
Om projektet ToNoWaste 
 
ToNoWaste är ett fyraårigt projekt inom ramen för Horizon Europe, som är EU:s viktigaste 
program för finansiering av forskning och innovation.  
 
Projektets mål är att bekämpa matsvinn genom samverkande och tvärvetenskap – på ett sätt som 

inte bara tar hänsyn till agronomiska, ekonomiska, miljömässiga och affärsmodellers utmaningar   utan 

också till andra övergripande aspekter som psykologi, juridik, och social innovation, samt även bidrar 

till att bekämpa könsskillnader och sociala ojämlikheter.  

Projektet kommer att kombinera tidigare forskning - som gjorts bland de samverkande 
vetenskapliga institutionerna - med behovet av en lösning på detta aktuella problem. Inte 
enbart för att bidra till social utveckling genom att minska livsmedelsfattigdomen och 
förbättra våra medborgares matvanor utan också för att minska miljöpåverkan  
från livsmedelsavfallet på till exempel klimatförändring, vattenanvändning och/eller 

avfallsgenerering. 

 
Projektets uppdrag är att uppmuntra aktörer i europeiska livsmedelssystem att använda vetenskapliga 

och evidensbaserade verktyg och kunskaper för att fatta bättre beslut för mer hållbar 

livsmedelsproduktion och för mera hållbara konsumtionsmönster. Huvudsyftet är att ge jordbrukare, 

leverantörskedjan samt konsumenter och beslutsfattare mer objektiv och integrerad information om 

effekterna av och de globala fördelarna med mer miljövänliga handlingar i vardagen. ToNoWaste 

projektet vill inspirera till ett samskapande av positiva metoder för att ta Europa i riktning mot en 

hälsosammare, mer motståndskraftig och hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. 

 
För att åstadkomma detta kommer vetenskapliga resultat att överföras och prövas i vardagspraktiken 

genom tester av de verktyg och metoder som utvecklas. Detta kommer att ske i Valencia, Wien, Graz, 

en region i Grekland och i Hälsingland, Sverige. 

Projektet lanserades i Castellon, Spanien den 5 och 6 oktober 2022 och har ett bidrag på runt 6 000 

000 euro och kommer att pågå under de kommande fyra åren. Universitetet Jaume I i Castellon utanför 

Valencia i Spanien samordnar detta europeiska projekt i samarbete med 21 organisationer från 7 

länder i Europa, däribland Hälsinglands Utbildningsförbund. 

CONSORTIUM 

ToNoWaste is formed by a multidisciplinary consortium led by Universitat Jaume I - UJI (Spain), and 
composed by Oesterreichische Akademie Der Wissenschaften – OEAW (Austria), Universidad de la 
Iglesia de Deusto – UD (Spain), Universitetet I Oslo – UiO (Norway), Wageningen University – WU 
(Netherlands), Hogskolan I Gavle – HiG (Sweden), Zenithwings – ZEN (Portugal), Eroski Scoop – EROS 
(Spain), Zabala Innovation – ZAB (Spain), Akaryon – AKAR (Austria), Fundacion De La Comunitat 
Valenciana para la Promocion Estrategica el Desarrollo y La Innovacion Urbana – LNV (Spain), 
Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia – MERC (Spain), Cuinatur – CUIN (Spain), 
Federacion de Cooperativas Agroalimentares de la Comunidad Valenciana – CACV (Spain), Strateco – 
STR (Austria), Caritas Der Erzdiozese Wien – CARI (Austria), Bio Ernte Steiermark – BIO (Austria), Zero 
Waste Austria – ZWA (Austria), Perspektive Handel Cartitas – PERS (Austria), Hälsinglands 
Utbildningsförbund – HEA (Sweden), Dimos Chalandriou – HAL (Greece)  
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