
22. november åpnet Matsentralen 
Rogaland i Sandnes som landets 6. 
matsentral. Sandnes-ordfører Stan-
ley Wirak sto for den høytidelige 
åpningen ved at bananen midt på 
den røde snora ble kuttet, og der-
etter spist. Fylkesordføreren i Roga-
land og flere andre bidro fra scenen, 
og over hundre fremmøtte bidro til 
høy stemning.  

Matsentralen Rogaland er et sam-
arbeid mellom Kirkens Bymisjon, 
Evangeliesenteret, Hjerte for Sand-
nes og Frelsesarmeen. Stavanger 
kommune er med i arbeidsgruppen 
siden starten av planfasen. Etable-
ringen ble muliggjort med solid øko-
nomisk støtte fra Kavlifondet og 

Sparebanken vest. Lokalt næringsliv 
har bidratt med varer og tjenester 
både gratis og til reduserte priser. 
Gårdeier, leverandør av kjøl og frys, 
elektriker og mange andre har gitt 
uvurderlig støtte til prosjektet. Kom-
munene i Rogaland,medt Stavanger 
og Sandnes i spissen vil fremover 
bidra med betydelige midler til 
driften av matsentralen.  Matsen-
tralen Rogaland takker alle disse 
gode vennene som til sammen har 
gjort prosjektet mulig. Takk går også 
til alle de frivillige som har stått på i 
byggefasen, og som også vil bidra 
nå som matsentralen er kommet i 
gang!  

Dagen etter åpningen var 5 tonn 

mat inne på lager, og ikke lenge 
etter var den delt ut til organisasjo-
ner i distriktet som jobber med 
mennesker som trenger en utstrakt 
hånd. Deretter har det gått slag i 
slag, mat inn- mat ut.  

Vi gleder oss til fortsettelsen!  

2100 TONN MAT OMFORDELT I 2018! 
Med seks matsentraler på plass har nettverket av matsentraler i 
Norge reddet rundt 2100 tonn mat fra å havne i søpla. Dette til-
svarer utrolige 4,2 millioner måltider til mennesker i en vanskelig 
situasjon.  

Miljøeffekten er også formidabel — vi sparte miljøet for solide 
6300 tonn CO2-utslipp! 

Målet for 2019 er å nærme seg hele 3000 tonn omfordelt mat. 

Daglig leder, Tor Jan Bredenbekk.  
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Matsentralen Trondheim sin første 
høst i drift bød på et nytt styre og 
mange nye samarbeid. Daglig leder 
er stolt over å ha fått direktør for 
Manpower Midt-Norge Solveig Fin-
boe som ny styreleder og mentor. I 
styret har de også fått tidligere dag-
lig leder i Coop Midt-Norge som har 
bidratt med både lagerutstyr, bran-
sjekontakter og et logistikkprosjekt i 
samarbeid med masterstudenter 
ved NTNU. I styret har de nå ressur-
ser på bedriftsutvikling og represen-
tanter fra den veldedige sfære, og 
føler seg derfor godt rustet til å sty-
re skuta videre inn i 2019. 

I løpet av høsten har Matsentra-
len Trondheim fått 7 nye leverandø-
rer og 9 nye mottakerorganisasjo-
ner. Daglig leder har holdt flere fo-

redrag om Matsentralen for Miljø-
agentene, FN-studentene, på spei-
derlandsleir, Colonialgrossistfore-
ningens høstmiddag og ASKOs jule-
bord. Matsentralen har også fått 
medieomtale i både Adresseavisa, 
Næringsforeningens medlemsblad 
Midtpunkt og flere profilerte lokal-
politikere.  

På lageret har de nå 10 frivillige 
fra både videregående, introduk-
sjonsprogrammet og NAV. Norden-
fjeldske Bykreditts stiftelse bidro 
med midler til en varebil og Gjensi-
digestiftelsen støtter med investe-
ringsmidler til fryserom.  

Den største leveransen kom fra 
Forsvaret etter NATO-øvelsen, da 
de donerte overskuddsmat til en 
verdi av 4,5 millioner kroner. Major 

Bjørn Harald Vik skal ha æren for å 
ha fått dette gjennom og formidlet 
kontakt med de ulike nasjonene 
som hadde varer til overs. 

- Vi er takknemlig for all støtten vi 
har fått i denne oppstarten og ser 
frem til det nye året, sier daglig le-
der, Marte Lønvik Bjørnsund. 

Daglig leder, Marte Lønvik Bjørnsund 

NYHETER FRA TRONDHEIM 

VELKOMMEN TIL MATSENTRALEN ROGALAND! 



NYE MATSENTRALER PÅ VEI 
Med åpningen i Rogaland er det nå seks matsentraler i Norge. 
Men allerede i januar 2019 åpner ytterligere to! 

Både Matsentralen Vestfold og Telemark i Larvik og Matsentra-
len Sør i Grimstad er straks klare til å åpne lagerportene. Det job-
bes samtidig  med mindre initiativer rund i landet, bl.a. en mulig 
Matsentralen Innlandet i Hamar-området.  

Med de nye utvidelsene sørger nettverket av matsentraler for å 
hjelpe landets leverandører og grossister med å redusere mats-
vinnet, samtidig som de veldedige organisasjonene rundt i landet 
får en litt letter hverdag og kan fokusere enda mer på å hjelpe 
mennesker i nød.  

På «Matredderdagen» fikk store og 
små lære hvordan man kan redusere 
matsvinn med morsomme aktivite-
ter sammen med Mette Nygård Hav-
re fra Spis opp maten, Too Good To 
Go og Matvett. Matsentralen 

Oslo og Kompass & Co samarbeidet 
om å redde overskuddsmat fra å bli 
til matsvinn, og gjøre den om til over 
300 ferdigretter som ble formidlet 
videre til veldedige organisasjoner. 
Bak aksjonen stod også  Food-

list, som hjalp med logistikken.  
Matredderdagen var en del 

av Ombruksuka 2018 som hadde 
fokus på ombruk, avfallsreduksjon, 
sirkulært og bærekraftig forbruk, og 
var arrangert av Oslo kommune.  

Findus jobber for god smak, helse i 
hverdagen og bærekraftige valg. Mats-
vinn er ett av deres fokusområder innen 
bærekraft, og gjennom bransjeavtalen 
har de  tilsluttet seg målet om å halvere 
matsvinnet i Norge med 50 % innen 
2030. 

Årets julegave er derfor et bidrag 
til Matsentralen Norge på hele 100 000 
kroner. Dette tilsvarer at 50 000 målti-
der omfordeles, med en miljøeffekt på 

75 000 kg CO2. Gaven er allerede for-
delt mellom landets seks matsentraler. 

Findus leverer allerede overskudds-
mat til Matsentralen, men med årets 
julegave bidrar de i enda større grad til 
å sikre at mat, som ellers ville blitt kas-
tet, deles ut til hjemløse, psykisk syke, 
rusmisbrukere og andre vanskeligstil-
te. Målet for 2019 blir å få til et tettere 
samarbeid for redusere matsvinnet en-
da mer. 

MAARUD JULEGULL 
Til høytider som jul er det ekstra viktig at vi alle tar vare på hverandre. Derfor har 
Maarud valgt å ta vare på Matsentralen gjennom Maarud Julegull, hvor det done-
res kr 1,- for hver solgte pose til matsentralens arbeid. Anslagsvis vil det ende med 
rause 180 000 kroner som vil fordeles på landets matsentraler. Kampanjen inklude-
rer også flere filmer om matsentralen og vårt arbeid. Filmene kan du bl.a. finne på 
Maaruds Facebookside.  

Matreddere i aksjon! 

Daglig leder Matsentralen Vestfold og Telemark, Thorgeir Nybo  

FINDUS SETTER FOKUS PÅ MATSVINN 

Findus Brand Activation Manager, Mona 
Wike og Matsentralen Norges Paula Capo-
distrias 

MATREDDERDAGEN — OVER 300 MÅLTIDER REDDET 



MATSENTRALEN NORGE I TALL 

TUNGE TIDER I BERGEN 

MATSENTRALEN NORGE VINNER TO BÆREKRAFTPRISER 

Det finnes ingen bedre måte å feire ett år for Matsentralen Nor-
ge enn å motta ikke bare én, men to priser for vårt bærekraftige 
arbeid. 

Først mottok vi Storebrands "Årets håndtrykk", som deles ut 
hvert år på Aftenpostens klimakonferanse "Kloden vår". Pris-
pengen vi vant (500.000 NOK!) betyr at nettverket av matsentra-
ler kan omfordele 250 000 måltider, med en miljøeffekt på 375 
tonn CO2. Noe uker senere vant vi også Matprisen.  Matprisen er 
en av rekke prisen som deles ut hvert år av ØQ – Økologisk mat i 
storhusholdninger og DebioInfo.  

– Å jobbe med å redusere matsvinn i Norge gir oss muligheten 
til å bidra til et mer bærekraftig og rettferdig matsystem hvor alle 
har tilgang til god mat og hvor maten har en tydelig verdi hele 
veien fra bonde til bord. Vi håper prisene vil inspirere til å se på 
maten som en ressurs man skal ta vare på og ikke kaste. Videre 
er det en tydelig anerkjennelse av den jobben vi gjør, ved at vi gir 
mat, mennesker og miljø en ny sjanse, forteller Paula Capodis-
trias, prosjektleder i Matsentralen Norge. Vi takker for priser, 
alle som stemte på oss og alt engasjementet rundt dem!  

Prosjektleder Matsentralen Norge, Paula Capodistrias 

Styreleder i Matsentralen Norge, Cristiano Aubert, mottar «Årets 
håndtrykk» 

Det var med tungt hjerte at styret i Matsentralen Ber-
gen gikk til politianmeldelse av daglig leder for grovt 
økonomisk underslag. Styreleder fikk kjennskap til for-
holdene i begynnelsen av desember, og innkalte straks 
til ekstraordinært styremøte. Styret tok tak i saken 
umiddelbart og har håndtert saken på en god og men-
neskelig måte. Etter det vi kjenner til har det foregått 
økonomiske uregelmessigheter høsten 2018. 

Vi i Matsentralen syns dette er en veldig trist sak for 
både daglig leder og for oss. Daglig leder har vært en 
svært viktig person for Matsentralen generelt og Bergen 
spesielt, og har gjort en formidabel jobb. Daglig leder 

har vært en ressurs og en pådriver for å løfte Matsen-
tralen og arbeidet utrettelig for å omfordele over-
skuddsmat i Bergensregionen. Innsatsen for Matsentra-
len vil bli savnet.  

Heldigvis har Åge og Torill god kontroll, og har lagt 
ned en formidabel innsats. Takket være dem og et godt 
og sammensveiset team av frivillige m.m., er det busi-
ness as usual. Stor takk til alle dere på Toppemyr! 

En stor takk går også til alle leverandører og samar-
beidspartnere, som utelukkende har vist stor forståelse 
for situasjonen, og klart signalisert deres videre støtte 
av Matsentralen.  


