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Hvorfor være tilstede på matfestivalen Mersmak? 

 

 Undersøkelser i regi 
av Renovasjon i 
Grenland viser at 
folk setter pris på, 
og ønsker 
avfallsselskapene og 
kommunenes 
tilstedværelse og 
synlighet på 
arrangement i det 
offentlige rom.  

 

 



     

Fokus på overskuddsmat og restemat 

• Et samarbeid med Framtidens byer 
 

 

Utdrag av prosjektsøknaden 

 Prosjekt IV - Deltakelse på matfestivalen Mersmak.  

Som i prosjekt III ønsker vi å være synlig i bybildet og ta i bruk aktiviteter og visuelle virkemidler for 

å formidle kunnskap. På dette arrangementet setter vi også fokus på matavfall, bruken av matrester, 

avfallsreduksjon, gevinsten av kildesortering osv.  



     

Formål 

• Informasjon og opplysningsarbeid. Øke kunnskap og bevissthet 
rundt avfall, forsøpling, kildesortering og gjenvinning.  

 

• Være tilstede og synlig der folk er!  

 

• Sette fokus på avfall, forsøpling, kildesortering og gjenvinning, og 
formidle kunnskap om avfallsordningene og gevinsten av arbeidet 
samt skape en bevisstgjøring rundt egen og ønsket adferd. 



     

Samarbeidspartnere  

• Grønn Hverdag 

– ”Prosjektleder” – planlegging og gjennomføring av standen 

• ForMat prosjektet 

– Kunnskap, idéer, kontakt med leverandører av mat 

• Mersmak festivalen 

– Hovedansvarlig for Recyclomaten 

• Framtidens byer 

– Bidro med prosjektmidler 

 



     

Hva er ForMat prosjektet 

• ForMat er næringslivets satsing 
på å redusere nyttbart matavfall. 

 

• Hovedmålet til ForMat prosjektet 
er å redusere det nyttbare 
matavfallet med 25% innen 2015. 

 

 

Renovasjon i Grenland ønsker også å 
bidra til å redusere det nyttbare 
matavfallet. Derfor ble vi med på 

Mersmak med dette temaet. 



     

Standen 

 



     

Avfallsquiz og premier 

• Kokeboken ”Vær så god” og 
boken ”E-nummer i maten” 
var premier i 
quizkonkurransen. 

 

• Bøkene var også til salgs. 

 

• Bøkene skapte flere 
diskusjoner rundt innholdet i 
maten vi spiser og hvor mye 
rester vi egentlig kaster. 

 



     

Eggetesten 

• Konkurranser og aktiviteter er 
viktig for å trekke folk og få dem i 
tale. 

 

• Eggetesten skapte en del 
diskusjoner rundt holdbarheten 
på matvarer. 



     

Recyclomaten 

• Recyclomaten skapte 
oppmerksomhet og var 
et populært innslag for 
både store og små. 

 

• Flere kommentarer på 
at dette burde vært en 
fast installasjon. 

 



     

Planlegging og gjennomføring 

• RiG var initiativtaker, idémaker og ansvarlig for søknaden om 
midler til Framtidens byer. 

 

• Grønn Hverdag fikk oppdraget med å koordinere aktivitetene og 
samarbeidet mellom dem, RiG og ForMat prosjektet. De hadde 
også ansvar for utforming og bemanning av standen. 

 

• ForMat prosjektet sørget for å skaffe tilveie matvarer. 

 

• RiG var med under både planlegging og gjennomføring.  



     

Informasjon, smaksprøver, konkurranser 

Hva skjedde på standen? 

• Det ble delt ut yoghurt, diverse frukt og muffins.  

• Det ble også delt ut et lite hefte om mat, holdbarhet og hvordan man 
kan bidra til å redusere matavfallet. 

• Generelt prat og informasjon rundt avfall, kildesortering m.m. 

 



     

Tilbakemelding fra Grønn Hverdag 

• Det var et veldig positivt arrangement. Det var godt besøkt, til tross for været og 
det virker som mange fra Skien tok turen for å få med seg matfestivalen (ikke bare 
turister, men folk fra området, det er bra!) 
 

• Matavfallstanden var en fint innslag på matfestivalen og recyklomaten fungerte 
veldig fint.  

 

• Det var sprekt og lurt av renovasjon i Grenland og stille opp med en slik stand på 
en matfestival. 

 

• Standen var vellykket, vi klarte å engasjere folk og formidle budskapet på en 
informativ og morsom måte.  

 

• Eggtesten, quiz og ikke minst recyklomaten var populært. Folk var interessert i å 
slå av en prat og de er engasjert i temaet. 

 

• Standen var fint utsmykket  



     

Tilbakemelding fra Grønn Hverdag…..forts. 

• Man bør rendyrke budskapet på standen litt mer. Det ble litt blanding av ”Jeg  
matavfall” og ”Kast mindre mat” og mye annet. I praksis fungerte det imidlertid 
greit og det virket ikke som folk lot seg forvirre av de forskjellige budskapene. 

 

• Litt mye fokus på å gi bort gratis mat uten å sende med folk brosjyre, eller skyte 
inn en kommentar om hva det var som var budskapet.  

 

• De som står på stand bør fokusere på tema og ha som mål at flest mulig får med 
seg budskapet, ikke bare dele ut gratis mat og fokusere på det. 

 

• Alt i alt en veldig bra gjennomført stand. Kult at Renovasjon i Grenland var med på 
Mersmak med en matavfall stand.  

 

• Et viktig tema på helt rett plass! 
 
  
 
 



     

Renovasjon i Grenlands konklusjon 

• Enig i Grønn Hverdags tilbakemeldinger! 

 

• Det var overraskende mange som kom innom til tross for at 
standen var litt gjemt. 

 

• Det mest overraskende var at mange spiste seg ”mette” på frukt 
og yogurt til tross for andre boder med langt mer spennende mat. 

 

• Vi er veldig fornøyd og ønsker å gjenta dette.  

 

Mersmak gav mersmak!! 

 


