
Svårt? Hur? Varför?
Sorteringsguide för matavfall

Det är lätt att 
sortera rätt!
Det är lätt att 
sortera rätt!



Bananskal, matrester och 
kaffesump är inte bara skräp. 
Lägger du det i den bruna 
papperspåsen, avsedd för 
matavfall, ingår det i det viktiga 
kretsloppet. 

Matavfall är inte skräp

över vid tillagning som till exem-
pel kött, fisk- och kycklingben, 
skal från potatis, ägg och frukt. 
Även hushållspapper, kaffe- och 
tesump med filter kan sorteras 
som matavfall. Det bästa är 
förstås fortfarande att försöka 
äta upp maten, så det inte blir  
för mycket matavfall.

Snus, stearin, plast och  
cigaretter är exempel på  
sådant som inte ska slängas  
i matavfallet. Sorterar vi fel går  
det inte att återvinna.

Gör vi rätt får vi ett slutet  
kretslopp med ett miljövänligt 
bränsle och åkermarker som 
gödslas med naturlig näring. 
Tack vare dina matrester!

Det du slänger i den bruna  
papperspåsen omvandlas dels 
till biogas, som är ett miljövänligt 
drivmedel i bussar och bilar,  
dels till naturlig och näringsrik 
biogödsel som sprids på åkrarna. 

Därför är det viktigt att sortera 
rätt och inte lägga fel avfall i den 
bruna papperspåsen.

Matavfall är kort och gott allt 
som har med mat att göra.  
Du kan slänga tillagad eller 
rå mat, men också det du får 



SVÅRT? 
Nej, jättelätt! Du behöver bara sortera 
rätt. Inga förpackningar av till exempel 
plast, folie eller papper ska läggas i den 
bruna papperspåsen.

HUR? 
Lägg allt matavfall i den bruna  
papperspåsen, vik ihop och släng  
det i behållaren/tunnan avsedd för  
mat- och organiskt  avfall.

VARFÖR? 
Ditt matavfall omvandlas till näringsrikt 
biogödsel, som sprids på åkrarna, och 
biogas, ett miljövänligare drivmedel till 
bussar och personbilar.

Det är lätt att sortera rätt!

Detta sorteras  
som matavfall:
• Matrester, både tillagade och råa, 

av kött, fisk, skaldjur med mera
• Köttben, fiskrens, räkskal  

och kräftskal
• Skal och rester från frukter,  

rotfrukter och grönsaker
• Äggskal
• Bröd, kex och kakor
• Kaffe- och tesump inklusive filter
• Snittblommor och mjuka växtdelar 

(utan jord)

• Hushållspapper

Detta ska inte  
sorteras som  
mat avfall:
• Glas, plast och metall
• Snus och cigaretter
• Tuggummi
• Tyg och vaxat papper
• Blöjor, bindor och tamponger
• Stearinljus
• Jord
• Kattsand
• Damm från dammsugaren
• Aska och kalk

En utförlig sorteringslista av avfall hittar du på din kommuns hemsida.



Vi tar hand om ditt matavfall

De matrester som blir över 
när vi tillagat och ätit maten 
utgör en energikälla som vi 
kan ta vara på.

Genom en rötningsprocess 
kan vi frigöra matavfallets 
energi i form av biogas 
(metan).

Biogasen kan användas istället 
för bensin eller diesel för att driva 
fordon och industrier.

Resterna från rötnings- 
processen är en näringsrik 
biogödsel, som används inom 
jordbruket. Och nya grödor kan 
åter växa. Kretsloppet är slutet.

De matvaror vi äter 
innehåller lagrad energi. 
Energi som vi behöver 
för att överleva.
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Vill du veta mer om sortering av matavfall?  
Vill du beställa matavfallspåsar? 

Eller har du några andra frågor kring sophantering?

Kontaktuppgifter till din kommun:

 Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Örkelljunga 
Nårab 0435-296 50, www.narab.se

Båstad 
0431-770 00, www.bastad.se

 Helsingborg 
042-10 75 00, www.helsingborg.se/avfall

Höganäs 
042-33 75 00, www.hoganas.se

 Ängelholm 
0431-874 00, www.engelholm.se

Här kan du läsa mer om matavfallskampanjen

www.nsr.se/matavfall


