
"Kasting av mat" Prosjektrapport for 
redaktørstipend 2008 
I oktober 2008 ble Ren Mat ved undertegnede og Folkevett ved Arne 
Storrønningen innvilget 20.000 kroner i stipend hver fra Fagpressens 
Redaktørfond, til prosjektsamarbeid mellom de to redaksjonene. 
Samarbeidet skulle handle om kasting av mat. Ved hjelp av Framtiden i 
Våre Henders Forskningsinstitutt (Fifi) skulle vi få frem nye data om 
dette temaet, og gjøre journalistikk på dette. 
  
Prosjektet er nå fullført, og begge bladene har utgitt temanummer 
om matkasting. Se Ren Mat nr 2-2010 og Folkevett nr 4-2010. 
Prosjektet har tatt mye lengre tid enn beregnet. Planen var å utgi 
hvert vårt temanummer om dette temaet i august/september 2009, men 
jeg ble alvorlig syk i juni 09. I samråd med Folkevett utsatte vi 
fellesprosjektet til nyåret 2010. Da brakk Arne skuldra (!) og alt som 
kunne utsettes måtte utsettes. Ren Mat laget sin temautgave på våren 
2010, og Folkevetts temautgave kom i august 2010. 
Prosjektet har også endret seg noe underveis. Den opprinnelige 
planen var å framskaffe nye data, i samarbeid med Fifi. Etter en lang og 
god dialog med Fifi konkluderte begge redaksjonene med at det ikke 
ville være fornuftig bruk av pengene å lage en egen Fifi-rapport om 
omfanget av matkasting i Norge eller verden. Det kommer stadig nye 
forskningsrapporter som viser at omfanget av matkasting er stort, og en 
Fifi-rapport som sammenstilte dette kunne fort bli oppfattet som at vi 
”slo inn åpne dører”. 
Oppmerksomheten rundt problemstillingen kasting av mat har også økt i 
perioden vi har jobbet med dette prosjektet. Landbruks- og matminister 
Lars Peder Brekk og daværende administrerende direktør i 
Norgesgruppen Sverre Leiro er blant dem som har vært ute i pressen 
flere ganger og oppfordret til mindre kasting av brukbare matvarer. 
Etter flere gode møter og diskusjoner mellom Fifi, Folkevett og Ren Mat 
ble vi enige om at det våre lesere trenger verken er stoff om HVORVIDT 
mat blir kastet, eller HVORFOR IKKE mat bør kastes. Det våre lesere 
trenger er stoff om HVORDAN matkasting kan unngås – med 
hovedvekt på økomat i Ren Mat, og ”all mat” i Folkevett. 
De to temautgavene har blitt til i tett dialog mellom de to redaktørene 
Storrønningen og Ulltveit-Moe. Vi har hatt flere møter og mange e-
postrunder med ideer, utkast og oppgavefordeling. Denne redaktøren 
brukt minst halvannet månedsverk på prosjektet til sammen. 
  
Resultatet ser dere i de to bladene. Vi har fått fram to fine temanumre 
med artikler om det globale matsløseriet, intervju med en kjøpmann i 
Oslo som fortviler over forbrukernes manglende kunnskap om mat, en 



artikkel om hvordan du kan bruke restene hjemme på ditt eget kjøkken 
(skrevet av Ren Mat, trykket i begge bladene), intervju med den danske 
påleggsfabrikanten Hanegal som har begynt å bruke økologisk 
hønsekjøtt (som ellers ville blitt kastet), reportasje fra den britiske 
nyskapende restauranten Acorn House, intervju med seniorforsker ved 
Østfoldforskning om hva som kan gjøres, med mer. 
  
Prosjektregnskap 
Kostnader: 
Reportasjekostnader 175,60 
Honorarer, tekst og bilde 16 000 
Lønn og aga (1,5 mndverk) 62 822,50 
SUM 78.998,10 
  
Inndekning: 
Stipend fagpressens redaktørfond 20 000 
Egne midler 58 998,10 
SUM 78 998,10 
  
  
  
Konklusjon 
Jeg mener fortsatt at det er et stort potensial for samarbeid 
mellom Fagpresseblader, også mellom blader som skriver om 
beslektede temaer og periodevis oppfatter seg som konkurrenter. 
Det er kjekt for små redaksjoner å samarbeide og ha flere å utvikle ideer 
med. Dett gjør disse konkrete sakene bedre, men det gjør også at 
redaksjonene blir bedre kjent og kan utveksle ideer og inspirasjon 
utover det konkrete samarbeidsprosjektet. 
Men når to små og sårbare redaksjoner skal samarbeide risikerer man 
også å bli dobbelt så sårbar, noe dette konkrete prosjektet viser. Det tok 
to år og fullføre et prosjekt som var planlagt å ta trekvart år. 
  
Dersom andre temamessig beslektede Fagpresseblader skulle søke om 
midler til et samarbeidsprosjekt, vil jeg oppfordre Redaktørfondet til å 
støtte dette. Vi takker for stipendet på 20 000 kroner, som bidro til 
to temautgaver av Ren Mat og Folkevett, samt en god del erfaring 
om fordeler og ulemper med redaksjonelt samarbeid mellom små 
Fagpresseblader. 
Kristiansand, 21. desember 2010 
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 
Redaktør i Ren Mat	  


