
 
 
BERGEN MATFESTIVAL – bærekraft og klimatiltak 
 
Med festivalen følger det et ansvar for å ta vare på omgivelsene, naturen, menneskene og 
klima/miljøet. Matarena som arrangør ønsker å ta dette ansvaret på alvor og bidra til å 
utvikle samfunnet i en mer bærekraftig og klimavennlig retning.  
 
KLIMAMÅL FOR ARRANGEMENTET 
Bergen Matfestival skal bli Norges mest bærekraftige og klima/miljøvennlige matfestival!  
Vi skal jobbe i tråd med FN´s bærekraftsmål - «Ta vare på behovene til mennesker som lever i 
dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.» 
 
BERGEN MATFESTIVAL – BÆREKRAFT OG KLIMATILTAK 
 

• Bergen Matfestival har bærekraftige lokale råvarer og produkter fra sjø og land som  
fundament, og vi vil gjennomføre holdningsskapende arbeid og inspirerte til en 
bærekraftig, grønnere og klimavennlig livsstil hos barn, unge og voksne – nå og i 
fremtiden. 
 

• Det gjennomføres omfattende praktiske festivaltiltak for å kunne gjenbruke, 
redusere og resirkulere avfall fra publikum, utstillere og funksjonærer. 
 

• Festivalen kobler på lokale mat- og drikke produsenter og restauranter gjennom 
samarbeidsaktiviteter som skal bidra til mer bærekraftig lokal mat og drikke på 
menyene.  
  

• Festivalen skal fremme samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden for mat og på 
tvers av verdikjedene innen landbruk og sjømat på Vestlandet. Denne koblingen gir 
større forståelse av bærekraftig lokalmatproduksjon – noe som også blir formidlet til 
publikum. 
 

• Matarena vil ta et solid bærekraftsansvar, og vil jobbe helhetlig, systematisk og 
langsiktig for å redusere klimagass utslipp og støtte oppunder FNs mål for 
bærekraftig utvikling. 

 
  



Følgende bærekraftstiltak skal gjennomføres under Bergen Matfestival 2022: 
 
Avfallshåndtering 
for å produsere minst mulig avfall, samt gjenbruke og sortere mest mulig avfall:  
 

• Bergen Matfestival inngår også i år en avtale med Franzefoss som leverer 
bærekraftige avfalls- og sorteringsløsninger. Sammen blir det laget en god plan for 
klima- og miljøvennlig avfallssortering - herunder sortering av matavfall, papp og 
papir, plast og restavfall.  

• Festivalen skal minimere forbruket av plast. 
• Det blir satt ut avfallsstasjoner godt merket med sortering av avfall på 

festivalområdene. 
• Alle utstillere skal servere håndmat på nedbrytbart engangsservise og minimere 

plasten på pakketerte produkter.  
• Alle utstillere får tilgang til kjøp av miljøvennlig og komposterebar engangsemballasje 

via vår samarbeidsavtale med Norengros.  
• Arrangør tilbyr miljøvennlige handlenett på festivalen. 
• Festivalen reduserer bruk av unødvendige trykksaker, og kjører det meste av 

kommunikasjonen digitalt.   
 
Matsvinn: 

• Råvarer og produkter som er til overs etter alle matkursene og evt. fra utstillere gis til 
Blå Kors Bergen og Matsentralen. 

 
Innkjøp: 

• Klima/miljøhensyn i alle produkt/varekjøp. 
• Festivalen prioriterer lokale produsenter og leverandører. 
• Nøye vurdering foretas ved innkjøp for å unngå unødvendig innkjøp/ forbruk.  

 
Intern og ekstern informasjon: 

• Ansatte og innleid personell får god opplæring i festivalens klimatiltak, og hvordan de 
kan praktisere disse. 

 
Eksterne/Publikumstiltak under festivalen: 
Fokus på bærekraft og klima skal være en rød tråd gjennom hele festivalen, også utad mot 
forbrukerne.  
Trenden er at forbrukerne i større grad er opptatt av bærekraft og forventer at en 
lokalmatfestival av denne størrelse faktisk tar grep. På en rekke arenaer blir det lagt vekt på 
kunnskapsformidling og inspirasjon av bærekraftige produkter og råvarer i sesong. 
 
Kommunikasjon: 

• Det legges opp til et omfattende arbeid i sosiale medier for å løfte frem og spre 
kunnskap om alle de lokale, bærekraftige lokalmatproduktene som publikum ville få 
smake og kjøpe på festivalen. 

• I tillegg blir alle festivalrestaurantene synliggjort med sine festivalmenyer med bruk 
av lokale råvarer fra sjø og land.  

• Budskapet trekkes også frem på web, i all annonsering samt i pressearbeidet.  



• I forkant av festivalen kommuniseres miljøtiltak til publikum: 
o Til alle matkurs har Matarena kjøpt inn tallerkener og bestikk i bambus og tre, 

som kan kildesorteres i matavfallet.  
o Vi vil også oppfordre publikum å ta med egen tallerken og eget bestikk, slik at 

vi kan redusere avfallsmengden ytterligere sammen.  
o Vi fortsetter samarbeidet med Franzefoss og Norengros K.J. Brusdal AS for å 

finne bærekraftige løsninger for festivalen.  
o Vi har også en avtale med veldedig organisasjon/bedrift som redder eventuell 

overskuddsmat (Blå Kors Bergen og Matsentralen). 
o Vi anbefaler festivalgjester å bruke offentlig transport til sentrum, eller å leie 

seg en bysykkel.   
 
Kurs for voksne:    

• Matkurs skal inspirere til mer bruk av bærekraftig sunt kosthold – bra for klima og 
kroppen   

• Matkurs skal inspirere i ulike retter hvor bærekraftige, sesongbaserte råvarer fra sjø 
og land blir benyttet. 

• På Vestland Bondelag og bybonden sin stand vil publikum lære mer om 
kompostering, dyrking og bærekraftig landbruk. 

 
Ung Matfest aktiviteter med fokus på klima, miljø og bærekraft: 
Vi ser at barn og unge er aktivt inne i klimadebatten og tar en stemme. Det er viktig å bygge 
opp om mer bevisste barn og unge og vi setter derfor ekstra fokus på klima og bærekraft 
som en rød tråd også på Ung Matfest.  
 
Det grønne fokuset og alle tiltakene som ble iverksatt i fjor skal videreføres for kommende 
festivaler. Vi vil fortsette arbeidet med å bevisstgjøre publikum rundt bærekraft og de 
grønne mulighetene hver og en av oss har!  
Under årets festival skal vi løfte tiltakene opp ytterligere flere hakk, og fortsette det viktige 
arbeidet med å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig og klimavennlig retning – sammen 
med våre samarbeidspartnere, utstillere, restauranter og publikum! 
 
  
 


