin sé minni hér 

á landi. Þingsályktunartillagan gengur út á að skipaður verði starfshópur sem metur hvaða 

aðgerðir væru líklegar til árangurs og safna upplýsingum um hversu miklu magni af mat er 

hent (þingskjal nr. 21/2014–2015). Fram kemur á síðu Alþingis að þessi þingályktunartillaga 

sé enn til umfjöllunar og hefur ekki verið afgreidd úr nefnd (Alþingi, 2014). Þrátt fyrir þetta 

þá hefur ýmislegt verið gert hér á landi til að móta stefnu og draga úr matarsóun.  

Samkvæmt ársskýrslu Umhverfisstofnunar árið 2015 hefur hún í samvinnu við fyrirtækið 

ISS, sem sér um mötuneyti stofnunarinnar minnkað matarsóun um 40% með því að fá 

starfsmenn til þess að skrá sig fyrir fram í hádegismat, bæta skipulag og auka upplýsingagjöf. 

Miðað við þessa tölu, sem hægt væri gróflega að yfirfæra á alla þá sem vinna hjá ríkinu, væri 

hægt að minnka matarsóun um 100 tonn á ári ásamt því að spara fjármuni og jafnframt að 

vernda umhverfið um leið. Í skýrslunni segir að þetta snúist um að venja sig á nýja siði og 

eftir smá tíma verði þetta jafn sjálfsagt og sólin (Guðfinnur Sigurvinsson, 2016).  
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Umhverfis- og auðlindaráðherra gaf út stefnu um úrgangsforvarnir fyrir árin 2016 til 

2027 sem heitir „Saman gegn sóun“. Þar kemur fram að eitt af forgangsverkefnunum er 

matarsóun og lausnir gegn henni. Þegar eru eftirfarandi ráðstafanir fyrir hendi: 

• Norræna verkefnið Zero waste. 

• Málþing um matarsóun á degi umhverfis 2014. 

• Starfshópur umhverfis- og auðlindaráðuneytis um að draga úr matarsóun og eftirfylgni 

Umhverfisstofnunar á því. 

• Áhersla Norrænu ráðherranefndarinnar um að matarsóun minnki um helming frá 

árinu 2012 til ársins 2020. 

• 2014 var evrópskt ár gegn matarsóun.  

• Samstarf Umhverfisstofnunar og Hagstofu Íslands um rannsókn á matarsóun í allri 

vistkeðju matvæla.  

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). 

Þær tillögur sem eru í skýrslunni um frekari ráðstafanir voru:  

• Almenningur fái fræðslu um markvissari innkaup og merkingar hvað varðar 

geymsluþol matvæla og hvernig hægt er að nýta afganga.  

• Tillaga um samstarfsverkefni um að draga úr matarsóun til dæmis hjá 

veitingastöðum, stóreldhúsum og kaupmönnum þar sem skoðaðir verði möguleikar á 

því að koma upp kerfi til að selja matvæli þrátt fyrir að þau séu komin yfir síðasta 

söludag.  

• Gerðar verði ráðstafanir til að styðja við moltugerð á heimilum. 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016). 

3.2 Zero Waste 

Verkefnið Zero Waste sem á að vinna gegn matarsóun hófst hérlendis árið 2014 þegar 

Landvernd, Kvenfélagasamband Íslands og samtökin Vakandi fengu styrk fyrir verkefninu frá 

Norrænu ráðherranefndinni. Verkefnið skiptist í fimm verkþætti:  

1. Haldnir voru tveir stórir viðburðir á vegum Zero Waste verkefnisins. Hátíðin Saman 

gegn matarsóun var haldin haustið 2014 og voru svipaðir viðburðir haldnir á öllum 

Norðurlöndunum þetta ár. Þessir viðburðir sameinuðu aðila frá öllum stigum 

matvælaframleiðslu og var aðaláherslan á vitundarvakningu og að sameinast gegn 

matarsóun. Tveimur mánuðum seinna var haldin málstofa í Norræna húsinu þar sem 

íslenskir og erlendir fyrirlesarar ræddu um lausnir og árangur gegn matarsóun. 

2. Gerð var heimildamyndin Useless þar sem áhorfendur eru leiddir í gegnum ferðalag 

til að finna út af hverju svona miklu er sóað í heiminum og er aðaláhersla lögð á 

matarsóun.  

3. Rafbók sem finna má á netinu og fjallar um hvernig elda má gæðamáltíðir úr 

afgöngum. 
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4. Skipulagt var fræðslunámskeið fyrir almenning þar sem matreiðslumeistari kenndi 

fólki að elda og nýta matarafganga og elda úr matvælum sem voru við það að renna 

út.  

5. Tólf stutt myndbönd voru gerð þar sem fólki var kennt að koma í veg fyrir matarsóun 

í eldhúsinu. Einnig voru gerð myndbönd þar sem fjallað var um hvernig hægt er að 

koma í veg fyrir matarsóun á jólahlaðborðum og hvernig hægt er að nýta afganga af 

jólamatnum. Myndböndin voru einnig útbúin með norskum og dönskum texta  

(Matarsóun.is, e.d.a). 

3.3 Tillögur frá samstarfshóp 

Haustið 2014 setti umhverfis- og auðlindaráðherra á fót samstarfshóp um það hvernig draga 

megi úr sóun matvæla. Fulltrúar frá Bændasamtökum Íslands, Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, Samtökum ferðaþjónustunnar, Kvenfélagasambandi Íslands, Landvernd, 

Matvælastofnun, Samtökum iðnaðarins, Samtökum verslunar og þjónustu, 

Umhverfisstofnun og Vakanda mynduðu þennan hóp. Hópurinn skilaði af sér skýrslu árið 

2015 þar sem tilteknar voru þær aðgerðir sem þegar eru fyrir hendi gegn matarsóun ásamt 

tillögum um hvernig draga megi úr sóun matvæla. Ýmis úrræði eru nú þegar fyrir hendi. 

Leiðbeiningastöð heimilanna gefur góð ráð varðandi nýtingu og geymslu matvæla ásamt því 

að taka þátt í Zero Waste verkefninu sem fjallað er um hér fyrr í ritgerðinni. Samtök 

iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu ásamt fleiri fyrirtækjum stóðu fyrir verkefni um 

umbætur í virðiskeðju matvæla til að greina hvar í virðiskeðjunni rýrnun á sér helst stað og 

koma með tillögur til úrbóta. Í því verkefni var lögð áhersla á kældar kjötvörur frá því 

hráefnið kemur frá sláturhúsinu í kjötvinnsluna þar til það fer frá smávöruversluninni en í 

þessu ferli á sér stað mikil sóun. Orsakirnar fyrir því eru margar eins og til dæmis röng 

meðferð, rofin kælikeðja eða ófullnægjandi kæling, rofnar umbúðir og fleira. Fram kom að 

með samstilltu átaki og réttu upplýsingaflæði má draga úr sóun og stuðla að minni rýrnun og 

spara með því fjárhæðir. Í skýrslunni voru settar fram þrettán tillögur til úrbóta: 

1. Kortleggja hvaða tölfræðiupplýsingar eru til staðar nú þegar um matarsóun. 

Tilgangurinn er meðal annars sá að hægt sé að þróa mælikvarða á matarsóun svo 

að hægt verði að sýna fram á mælanlegan árangur í aðgerðum gegn henni.  

2. Lagt er til að lögð verði fyrir spurningakönnun til að kanna viðhorf Íslendinga til 

matarsóunar.  

3. Gerð verði langtímarannsókn á matarsóun Íslendinga eftir búsetu, aldri, 

fjölskylduhögum, atvinnu og tekjum.  

4. Gerður verði vefur þar sem hægt verður að safna saman upplýsingum um 

matarsóun og hvernig sporna má við henni.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSrCrqth_IIT6F-92pzGmhaK5KpU702eY


 

29 

5. Farið verði í átaksverkefni um hugarfarsbreytingu gagnvart matarsóun þannig að 

allir í virðiskeðju matvæla verði meðvitaðir.  

6. Nemendur í grunnskólum fái fræðslu um matarsóun og hvernig megi draga úr 

henni. Þar er vísað til sjálfbærni ásamt því að í hæfniviðmiðum fyrir heimilisfræði 

segir að mikilvægt sé að kennslan taki mið af umhverfissjónarmiðum og glæði 

áhuga á umhverfisvernd og sjálfbærum lífsháttum. Lagt er til að viðkomandi 

kennarar fái sérstaka fræðslu og að sérstakt kennsluefni verði útbúið til að 

auðvelda kennurum að miðla efninu til nemenda. Einnig er lagt til að fræðsla 

verði tryggð með aðstoð samtaka sem hafa reynslu af fræðslu um matarsóun og 

umhverfismál.  

7. Lagt er til að sem flestir fái fræðslu um matarsóun og hvernig draga megi úr henni 

með því að halda fræðslufyrirlestra á vinnustöðum, hjá félagasamtökum og 

stéttarfélögum.  

8. Fræðsla um geymsluþolsmerkingar þannig að neytendur þekki muninn á best fyrir 

og síðasti notkunardagur.  

9. Fræðsla um geymsluaðferðir matvæla þannig að alltaf séu bestu aðferðirnar 

notaðar.  

10. Hvetja til vitundarvakningar um bætta nýtingu og minni sóun í framleiðsluferli 

matvæla.  

11. Nemendur sem neytendur framtíðarinnar og að verkefnið Skóli á grænni grein 

verði nýtt til að auka skilning nemenda á matarsóun og hversu víðfeðm hún er 

ásamt því hvaða afleiðingar matarsóun hefur á umhverfi, samfélag, efnahag og 

fleira. Einnig fái nemendur fræðslu um það að finna leiðir til að koma í veg fyrir 

matarsóun ásamt því að mæla matarsóun í skólum og bera saman fyrir og eftir 

vitundarvakningu meðal nemenda.  

12. Efla meðvitund starfsmanna og viðskiptavina veitingastaða um matarsóun.  

13. Aðgerðir gegn matarsóun verði hluti af Grænum skrefum bæði í ríkisrekstri sem 

og hjá Reykjavíkurborg. 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2015). 

3.4 Ýmis ráð og upplýsingar gegn matarsóun 

Hægt er að koma í veg fyrir matarsóun á ýmsan hátt. Á vefsíðunni matarsóun.is má finna 

mörg ráð til að sporna gegn matarsóun, meðal annars þessi tíu húsráð frá Umhverfisstofnun.  
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Mynd 2: 10 húsráð gegn matarsóun frá Umhverfisstofnun (Matarsóun.is, e.d.c). 

 

• Í fyrsta lagi er talað um að mikilvægt sé að skipuleggja innkaupin og gera matseðla 

ásamt innkaupalistum. Einnig er varað við því að falla í þá gryfju að kaupa vörur á 

magnafslætti því þær gætu skemmst áður en þeirra er neytt.  

• Bent er á að athuga með dagsetningar á umbúðum og læra muninn á síðasta 

notkunardegi og best fyrir merkingum. Varðandi síðasta notkunardag þá á að henda 

matvörunni daginn eftir en þegar varan er merkt best fyrir þá er hún hæf til neyslu ef 

hún bragðast og lyktar eðlilega.  

• Minnt er á að þegar matvöru er hent þá er verið að kasta peningum á glæ og það 

skiptir máli að velja gæði fram yfir magn.  

• Mikilvægt atriði gegn matarsóun er að hafa ísskápinn rétt stilltan því geymslutími 

matvæla getur skerst ef ísskápurinn kælir ekki nóg.  

• Eitt atriði sem lögð er áhersla á er að elda rétt magn og nýta afganga annað hvort til 

að borða daginn eftir eða í nýja rétti.  

• Minnt er á að nota frystinn fyrir afganga til að nota síðar.  

• Síðasta atriðið á þessum lista er að búa til moltu úr matarafgöngum.  

(Matarsóun.is, e.d.b). 
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Mynd 3: Saman gegn matarsóun frá Umhverfisstofnun (Matarsóun.is, e.d.c). 

 

Á Matarsóun.is er einnig bent á að mörg samtök á Íslandi taka gjarnan við matargjöfum 

frá einstaklingum eða fyrirtækjum sem eru með umfram matvæli til að koma í veg fyrir 

matarsóun. Þar er líka talað um að ef fólk er að flytjast búferlum eða er með umfram magn 

af matvælum af öðrum ástæðum þá er hægt að gefa matvæli frá sér og í sumum tilfellum er 

tekið við matarafgöngum eftir stórar veislur. Á Facebook má finna hópa um matargjafir og 

þar er vettvangur bæði fyrir þá sem vilja gefa mat sem og þá sem eru í þörf fyrir matargjöf 

(Matarsóun.is, e.d.c). 

3.5 Bandaríska matarsóunar áskorunin (e. The U.S. Food Waste Challenge) 

Árið 2013 hleyptu bandaríska landbúnaðarráðuneytið og umhverfisráðuneytið af stokkunum 

áskorun gegn matarsóun og fengu til liðs við sig bændur, stórmarkaði, veitingastaði og skóla. 

Takmarkið var að draga úr matarsóun og endurnýta matvæli betur. Áhersla var lögð á að 

dreifa upplýsingum og finna bestu aðferðir til að draga úr matarsóun og fá fleiri aðila til að 

taka þátt í þessum aðgerðum í allri bandarísku fæðukeðjunni.  

K-12 skólar eru skólar fyrir nemendur frá leikskólaaldri til 12. bekkjar eða um það bil frá 

fimm ára til 13 ára aldurs. Margir þeirra taka þátt í þessu verkefni og hefur orðið til hreyfing 



32 

sem kallar sig Smarter lunchrooms sem gengur út á að bæta neyslu á hollum matvælum og 

draga úr sóun. Þar er ekki aðeins verið að draga úr matarsóun heldur einnig að fræða næstu 

kynslóð um hvernig hægt er að bæta nýtingu á matvælum og varðveita náttúruauðlindir. 

Aðaltakmarkið með þessu er að finna bestu leiðir fyrir mötuneyti til að leiðbeina nemendum 

að velja betri og heilbrigðari leið. Nokkrar af þeim hugmyndum sem fram komu er að leggja 

áherslu á ávexti og grænmeti og leyfa nemendum að velja (The smarter lunchrooms, 2017). 

3.6 Áhugaverðar vefsíður gegn matarsóun  

Vakandi eru samtök sem hafa það að markmiði sínu að stuðla að vitundarvakningu um sóun 

matvæla. Þessi samtök segja að það sé samfélagsleg ábyrgð allra að stemma stigu gegn 

matarsóun og taka verði þetta málefni föstum tökum og vinna að því í sameiningu. Samtökin 

benda á að ásamt því að valda umhverfismengun þá hækkar matarsóun verð á matvælum 

(Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur- Evrópu, e.d.). 

Love food hate waste er vefsíða sem miðar að því að vekja athygli á nauðsyn þess að 

draga úr matarsóun og hjálpa fólki til að grípa til aðgerða gegn henni. Þar eru nokkrar 

einfaldar hugmyndir sem hægt er að útfæra inni á heimilum sem sýna hvernig hægt er að 

nýta betur matarafganga og draga úr sóun. Þar segir meðal annars að það að sporna gegn 

matarsóun er áskorun sem allir geta tekið þátt í bæði sem hluti af samfélagi og inni á 

heimilunum. Að sporna gegn matarsóun er góður kostur bæði fyrir fjárhaginn sem og jörðina 

alla. Á síðunni má finna uppskriftir og fjölmargar áhugaverðar greinar sem fjalla á einn eða 

annan hátt um matarsóun. Einnig má finna ráðleggingar um það hvernig hagkvæmast er að 

versla inn fyrir heimilin ásamt því hvernig hægt er að láta matvælin endast lengur. Lögð er 

áhersla á að allir geti lagt sitt af mörkunum og að tekin séu lítil skref í einu í þá átt að nýta 

betur þau matvæli sem keypt eru (Wrap, e.d.). 

Stop spild af mad er vefsíða danskra samtaka sem berjast gegn matarsóun. Þar má finna 

ýmsar áhugaverðar upplýsingar og þar kemur meðal annars fram að samtals 700 þúsund 

tonnum af mat er hent á ári í Danmörku. Matarsóun frá dönskum heimilum er 36% af þessu 

magni eða 260 þúsund tonn og er áætlaður kostnaður um 13,5 milljónir danskra króna sem 

eru um það bil 238,7 milljónir íslenskra króna. Á síðunni má finna ráð gegn matarsóun sem 

sett eru fram á áhugaverðan og aðgengilegan hátt. Til dæmis er eitt atriðið á þann veg að 

ísskápurinn er ekki ruslafata og bent er á að matarafgangar eru „ókeypis matvæli“ (Stop spild 

af mad, e.d.). 

United States environmental protection agency er opinber vefsíða bandarískra 

stjórnvalda. Þar má finna undirsíðu um sjálfbæra notkun matvæla. Á þessari síðu eru 

margvíslegar upplýsingar og má meðal annars finna þessa mynd:  

 

https://www.smarterlunchrooms.org/scorecard-tools/smarter-lunchrooms-strategies
https://www.unric.org/is/vakandi-about
https://www.lovefoodhatewaste.com/
http://stopspildafmad.org/
https://www.epa.gov/sustainable-management-food
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Mynd 4: Stigveldi matvælaframleiðslu (e. Food recovery hierarchy) (United States 

environmental protection agency, e.d.). 

 

Efst í þessum öfugsnúna píramída er mikilvægasta markmiðið að koma í veg fyrir 

matarsóun á öllum stigum en á það ber að leggja mesta áherslu. Í næstu þrepum eru ráð 

varðandi hvernig hægt er að nýta matarafganga og er þar meðal annars talað um að gefa 

mat til þeirra sem þurfa. Í næsta þrepi er talað um að nýta matarleifar sem fóður fyrir dýr. 

Því næst er fjallað um það að nýta matarleifar í iðnaði, nýta úrgangsolíu til 

eldsneytisframleiðslu og nýta rotnandi matarleifar til að endurheimta orku. Í næstsíðasta 

þrepinu er talað um að nýta matarleifar til moltugerðar og í því síðasta er rætt um að urða 

eða brenna matarúrgang en það er sú aðgerð sem ætti síst að nýta (United States 

environmental protection agency, e.d.). 

Feedback eru alþjóðleg samtök sem voru stofnuð árið 2013 og aðalbaráttumál þeirra er 

að vinna gegn matarsóun á öllum sviðum og alls staðar í virðiskeðjunni (Feedback, e.d.). 

Samtökin hafa birt rannsóknarniðurstöður og ýmsar greinar á heimasíðu sinni sem tengjast 

baráttumálum þeirra. Þau leggja áherslu á breyttar aðferðir varðandi framleiðsluferli 

matvæla vegna þess að sóun á sér stað á öllum stigum. Þessi samtök segja að 

matvælaframleiðsla sem rekin er með hagnaði muni eyða möguleikum okkar á að fæða 

jarðarbúa í framtíðinni. Þau benda á að núverandi fæðukerfi er stöðugt að vaxa og þarfnast 

æ fleiri auðlinda, þar á meðal ræktunarlands og er það á kostnað náttúrulegra landssvæða. 

Samtökin segja að við þurfum ekki stærra fæðukerfi heldur þarf það að vera betra. Mynd 5 

sýnir fæðukerfið eins og það er núna en sóun á sér stað í allri virðiskeðjunni. 

https://feedbackglobal.org/about-us/our-model/
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Mynd 5: Núverandi fæðukerfi þar sem sóun á sér stað í öllum stigum virðiskeðjunnar 

(Feedback, e.d.). 

 

Feedback samtökin hafa þá framtíðarsýn að fæðukerfið eigi að vera hringlaga sem leiðir 

til minna taps í framleiðslu og matarsóun verði mun minni og að gripið verði inn í 

framleiðsluferlið á öllum stigum til að koma í veg fyrir tap. Samkvæmt því sem Feedback 

samtökin segja þá verður með þessu ferli til nægur matur fyrir alla jarðarbúa (Feedback, 

e.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Hringlaga fæðukerfi sem koma á í veg fyrir minni sóun í öllum stigum 

virðiskerfisins (Feedback, e.d.). 
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The Pig Idea. Eins og fram hefur komið þá er hægt að nýta matarafganga á ýmsan 

hátt, til dæmis að hita matinn upp, elda nýja rétti eða gefa til hjálparsamtaka. 

Svínahugmyndin eða The Pig Idea (e.d.) er verkefni sem komið var á fót í Bretlandi og gengur 

út á að nýta matarleifar sem fóður fyrir svín. Rökin fyrir því að gefa svínum matarleifar eru að 

þau hafa étið matarleifar allt frá því að maðurinn fór að halda svín sem húsdýr. Í staðinn fyrir 

að kaupa fóður sem hefur verið framleitt jafnvel í öðru landi þá er mun umhverfisvænna að 

nýta matarleifarnar sem fóður og spara þannig þann kostnað sem fellur við 

fóðurframleiðsluna. Á heimasíðu verkefnisins má finna margvíslegar upplýsingar um þetta 

verkefni. Þar má lesa að í svínafóðri er sojamjöl sem er ræktað á landssvæðum í Brasilíu þar 

sem regnskógurinn hefur verið ruddur til að útbúa ræktarsvæði. 97% af 

sojamjölsframleiðslunni er nýtt í dýrafóður. Því má bæta við að í skýrslu sem ber nafnið 

Global Resources Outlook 2019 (United Nations Environment Programme, 2019) og gefin var 

út af Sameinuðu þjóðunum kemur fram að ef haldið er áfram að taka land til ræktunar með 

sama hraða þá mun ræktarland verða 20% umfangsmeira um miðja þessa öld. Eyðing skóga 

myndi þá halda áfram og um 10% af skógum yrðu ruddir. Þetta myndi leiða til þess að losun 

gróðurhúsalofttegunda myndi aukast enn. Ríkisstjórnir landa eins og Japans, Suður- Kóreu, 

Kína og mörg fylki í Bandaríkjunum viðurkenna að besta leiðin til að breyta matarleifum í 

verðmæta vöru er að nýta þær sem fóður fyrir húsdýr. Margir bændur í Bretlandi hafa 

gefist upp á svínarækt vegna þess hversu kostnaður vegna fóðurkaupa er orðinn hár. Með 

því að endurvinna matvælaúrgang sem fóður fyrir húsdýr er búin til leið til að auka öryggi í 

matvælaframleiðslu í Evrópu í framtíðinni. Svínakjöt af dýrum sem eru ræktuð með þessum 

hætti er merkt sérstaklega og selt í þeim verslunum sem matarleifarnar koma frá. Í október 

árið 2013 var haldin hátíð í London þar sem sjö af bestu veitingahúsunum borgarinnar buðu 

upp á fría rétti eldaða úr þessu svínakjöti. Markmiðið með hátíðinni var að vekja athygli á 

málefnum varðandi ræktun á fóðri fyrir svín og efla stuðning við The Pig Idea herferðina en 

hún miðast að því að setja matarleifar aftur á matseðil svína. Samtökin segja þessa aðferð 

örugga og umhverfisvæna þar sem lokaframleiðslan er kjöt sem framleitt er á sjálfbæran 

hátt úr gæða hráefni (The pig idea, e.d.).  

3.7 Aðgerðir í matvöruverslunum hérlendis 

Á heimasíðum tveggja stærstu matvöruverslana landsins má finna upplýsingar um aðgerðir 

til ábyrgðar gagnvart samfélagslegum málefnum til að draga úr neikvæðum áhrifum á 

umhverfið. Má þar nefna atriði eins og að draga úr plastnotkun, flokka og endurvinna og 

minnka úrgang. Lögð er áhersla á að draga úr matarsóun með því að selja útlitsgallaðar 

matvörur og matvæli sem nálgast síðasta söludag á lægra verði. Á heimasíðu annarrar 

verslunarinnar kemur fram að á fyrsta ári aðgerðanna náðist að draga úr matarsóun um 

http://thepigidea.org/
http://thepigidea.org/
http://thepigidea.org/
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rúmlega helming. Þessar verslanir taka báðar fram að þær séu að skipta út kælikerfum sem 

eru umhverfisvænni en þau gömlu. Önnur verslunin tekur fram að næstu skref í 

umhverfismálum sé að losa sig við óumhverfisvænar og einnota plastvörur og finna leiðir til 

að pakka grænmeti og kjötvörum á umhverfisvænni hátt (Bónus, e.d.; Krónan, e.d.). 

3.8 Tilbúið hráefni og aðkeyptur matur 

Undanfarin ár hafa komið fram á sjónarsviðið íslensk fyrirtæki sem bjóða upp á að fólk kaupi 

tilbúna matarpakka þar sem búið er að taka til hráefni og krydd í hverja máltíð fyrir sig. Þar 

geta viðskiptavinir valið um nokkrar gerðir af matseðlum og fá svo vörurnar sendar heim að 

dyrum ásamt uppskriftum. Á heimasíðum þessara fyrirtækja má finna alls konar fróðleik um 

matvörur, geymsluaðferðir og matarsóun (Einn, tveir og elda, e.d; Eldum rétt, e.d.). Nú er 

einnig hægt að kaupa hráefni í pökkum sem er tilbúið til matreiðslu í stórmörkuðum. Þá er 

búið að tína til allt sem þarf í réttinn, jafnvel skera niður hráefnið og aðeins þarf að elda 

hann. Þessi þróun, að neytendur geti haft val um að kaupa hráefni til matargerðar í tilbúnum 

pökkum með viðeigandi kryddi, grænmeti og öðru meðlæti og starfsemi af þessari gerð 

hjálpar til í baráttunni gegn matarsóun á heimilum þar sem hver matarpakki inniheldur 

aðeins það hráefni sem eldað er hverju sinni og ekkert verður eftir sem gæti safnast upp í 

ísskápnum. Það má því segja að þetta sé spor í rétta átt í nútíma samfélagi þar sem fólk gefur 

sér jafnvel ekki tíma til að elda hollan og staðgóðan mat frá grunni. En í stað þess að grípa 

heim með sér misholla skyndibita þá er þetta skárri valkostur þó alltaf sé æskilegast að fólk 

eldi sjálft sinn heimilismat, læri að fara vel með hráefnið og nýta þá matarafganga sem til 

falla. 

Fyrirtæki sem matreiðir skólamat fyrir skóla, fyrirtæki og aðrar stofnanir sérhæfir sig í 

framleiðslu á hollum, góðum og heimilislegum mat. Stærsti hluti matarins er framleiddur í 

framleiðslueldhúsi fyrirtækisins en lokaeldun fer fram í mötuneytunum sjálfum rétt áður en 

hann er borinn fram nema þar sem aðstaða til þess er ekki fyrir hendi, þá er maturinn sendur 

í hitakössum í mötuneytin. Fram kemur á heimasíðu fyrirtækisins að reynsla þeirra sé sú að 

grunnskólabörn vilja einfaldan og hefðbundinn mat eins og til dæmis grjónagraut, fiskibollur, 

kjötbollur og steiktan og soðinn fisk sem er framreiddur á einfaldan hátt. Á heimasíðu 

fyrirtækisins kemur einnig fram að lögð er áhersla á að nýta hráefnið og lágmarka 

matarsóun. Til að hámarka nýtingu þá er magn þeirra matvæla sem sent er 

í mötuneytin vigtað. Einnig eru matarafgangar vigtaðir og er stöðugt unnið að því að finna 

leiðir til að nýta þá til manneldis, í dýrafóður eða til jarðvegsgerðar. Fram kemur að mikil 

áhersla er lögð á að allt verklag fyrirtækisins sé umhverfisvænt, keypt er inn í stórum 

einingum í fáum ferðum til að lágmarka notkun jarðefnaeldsneytis. Áhersla er lögð á flokkun 

og að umbúðir séu úr endurvinnanlegu efni.  
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Fyrirtækið er með svokallaða sjálfsskömmtun í mötuneytum og er reynslan af því 

fyrirkomulagi góð, ánægja hefur aukist og matarsóun minnkað. Þá er hlutverk starfsfólks að 

gæta þess að fyllsta hreinlætis sé gætt, leiðbeina nemendum og fylla á mat og meðlæti. Þeir 

vankantar sem einna helst hafa komið upp með þessu fyrirkomulagi er að hreinlæti við 

skömmtunina sjálfa er ábótavant en þá skiptir miklu máli að upplýsa nemendur og fræða þá. 

Fyrirtækið segir þetta eðlilega þróun frá því að nemendum var skammtaður matur á diskana 

áður fyrr (Skólamatur, e.d.). 

Annað fyrirtæki sérhæfir sig einnig í framleiðslu á fullelduðum máltíðum fyrir leik- og 

grunnskóla og leggur áherslu á að auka hlut íslenskra afurða á borðum skólabarna, 

sérstaklega grænmeti, kjöt og fisk. Fyrirtækið leggur áherslu á að fullnýta alla uppskeru 

grænmetisbænda og sjá til þess að matarsóun eigi sér ekki stað (Matartíminn, e.d.). 
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4  Sjálfbærni 

Í þessum kafla verður fjallað um sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna og því næst verður 

umfjöllun um sjálfbærni í skólastarfi, sjálfbærni tengda matarsóun ásamt sjálfbærni tengda 

virðingu og ábyrgð. 

Hugtakið sjálfbær þróun er ekki nýtt í umræðunni og varð það áberandi á 9. áratug 

síðustu aldar. Markmið með sjálfbærri þróun var að fólk uppfyllti þarfir sínar án þess að 

skerða möguleika þeirra kynslóða sem eftir koma til að gera slíkt hið sama (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). Hugtakið sjálfbær þróun hefur þótt margrætt. Í íslenskri orðabók (Íslensk 

orðabók, e.d.) er sjálfbærni skilgreint sem „það að uppfylla skilyrði sjálfbærrar þróunar“. Í 

skýrslu sem gefin var úr af Sameinuðu þjóðunum (1987) undir forystu Gro Harlem 

Brundtland er hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable development) skilgreint á eftirfarandi 

hátt: Þróun sem mætir þörfum nútíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóðar til að 

fullnægja sínum þörfum (Brundtland, 1987). Í skýrslu sem gefin var út í tilefni rannsóknar 

sem gerð var hér á landi um rannsóknir á menntun til sjálfbærni (e. education for 

sustainability) og að finna leiðir til að efla menntun um sjálfbærni kemur fram að með 

hugtakinu sjálfbærni (e. sustainability) þá högum við aðgerðum okkar í dag þannig að þær 

dragi sem minnst úr möguleikum fólks í framtíðinni. Þar kemur einnig fram að segja má að í 

einfaldasta skilningi þá er menntun til sjálfbærrar þróunar (e. education for sustainable 

development) útvíkkun á hefðbundinni umhverfismennt þar sem lögð er áhersla á þátttöku 

og getu til aðgerða. Sá skilningur að víkka þurfi út sjónarhornið hefur vaxið og þegar verið er 

að vinna að sjálfbærni þá þarf að taka mið af félagslegri og efnahagslegri ábyrgð ásamt 

alheims- og alþjóðavitund og fjölmenningarlegum aðstæðum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

o.fl., 2008). 

 Á vef Stjórnarráðs Íslands segir að lífstíll og neyslumynstur hvers og eins ráði miklu um 

stöðu og þróun umhverfismála. Þó að athafnir einstaklingsins virðist léttvægar þá hafa þær 

sameiginleg áhrif á umhverfið. Ákvarðanir um daglega neyslu og innkaup geta stuðlað að 

sjálfbærri nýtingu auðlinda og dregið úr sóun og úrgangi. Stjórnvöld eiga að búa þannig í 

haginn að fólk geti valið sér sjálfbæran lífsstíl og það að stuðla að sjálfbærri neyslu og 

framleiðslu er mikilvægur þáttur í starfi stjórnvalda á sviði sjálfbærrar þróunar (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.a).  

4.1  Sjálfbærnimarkmið WHO 

Árið 2015 komu leiðtogar 193 þjóða á vegum Sameinuðu þjóðanna saman og settu sér 

markmið varðandi sjálfbærni í heiminum. Um er að ræða 17 metnaðarfull markmið sem 

leiðtogarnir settu til að útrýma hungri og verstu áhrifum vegna loftlagsbreytinga í heiminum. 
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Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna er leiðandi aðili fyrir þessi markmið sem eiga að ná 

fram að ganga fyrir árið 2030 (United Nations development programme, 2015). Þessi áætlun 

er framkvæmdaráætlun í þágu alls mannskyns, jarðarinnar og hagsældar. Stíga á afgerandi 

skref til breytinga sem eru nauðsynleg til að koma veröldinni á braut sjálfbærni. Með þessum 

markmiðum er leitast við að öllum verði tryggð mannréttindi og jafnrétti nái fram að ganga. 

Hinar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar eru efnahagslegar, félagslegar og umhverfislegar stoðir 

(United Nations development programme, 2015). Markmiðin sem sett voru eru eftirfarandi: 

1. Útrýma skal allri fátækt alls staðar og eigi síðar en árið 2030. 

2. Útrýma skal hungri, tryggja fæðuöryggi og bæta næringu sem og stuðla að 

sjálfbærum landbúnaði. Sjálfbærni í matvælaframleiðslu verði tryggð ekki síðar 

en árið 2030 og teknir verða upp starfshættir sem eiga að auka framleiðslu og 

framleiðni í landbúnaði sem viðheldur vistkerfum og dregur úr hættu vegna 

loftslagsbreytinga. 

3. Stuðlað verði að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir einstaklinga á öllum aldri. 

4. Aðgangur allra að góðri menntun verði tryggður og stuðlað verði að tækifærum 

allra til náms. 

5. Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd kvenna og stúlkna efld. 

6. Tryggt verði aðgengi og sjálfbær nýting á hreinu vatni og salernisaðstöðu. 

7. Öllum verði tryggður aðgangur að öruggri og sjálfbærri orku. 

8. Stuðlað verði að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi 

atvinnutækifærum fyrir alla. Unnið verði að því að nýta auðlindir til neyslu og 

framleiðslu og leitast við að draga úr hagvexti sem gengur á náttúruna.  

9. Byggðir verði upp innviðir fyrir alla sem stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu og 

mannsæmandi atvinnutækifærum.  

10. Dregið verði úr ójöfnuði bæði innanlands sem og á milli landa.  

11. Borgir og íbúðasvæði verði gerð aðgengileg og auðnotuð, örugg og viðnámsþolin. 

12. Tryggð verði sjálfbær neyslu og framleiðslumynstur. Framkvæmd verði áætlun 

um sjálfbæra neyslu og framleiðslu allra landa. Sóun matvæla bæði á 

smásölumarkaði sem og hjá neytendum hafi minnkað um helming á hvern 

einstakling á jörðinni í síðasta lagi árið 2030. Einnig verði nýting í 

matvælaframleiðslu og hjá birgðakeðjum bætt og forvarnir hafi leitt til þess að 

minni úrgangur, aukin endurvinnsla og endurnýting dragi verulega úr sóun. 

Tryggt verði að fólk um allan heim sé upplýst og meðvitað um sjálfbæra þróun og 

hvernig það getur lifað í sátt við náttúruna.  

13. Gripið verði til aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra. 

14. Hafið og auðlindir þess verði verndaðar á sjálfbæran hátt í því skyni að stuðla að 

sjálfbærni þeirra.  
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15. Sjálfbær vistkerfi verði vernduð og endurheimt. Stuðlað verði að sjálfbærri 

nýtingu þeirra og sjálfbærnistjórnun skógaauðlinda. Barist verði gegn stækkun á 

eyðimörkum, jarðvegseyðing verði stöðvuð og landgæði endurheimt. Lögð verði 

áhersla á að endurheimta skóga, votlendi, fjalllendi og þurrkasvæði. 

16. Stuðlað verði að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla og þeir fái jafnan 

aðgang að réttarkerfi ásamt því að byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir fyrir 

alla. 

17. Blásið verði lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun. 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.b). 

 Þessi markmið eiga að örva aðgerðir næstu fimmtán ár fyrir mannkynið allt sem og 

jörðina alla (Stjórnarráð Íslands, e.d.b). Ríkisstjórn Íslands samþykkti í júní árið 2018 að 

forgangsraða 65 af 169 undirmarkmiðum heimsmarkmiðanna og eiga þessi forgangsmarkmið 

að endurspegla áherslu stjórnvalda við innleiðinguna næstu árin. Einnig verður lögð áhersla á 

að miðla reynslu og þekkingu Íslendinga til annarra þjóða heimsins (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.c). Þau heimsmarkmið sem snúa beint að verkefni höfundar eru þau sem koma inn á 

sjálfbærni í matvælaframleiðslu þar sem auka á matvælaframleiðslu á þann hátt að hún dragi 

úr hættu vegna loftslagsbreytinga ásamt því að viðhalda vistkerfum. Einnig það markmið að 

sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð og að matvælasóun á öllum stigum muni 

minnka verulega fram til ársins 2030. Eitt það mikilvægasta er að grípa á til aðgerða gegn 

loftslagbreytingum og áhrifum þeirra. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 
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4.2 Sjálfbærni og matarsóun 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að sjálfbærni snýst um samspil umhverfis, efnahags, 

samfélags og velferðar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þegar horft er til þess 

hvaða áhrif matarsóun hefur þá kemur fram í skýrslu Matvæla og landbúnaðarstofnunar 

Sameinuðu þjóðanna að hún hefur áhrif á þrjá þætti sjálfbærni en þeir eru umhverfislegir, 

efnahagslegir og félagslegir (FAO, 2013). 

Í matarsóun felast mikil umhverfisvandamál. Í könnun Maskínu (2015) sem fjallað var 

um hér að framan kemur fram að aðeins 11% svarenda segja að ástæða þess að þeir myndu 

draga úr matarsóun væri til að minnka umhverfisáhrif og því má áætla að almenningur geri 

sér ekki nógu mikla grein fyrir áhrifum matarsóunar. Áhrif matarsóunar á umhverfisþætti eru 

mikil vegna þess að framleiðsla á matvælum leiðir til losunar gróðurhúsalofttegunda. FAO 

hefur áætlað að 3,3 tonn af útblæstri gróðurhúsalofttegunda komi frá matvælum sem eru 

framleidd en komast aldrei á borð neytenda og er hlutur Evrópubúa um það bil 15% af þessu 

magni. Það eru einungis Bandaríkin og Kína sem losa meira magn af 

gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið (Gustavsson o.fl., 2011). Meirihluti þeirra 

matvæla sem sóað er hér á landi er urðaður. Það krefst sífellt meira landssvæðis og það leiðir 

einnig til myndunar og losunar á gróðurhúsalofttegundum ásamt því að vera jarðvegs-, 

vatns- og lyktarmengandi. Þegar lífrænn úrgangur brotnar niður við urðun þá myndast 

metangas en það er mjög öflug gróðurhúsalofttegund (Matarsóun, e.d.c). 

 Með því að draga úr matarsóun má draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og nýta betur 

auðlindir jarðar (FAO, 2013). Á vefsíðu Umhverfisstofnunar er grein sem fjallar um áhrif 

losunar gróðurhúsaloftegunda og þar segir meðal annars að losun þeirra auki 

gróðurhúsaáhrif á jörðinni sem valda hnattrænni hlýnun og loftslagsbreytingum. 

Gróðurhúsalofttegundir eru þær lofttegundir sem gleypa í sig varmageislun frá jörðinni og 

valda gróðurhúsaáhrifum. Þær er að finna í litlu magni í andrúmloftinu en með aukinni losun 

þessara efna út í andrúmsloftið þá eykst hlýnunarmáttur þeirra og hitastig jarðar hækkar. 

Þessar lofttegundir eiga það sameiginlegt að hafa langan líftíma í andrúmsloftinu 

(Umhverfisstofnun e.d.a).  

 Afleiðingar eru meðal annars þær að gróðurbelti færast til, breytingar verða á mynstri á 

úrkomu og yfirboð sjávar hækkar með þeim afleiðingum að flóðahætta eykst á frjósömum og 

þéttbýlum svæðum. Að öllum líkindum munu loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra auka á 

þann vanda sem er fyrir og steðjar að mannkyninu öllu (Umhverfisstofnun, e.d.b). 

Í skýrslu um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum árin 2018 til 2030 sem Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið gaf út í september árið 2018 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018) 

segir að meginmarkmið þessarar aðgerðaáætlunar sé að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum svo að Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar 
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gagnvart Parísarsamkomulaginu til ársins 2030. Þar kemur einnig fram að veita skuli auknu 

fjármagni til verkefna sem miða að því að minnka matarsóun vegna þess að með því er hægt 

að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem losna við matvælaframleiðslu. 

Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum á að taka heildstætt á allri losun og ná heildstætt til 

tækifæra til að kolefnisbinda (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). 

Í skýrslu Matvæla og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO, 2013) kemur 

fram að við matvælaframleiðslu er gríðarlegt magn af vatni notað en magn þess vatns sem 

fer til spillis vegna matarsóunar ár hvert er 250 km³ en það jafngildir árlegu rennsli árinnar 

Volgu í Rússlandi en hún er jafnframt lengsta á Evrópu eða 37 þúsund kílómetrar. Eins og 

nærri má geta þá þarf mikið landsvæði til framleiðslu, bæði á korni og eins í fóður fyrir 

skepnur. 1,4 milljarðar hektara af landsvæði fer undir framleiðslu á þeim mat sem hent er og 

eru það 30% af því landbúnaðarsvæði sem er í heiminum (FAO, 2013). Nauðsynlegt er að 

vera meðvitaður um hvaða áhrif það hefur að sóa matvælum sama á hvaða stigi sóunin er, 

við framleiðslu, vinnslu, flutning sölu eða neyslu. Vegna þess að við matarsóun þá er ekki 

aðeins verið að henda ónýttum matvælum heldur er verið að ganga á auðlindir jarðar ásamt 

því að hafa áhrif á andrúmsloftið með losun gróðurhúsalofttegunda. Mikilvægt er að 

einstaklingar geti ekki leyft sér að vera aðeins hér og nú heldur verða allir að hugsa til 

framtíðar. 

4.3 Sjálfbærnihugtakið og skólastarf 

Í grunnskólalögum kemur fram að hlutverk grunnskóla er meðal annars að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir grunnskólans eiga meðal annars að mótast af lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð og 

umhyggju. Einnig kemur fram að grunnskólinn á að stuðla að alhliða þroska og velferð hvers 

og eins. Grunnskólinn á að stuðla að víðsýni hjá nemendum og auka skilning þeirra á skyldum 

einstaklinga við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Skólastarfið á einnig að leggja 

grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að einn af sex grunnþáttum menntunar er sjálfbærni 

ásamt læsi, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Þessir 

grunnþættir eiga að móta skólastarfið og er þeim ætlað að endurspeglast í starfsháttum 

skóla, samskiptum og skólabrag (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Grunnþátturinn um sjálfbærni er mjög mikilvægur vegna þess að hann hefur ekki aðeins áhrif 

hér og nú heldur hefur hann einnig áhrif á komandi kynslóðir. Fræða þarf nemendur um 

neysluvenjur og til þess að hægt verði að breyta þeim er um að gera að byrja sem fyrst 

(Sigrún Helgadóttir, 2013). 
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Í ritröð um grunnþætti menntunar, Sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013) kemur fram að 

þekking og færni í öllum grunnþáttunum sé mikilvæg til að hægt verði að þróa íslenskt 

samfélag til sjálfbærni því án sjálfbærni þá nást ekki markmiðin um aðra grunnþætti. Þar 

kemur einnig fram að það þarf samtakamátt til að leysa þann vanda sem steðjar að vegna 

rýrnunar gæða jarðar. Auðlindir jarðarinnar er sameign okkar allra sem búum á þessari jörð 

og mikilvægt er að þær séu nýttar á skynsaman hátt. Skólinn á að fræða nemendur um að 

matarsóun hefur áhrif á auðlindir og kenna þeim aðferðir sjálfbærrar þróunar. Markmiðið 

með sjálfbærri þróun er að koma í veg fyrir að gengið verði á auðlindirnar ásamt því að þær 

verði nýttar á hófsaman hátt. Breyta þarf neysluvenjum og sættast við hófsemi til að koma í 

veg fyrir ofnýtingu. Forsenda fyrir sjálfbærni er að fólk menntist og skilningur á ástandi jarðar 

verði almennur. Sjálfbær þróun sem er samþætt úr umhverfismálum, efnahagsmálum og 

samfélagsmálum er algjör lífsnauðsyn til að lífið hér á jörð verði mannsæmandi fyrir alla. 

Menntun til sjálfbærni þarf að kenna með fjölbreyttum kennsluaðferðum til að árangur náist 

og lykilatriði við kennslu í sjálfbærni er að kennarar hafi góða þekkingu og skilning á 

sjálfbærri þróun og vilja til að vinna sjálfir í takt við hana. Menntun til sjálfbærni er leið til að 

breyta viðhorfum nemenda til umhverfis síns og efla samkennd og væntumþykju til náttúru 

og samfélags (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

4.4 Sjálfbærni, virðing og ábyrgð 

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla þá felur sjálfbærni í sér virðingu fyrir 

umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti í nútímasamfélagi sem og 

fyrir komandi kynslóðir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Einnig kemur fram í 

kaflanum um hæfniviðmið fyrir heimilisfræði að mikilvægt er að heimilisfræðin taki mið af 

umhverfissjónarmiðum og veiti innsýn í vistfræði og glæði áhuga á umhverfisvernd og 

sjálfbærum lífsháttum. Einnig er mikilvægt að nemendur verði upplýstir neytendur og læri að 

velja matvörur og aðrar neysluvörur með því að lesa á umbúðir og vera gagnrýnir á 

auglýsingar og upplýsingar sem þeim berast frá umhverfi og fjölmiðlum. Mikilvægt er að efla 

með nemendum kostnaðarvitund um heimilishald, ekki síst miðað við eigin neyslu og 

fjölskyldunnar og læri að gera innkaup á hagkvæman hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Það er mikilvægt að nemendur læri að vera meðvitaðir 

um umhverfið og að þeir verði gagnrýnir á nýtingu auðlinda jarðar. Það er ekki að 

ástæðulausu að sjálfbærni var ákveðin sem einn af grunnþáttum menntunar þegar nýjasta 

Aðalnámskráin var gefin út árið 2011. Í henni segir að grunnþættirnir snúist um læsi á 

samfélag, menningu, umhverfi og náttúru. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og 

getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélaginu, breyta því og þróa 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í ritröð um grunnþætti menntunar, heftinu 
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um sjálfbærni, segir að á tímum sem þessum þar sem hnattræn hlýnun á sér stað á methraða 

er ekki hægt að líta fram hjá þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir. Ábyrgðin liggur hjá 

öllum og því þurfa allir að taka á því. Vegna þeirrar sérstöðu manna að geta bæði mótað 

umhverfi sitt og líka breytt markvisst hegðun sinni og atferli þá á mannkynið möguleika á að 

snúa þessari óheillaþróun við (Sigrún Helgadóttir, 2013). Þar eru skólar í lykilstöðu. Með því 

að hafa hugtakið sjálfbær þróun að leiðarljósi í öllu skólastarfi læra börn að bera ábyrgð, 

njóta og virða náttúruna og efla siðferðisvitund, gera sér grein fyrir gildi umhverfisverndar og 

verða þannig meðvitaðri um mikilvægi eigin framlags til að koma í veg fyrir og takast á við 

umhverfisspjöll (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009). 

Sjálfbærni eða sjálfbær þróun er ekki eitthvað sem á að kenna sem sjálfstætt fag heldur á 

fræðslan og umræðan að vera samofin allri kennslu vegna þess að þetta er viðhorf sem allir 

verða að tileinka sér. Því fyrr sem nemendur kynnast þessu hugtaki og því fleiri tækifæri sem 

þeir fá til að taka þátt í umræðum um það þá er líklegra að þeir komi til með að tileinka sér 

þá hugsun sem felst í sjálfbærni og sjálfbærri þróun. Í doktorsritgerð Auðar Pálsdóttur (2014) 

kemur fram að kennurum finnst þau viðfangsefni sem felast í menntun til sjálfbærni 

vandasöm, sérstaklega sá þáttur að markmið menntunarinnar sé geta til aðgerða. Breytingar 

á námskrá krefjast þess að kennarar breyti kennsluháttum og endurskoði starfið sitt og eigin 

hæfni ásamt því að breytinga á hlutverki bæði kennara og nemenda er krafist. Skapa þarf 

kennurum tækifæri til aukins samstarfs en með því skapast aðgengi að mikilvægum 

sameiginlegum upplýsingum til að skilja og þróa betur skólastarfið (Auður Pálsdóttir, 2014). 
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5 Rannsókn 

Rannsókn höfundar þar sem leitað var svara við því hversu mikið magn af matvælum fór í 

ruslið hjá nemendum í 5. bekk og úr hvaða fæðuflokkum, var unnin upp úr gögnum sem 

aflað var í ProMeal rannsókninni. Þeirri rannsókn var ætlað að svara eftirfarandi spurningum: 

Var samband milli fæðuvals barna í skólanum og heildarmataræðis? Hvaða áhrif höfðu 

skólamáltíðir á frammistöðu barna í skólanum og hegðun í skólastofunni? Hvaða væntingar 

höfðu 10 ára nemendur til skólamáltíða? Hvaða áhrif hafði skipulag skólamáltíða, umhverfi 

þar sem þeirra var neytt og félagsleg samskipti á fæðuval nemenda? Einnig voru skoðuð 

sérstaklega kynjaáhrif, áhrif félagslegrar stöðu nemenda og viðhorf foreldra til heilsu barna 

sinna. Leitast var við að bera niðurstöðurnar saman milli landa, meðal annars vegna þess að 

lög og reglugerðir um skólamáltíðir eru mismunandi í þátttökulöndunum. Skólamáltíðir eru 

fríar í Svíþjóð og Finnlandi, niðurgreiddar á Íslandi og jafnframt mega nemendur koma með 

nesti að heiman, og nemendur koma eingöngu með nesti að heiman í Noregi. Gagnaöflun 

fór fram veturinn 2013–2014 í þátttökulöndunum fjórum. Heildarmataræði nemenda var 

metið með spurningalista um fæðuval sem foreldrar/forráðamenn svöruðu. Ljósmyndir af 

skólamáltíðum og nesti barnanna voru notaðar til að meta gæði og magn þess matar sem var 

á diskunum og því sem börnin leifðu eftir máltíðina. Hegðun og athygli nemenda í 

skólastofunni í tiltekinn tíma eftir máltíð var metin með kerfisbundnum aðferðum (Waling 

o.fl., 2016).  

Í þessum kafla verður fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni, 

þátttakendur kynntir og sagt frá hvernig gagna var aflað. Einnig verður fjallað um siðferðileg 

atriði varðandi rannsóknina sjálfa og kynnt hvernig úrvinnsla gagna fór fram. 

5.1 Aðferð 

Í ProMeal rannsókninni var eigindlegum og megindlegum gögnum safnað en í þeim hluta 

rannsóknarinnar sem hér er til umfjöllunar eru eingöngu notuð megindleg gögn sem aflað 

var hér á Íslandi. Megindleg rannsóknaraðferð einkennist af því að upplýsingum er safnað á 

tölulegu formi á hlutlægan og kerfisbundinn hátt. Tölfræðilegum aðferðum er beitt við 

framsetningu og túlkun gagna. Megindlegar rannsóknir gefa upplýsingar um fjölda, algengi, 

hlutfall ásamt sambandi og mun á milli mismunandi þátta. Þær kröfur eru gerðar til 

megindlegra rannsókna að þær séu kerfisbundnar og nákvæm rannsóknaráætlun sé gerð í 

upphafi og að henni sé fylgt eftir. Einnig þarf hún að vera skýr til að hægt sé að endurtaka 

rannsóknina. Rannsakandinn verður að vera hlutlægur við mælingar og mat á niðurstöðum 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 
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5.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 224 nemendur fæddir árið 2003 í 5. bekk í sex grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu skólaárið 2013 til 2014. Drengir voru 51% þátttakenda og stúlkur 49%. 

Þátttökuskólarnir voru valdir með þægindavöldu úrtaki. 

5.3 Gagnaöflun  

Í grunnskólunum sex voru mötuneyti þar sem boðið var upp á heitar og/eða léttar máltíðir. 

Starfsfólk mötuneytanna skammtaði nemendum aðalréttinn: kjöt, fisk, súpu, kartöflur, sósu 

og brauð og þess háttar. Nemendur gátu sjálfir valið sér ávexti og grænmeti ásamt salatbar. 

Tveir þessara skóla buðu upp á aðkeyptan hitaðan mat, í tveimur skólanna voru matráðar 

sem elduðu matinn og í tveimur skólanna störfuðu lærðir kokkar. 

Gögnin sem notuð voru í þessari rannsókn eru hluti gagna sem aflað var í ProMeal 

rannsókninni. Gögnum var safnað á þann hátt að ljósmyndir voru teknar af skömmtuðum 

máltíðum og matarafgöngum nemenda á fimm daga tímabili. Samtals voru teknar 3928 

ljósmyndir af matarafgöngum í allri rannsókninni en í þessu verkefni voru notaðar þær 1067 

ljósmyndir sem teknar voru hér á landi. Myndir voru teknar bæði af þeim mat sem nemendur 

fengu í skólamötuneytinu sem og þeim mat sem þeir komu með að heiman. Einnig voru 

teknar myndir af heilum og hálfum viðmiðunarskömmtum af þeim máltíðum sem voru í boði 

og skammtaðir voru af starfsfólki mötuneyta viðkomandi skóla. Viðmiðunarskammtarnir áttu 

að endurspegla áætlaða þörf barnanna. Eftir myndatökuna voru öll matvæli 

viðmiðunarskammta vigtuð. Þjálfaðir vísindamenn áætluðu síðan þyngd matvæla barnanna 

út frá ljósmyndunum og báru þær saman við ljósmyndirnar af hálfu og heilu 

viðmiðunarskömmtunum þar sem þyngd var þekkt. Magn hverrar fæðutegundar var áætlað 

út frá myndunum og skráðar í Exel töflugrunn (Waling o.fl., 2016).  

5.4 Úrvinnsla gagna  

Við útreikninga voru notuð tölfræðiforritin IMB SPSS Statistic 24 og Microsoft Exel 2016. 

Niðurstöður í töflum fyrir afganga eru sýndar sem miðgildi og fjórðungsspönn Til að bera 

saman mælingar milli hópa var notað Kruskal- Wallis próf fyrir ónormaldreifða leif til að 

kanna hvort að eintóm úrtakadreifing sé trúleg skýring á muni á milli hópa. Marktækni var 

miðuð við 95%. Einnig voru gögn sett upp í kassaritum (e. boxplot) til að gera grein fyrir 

dreifingu innan hvers fæðuflokks. P-gildi fyrir núlltilgátu er líkurnar á því að draga úrtak sem 

er jafn langt eða lengra frá núlltilgátunni og við höfum dregið ef allar forsendur líkans 

standast og núlltilgátan er sönn.  

Ef við tökum ákvörðun um að halda núlltilgátu eða hafna henni getum við gert 

tvennskonar villur, villur af tegund 1 ef við höfnum núlltilgátunni þegar hún er í raun og veru 
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sönn og villur af tegund 2 ef við höldum núlltilgátunni þegar hún er í raun og veru ósönn. Séu 

alfamörk (oftast 0,05) notuð eru þau tíðni villa af tegund 1 til lengdar að gefnum forsendum 

líkans (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2015). 

Ef alfamörk hafa verið fest þá eru líkur á villu af tegund 2 að gefnum forsendum 

skilgreindar en ekki almennt þekktar fyrir óstaðlaða áhrifastærð. Ef við drögum líkurnar á 

villu af tegund 2 frá einum fáum við líkurnar á að gera ekki villu af tegund 2 sem oft eru 

kallaðar tölfræðileg afköst (e. statistical power) (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 

2015). 

Tilgátupróf með óþekkt afköst eru vafasöm. Það er ekki erfitt að sjá að eftir því sem 

afköst minnka þá aukast líkur á að áhrif séu ofmetin, gefið að þau séu marktæk (stundum 

kallað villur af tegund M). Ef afköst eru minni en 0,5 er ofmat nauðsynlegt til að áhrif nái 

marktekt. Ef gerður eru endurtekinn samanburður safnast líkur á villum upp. Hægt er að hafa 

hemil á villum af tegund 1 með leiðréttum alfamörkum en líkur á villum af tegund 2 og 

„tegund M“ aukast þá á móti (Gelman og Carlin, 2014). 

Það er því ekki ráðlegt að gera leitandi greiningar með endurteknum samanburði og 

velja út „marktæk“ áhrif til túlkunar. Líkur á að villur af tegund 1 og 2 hafi verið gerðar í 

leitandi greiningu eru verulegar og hættan á að „marktæk“ áhrif séu ofmetin er veruleg. Ef 

mjög margir samanburðir eru gerðir er sigtun eftir marktekt líklegast ígildi þess að horfa á 

gögnin í spéspegli. Skynsamlegra er að horfa á gögnin án marktektarprófana en sýna meiri 

varfærni í túlkun eftir því sem dreifing breytunnar sem er skoðuð er meiri, enda helst 

úrtakadreifni í hendur við dreifni (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2015). 

Við bætist að í félags- og menntavísindum er það oft fyrirfram mjög ósennilegt að 

núlltilgáta um nákvæmlega engin áhrif sé sönn og því ekki vísindalega áhugavert hvort hægt 

sé að hafna henni (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2015). 

5.5 Siðferðileg atriði 

Áður en rannsóknin fór fram voru fengin leyfi frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar 

og Menntasviði Kópavogs. Því næst var leyfi fengið hjá skólastjórnendum og í kjölfarið 

skriflegt leyfi frá foreldrum/forráðamönnum nemenda með undirritun samþykkisyfirlýsingar. 

Nemendur gátu neitað þátttöku þó að foreldrar/forráðamenn hefðu skrifað undir. Engum 

persónugreinanlegum upplýsingum var safnað nema með upplýstu samþykki foreldra. 

Þátttakendum var gefið númer og eingöngu unnið með gögn undir númerum. Fyllsta 

trúnaðar við þátttakendur var gætt í hvívetna. Einnig var fengið leyfi hjá Vísindasiðanefnd 

(sjá fylgiskjal) og Persónuvernd var látin vita af þessari rannsókn (Waling o.fl., 2016).  
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6 Niðurstöður 

Meginrannsóknarspurning þessa verkefnis var að leita svara við hversu mikið magn af 

matvælum fór í ruslið hjá nemendum í 5. bekk í sex íslenskum grunnskólum og úr hvaða 

fæðuflokkum þau voru. Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum þeim hluta rannsóknar 

ProMeal sem beinast að matarsóun í íslenskum grunnskólum og byggja niðurstöður á því 

magni af mat sem hent var í 5. bekk í sex grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu í fimm daga. 

Þátttakendur voru alls 224 og flestir voru skráðir í mat í skólamötuneyti í sínum skóla en 

nokkrir komu með nesti að heiman. Allar tölur í töflum eru reiknaðar í grömmum. Alls verða 

skoðaðir 10 fæðuflokkar en þeir eru:  

• Mjólkurvörur  

• Ostar 

• Kornmatur: brauð, kökur, hrísgrjón og pasta 

• Kartöflur  

• Grænmeti  

• Ávextir og ber  

• Kjötvörur  

• Fuglakjöt 

• Fiskur: fiskafurðir og skeldýr  

• Súpur, sósur og áleggssalöt  

Það sem verður skoðað er heildarmatarsóun skólanna sex ásamt meðaltali á hvern 

nemanda og heildarsóun eftir kyni í hverjum skóla fyrir sig. Einnig verður skoðað 

heildarmagn sóunar í grömmum í hverjum fæðuflokki og eftir kyni hjá þeim nemendum sem 

leifðu matvælum og leifar mismunandi fæðuflokka verða skoðaðar.  

Í gagnasafninu var ekki er gerður greinarmunur á því hvort nemendur hafi sleppt því að 

fá sér að borða úr einhverjum fæðuflokki eða hvort þeir hafi klárað matinn úr þeim flokki. 

Þess vegna er aðeins unnið úr þeim gögnum þar sem um matarleifar var að ræða. 
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Tafla 1: Heildarmagn afganga eftir tegundum máltíða. 

 Skólar   
Fjöldi 

nemenda 
 (n)  

Skólamáltíð 
(n) / (g)  

Nesti  
(n) / (g) 

Bæði 
skólamáltíð og 

nesti 
 (n) / (g)  

Afgangar 
samtals 

 (g)  

Meðaltal á 
hvern nemenda 

(g)  

Skóli 1  19  83 / 5204 9 / 267   5471 288 

Skóli 2  38  160 /14416  10 / 281 3 / 360 15057 396 

Skóli 3  25  99 / 6171 21 / 198   6369 255 

Skóli 4  58  199 / 8119 79 / 1680 3 / 361 10159 177 

Skóli 5  32  146 /7334 5 / 520 1 / 90 7944  248  

Skóli 6  52  152 / 11271 95 /2906   14177  273 

Samtals  224  839 / 52515 219 / 5852 7 / 811 59176 Meðaltal: 272  

Taflan sýnir heildarmagn afganga í grömmum ásamt því að sýna fjölda nemenda og máltíða í hverjum skóla. 

 

Í töflu 1 sést heildarmagn þeirra matvæla sem nemendur í 5. bekk í skólunum sex 

leifðu á fimm daga tímabili og það voru 59,176 kg. Einnig kemur fram í töflunni 

heildarfjöldi nemenda í hverjum skóla fyrir sig ásamt fjölda þeirra máltíða sem neytt var á 

rannsóknartímabilinu bæði frá mötuneyti og nesti að heiman. Heildarfjöldi þátttökumáltíða í 

skólunum sex var 1065. Minnsta matarsóunin að meðaltali var í skóla fjögur, sá skóli var með 

flesta nemendur eða 58. Heildarmagn matarleifa var 10,159 kg eða 177 g á hvern nemanda 

að meðaltali. Mesta sóunin var í skóla númer tvö. Í honum voru 38 þátttakendur og var 

heildarmagn þeirra matvæla sem sóað var 15,057 kg eða 396 g að meðaltali á hvern 

nemanda. Munurinn á þeim skóla þar sem mesta sóunin var og þeim skóla þar sem minnsta 

sóun var er 219 g að meðaltali á hvern nemanda. Heildarmeðaltal matarsóunar er 272 g á 

hvern nemanda í þessari rannsókn. Tafla 1 sýnir einnig þrjár mismunandi tegundir af 

máltíðum hjá nemendum á fimm daga tímabili. Um er að ræða skólamáltíð og nesti, ásamt 

nesti og skólamáltíð saman hjá nokkrum nemendum. Alls voru 839 máltíðir flokkaðar sem 

skólamáltíðir, 219 máltíðir voru nesti að heiman og í sjö skipti voru nemendur að snæða 

skólamáltíð og nesti á sama tíma. Heildarmagn matarleifa frá skólamáltíðum var 52,515 kg 

og heildarmagnið af því nesti sem fór í ruslið var 5,852 kg á rannsóknartímabilinu. Leifar af 

þeim máltíðum sem voru samsettar af skólamáltíð og nesti vógu samtals 811 g. Ef 

heildarmagn matarleifa er uppreiknað fyrir eitt skólaár sem er 37 vikur þá er um að ræða 2,2 

tonn af matarleifum frá nemendum í 5. bekk í sex grunnskólum. 
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Tafla 2: Afgangar í grömmum eftir skólum og kynjum hjá þeim nemendum sem leifðu mat. 

 

Tafla 2 sýnir heildarsóun í grömmum og í töflunni má sjá heildarmagn afganga í hverjum fæðuflokki fyrir sig í grömmum. Mesta heildarsóunin 

var í fæðuflokknum kornmatur: brauð, kökur, hrísgrjón og pasta þar sem nemendur leifðu samtals 11,902 kg. Álíka mikil sóun var í flokkunum 

grænmeti 6,799 kg, súpur, sósur og áleggssalöt 6,523 kg, fiski og fiskafurðum 6,457 kg og ávöxtum 6,328 kg. Minnsta sóunin var í flokki osta eða 

1,73 kg. 

     Mjólkurvörur (g)  Ostar (g)  Kornmatur (g)   Kartöflur (g)   Grænmeti (g)   Ávextir (g)   Kjötvörur (g)   Fuglakjöt (g)   Fiskur (g)   Súpur og sósur (g)  

    

 Skóli 1  
 Drengir  390   370 425 630 347 453   473 129 

 Stúlkur  169 24 219 40 368 414 282   180 130 

 Skóli 2  
 Drengir  214 74 1575 905 908 815 671 837 1026 1228 

 Stúlkur  190 56 1348 320 685 815 563 455 890 1012 

 Skóli 3  
 Drengir  330 21 437 360 70 229 119   268 174 

 Stúlkur  509   524 554 261 660 522   593 175 

 Skóli 4  
 Drengir  543 66 1305 215 741 101 215 163 807 842 

 Stúlkur  288 115 1505 135 573 185 314 302 249 838 

 Skóli 5  
 Drengir  825 42 432 390 654 131 215   518 178 

 Stúlkur  277 21 1147 460 746 725 243   320 378 

 Skóli 6  
 Drengir  1252 435 1924 285 479 826 586 29 643 522 

 Stúlkur  363 219 1116 60 684 1080 490 342 490 917 

Samtals 5350 1073 11902 4149 6799 6328 4673 2128 6457 6523 
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Tafla 3: Afgangar í grömmum eftir fæðuflokkum. 

Fæðuflokkar  
Fjöldi 

(n) 
Skóli 1 

Fjöldi 
(n) 

skóli 2 
Fjöldi 

(n) 
skóli 3 

Fjöldi 
(n) 

Skóli 4 
Fjöldi 

(n) 
Skóli 5 

Fjöldi 
(n) 

Skóli 6 P gildi 

 Mjólkurvörur (g) 
miðgildi (25;75%)  

18 12 (4;19) 33 11 (8;14) 17 34 (21;68) 34 11 (6;22) 25 12 (4;19) 36 13 (6;65) 0,000 

Ostar (g) miðgildi 
(25;75%) 

1 24 (24;24) 17 7 (6;9) 3 8 (5;.) 15 5 (5;10) 18 3 (5;1) 29 9 (5;38) 0,002 

 Kornmatur (g) 
miðgildi (25;75%)  

19 4 (2;7) 36 28 (15;46) 23 5 (3;8) 47 18 (7;30) 29 18 (4;53) 41 14 (7;32) 0,000 

 Kartöflur (g) miðgildi 
(25;75%)  

10 25 (9;46) 22 40 (10;61) 17 25 (13;45) 11 40 (20;45) 17 25 (23;33) 6 55 (29;63) 0,303 

 Grænmeti (g) miðgildi 
(25;75%)  

18 16 (9;22) 34 18 (9;31) 12 20 (11;29) 40 15 (7;25) 28 10 (3;16) 36 13 (8;22) 0,092 

 Ávextir (g) miðgildi 
(25;75%)  

19 16 (13;18) 33 21 (10;30) 14 16 (2;24) 10 4 (2;55) 14 45 (23;63) 33 23 (10;40) 0,009 

 Kjötvörur (g) miðgildi 
(25;75%)  

14 27 (17;50) 31 20 (10;29) 14 24 (18;47) 27 10 (4;19) 15 30 (15;45) 28 34 (14;51) 0,000 

 Fuglakjöt (g) miðgildi 
(25;75%)  

  15 79 (69;114)   15 21 (11;45)   11 15 (15;29) 0,000 

 Fiskur (g) miðgildi 
(25;75%)  

12 27 (23;55) 32 34 (20;49) 18 21 (9;44) 28 31 (16;42) 26 15 (8;26) 22 39 (10;65) 0,010 

 Súpur og sósur (g) 
miðgildi (25;75%)  

15 14 (5;19) 35 17 (10;29) 20 8 (5;15) 41 10 (6;19) 25 11 (7;23) 30 15 (7;37) 0,015 

Tafla 3 sýnir afganga í grömmum eftir fæðuflokkum sem var reiknað í miðgildi og fjórðungsspönn ásamt p gildi (< 0,05). Einnig sýnir taflan fjölda 

þeirra nemenda sem leifðu matvælum í hverjum fæðuflokki fyrir sig. Í skólum 1, 3 og 5 var ekki boðið upp á fuglakjöt á rannsóknartímabilinu. P-

gildin sýna að það var marktækur munur á milli skólanna en ákveðið var að skoða marktektina ekki nánar þar sem fáir þátttakendur standa á 

bak við tölurnar og hættan á villutegund 1 og villutegund 2 eykst við hvert marktektar próf eins og Spearmans-prófið sem eðlilegast væri að 

gera í kjölfarið á Mann-Whitney prófinu.  
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Eftirfarandi kassarit sýna dreifingu á leifum fæðuflokkanna eftir skólum reiknað í miðgildum 

hjá hvoru kyni fyrir sig. Eingöngu voru notuð gögn frá þeim nemendum sem leifðu mat.  

 
 
 

Mynd 8: Dreifing afganga allra fæðuflokkana. 

 

Mynd 8 sýnir dreifingu heildarsóunar milli skólanna sex reiknað í miðgildi hjá hvoru kyni fyrir 

sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem leifðu 

matvælum.  
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Mynd 9: Dreifing afganga mjólkurafurða. 

 

Mynd 9 sýnir dreifingu afganga mjólkurafurða milli skólanna reiknað í miðgildi hjá hvoru kyni 

fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem leifðu 

mjólkurafurðum. Sóunin var mest í skóla 3 og hjá drengjum í skóla 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 

Mynd 10: Dreifing ostaafganga. 

 

Mynd 10 sýnir dreifingu afganga í ostaflokknum milli skólanna sex reiknað í miðgildi hjá 

hvoru kyni fyrir sig á rannsóknatímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum 

sem leifðu ostum. Sóunin var mest hjá drengjum í skóla 6. 
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Mynd 11: Dreifing afganga kornmatar. 

 

Mynd 11 sýnir dreifingu afganga í flokknum kornmatur: brauð, kökur, hrísgrjón og pasta milli 

skólanna sex reiknað í miðgildi hjá hvoru kyni fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um 

að ræða gögn frá þeim nemendum sem leifðu kornmat. Dreifing afganganna var frekar jöfn í 

skólunum sex. Útlagarnir voru fleiri hér en í öðrum fæðuflokkum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 
 
 

Mynd 12: Dreifing kartöfluafganga. 

 

Mynd 12 sýnir dreifingu afganga á kartöflum milli skólanna sex, reiknað í miðgildi hjá hvoru 

kyni fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem 

leifðu kartöflum. Mesta sóunin átti sér stað í skóla 2.  
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Mynd 13: Dreifing grænmetisafganga. 

 

Mynd 13 sýnir dreifingu grænmetisafganga milli skólanna sex reiknað í miðgildi hjá hvoru 

kyni fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem 

leifðu grænmeti. Dreifingin var jöfn með nokkrum útlögum. 
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Mynd 14: Dreifing ávaxtaafganga. 

 

Mynd 14 sýnir dreifingu ávaxtaafganga milli skólanna sex reiknað í miðgildi hjá hvoru kyni 

fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem leifðu 

ávöxtum. Mesta sóunin átti sér stað hjá stúlkum í skóla 3 og minnsta sóunin var í skóla 4.  
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Mynd 15: Dreifing kjötvöruafganga. 

 

Mynd 15 sýnir dreifingu afganga kjötvara milli skólanna sex reiknað í miðgildi hjá hvoru kyni 

fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem leifðu 

kjötvörum. Stúlkur í skóla 6 sóuðu mest og drengir í skóla 4 minnst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Mynd 16: Dreifing fuglakjötsafganga. 

 

Mynd 16 sýnir dreifingu á fuglakjötsafgöngum á rannsóknartímabilinu. Fuglakjöt var ekki á 

boðstólnum í skólum 1, 3 og 5. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem leifðu 

fuglakjöti. Mesta sóunin átti sér stað í skóla 2 og minnsta í skóla 6.  
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Mynd 17: Dreifing fiskafganga 

 

Mynd 17 sýnir dreifingu fisks og fiskafurða milli skólanna sex reiknað í miðgildi hjá hvoru kyni 

fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn frá þeim nemendum sem leifðu 

fiski og fiskafurðum. Dreifingin er frekar jöfn á milli skólanna fyrir utan stúlkur í skóla 3 og 5 

og drengi í skóla 6. 
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Mynd 18: Dreifing súpu, sósu og áleggssalatsafganga. 

 

Mynd 18 sýnir dreifingu á afgöngum á súpum, sósum og áleggssalötum milli skólanna sex 

reiknað í miðgildi hjá hvoru kyni fyrir sig á rannsóknartímabilinu. Aðeins er um að ræða gögn 

frá þeim nemendum sem leifðu súpum, sósum og áleggssalati. Mesta sóunin var í skóla 2 og 

hjá stúlkum í skóla 6.  

Af þessum niðurstöðum má sjá að mikill munur er á milli þess skóla sem er með minnstu 

sóunina og þess sem mest leifði, mest var leift af kornmat. Heildarsóunin í skólunum sex var 

59,176 kg á rannsóknartímabilinu. Kassaritin sýna dreifingu hvers fæðuflokks fyrir sig.  

 

 

 
 

 

 



 

63 

7  Umræða  

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni um það hversu mikið magn af matvælum fór í 

ruslið hjá nemendum í 5. bekk í sex íslenskum grunnskólum og úr hvaða fæðuflokkum þau 

voru svarað og fjallað um magn og samsetningu þeirra matvæla sem nemendur leifðu. 

Fjallað verður um ytri áhrif matarsóunar í skólamáltíðum og áhrif fræðslu og 

umbótaáætlana. Einnig verður fjallað um hlutverk grunnskóla við að sporna gegn matarsóun, 

breyttar neysluvenjur og áhrif samfélagsmiðla. Stutt umfjöllun um heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna fylgir þar á eftir og að lokum verður fjallað um næstu skref.  

7.1 Magn og samsetning matvæla sem nemendur leifðu 

 Það sem lagt var upp með við upphaf vinnunnar við þessa ritgerð var að leita svara við því 

hversu mikið magn af matvælum fór í ruslið hjá nemendum í 5. bekk í sex íslenskum 

grunnskólum og úr hvaða fæðuflokkum matvælin voru. Niðurstöðurnar sýna að heildarmagn 

matvælanna sem fóru í ruslið í skólunum sex var samtals 59 kg. Fjöldi nemenda var 224 og 

var því meðaltal þess magns sem fór í ruslið 272 grömm á hvern nemanda. Matvælunum 

sem nemendur leifðu var skipt upp í fæðuflokkana: Mjólkurvörur, ostar, kornmatur: brauð, 

kökur, hrísgrjón og pasta, kartöflur, grænmeti, ávextir og ber, kjötvörur, fuglakjöt, fiskur: 

fiskafurðir og skeldýr, súpur, sósur og áleggssalöt. Mest leifðu nemendur úr fæðuflokkunum 

kornmatur: brauð, kökur, hrísgrjón og pasta, grænmeti og svo súpur, sósur og áleggssalöt.  

Marktækur munur var á sóun í öllum fæðuflokkum nema kartöflum og grænmeti. Það segir 

okkur að þessi munur hafi ekki verið tilviljun og það er mjög áhugavert að velta fyrir af hverju 

hann stafar. Ekki var reynt að finna hvar þessi munur lá þar sem hættan á villum af tegund 1 

og tegund 2 var of mikil.  

Í skóla númer 2 var langmesta matarsóunin eða 15057 g á rannsóknartímabilinu eða 396 

g að meðaltali á hvern nemanda. Þessi skóli skar sig úr hvað varðar magn á sóuðu kornmeti 

með heildarmagnið 2,923 kg og kemur fram í töflum númer 2 og 3 að 36 nemendur af 38 

standi á bak við þetta magn sóunarinnar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við kínversku 

rannsóknina (Liu o.fl., 2016) þar sem fram kom að nemendur leifðu mest af kornmeti. Velta 

má fyrir sér hver ástæðan fyrir þessari miklu sóun hafi verið, hugsanlegt að nemendum hafi 

ekki líkað það sem var í boði. Einnig getur verið um aðrar ytri ástæður sé að ræða eins og til 

dæmis að nemendur séu að fara út í frímínútur og vegna þess gæfu þeir sér ekki tíma til að 

borða. Athyglisvert er að nemendur í þessum sama skóla sóuðu mjög miklu af fuglakjöti, 

skýringin getur verið sú að fuglakjötið sem var í boði var á beini og á myndunum af afgöngum 

mátti sjá að beinin voru illa hreinsuð og mikið kjöt enn á þeim. Það vekur einnig athygli að 

drengir í þessum skóla sóuðu mun meira af kartöflum heldur en stúlkurnar. Hver sem 
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ástæðan fyrir þessari miklu sóun er þá þarf að grípa til aðgerða gegn matarsóun í þessum 

skóla, hér er aðeins um einn árgang að ræða en leiða má líkur að því að þessi mikla sóun sé 

ekkert einsdæmi.  

Niðurstöður fyrir skóla 4 voru einnig mjög áhugaverðar vegna þess að í þeim skóla var 

matarsóunin minnst eða einungis 177 g á mann og heildarsóunin var 10,159 kg og voru 

nemendur samtals 58. Hægt er að velta fyrir sér mögulegum skýringum á ástæðum þess að 

matarsóunin var mun minni í þessum skóla. Hvort nemendur hafi fengið einhverja fræðslu 

um matarsóun, hvort maturinn hafi verið betri en í skóla 2 eða ef til vill komu nemendur 

svangir inn úr frímínútum. Áhugavert væri að skoða þessa tvo skóla nánar til að komast að 

því af hverju munar svona miklu á magni þess matar sem lenti í ruslinu hjá þessum skólum.  

Meðaltal sóaðra matvæla hjá þeim nemendum sem snæddu skólamáltíð var 63 g 

á mann en meðaltal sóaðs nestis var 27 g á mann. Athyglisvert er að sjá þennan mikla mun á 

magni matarleifa eftir því hvort um var að ræða skólamáltíð sem nemendur fengu í skólanum 

eða hvort þeir komu með nesti að heiman. Þetta er mjög áhugavert en leiða má líkur að því 

að nemendur sem koma með nesti að heiman hafi haft eitthvað um það að segja hvaða 

matur það var sem fór í nestisboxið og hann hafi verið þeim betur að skapi og þess vegna 

hafi magn matarleifanna verið minna. Þetta ýtir undir það að mikilvægt er að sá matur sem 

nemendum stendur til boða falli þeim í geði og að hann sé fjölbreyttur. Nemendur voru sjö 

sinnum bæði með nesti að heiman og borðuðu skólamáltíð. Meðaltalið hjá þeim var mun 

hærra eða 116 g af sóuðum mat.  

Þar sem þetta voru ekki nema sjö máltíðir þá er spurning hvort þessar upplýsingar séu 

marktækar. Einnig má velta því fyrir sér hvort þessir nemendur hafi skammtað sér of miklu 

magni af mat, bæði nesti og máltíð frá mötuneyti og því hafi meira magn farið í ruslið en ella. 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að barn komi með nesti að heiman þó það sé skráð 

í mötuneyti. Höfundur þekkir þetta úr eigin starfi því alltaf eru einhverjir nemendur sem vilja 

ekki það sem er á matseðlinum ákveðna daga og velja því að koma með nesti að heiman í 

stað þess að borða ekkert þann dag. Í þannig tilfellum þarf að minna nemendur á að afþakka 

mat úr mötuneyti nema það sé eitthvað sérstakt sem barnið langar í eins og t.d. ávöxt. Í þeim 

tilfellum væri einnig ástæða til að reyna að vinna með matvendni eða nýfælni á mat sem er 

skilgreining á hræðslu við nýjan mat.  

7.2 Ytri áhrif matarsóunar í skólamáltíðum 

Eins og fram kom í niðurstöðukaflanum þá voru tveir skólar með aðkeyptan mat sem var 

fulleldaður á staðnum, tveir voru með matráð og tveir skólar með lærðan kokk. Velta má 

fyrir sér þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar hvort það gæti haft áhrif á 

matarsóun nemenda að þeim hafi fundist maturinn misgóður í þessum skólum. Einnig væri 
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vert að skoða hvort það skiptir máli að nemendur fara í frímínútur fyrir eða eftir 

matartímann og hvort þeir hafi fengið einhverja fræðslu um matarsóun og áhrif hennar. 

Áhugavert væri að gera samanburðarrannsókn þar sem þessir þættir væru skoðaðir nánar, til 

dæmis í þeim skólum þar sem maturinn er aðkeyptur frá sama fyrirtæki og hvort það skiptir 

máli þegar kemur að matarsóun. 

Eins og fram kemur hér að ofan í rannsókninni sem gerð var í grunnskólum í Peking í 

Kína (Liu o.fl., 2016) kom í ljós að þegar nemendur skömmtuðu sér sjálfir mat á diskinn sinn 

þá var mun minna um matarsóun en þegar þeir fengu matinn skammtaðan. Þegar 

nemendum er skammtað á diskana þá má gera ráð fyrir því að eitthvað af þeim mat sem 

þeim er skammtað falli þeim ekki í geð. Nemendur höfðu oft lítið um það að segja hve miklu 

og hverju af aðalrétti var skammtað á diskana þeirra. Þannig má gera ráð fyrir því að í 

einhverjum tilfellum hafi nemendum verið skammtað of mikið magn af einhverri tegund í 

ProMeal rannsókninni. Þegar nemendur skammta sér sjálfir á diskana þá velja þeir það sem 

þeir vilja borða en sleppa því sem þeir vilja ekki. Því væri áhugavert að gera aðra 

sambærilega rannsókn hér á landi í skólum þar sem nemendur skammta sér sjálfir og athuga 

hvort það hafi einhver áhrif á magn þeirra matarleifa sem hent er. Einnig er mikilvægt að 

brýna fyrir nemendum að fá sér frekar minna í einu og fara þá frekar aftur og fá sér á diskinn. 

Þó gæti þarna haft áhrif að oft eru langar raðir við skömmtunarborðin og óvíst að nemendur 

hafi tíma til að fara aftur í biðröðina til að fá meira. Með þannig fyrirkomulagi væri hægt að 

fylgjast með hvaða matvæli það eru sem nemendur velja á diskinn sinn og hvað þeir vilja 

borða. Þá væri hægt að kaupa í matinn og elda í samræmi við það. Með því ætti að vera 

hægt að koma í veg fyrir einhvern hluta matarsóunar í mötuneytum grunnskóla. Það væri 

líka hægt að fara þá leið að fá nemendur til samstarfs um það hvaða matur á að vera á 

boðstólum og hvernig á að matreiða hann.  

Fyrirtæki sem sérhæfir sig í að elda mat og selja til grunnskóla, fyrirtækja og annarra 

stofnanna leggur einmitt áherslu á að hafa matinn einfaldan og eldaðan á þann hátt sem 

nemendum líkar best. Með því að fylgjast með því magni sem nemendur leifðu segjast þeir 

hafa fundið út hvaða matur það er sem börnin vilja borða og er það venjulegur heimilismatur 

eins og grjónagrautur og kjötbollur. Á heimasíðu þessa fyrirtækis kemur einnig fram að með 

því að taka í notkun sjálfsskömmtun þá hefur dregið úr matarsóun og er það í samræmi við 

rannsóknarniðurstöður sem fjallað hefur verið um hér að ofan um að matarsóun er minni 

þegar nemendur skammta sér sjálfir (Skólamatur, e.d.). Annað fyrirtæki sem einnig selur 

fulleldaðar máltíðir til leik- og grunnskóla leggur áherslu á að fullnýta alla uppskeru frá 

íslenskum grænmetisbænum, þar með talið útlitsgallaða vöru og þannig leggur fyrirtækið sitt 

af mörkum varðandi matarsóun (Matartíminn, e.d.). 
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Rannsóknin sem gerð var í Peking (Liu o.fl., 2016) sýndi að mesta matarsóunin hjá 

nemendum átti sér stað í fæðuflokkunum kornvörur og grænmeti en þær niðurstöður 

haldast í hendur við niðurstöður gagna úr ProMeal rannsókninni hér að ofan þar sem fram 

kom að langmest var sóað í fæðuflokknum kornmatur og fylgdi grænmetisfæðuflokkurinn 

þar í kjölfarið. Rannsóknir sem fóru fram grunnskólum í Boston (Cohen o.fl., 2013) 

og Shanghai (Huang o.fl., 2017) sýndu einnig að grunnskólanemendur í þeim löndum leifa 

miklu magni af grænmeti. Þessar niðurstöður eru athyglisverðar og velta má fyrir sér hver 

ástæðan sé. Ef til vill er of mikið magn af þessum matvælum á boðstólum eða of mikið af 

þeim skammtað á diskana. Full ástæða er til að skoða þessar niðurstöður betur og ef til vill 

gera aðra rannsókn til að reyna að finna út hver ástæðan er að nemendur leifa svona miklu 

af kornmeti og grænmeti með það í huga að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir þessa 

óþarfa sóun. Framboð á mat í mötuneytum barna verður að uppfylla þarfir þeirra, ekki bara 

hvað varðar nauðsynleg næringarefni heldur verður hann líka að vera lystugur og falla þeim 

að geði en það er í samræmi við það sem fram kom hjá fyrirtækinu sem framleiðir tilbúinn 

mat fyrir skólamötuneyti (Skólamatur, e.d). Þessi atriði eru ekki hvað síst mikilvæg til að 

draga úr því magni af matvælum sem endar í ruslinu hjá nemendum eins og til dæmis hjá 

nemendum í skóla 2 sem er með langmestu matarsóunina af skólunum sex. Einnig má 

minnast á að niðurstöðurnar úr öllum þessum rannsóknum sem fjallað hefur verið um hér 

ásamt ProMeal rannsókninni sýnir aðeins það magn sem nemendur leifðu, ekki er um að 

ræða heildarmagn matvæla sem endaði í ruslinu frá eldhúsum mötuneytanna.  

7.3 Áhrif fræðslu og umbótaáætlana 

Eins og fram kom í kafla tvö þá hafa verið gerðar rannsóknir á því hversu miklar matarleifar 

hafa komið frá eldhúsum á stofnunum eins og spítölum. Bæði á Landsspítalanum og á 

sjúkrahúsi í Þýskalandi voru gerðar umbótaáætlanir varðandi það að draga úr matarsóun og 

skiluðu þær mjög góðum árangri. Á Landspítalanum dróst matarsóun saman um 40% á 

fjórum árum og á tveggja vikna tímabili fór matarsóunin í mötuneyti þýska sjúkrahússins úr 

tæplega 20% niður í tæplega 13% (Landspítalinn, 2015; Strotmann o.fl., 2017). Þetta framtak 

starfsmanna í eldhúsi Landsspítalans er til fyrirmyndar því það er ekki aðeins að matarsóun 

hefur minnkað heldur hefur einnig verið tekin upp stefna að nota eins umhverfisvænar vörur 

eins og hægt er og draga almennt úr sóun á öllum sviðum (Landspítalinn, 2015). Þetta sýnir 

að með fræðslu, umræðu og sameiginlegu átaki þá er hægt að draga úr matarsóun í 

umtalsverðu magni. Mikilvægt er að fyrirtæki og stofnanir móti stefnu til að draga úr 

matarsóun og að allir einstaklingar í hverju fyrirtæki séu meðvitaðir því mikið er í húfi og 

hvert lítið skref skiptir máli. Áhugavert væri að rannsaka betur áhrif fræðslu og átaksverkefna 

í mötuneytum fyrirtækja hér á landi á minnkun matarsóunar. 
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Allar aðgerðir gegn matarsóun sem fjallað var um í 2. kafla eru á einn veg. Fræðsla skiptir 

þar höfuðmáli og skiptir þá ekki máli hvort talað er um fræðslu í skólum eða fræðslu og 

upplýsingagjöf til almennings því vekja þarf athygli fólks á matarsóun til að hægt sé að draga 

úr henni. Eins og fram kom í ritgerð Andreu M. Burgherr (2019) þá hafði það áhrif í rétta átt 

fyrir þátttakendur rannsóknarinnar að taka þátt í verkefninu um matarsóun vegna þess að 

með þátttöku þá var búið að vekja athygli þeirra á viðfangsefninu. Matarhátíðin sem haldin 

var hér á landi á vegum Zero waste vakti athygli og það má velta því fyrir sér hvort svona 

viðburðir þurfi ekki að vera haldnir reglulega til að halda neytendum upplýstum og jafnframt 

minna þá á að draga úr matarsóun. Það að gefa út upplýsingar til almennings um hvernig 

nýta má matarúrganga í eldamennsku minnir á og fræðir um hvernig einstaklingar geta 

dregið úr matarsóun á heimilunum. Þessum upplýsingum þarf að halda reglulega á lofti 

ásamt því að minna á myndböndin sem útbúin voru. Eftir því sem málefninu er haldið meira 

á lofti því líklegra má teljast að það skili betri árangri.  

Einn liður til að draga úr matarsóun er að kaupa inn rétt magn af matvælum fyrir 

heimilin svo þau sitji ekki uppi með ónýtta matarafganga. Fyrirtæki sem sérhæfa sig í að 

útbúa tilbúna hráefnispakka sem eru tilbúnir til matreiðslu (2030, e.d.; Einn, tveir og elda, 

e.d.; Eldum rétt, e.d.) hafa komið fram á markaðinn undanfarin ár. Þar er lögð áhersla á að 

nýta allt hráefni því búið er að skammta það fyrirfram. Þó svo að þessir hráefnispakkar séu ef 

til vill dýrari í innkaupum heldur en ef varan er keypt ósamsett í verslun þá getur verið um 

sparnað að ræða fyrir heimilin þar sem lítil sem engin sóun á hráefnum á sér stað og magnið 

í hverjum pakka miðast við ákveðinn fjölda einstaklinga. Þannig að þegar upp er staðið þá má 

leiða líkur að því að bæði sé um að ræða fjárhagslegan sparnað sem og minnkun á 

matarsóun fyrir heimilin. Sú spurning vaknar aftur á móti hvort um sé að ræða óþarflega 

mikið magn af umbúðum þegar svona vörur eru keyptar. Athyglisvert væri að rannsaka það 

ásamt því á hvaða hátt heimilin losa sig við þessar umbúðir. 

En það er ekki nóg að fræða aðeins neytendur um áhrif og magn matarsóunar. 

Samstarfshópurinn sem umhverfis- og auðlindaráðherra setti á fót árið 2014 samanstóð af 

hinum ýmsu hagsmunaraðilum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2015) fjallaði um að 

greina þarf hvar í virðiskeðjunni rýrnun á sér stað og hvernig hægt er draga úr henni. Þetta er 

mjög mikilvægur þáttur vegna þess að eins og fram hefur komið þá á rýrnun sér stað á öllum 

stigum virðiskeðjunnar. Athygli vekur að sjávarútvegurinn átti engan fulltrúa í þessari 

samstarfsnefnd og vekur það furðu höfundar. Það hlýtur að vera mikilvægt að fulltrúar frá 

öllum aðilum sem koma að framleiðslu matvæla, meðhöndlun og geymslu, vinnslu og 

pökkun, dreifingu og markaðssetningu ásamt neytendum taki þátt ef svona stórt verkefni á 

að skila þeim árangri að minnka matarsóun á öllum stigum virðiskeðjunnar hér á landi því 

þetta er sameiginlegt átak allra aðila. Tillögurnar sem komu frá samstarfshópnum ganga allar 

út á það að efla fræðslu á öllum stigum virðiskeðjunnar ásamt því að efla fræðslu meðal 
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nemenda í skólum. Það er í samræmi við þær rannsóknir sem fjallað var um hér að ofan þar 

sem fram kemur að fræðsla ásamt þátttöku í verkefnum sem ganga út á að draga úr 

matarsóun meðal nemenda skilar góðum árangri. Samstarfshópurinn leggur til að kennarar 

fái sérstaka fræðslu til að miðla efni um matarsóun til nemenda eða að fræðsla verði tryggð 

með aðstoð samtaka sem hafa reynslu af þessum málum. Höfundur telur ekki þurfa að leita 

til utanaðkomandi aðila því menntaðir grunnskólakennarar eru fullfærir um að sinna þessari 

fræðslu ásamt því að leita sér upplýsinga um matarsóun. Þó gæti verið þörf á hentugu 

námsefni um þessi mál. Aftur á móti þarf að vekja athygli á þessum málaflokki meðal 

kennara rétt eins og annarra í þjóðfélaginu. Í kaflanum um aðgerðir gegn matarsóun kemur 

fram að kenna þarf fólki að nýta matarafganga (matarsóun.is, e.d.c). Í heimilisfræðinni gefst 

kennurum gott tækifæri til að fræða nemendur og kenna þeim að elda nýja rétti úr 

matarafgöngum og fræða þá um að verðmæti felist í því að endurnýta matvæli jafnhliða því 

að draga úr umhverfisáhrifum vegna matarsóunar. 

Athygli vekur að í rannsókn Andreu M. Burgherr (2019) kemur fram að stærsti 

sóunarflokkurinn í rannsókninni hennar er tilbúinn matur eða 22%. Í rannsókninni sem gerð 

var árið 2015 var stærsti flokkurinn mjólkurvörur og egg og var sóunin 28%. Þetta vekur upp 

vangaveltur um það hvort skýra megi þessa breytingu á þann hátt að um breytt 

neyslumynstur neytenda sé að ræða og hvort hlutfall tilbúinna rétta hafi aukist á matseðli 

fjölskyldna. Fróðlegt og mjög áhugavert væri að rannsaka þetta betur. 

 

7.4 Næstu skref 

Það er ekki nóg að setja fram áætlanir eins og til dæmis heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

varðandi sjálfbæra þróun (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Hvert aðildarríki þarf að sjá til 

þess að þessum markmiðum sé fylgt eftir og sýna ábyrgð í verki. Höfundi finnst að umfjöllun 

um þessi markmið þurfi að vera miklu sýnilegri í íslensku samfélagi og að þörf sé á almennri 

vitundarvakningu meðal fólks varðandi hvað hver einstaklingur getur lagt af mörkum. Það er 

ekki nóg að ríkisstjórnin setji sér markmið heldur verður almenningur að vera með í 

aðgerðum vegna þess að sjálfbær þróun varðar okkur öll. Samtakamátturinn getur haft mikið 

að segja og breytt framtíðarhorfum jarðarinnar.        

Með tilliti til þess hversu gríðarlega mikil áhrif matarsóun hefur er mjög mikilvægt að 

huga að aðgerðum gegn henni. Næstu skref hljóta að verða þau að allir aðilar grípi til 

viðeigandi aðgerða sem allra fyrst. Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar í þessari ritgerð 

þá er ljóst að skólinn verður að leggja sitt af mörkum bæði með fræðslu til nemenda sem og 

aðgerðum í mötuneyti og matsal nemenda varðandi það að draga úr matarsóun. Þetta er 

mikið áhyggjuefni bæði hvað varðar nýtingu á auðlindum jarðar ásamt áhrifum sem 

matarsóun hefur á lífríkið, hin ýmsu vistkerfi jarðar og losun gróðurhúsalofttegunda. Auðvelt 
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er að ná til allra aðila virðiskeðjunnar í hinum vestræna heimi til dæmis í gegnum netmiðla, 

með öflugri fræðslu og inngripi og með samstilltu átaki ætti viðunandi árangur að nást.  
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Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um matarsóun og bent á að hún hefur margvísleg áhrif bæði 

efnahagsleg og umhverfisleg. Það var bæði áhugavert og sorglegt að lesa sér til um hversu 

miklu magni af mat er sóað í heiminum í dag. Áður en ég hóf að vinna við þetta verkefni þá 

vissi ég ekki mikið um áhrif sóunar og ég gerði mér ekki grein fyrir því hversu illa við í 

rauninni erum að fara með jörðina okkar. Reynsla mín er sú að börn hafa áhuga á 

loftslagsbreytingum og þeim áhrifum sem þær hafa á lífríki jarðar. Þau hafa miklar skoðanir 

og vilja leggja sitt af mörkum til að hafa áhrif. Í þeim skóla sem ég starfa skammta nemendur 

sér sjálfir á diskana í matartímum. Ég hef tekið eftir að oft þarf að minna þá á að skammta 

sér minna á diskana og fara heldur aftur að fá sér, ef þeir eru enn svangir. Ég tel að mikilvægt 

sé að umræður um matarsóun eigi sér stað alls staðar í samfélaginu og ekki síst á 

heimilunum hjá foreldrum og forráðamönnum sem eru fyrirmyndir barnanna.  

Við getum ekki leyft okkur að hugsa að mitt framlag er svo lítilfjörlegt að það skiptir 

engu máli þegar sóun á sér stað. Það þarf að breyta hugsunarhætti fólks og mín skoðun er sú 

að áhrifavaldar á samfélagsmiðlum muni hafa miklu meiri áhrif á fólk til að auka meðvitund 

þess gagnvart matarsóun og loftslagsmálum heldur en auglýsingabæklingar eða greinar í 

dagblöðum. Hvert lítið skref hefur áhrif og við eigum að fagna hverjum áfanga sem er náð því 

þetta er löng vegferð og við getum ekki bara beðið eftir að lokatakmarkinu er náð og fagna 

þá. Draumur minn er sá að öll þau matvæli sem framleidd eru muni ekki tapast eða vera 

sóað heldur muni þau nýtast til manneldis til að draga úr og koma í veg fyrir hungursneyð í 

heiminum. Við verðum að muna að við erum háð jörðinni og því sem hún gefur og okkur ber 

skylda til að umgangast hana á þann hátt að þeir sem á eftir okkur koma geti líka nýtt sér 

hana því án náttúrunnar erum við ekki neitt. 
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