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Vårt andre driftsår 
Etter en prosjekt- og etableringsperiode i 2018, åpnet Matsentralen Vestfold og Telemark 2. januar 

2019 i Hegdalveien 84 i Larvik. Lokalet på 400 m2 leier vi av Søndre Eiendom AS. Vi har et fryserom 

på 50 m2 med 54 palleplasser og kjølerom på 35 m2 med 36 palleplasser, begge med takhøyde på 

4,5 meter, og hele tørrvarelageret er også rigget med pallereoler med en takhøyde på 6 meter. Vi har 

et funksjonelt kontor med to arbeidsplasser, spiserom, toalett og dusjrom. 

Matsentralens formål  
Matsentralen Vestfold og Telemark er organisert som en ideell forening, og formålet er:  

 

«Å motta overskuddsmat og varer fra produsenter, matvarekjeder og serveringssteder. 

Maten videreformidles deretter til ideelle organisasjoner som driver servering og utdeling av 

mat til vanskeligstilte personer». 

 

Vårt første mål har vært å bidra til redusert matsvinn og sørge for 

kvalitetssikring av mathåndtering 
Mottak og videreformidling. I 2020 har vi mottatt 510 tonn matvarer fra de 43 leverandørene vi har 

avtale med (mot 300 tonn i 2019), og formidlet videre 471,5 tonn (mot 230 tonn i 2019). Av disse 510 

tonn har 27,6 tonn gått til matsentralene i Oslo, Sør, Rogaland og Trøndelag. Det vil si 471,5 tonn er 

formidlet videre til de 73 organisasjonene (mot 41 organisasjoner i 2019) som er registrert hos oss i 

slutten av året. Dette er mer enn en dobling i forhold til året før. Vi har omfordelt 943.000 måltider i 

vårt fylke i 2020 (mot 460.000 måltider i 2019).  

Vi har to organisasjoner som har hentet ut mer enn 25 

tonn til sin utdeling av mat. Videre har 22 organisasjoner 

hentet ut mellom 5 og 25 tonn, og 29 organisasjoner har 

hentet ut mindre enn 5 tonn mat. Gjennomsnittlig har 

hver mottagerorganisasjon hentet 6,4 tonn, og i dette 

bildet må vi ta med at en del av organisasjonene har 

kommet til senhøstes og dermed drar snittet ned. 

 

Spørreundersøkelse uke 19. Vi gjorde en rundspørring i 

uke 19 (4.- 10. mai), og stilte spørsmålene: Hvor mange husstander mottar mat fra dere denne uka, 

og hvor mange personer er i disse husstandene? Svarene var at denne ene uka var det 2.202 

husstander som mottak mat og her bodde det 4.300 personer. I mai hadde vi 60 organisasjoner 

registrert, og av disse var det 44 som svarte på undersøkelsen, så det er mulig å anta at tallene er 20-

30% høyere. I uke 19 viser statistikken at vi omfordelte 12.940 kilo, som gir hver enkelt person 3 kilo i 

gjennomsnitt. 

 

 

943.000 

måltider omfordelt 

i Vestfold og Telemark 
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Matsvinn. Vi har hatt et matsvinn, det vil si varer vi har måttet kaste, på 5.400 kilo. Det utgjør et 

svinn på 1,1 % av de innkomne varene. Det vesentligste av svinnet er frukt og grønt hvor vi enten har 

tatt imot et større parti enn vi har klart å videreformidle, eller det har vært 

mye vi har måttet sortere bort da det vi har mottatt allerede «er på hell». Vi er 

stolte av at vi har fått være med på å redde 98,9 % av det vi har mottatt. Vi 

mener at Matsentralene er et tiltak som virker, og som har stor 

samfunnseffekt. 

Våre rutiner. Vi har utarbeidet rutiner som er tilpasset oss i Larvik, og disse 

har vi hatt med i dialogen med Mattilsynet.  

Opplæringen av de den ansatte i undervisningsprosjektet og frivillige skjer ved 

oppstart. I april var vi tre som utvidet truckførerbeviset til å gjelde også T4 (vanlig truck). Vi har i 2020 

ikke hatt noen avviksmeldinger og heller ingen arbeidsuhell. 

Rutiner hos mottagerne. Vi har i juni gjennomført besøk til 14 av de organisasjonene som henter mat 

hos oss. I tillegg har vi i september og oktober hatt samlinger i de fem byene Skien, Porsgrunn, Larvik, 

Sandefjord og Tønsberg. Til sammen møtte 25 av 

organisasjonene. Det er daglig leder som sammen med en 

frivillig hadde en felles samling i hver by på en og en halv time. 

De frammøtte fortalte fra sitt arbeid, om brukergrupper, 

muligheter og utfordringer særlig knyttet til Korona-

pandemien. 

 

Uttak av mat og pandemien. Vi registrerer alt uttak av mat, og 

kan hente ut statistikk for den periode vi søker. Vi har 

gjennomgått uttaket uke for uke i 2019 og 2020, og det er 

svært tydelig å se «Korona-bølgen» i 2. kvartal. Nedgangen i 

juni skyldes at vi langt på vei tømte lageret og at utvalget av 

varer var begrenset. Lave tall i sommer tror vi er fordi en del 

tiltak avviklet ferie, i år som i fjor.  Høsten har vi hatt stabilt 

høye tall for utdelingen vår. 
En av de frivillige foran velfylt reol. 

 

 

         Grafen viser antall kilo delt ut måned for måned i 2019 og 2020. 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Matvarer delt UT 2019 og 2020

 2 019  2 020

 

Matsvinn 

1,1 % 
 

 



4 
 

Undervisningsprosjektet «Mat, mennesker og miljø». Kavlifondet og Sparebankstiftelsen DNB har 

fullfinansiert prosjektet i en tre-års periode. Målet med prosjektet er, gjennom undervisning og 

arbeidsoppgaver, å øke bevisstheten rundt matsvinn, miljø, 

matmangel, fattigdom og etikk, både nasjonalt og globalt. 

Undervisningen har et positivt fokus med konkrete forslag til 

hvordan hver og en av oss kan bidra til å redusere matsvinn 

hjemme hos oss selv, Bli Matredder og bidra til en mer 

bærekraftig livsstil. Prosjektets oppstart sammenfalt med 

nedstengingen av skolene i mars 2020, og medførte at 

skolebesøkene først ble mulig ved oppstart av nytt skoleår i august.  

Lene Terese Andersen ble ansatt fra 1. mars i år, og har 40 % stilling. Hun 

har gått inn i arbeidet med stor entusiasme, og har i høst besøkt en del 

skoler i Larvik og Sandefjord, og har hatt undervisning i 6. og 9.trinn. Hun 

samarbeider med Mette Nygård 

Havre i folkebevegelsen «Spis 

opp maten», MatPrat, Nofima, 

Skjærgårdsmat og Den magiske 

fabrikken. Prosjektet har egen 

instagramkonto, 

matsentralenvestfoldtelemark 

hvor alle interesserte kan følge 

prosjektet.                        Prosjektleder Lene T. Andersen 

 

Tabell som viser antall elever i prosjektet i 2020. 

Illustrasjon under er plakat laget av elever, og har forslag til tiltak. 

 

Skole  By Antall elever møtt 

Hedrum ung.skole Larvik 97 

Halsen Barneskole Larvik 63 

Hvarnes barneskole Larvik 34 

Sky barneskole Larvik 0 

Tjodalyng barneskole Larvik 88 

Tjodalyng ung.skole Larvik  0 

Haukerød barneskole Sandefj. 134 

Helgerød barneskole Sandefj. 72 

Unneberg barneskole Sandefj. 52 

Gokstad barneskole Sandefj. 0 

Framnes barneskole Sandefj. 0 

    540 
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Vårt andre mål har vært å gjøre etableringen av Matsentralen Vestfold 

og Telemark kjent 
Matindustrien. Vi har gjennom året fått på 

plass avtaler med 43 leverandører. Våre 

største leverandører er Matbørsen, Bama, 

TINE, Grans, Findus, Aass, Ringnes, Millba og 

Baxt. Noen leverandører kommer ukentlig 

med leveranse til oss, mens andre henter vi 

hos etter avtale. Vi registrerte at 

matindustrien ble rammet av Korona-

pandemien, da vi midt i mars fikk mye varer 

som var tiltenkt skoler og kantiner. 

Regjeringens omlegging av sukkeravgiften på 

nyåret 2020 førte til noen store leveranser fra 

Ringnes, Aass og Grans. I tillegg har vi mottatt 

et stort parti frossenmat fra Findus. 

          Sjåføren hos Miniekspress er strålende 

fornøyd med å levere, både for Matbørsen  

og når de andre matsentralene sender til oss. 

 

 

 
Grafen viser antall kilo matvarer inn måned for måned i 2019 og 2020. 

 

Lag, foreninger og organisasjoner. Vi har i slutten av året 73 mottakerorganisasjoner som vi har 

avtale med. Frelsesarmeen har 8 utdelingssteder, Kirkens Bymisjon har 5, Evangeliesenteret 4, og 

Røde Kors 6 foreninger og prosjekter. Vi har i år fått inn en del frivillig-/ nærmiljøsentraler og er nå 

oppe i 7, og vi ser flere menigheter som har tatt kontakt og som er i gang. Vi har 4 gatefotballag, og 

organisasjoner som Sanitetsforeningene og Home-Start henter mat hos oss. 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Matvarer INN 2019 og 2020

 2 019  2 020



6 
 

Informasjon. Vi har omtrent ukentlig sendt ut 

mail til alle mottakerorganisasjonene med en info 

i «overskriftsform» med opplisting av varene vi 

har inne. På vår facebookside legges det ut 

nyheter med bilde eller video når vi har fått større 

partier, og når vi har noen gode fotomotiver. 

Sentral registrering. Vi har tidlig på høsten gått 

bort fra registering av nye organisasjoner på 

papir, og benytter nå bare den sentrale, 

nettbaserte registreringen.                     Kjell fra Drangedal henter mat hver uke. 

Dette gir mer info om den enkelte organisasjon, og gir også dem muligheten til å registrere seg på 

Matkartet som ligger på Matsentralens hjemmeside. Her kan man søke opp hvem som har 

matservering og –utdeling i sitt område, og hvilke grupper man primært henvender seg til. 

 

Vårt tredje mål har vært å arbeide med økonomiske støttespillere, så 

driften kunne sikres etter en oppstartsperiode. 
Tilstrekkelig informasjon. Butikkdatakassa er et nyttig redskap for registrering av varer inn og ut. 

Denne er enkel i bruk, og vi kan når som helst hente ut statistikk på enkeltkunder, for en angitt 

tidsperiode eller for å få et samlet helhetsbilde.  

Økonomiske støttespillere. Det var uten tvil støtten fra Kavlifondet som 

har gjorde det mulig for oss å komme i gang med oppstart og det første 

driftsåret. Støtten fra Kavlifondet har vært vesentlig også for 2020. 

Kavlifondet har i tillegg støttet undervisningsprosjektet, som sammen 

med Sparebankstiftelsen DNB til sammen har bidratt med kr.400.000 pr. 

år i tre år. 

Statsbudsjettet. Regjeringen avsatte midler til Matsentralene i budsjettet for 2020, og for Vestfold 

og Telemark utgjøre dette kr.751.000. For 2021 er signalet Matsentralene samlet mottar samme 

beløp som året før. Dette gir en god grunnfinansiering av driften, sannsynligvis også på lengre sikt. 

Fra lokale kontakter varmet gavene fra Larvik kommune og INEOS i Bamble veldig godt, i tillegg til 

gaver fra næringslivet formidlet til oss via Matsentralen Norge.  
INEOS tildelte Matsentralen en gave på 

120.000 kroner. Her er daglig leder 

sammen med Mental Helse hjelpetelefon 

og representanter fra INEOS under 

overrekkelsen. 
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Transparent økonomi. Vi har en avtale med Pilar 

regnskap AS for regnskapsføringen vår. Vi har fått 

etablert rutiner for betaling av fakturaer i EHF-system, 

utbetaling av lønn, skatt og arbeidsgiveravgift, 

innrapportering av moms og regnskapsføring. 

Regnskapsrapporter tas ut til hvert styremøte. 

Årsmøtet har valgt Hotvedt AS i Tønsberg som 

revisjonsfirma. 

 

Marit Klewe i DNB kom med sjekken på 600.000 til 

undervisningsprosjektet. 

 

Vårt fjerde mål har vært å optimalisere driften 
Styret. Det er utarbeidet plan for styrets arbeid fram til årsmøtet i april 2021, hvor datoer, møtested 

og saksliste er satt opp. Styrets fire møter i år har vært gjennomført som teamsmøter, og det har 

vært behandlet 32 saker. Det ble gjennomført årsmøte pr. mail med dato 21. april. 

Ved årsskiftet består styret av styreleder Anne Mjaugeto (Kirkens Bymisjon), nestleder Pål Andrè 

Wigert (Evangeliesenteret), Hilde Nylund (Frelsesarmeen), Jan Martin Øvland (Kristen 

Besøkstjeneste), Cristiano Aubert (Matsentralen Norge), Torgeir Herlofsen (ASKO) og Bente Bugge 

Erlingsen (Skjærgårdsmat). 

Ansatte. Matsentralen har to ansatte personer; Thorgeir Nybo som daglig leder 

(100 %) og Lene Terese Andersen (40 %)i undervisningsprosjektet.   

 

Frivillige. Vi har pr. nyttår 2020-2021 syv frivillige 

som er satt opp på en eller flere vakter i ukeplanen. 

Vi har til sammen hatt 9 personer inne som frivillige i 

året som har gått. Vi har frivilligforsikring for dem hos KNIF Trygghet. Til 

sammen har de frivillige bidratt med 4.570 timer. Dette utgjør noe mer 

enn 2,5 årsverk til sammen. Vi har en flott gruppe som tar ansvar og som 

bidrar med stort engasjement. 

 

Praksisplasser. Vi har en avtale om bøtesoning med Friomsorgen, og har 

hatt et par personer inne.  

 

Matsentralen Norge. Vi har i 2020 videreutviklet samarbeidet og dialogen 

både med Matsentralen Norge, og med de 6 andre matsentralene. De er 

lokalisert i Oslo, Sør (Kristiansand), Rogaland (Sandnes), Vestland  

(Bergen), Trøndelag (Trondhjem) og Tromsø. Vi har i langt større grad enn tidligere fordelt store 

varepartier mellom oss. Det gjør at vi både våger å takke ja når vi får omfattende forespørsler, og det 

gir hver enkelt matsentral et mer variert vareutvalg. Det er Matsentralen Norge som har søkt om, og 

fått, midler til å dekke transportkostnadene. Stor takk til dette samarbeidet. 

Oppgradering. Vi har i høst fått støpt rampe utenfor porten vår. Dette har forenklet både utlevering 

og mottak av varer. Takk til huseier, Søndre Eiendom, for oppgraderingen. Vi har også kjøpt en truck, 

så vi nå har to, slik at vi nå er mer fleksible inne på lageret i det daglige arbeidet. 
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Økonomi 

Økonomi har fra oppstart vært en utfordring, og da særlig inntektssiden. Tildelingen fra Kavlifondet 

har vært vesentlig i oppstartsperioden, og deres bidrag gjorde at vi vågde å satse høsten 2018. De har 

i 2020 bidratt med kr.600.000 til driften. Kavlifondet og Sparebankstiftelsen DNB har begge bidratt 

med kr.200.000 hver i en treårsperiode i undervisningsprosjektet vårt. Statstilskudd visste vi 

ingenting om høsten 2018, men vi har mottatt midler både i 2019 og 2020. Summert har økonomien i 

2020 gitt overskudd, som gir en trygghet for driften videre. 

    

Regnskap 2020 Drift Prosjekt Samlet 

Mottakeravgift        197 500            197 500  

Tilskudd kommuner          50 000              50 000  

Kavlifondet og Sparebankstiftelsen DNB        600 000         400 000       1 000 000  

Statstilskudd        751 328            751 328  

Moms-kompensasjon        118 392            118 392  

Gave INEOS        120 000            120 000  

Gaver næringslivet        358 401            358 401  

Private gaver             7 820                7 820  

Annen inntekt             6 044                6 044  

Salgs- og driftsinntekter     2 209 485         400 000       2 609 485  

    

Lønnskostnader        770 350         192 990           963 341  

Driftskostnader        713 296           50 760           764 057  

Annen driftskostnad        124 645           10 141           134 787  

Sum driftskostnader     1 608 291         253 893       1 862 185  

    

Renteinntekter             5 439                5 439  

Årsresultat        606 631         146 106           752 738  

 

Utsikter framover 
Matsentralen Vestfold og Telemark har ved årsskiftet 2020-2021 hatt drift i to år, og vi har gjort 

mange gode erfaringer. Lagerlokalene er lettdrevne, de frivillige har vært en stabil gruppe, 

samarbeidet med leverandører og mottakere fungerer godt, og økonomien har vært god.  

Vi har i 2020 etablert det tre-årige undervisningsprosjektet om matsvinn. Økonomien i prosjektet er 

sikret i 3 år, og vi har fått et godt samarbeid med folkebevegelsen «spis opp maten», og skolene har 

tatt imot henvendelsene med åpne armer. 

Vi i Matsentralen Vestfold og Telemark er optimistiske på framtiden, og vil arbeide hardt for at 

foreningens formål om å redusere matsvinn og fordele til arbeidet for vanskeligstilte personer, skal 

oppfylles. Stor takk til alle støttespillere for velvilje og entusiasme. 
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