
 

Sortering av matavfall 
 

Sortering av matavfall ger fördelar för både miljön 
och föreningen. Ett startkit med hållare och påsar 
för matavfall finns att hämta längst in i korridoren 
vid stora tvättstugan på Ymsenvägen 3, med 
ingång från vår lekpark. 

Exempel på matavfall 

 Skal och rester av grönsaker och frukt 
 Rester av kött, fisk och skaldjur 
 Pasta, ris 
 Rester av bröd, äggskal 
 Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan 

också läggas i matavfallet så väl som mindre 
mängd ofärgat hushållspapper. 

Detta kan INTE läggas i matavfallspåsen 

Eftersom det utsorterade matavfallet rötas för att kunna bli biogas och biogödsel så kan du inte lägga till 
exempel jord i matavfallspåsen då jorden försämrar rötningsprocessen. Här är några andra exempel på 
saker som inte ska läggas i matavfallspåsen. 

 Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar  
 Damm 
 Glasspinnar, ätpinnar 
 Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall 
 Kattsand, djurströ 
 Snus, aska 
 Stearinljus 
 Vinkorkar, kapsyler 

Tips vid sortering av matavfall 

Genom att lära sig några enkla trix så blir det ännu enklare att hantera matavfallet i köket. 
 Använd hållaren som ingår i startkitet för matavfallspåsen. Den är konstruerad för att hålla påsen 

torr. Torrt matavfall luktar mindre och påsen går inte sönder. 
 Vik ner kanten på matavfallspåsen så blir öppningen stabilare. 
 Låt matavfallet rinna av och använd gärna en vaskskrapa för att få upp det från vasken. 
 Torrskala potatis och rotfrukter direkt i matavfallspåsen så blir påsen inte så blöt. 
 Lägg i använt hushållspapper i matavfallspåsen så suger det upp lite av fukten i påsen vilket minskar 

lukt och gör påsen torrare. 
 Har du skaldjursrester kan du lägga dem i dubbla påsar om du vill minska lukten. Du kan även lägga 

dem i en ren matavfallspåse och frysa in den fram till hämtdagen. Detta kan framförallt vara bra 
under den varma tiden på året. 

Ibland kan fett göra att påsen ser genomskinlig ut och man tror att påsen ska gå sönder. Påsen är mer tålig 
än man tror. Känner du dig osäker så lägg påsen i en annan matavfallspåse när du ska bära ut den. Det är 
viktigt att du inte använder en plastpåse då den inte kan rötas. Matavfallet blir biogas och biogödsel på till 
exempel ekologiska jordbruk och plast kan då hamna i jorden. 
 
Mer information finns på  https://www.svoa.se/matavfall  

https://www.svoa.se/matavfall

