
Gunnesbos matavfall

Att matavfall kan bli till gödsel känns naturligt samt att det är något vi har gjort under en 
lång period. Men i dagens läge finns det ett annat alternativ som är mer effektivt och 
användbart. Det matavfall som behandlas genom s.k. rötning kan vi utvinna mer av. Det är 
en process där man kan få fram biogas. Biogas står i en klass för sig bland alla 
miljöbränslen. Det som är väldigt miljövänligt med biogas är att partikelutsläppen är nästan 
noll och den är koldioxidneutral. Med andra ord släpper den aldrig ut mer koldioxid än vad 
råvarorna som biogasen gjorts av tagit upp. Detta leder till minskat koldioxidutsläpp som i 
sin tur minskar växthuseffekten. I dagens läge är matavfallsorteringen dålig och genom att 
börja sortera ut matavfallen kommer vi bidra till en mer hållbar och grön miljö. Men också 
att den energin (biogas) man kan framställa via matavfallen är miljövänlig. 
Förhoppningsvis väljer man den energin som är bättre för oss och vår miljö än alternativ 
energi som olja. Problemet är att vi människor är dåliga på att sortera matavfall och inte 
ser fördelarna med det. 

Ett annat problem är att vi människor slänger alldeles för mycket mat. Hela 27 procent av 
den maten vi bär hem från affären åker ner i soporna. 2.3 miljoner ton, så mycket mat 
kastar svenska hushåll varje år. Om denna mat istället konsumerades, skulle 
miljöpåverkan från hela livsmedelskedjan minska. 

Nackdelar om vi inte sorterar ut matavfallen är att vi inte kan framställa biogas och får då 
använda oss av t.ex olja som bidrar till den globala uppvärmningen. Men också att olja inte 
är en förnyelsebar resurs som kommer att ta slut så småningom. Mat vet vi är en 
förnyelsebar resurs och allt matavfall kan användas för att framställa energi som inte 
påverkar vår miljö negativt. Därför är det väldigt viktigt att man börjar sortera ut maten så 
den kan ha någon annan nytta än att bara ge oss människor energi. Den kan också ge 
energi till så mycket annat. 

Biogas framställs ofta lokalt och om man använder restprodukterna från rötningen kan de 
återvändas inom jordbruk, bland annat som ersättning av gödsel. Den totala 
koldioxideffekten blir en minuspost vilket är väldigt positivt för vår miljö. Den kemiska 
processen av framställning av biogas fungerar på så sätt att mikroorganismer bryter ned 
matavfallen i en syrefri miljö. Där bildas metangas (CH4) och koldioxid (CO2). I 
biogasanläggningar tas koldioxiden bort för att inte bidra till växthuseffekten när den 
används. 

Biogas har exakt samma egenskaper som naturgas och användningen av dessa gaser är 
de samma. Det kan handla om bränsle i t.ex kraftverk och värmeverk, men även som 
råvara till produktion av kemikalier som metanol. Biogasen är en förnyelsebar energi och 
kan användas till värme, fordon eller el utan att bidra till växthuseffekten. 

Genom att ta bättre vara på matavfall kan vi öka volymen av biogas och det positiva är att 
man kan använda precis samma ledningar som vi använder till naturgas idag. Detta 
kommer också att leda till att de som har tillgångar till naturgasnätet kommer att kunna 
värma sitt hus och vatten helt utan att bidra till växthuseffekten. Genom att sortera ut 
matavfallen kan vi sluta ett kretslopp och låta åkermarken få tillbaks näring på ett naturligt 
sätt. Samtidigt produceras ett drivmedel som är miljövänligt. Sorteringen är ytterst viktigt 
om kvalitén på produkterna ska vara bra, därför är det viktigt att endast sortera ut matavfall 
och inget annat ska vara med. Inte minst är det viktigt om det ska kunna användas som 



gödsel. Problemet om man inte sorterar ut endast matavfall och får med andra material 
som t.ex metaller, glas eller plast är att man inte kan använda gödseln. 

Nya idéer skapas hela tiden och att bygga biogasanläggingar och samla in matavfallet 
separat ger en långsiktig och hållbar avfallshantering som sluter kretsloppen. Biogasen är 
förnyelsebar energi och kan användas till värme, fordon eller el utan att bidra till 
växthuseffekten.

Källor: 

Jag har använt mig av tre källor och en av dem är http://www.lundsenergi.se. Några 
anledningar till att jag använde mig av just den källan är att Lunds energi är väldigt lokalt 
och det är de som tar hand om vår energi i Gunnesbo. Deras sida är trovärdig eftersom 
det är ett företag som jobbar just med energi och de försöker komma på miljövänligare sätt 
att framställa energi. De vill även meddela oss konsumenter om deras energi och varför 
man just ska använda sig av den energin. De har även ett ansvar att berätta varför de just 
är bra med den energin och måste då utgå från vetenskaplig fakta. Det skulle inte låta 
relevant om de skulle hitta på allt. Man måste dock ta hänsyn till att Lunds energi är ett 
företag som vill framstå så bra som möjligt och skriver naturligtvis inte negativa saker om 
företaget eller deras energi. Eftersom detta inte är en oberoende källa väljer jag att ta fler 
källor som t.ex http://www.ne.se. 

NE är en oberoende källa, det vill säga att den inte är riktad på något håll. NE berättar ren 
fakta, inga känslor eller tyckande utan bara hur det verkligen ser ut. De grundar sig alltså 
på vetenskaplig fakta. NE är också en trovärdig källa på grund av att de som skriver 
texterna får betalt att göra det. Det är ett jobb och innan texterna publiceras dubbelkollas 
allt så fakta stämmer. Dessa män/kvinnor som skriver texterna är oftast också experter på 
sina områden och har flera års utbildning. Detta gör att jag som läsare känner mig säker 
på att texten stämmer och att dessa människor är trovärdiga. En till faktor som gör denna 
källa ännu mer relevant är att texterna uppdateras hela tiden.

http://www.lund.se är en trovärdig källa eftersom det är en kommunen som ansvarar för 
den. Människorna som skriver på denna sida jobbar antagligen i kommunen och har fått 
ett ansvar att hela tiden uppdatera sidan och säkerställa att all fakta stämmer. Detta är en 
källa som vill informera Lunds invånare hur det går till i samhället och hur de jobbar med 
olika miljöfrågor. Antagligen skriver de inte om vad som borde göras utan vad de gör och 
vad som går bra. Om man ska sammanfatta det lite kort så framkommer bara positiva 
information inte negativa. 

Sammanfattning/analys. 

Anledningen till varför jag valde matavfall var för att de är ett stort problem i samhället. Jag 
ville få människor att inse hur mycket dem egentligen slänger och vilken nytta vi kan ha av 
maten om vi sorterar den. Att ha en inblick hur det verkligen ser ut kan påverka folks 
beteende. Mitt mål var att folk började inse att deras beteende inte var okej och om vi ska 
leva ett miljövänligt liv måste vi börja tänka på de sakerna som nämndes i texten. 
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