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FORMANDENS
BERETNING
Madspild er et alvorligt problem: En tredjedel af
verdens fødevarer går tabt fra jord til bord. Det
handler ikke kun om den spildte mad; madspild
handler også om de spildte ressourcer fra
frembringelsen af fødevarer. FN vurderer at 8-10
pct. af verdens CO2 stammer fra madspild og var
madspild en nation, ville kun Kina og USA udlede
mere CO2.
Vi kan altså ikke undgå at tale om klima, når vi
taler om madspild. Og vi burde i den grad tale om
madspild, når vi taler om klima.
Alene i Danmark spilder vi hvert år 814.000 ton
mad på tværs af hele fødevareværdikæden. I
tænketanken ONE\THIRDs seneste rapport, udført
af COWI, har vi regnet på konsekvenserne ved
madspild. Hvad koster den danske madspild i CO2
og i økonomisk samfundstab?
Danmarks madspild udleder 1,8 mio. ton CO2, som
er 3 pct. af Danmarks samlede CO2-udslip. Det
svarer til 18 gange den danske indenrigsflyvning
før corona. Eller at en person flyver 261.254 gange
rundt om ækvator i et rutefly.
Danmarks madspild svarer til et estimeret
samfundstab på ca. 8,4 mia. kr. Det samme som
prisen på 171 havvindmøller der ville kunne levere
strøm 1,5 mio. danskere – hvert år.

Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand, Professor
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Vi har længe vidst at madspildet fordeler sig ret
ligeligt imellem fødevareindustrien, detail- og
servicesektoren samt husholdningerne. Ca. en
tredjedel til hver. Men ONE\THIRDs seneste
rapport viser at selvom forbrugerne kun står for
30 pct. af mængden af madspild, så står de for
44 pct. af CO2-udledningen og hele 63 pct. af det
samlede værditab.
Det betyder at ikke mindst forbrugerne kan spille
en afgørende rolle; for hver gang fødevarer skifter
hænder, koster det flere penge, og jo længere
gennem fødevareværdikæden vi transporterer og
køler fødevarer, des mere CO2 har vi udledt.
Men selvom forbrugerne har en stor andel af
madspild og konsekvenserne heraf, så udgør
de professionelle led i fødevareværdikæden
største samlede udledning af CO2, og skal man
mindske madspildet her, kræver det en stor
indsats, samarbejde og fælles ansvar blandt de
professionelle aktører i fødevareværdikæden.
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Derfor glæder jeg mig også over at vi i 2021 fik
den første statusrapport fra vores frivillige aftale:
Danmark Mod Madspild.
Rapporten viser at der er et stort behov for endnu
flere ideer og initiativer, hvis vi skal nå i mål med en
halvering af madspildet inden 2030. Det er derfor
afgørende at ONE\THIRD fortsat står som en
stærk koordinerende spiller i den danske tilgang,
hvor store udfordringer bliver løst i fællesskab på
tværs af private og offentlige aktører.
Heldigvis er der én god ting at sige om madspild;
det er let gøre noget ved. Det kræver ikke
elektrificering af transportsektoren, eller
opsætning af vindmølleparker.
Men det kræver mere af fødevareindustrien, af
service- og detailleddet, og det kræver at vi alle
sammen derhjemme bliver bedre til at reducere
madspild, til kun at handle det ind, vi skal bruge,
spise det vi har handlet, være kreative med de
runkne grøntsager og dufte til mælken inden vi
vender bunden i vejret på den.

Fremtiden kræver at vi var nået længere allerede,
nu skal indsatserne være mere radikale, mere
vidtrækkende. Men sammen kan vi udrette
det nødvendige.
På bestyrelsens og sekretariatets vegne
vil jeg gerne sende en stor tak til alle
vores medlemsorganisationer for at
være med på denne vigtige rejsen
sammen med os.
Vi er i gang, i morgen gør vi
endnu mere.
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ASPIRATION
Som katalysator for reel handlekraft, inspirerende
indsigter og komplementære partnerskaber vil vi
gøre Danmark – nation og erhvervsliv – førende
inden for reduktion af madspild og en væsentlig,
global aktør i realiseringen af FNs verdensmål 12.3

ONE\THIRD ÅRSRAPPORT 2021 STRATEGI

STRATEGISKE
KOORDINATER
ONE\THIRDS ROLLE ER AT
Understøtte distribueret handlekraft ved at
facilitere handling, indsigt og relationer;
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HANDLEKRAFT

Inspirere og muliggøre
borgeres og erhvervslivs
engagement

Tilvejebringe viden og gennem eksemplets magt
anskueliggøre effekt af tiltag;
Skalere og vise vejen for en bred national og
international indsats funderet på samarbejde

KATALYSATOR
FOR REDUKTION
AF MADSPILD

RELATIONER

Skalere erfaringer, initiativer og
projekter gennem samarbejde og
partnerskaber

INDSIGT

Tilvejebringe
komplementær
viden og
anvendeliggøre
data fra erfaringer
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STRATEGISK
MOTOR

DO
Al handling betyder
noget, så gå i gang

SHARE
Del hvad du gjorde og det
du lærte, så andre kan
komme hurtigt i gang

LEARN
Lær fra din handlinger
og hvis muligt, mål
effekten af dem

ONE\THIRD
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2021 UDVALGTE PROJEKTER
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DANMARK MOD
MADSPILD
Danmark Mod Madspild publicerede i 2021 sin
første statusrapport. Den viser udviklingen mellem
2015 og 2020 for de virksomheder, som har haft
adgang til historiske data. Den viser store udsving i
madaffaldet med et fald frem mod 2019, efterfulgt
af stigning i 2020. Sidstnævnte er formentlig
COVID19-relateret.
Der er stor variation blandt medlemmerne, hvor
lidt over halvdelen har et fald i mængden af
madaffald, mens andres stiger. Dog viser detailog engrossektoren en tydelig tendens med et
vedvarende fald i madaffaldsmængden over hele
perioden.
Danmark Mod Madspilds årlige strategimøde
resulterede i en ny måde at tilbyde oplæring i at
indberette data til aftalen. Fremover vil oplæring
ske i branchespecifikke dataklynger, hvor
medlemmerne samtidig har bedre mulighed for at
sparre med hinanden.
Den frivillige aftale bygger på et rammenotat,
som indeholder beskrivelser af målemetoder og
definitioner. Et genbesøg af dette rammenotatet,
med henblik på en evt. revidering, er igangsat.
Danmark Mod Madspild har desuden søsat et
synlighedsprojekt, der bl.a. skal understøtte at
aftalen får flere medlemmer.
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ISO-STANDARD
Arbejdet med den internationale ISO -standard
for fødevaretab og madspild blev skudt i gang i
2021. Dr. Liz Goodwin fra World Ressource Institute
er udpeget som formand for den internationale
gruppe. ONE\THIRD har peget på hende for at sikre
sammenhæng mellem UN Food Loss and Waste Protocol
og den kommende ISO-standard.
Formandskab for den danske ekspertgruppe er tilgået ONE\
THIRD. Herudover er der fra tænketankens arbejdsgruppe
for ISO-standarden blevet udpeget et medlem til den danske
undergruppe i arbejdet med den internationale standard. Det er
Jespers Torvekøkken, der skal tale på vegne af tænketanken.
Der er afholdt første møde i den internationale gruppe. Her blev der
som det første nedsat en gruppe, der skal udføre en GAP-analyse – altså
et mindre litteraturstudie over de definitioner og målemetoder, der i dag
eksisterer indenfor fødevaretab og madspild.
De arbejdsgrupper, som skal lave udkast til selve standarden, vil blive nedsat af
den internationale gruppe. Dette forventes at ske på et møde i april 2022.
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DONATIONSVEJLEDNING
Tænketankens arbejdsgruppe omkring donation
har arbejdet på en praktiske guide til donation
som er en slags lettilgængelig oversættelse af
fødevarestyrelsens lovgivning på området.
Målgruppen er de folk der står for den faktiske
donation i detail- og servicesektoren, og materialet
vil tage udgangspunkt i adfærden hos denne
målgruppe.
Gruppen vil fortsætte arbejdet med ambitionen om
at kunne levere en guide der ved hjælp af visuelle
elementer kan give hurtig vejledning til donation i
hverdagen.
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FOOD WASTE
LUNCH AND LEARN
Tænketanken har i 2021 løbende afholdt oplæg om
forebyggelse og reduktion af madspild.
Møderne har budt på inspiration og netværk med
henblik på handling. Forskellige virksomheder,
store som små, har fortalt om deres arbejde med
madspild: Korte, uformelle, branchespecifikke og
handlingsorienterede oplæg fra folk, der har prøvet
det på egen krop.
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13 VIRKSOMHEDER DELTE ERFARINGER OG
LØSNINGER FRA EGEN PRAKSIS
I GENNEMSNIT DELTOG 35-40
FØDEVAREAKTØRER TIL OPLÆGGENE
FRIKADELLER I TUSINDVIS OG NORGES
FRIVILLIGE AFTALE VAR BLANDT EMNERNE
MØDERNE SKABTE NYE RELATIONER OG
SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF SEKTOREN

ONE\THIRD ÅRSRAPPORT 2021 EVENTS

WORLD FOOD
SUMMIT
I forbindelse med World Food Summit 2021 Better Food For More People var ONE\THIRD
vært for et officielt side event.
Her faciliterede tænketanken dialoger om
blandt andet offentlig-privat partnerskaber,
forretningspotentialet ved at arbejde med
fødevaretab samt forbrugeres og civilsamfundets
rolle i kampen mod madspild. Særligt fokus
var på skalerbare løsninger og handlinger til at
accelerere transformation af fødevaresystemer.
Ved afslutningen af arrangementet leverede
deltagerne ideer til konkrete næste skridt for at
fremskynde løsninger inden for fødevaretab og
madspild som et bidrag til FN’s Food Systems
Summit 2021.

Se i øvrigt mere her: onethird.dk/publications
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COP26 FOOD
WASTE EVENT

“THE FUTURE WAS
YESTERDAY, NOW
WE MUST ADD MORE
EXTREME MEASURES
TO CATCH UP WITH
THE TIME WE LOST”
Sådan sagde formand for ONE\THIRD, Flemming
Besenbacher, da tænketanken var inviteret til at
dele Danmarks erfaringer og resultater i kampen
mod madspild. Arrangementet foregik på den
britiske ambassade i Danmark som en del af
beredelserne til COP26.
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DANMARK
REDDER MADEN
Igen i år var ONE\THIRD aktivt deltagende i den
nationale madspildsdag.
Med tænketankens open source
kampagnematerialet Danmark Redder Maden
og kampagnesider på Facebook og Instagram
engagerede ONE\THIRD virksomheder,
organisationer og borgere i kampen mod
madspild.

Bedst
381.544 performende indhold (engagement)
unikke personer nået

25.775

interaktioner
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KONSEKVENSERNE
VED MADSPILD
COWI har for ONE\THIRD udarbejdet en analyse
af CO2-effekten af madspild og det estimerede
værditab for samfundet.
Rapporten viser blandt andet at Danmarks
samlede madspild på 814.000 tons er ansvarlig for
1,8 mio. tons CO2 og koster samfundet 8,4 mia. kr.
om året.

Rapporten kan findes på onethird.dk/publications
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BEST PRACTICE- OG
CASEKATALOG
I 2021 udgav ONE\THIRD i regi af Danmark Mod
Madspild et casekatalog der beskriver konkrete
initiativer for at reducere madspild i den danske
fødevaresektor.
Gennem beskrivelsen af en række virksomheders
rejse for at reducere madspild er hensigten at
motivere og inspirere andre virksomheder til at
søge samme vej: At arbejde konkret og målrettet
mod at mindske og forebygge deres madspild.
Casekataloget er udarbejdet af BDO Advisory,
derudover har en række af ONE\THIRDs
samarbejdspartnere og medlemmer af Danmark
Mod Madspild indgået i processen for katalogets
tilblivelse.

Casekataloget kan findes på onethird.dk/publications
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UDVIKLINGSRAPPORT
FOR DANMARK MOD
MADSPILD 2015-2020
I 2021 har medlemmerne af den frivillige
aftale Danmark Mod Madspild for første gang
indrapporteret deres målte mængder madaffald,
inkl. madspild og fødevaretab.
Dette har resulteret i den første statusrapport for
den frivillige aftale.
Rapporten er udarbejdet af BDO for ONE\THIRD
med udgangspunkt i medlemmernes indberettede
målinger af deres madaffald og fødevaretab.

Rapporten kan findes på onethird.dk/publications
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CHALLENGES AND
MARKET OPPORTUNITIES
IN DEVELOPING
SUSTAINABLE FOOD
SYSTEMS
Som en del af ONE\THIRDs internationale
fokus er der i 2020 iværksat forundersøgelser
af markedsmuligheder i samarbejde
med Udenrigsministeriets Eksportråd og
Access2innovation.
Forundersøgelsen omhandler:

• Udfordringer og muligheder i at udvikle

bæredygtige fødevaresystemer i Nigeria, Kenya
og Kina
• 10 anbefalinger til reduktion af tab af afgrøder
efter høst i en udviklingslandskontekst
• Muligheder for finansiering.

Rapporten kan findes på onethird.dk/publications
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ONE\THIRD anbefaler at regeringen – i eksekvering af
hovedspor 2 i sin udviklingspolitiske strategi – aktiverer danske
virksomheder og organisationer med ekspertise i og erfaring
med løsninger og teknologier til at mindske fødevaretab

MADSPILD I UDVIKLINGSPOLITISK STRATEGI

ONE\THIRD anbefaler at regeringen skaber de nødvendige
rammevilkår for en generel professionalisering af
donationsleddet, herunder undersøger effekten af nuværende
og mulige afgifter og/eller lovgivning

PROFESSIONALISERING AF DONATIONSLEDDET

ONE\THIRD anbefaler at regeringen gør det muligt for
fødevarevirksomheder at overlevere erfarede udfordringer og
barrierer affødt af rammevilkår til en tværministeriel gruppe

RAMMEVILKÅR PÅ TVÆRS AF MINISTERIER

ONE\THIRD anbefaler at regeringen, med inspiration fra den
nuværende frivillige aftale for fødevarevirksomheder, Danmark
Mod Madspild, afsætter midler til etableringen af en frivillig
aftale for det offentlige

FRIVILLIG AFTALE FOR DET OFFENTLIGE

ONE\THIRD anbefaler at regeringen skaber rammerne for
at madspild kan indgå på projektniveau i folkeskolernes
undervisning

UNDERVISNINGSPROJEKTER OM MADSPILD

ONE\THIRD anbefaler at regeringen skaber de nødvendige
rammevilkår for en anvendelig og almengældende
omregningsmodel af reduceret madspild til reducereret
klimabelastning, herunder sparet CO2

KOBLE MADSPILD TIL KLIMABELASTNING

ONE\THIRD anbefaler at regeringen udarbejder en samlet,
national madspildsstrategi, der har til formål at forebygge og
reducere madspild i samspil mellem alle led fra producent til
forbruger

EN NATIONAL MADSPILDSSTRATEGI

ONE\THIRD ÅRSRAPPORT 2021
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ANBEFALINGER
TIL REGERINGEN

Kundecenter Plus Live Nyhedsbreve E-avis Annoncer Erhverv Administrér samtykke
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Log ind

Køb abonnement

ONE\THIRD ÅRSRAPPORT 2021

21 / 26
DEBAT

PRESSEOMTALE

Dansk erfaring som fyrtårn
Partnerskabet består af offentlige
myndigheder og en række fødevarevirksomheder og teknologileverandører, der sammen skal fremme
kombinationen af vandbesparelse
med høj fødevarehygiejne. Derudover blev de aktive danske indsatser
med ingrediensvirksomheder fremhævet, da de netop kan bidrage med
at forlænge fødevares holdbarhed og
dermed reducere madspild.
Samarbejdet har ifølge Jeppe Juul
Petersen taget udgangspunkt i FN’s
verdensmål/SDG-mål.
- Sektorsamarbejdet mellem Danmark og Kina arbejder med flere af
FN’s SDG-mål, men fokuserer særligt indgående på SDG-mål 2 om
udvikling af bæredygtige fødevaresystemer såvel som SDG-målet 12.3
om reduktion af det globale madaffald pr. indbygger og fødevaretab.
Projektet er det første af sin slags,
hvorfor der fra dansk side er tale om
et first-moverprojekt inden for det
strategiske sektorsamarbejde, udtaler han til Effektivt Landbrug.

Madspild på to parametre
Ud over de klimavenlige og bæredygtige hensigter indebærer det nye
samarbejde også et kommercielt
ønske, som projektets initiativtage-

hos de kinesiske samarbejdspartneStop»Chinese
Spild Af Academy
Mad bevægelsen
blev
re ved
of
stiftet i 2008
og har
Agriculture
Science«
ledtigangsat
af Jeppe kampen
mod madspild
Danmark
og
Juul
Petersen.
Ud over ide
kinesiske
bragte Danmarks
kamp mod madfageksperter
deltog Fødevarestyrelspild
på verdenskortet.
sen,
tænketanken
One\Third og
SEGES
oplæg
fra er at arStopmed
Spildfaglige
Af Mad’s
formål
eksperter
arbejdende
med
bejde bredt
i hele værdikæden
fra
madspild.
Foto: nationalt
Den danske
jord til bord
og internatioambassade
i Kina
nalt for at
frembringe, finde og ud-

brede konkrete løsninger, som kan
forebygge og minimere madspild.
brugsproduktion, hvor man forsøger at
begrænse fødevaretabet. Desuden er
der fra kinesisk side stor interesse for at
lære af den danske madspildsagenda.

Stort globalt tab af mad

re håber at få indfriet igennem styrkelse af dansk eksport af effektive
landsbrugsløsninger og bæredygtig
kapacitetsopbygning.
Selvom madspild ofte omtales som
en samlet størrelse, behandler man
spild i fødevareværdikæden ud fra to
sæt temaer; fødevaretab og madspild.
Fødevaretab defineres som den
mængde af kasseret mad, der forekommer i primærproduktionen, der
endnu ikke er godkendt som egentlige fødevarer. Det gælder f.eks. i den
animalske produktion, hvor dyret
først er godkendt som en fødevare, når den er godkendt
til menneskeligt konsum
på slagteriet. Madspild
dækker derimod over
de gode spiselige fødevarer, som enten
kasseres i detailhandlen eller hos
forbrugerne.

relancering af den ældre version,
»Clean Your Plate« fra 2013.
Der er imidlertid mange årsager til
Kinas madspildsudfordringer. Blandt
dem hersker en traditionel kinesisk
kultur, der foreskriver, at en god vært
altid serverer mere mad end nødvendigt, forklarer Jeppe Juul Petersen.
Kinas vækst og nye klimabevidste
middelklasse har imidlertid åbnet
døren op for temaer som bære-

BÆR DYGT G

»Clean Your
Plate 2.0«

dygtighed, sundhed og klimavenlig
produktion og konsum.
Det nye samarbejde er målrettet
landbrugs- og fødevareværdikæden
i Kina som helhed. Det vil bl.a. udmunde sig i en vidensdeling rettet
især mod den kinesiske mælkesektor
og svineproduktion. Her vil den danske knowhow indenfor digitalisering
af landbrugsproduktionen og effektiv foder-overvågning eksporteres.
Den danske jord-til-bord tankegang er ifølge Jeppe Juul Petersen
også en vigtig rettesnor.
- Kina har i øjeblikket stort
fokus på at effektivisere deres landbrugssektor, da
tilvejebringelse af bl.a.
fødevareforsyningssikkerhed har medført store miljøudfordringer. Det
betyder, at der er
stor interesse for
at lære af de danske erfaringer om
ressourceeffektiv
og intensiv land-

Det dansk-kinesiske samarbejde falder i god tråd med en 2019 FN-madspildsrapport. Rapporten understreger, at de potentielle gevinster
på klimaet - og pengepungen - er en
endnu utappet kilde. Derudover er
den humanitære slagside ligeledes
til at føle på. Omkring 690 millioner
mennesker led af sult 2019.
Udfordringen er en samlet udregningsmodel. Selvom FN har taget betydelige skridt mod en fælles regnemodel for fødevaretab og madspild
målt pr. nation eller indbygger, er det
stadig et felt drevet af stor usikkerhed. Via FN’s egne algoritmer baseret
på tilgængelige data, er konklusionen
dog klar: madspildet er langt større, end vi troede og mere nuanceret,
end tidligere estimater.
Højindkomstlande danner fortsat
en kedelig bagtrop i madspildsindekset. Rapporten konkluderer dog,
at madspild i lav- og mellemindkomstlande befinder sig på et højere
niveau end hidtil troet. FN anbefaler
derfor en udvidelse af madspildsagendaens indsatsområder. Læsningen af
det nye dansk/kinesiske samarbejde kan derfor også tolkes som en klar
indikator for Danmarks nuværende
udviklingsstrategi, hvor drivkraften
skal findes i den grønne omstilling.

I 2020 blev Selina Juul kåret til Årets
Europæer 2020 (Reader’s Digest
European of the Year 2020) af et af
verdens største magasiner Reader’s
Digest. Se mere på www.stopspildafmad.org

Minister:
Det er et
alt, alt for
højt tal
Fødevareministeren
har fået et værktøj til
at vurdere, om det er
realistisk at halvere
madspildet.

m

H

m

m

Et nyt dansk/kinesisk samarbejde, skal gennem dansk
knowhow hjælpe kineserne med at stoppe madspild lige fra
produktionen af fødevarerne til forbrugernes omgang med dem.
Foto: Pixabay

Landechef, Nestlé Danmark

Af Kristofer Veggerby · kv@dhmedia.dk

flemming.ytzen@pol.dk

Få dage efter Bryggeriet Fuglsang har præsenteret et driftsunderskud
på mere end 12 mio. kr., opkøber Royal Unibrew det sønderjyske bryggeri
STRATEGI

Et helt igennem rædselsfuldt tal
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SIGNATUR
HENRIK KAUFHOLZ
Hvert år går 1,3 milliarder
tons mad til spilde. 1,3
milliarder tons. Desværre
ser det ud til at være gået
i glemmebogen.

D

et er et tal, der burde holde alle
og enhver søvnløs hver eneste
nat: 1,3 milliarder. Hvert år går 1,3
milliarder tons fødevarer til spilde her i
verden.
.
Det svarer til nogenlunde
en tredjedel
.
16
.
af verdens fødevareproduktion.
Ikke nok med det. Hvis madspild var et
land, ville det være verdens tredjestørste
udleder af CO2.
Og så taler vi slet ikke om de mange
penge, der bruges på at dyrke, transportere, forarbejde og opbevare alt det korn,
den mælk, de kartofler og majs, der nu
rådner op på markerne, spises af rotter,

spildes i vejkanterne eller smides ud af os
forbrugere.
Heller ikke mere menneskeligt om de
knap 900 millioner, der skønnes at leve
på grænsen af sult.
Ikke desto mindre ser dette enorme
tab nærmest ud til at være gået i glemmebogen i den offentlige debat.
JEG STØDTE PÅ tallet i en artikel her i
avisen juledag. Den var skrevet af vores
udviklingsminister, Flemming Møller
Mortensen (S), og direktøren for World
Food Programme, David Beasley. I en artikel om en truende sultpandemi nævner
de to til min store forbløffelse tallet sådan nærmest i forbifarten, og jeg tænkte
straks: Det var satans. Er der ikke nogen,
der gør noget ved det?
Jo da. Heldigvis.
Som overalt i moderne politik skorter
det ikke på målsætninger – hverken i
Danmark, i EU eller globalt. Madspild er
således delmål nr. 12.3 i FN’s nye verdensmål og skal ned på det halve i 2030.
Det er betagende at klikke sig ned gennem EU’s materiale om sagen. Her der
rigtig, rigtig mange bogstaver. Det har
kostet mange møder. Her redegøres og
foreslås. Hvem der skal arbejde sammen
med hvem og hvordan. Ikke så lidt længere er der mellem de konkrete projekter
– for at sige det mildt.
Herhjemme stod Miljø- og Fødevaremi-
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Hvis madspild
var et land,
ville det være
verdens
tredjestørste
udleder af CO2

nisteriet i 2019 fadder til tænketanken
One\Third, der har fin opbakning fra
både erhvervslivet og ngo’er og en flot
hjemmeside. Ikke et ondt ord om det.
Men lagde De, kære læser, mærke til 8
anbefalinger, som One\Third sendte til
Folketinget nogle få dage før jul? En af de
få konkrete ideer er en national madspildsdag 12. marts (delmålet er 12.3!),
men ellers må man sige, at scient.pol.erne har haft en festdag med at foreslå
bureaukratiske arbejdsgange.
Her er helt ordret en af anbefalingerne
til styrkelse af civilsamfundets engagement: »Tænketanken opfordrer i den forbindelse til at samarbejde med kommunerne om kommunikationen, således at
der sikres en sammenhæng med igangværende kommunikationstiltag over for
husholdningerne, herunder kommunikation om affaldssortering og genanvendelse«.
Føler De Dem, kære samfundsborger,
mere engageret nu?
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Føtex, er for eksempel engageret i sagen.
Koncernen havde i 2014 et madspild på
42.826 tons, og i 2019 fået det ned på
29.481 tons. Imponerende.
Det danske madspild skønnes at være
godt 700.000 tons om året. Mængden
kendes ikke helt nøjagtigt, så derfor
gøres der en indsats for at finde pålidelige tal.
Vi private forbrugere er nogle af de
store syndere. Ude i husholdningerne
står vi for omkring 35 procent af madspildet, og det ændrer sig meget langsomt. I
en frisk meningsmåling for Landbrug &
Fødevarer og One\Third siger 31 procent
af borgerne, at de regelmæssigt smider
spiselig mad ud, og kun 7 procent bruger
den megen hjemmetid under covid-19 til
at udnytte den indkøbte mad effektivt.
Meldinger fra ngo’er og erhvervslivet
er også, at madspild får mindre opmærksomhed i medierne end for 3-4 år siden.
Det er virkelig bekymrende. Beregninger fra et amerikansk analysefirma viser,
at madspildet vokser til 2,1 milliard tons i
2030, hvis vi fortsætter som hidtil.
Hvis vi skal tage de seneste officielle tal,
er det her i landet lykkedes at bringe
madspildet 8 procent ned på 6 år! Med
det tempo når vi ikke en halvering på 9
år.
Der skal andre boller på suppen – og
den skal spises op.

NORDJYSKE Stiftstidende Lørdag 10. april 2021

HELDIGVIS STÅR DET ikke helt så slemt til
ude i virkeligheden. Flere danske ngo’er
og masser af firmaer er i fuld gang. En
populær aktivitet er udnyttelse af madvarer, der ikke længere må sælges, men
stadig kan bruges. Kantiner sælger sidst
på dagen usolgte madder og salater til
bundpris til de ansatte.
Salling Group, der ejer Bilka, Netto MIA
og AMALIE
henrik.kaufholz@pol.dk
HOLSTEIN, cand.polit., cand.mag.i filosofi og cheføkonom, i Berlingske

»

Jeg abonnerer ikke på tanken om, at man skal
blæse på coronaen, men vi skal huske, at det ekstreme
forsigtighedsprincip ikke er gratis.

Skal
samfundet
gå i stå?

Min oplevelse af den
virtuelle undervisning
er langtfra positiv.

11. marts blev Danmark lukket ned.
til at deltage aktivt i timen falder. SamDer er jeg ved at være igen, og jeg frygGymnasierne blev lukket, og vi gik over
tidig gør det stoffet meget sværere at forter inderligt, hvor længe det vil vare ved.
til at få virtuel undervisning. Hensigten
stå, og mine kammerater og jeg oplever
For én ting er at forbyde fest, ballade og
og intentionen fejlede ikke noget: Vi
ofte at forlade timen med følelsen af at
alle de andre goder, man har som ung –
Når underskulle have et optimalt alternativ
den
være bagud.
det er frustrerende, men acceptabelt.
Af MartintilPinholt
visningen
fysiske undervisning. landmand, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup. Det hele skyldes dog ikke undervisninNoget andet er, når det går ud over vores
foregår over
Min oplevelse af den virtuelle undergen, for motivationen for at lære er næruddannelse.
en skærm,
Corona
visning er imidlertid langtfra positiv, og
mest altafgørende, når det kommer til at
De karakterer, vi får, er for mange af os
KVÆG:
DetmaMiljøøkonomiske
anbefalinger
tilden
Folketinbliver nogle Råds
efter at vi nu igen er tvunget
ud Ii det
indtage
ny læring. Og
er nærmest
afgørende i forhold til de uddannelsesREGINE MAI, GYMNASIEELEV
reridt, som i næsten tre get
måneder
fyldtede, at
umulig at finde, når manbilligste
sidder alene på
muligheder, der venter i fremtiden. Og
af”nogle
de vigtigste
eneste dag.
udtaler
af de samfundsøkonomisk
vores hverdag i foråret, har
jeg behov forer indenfor
sit mørke
værelse
udenaf
så betymeget som et
jeg kan ikke se, hvordan man som lærerFor madspild er en verelementer
reduktioner
landbruget,
der som
følge
at vise nogle sider af den virtuelle verden,
frikvarter med vennerne at se frem til.
kan uddele retfærdige standpunktskafra læringen
densomspændende udfordelige udledninger
af metan og lattergas står for en væsentsom føles overset.
rakterer til elever, man ikke har set store
HVORDAN DÆLEN kan det være, at ikke
dring hver eneste dag.
lig del
Danmarks
samlede udledninger”.
én herinde kan finde ud af at løse en
Jeg anerkender selvfølgelig
deaf
valg,
der fjernet
I FORÅRET BLEV jeg ked af det, stresset
dele af skoleåret.
andengradsligning?«. Det hørte jeg, stxer truffet, og at dette alternativ
ikke
over ikke
kunne
følge med og frustreret
Hvad er så løsningen? Jeg ved det ikke.
Jeg ærgrer mig personligt
Dette
ererhelt i tråd med udmeldinger
fra
lobbyorganisatiostuderende på andet år, min
lavet
for sjov. Men ved undervisning
over som anbefaler ”udtagning
over at skulle
testes i emner, jeg
kun havBlot ved jeg, at dette ikke er løsningen.
Og gang jeg må smide rehver
nen Concito,
af landbrugets
lavAfmatematikVilly Blichfeldt
Sørensen
lærer sige for få måneder siden.
Vi havde
en skærm fjernes nogle af de vigtigste
de en sløret og hullet viden om. For hver
det håber jeg, der tages højde for, når de
bestyrelsesmedlem
ster ud, der har stået for
bundsjorde, braklægning af marginaljorde
og omstilling fra
haft en prøve i et emne fra 1.g, som vi som elementer fra læringen.
dag der gik, blev lysten til at fortsætte
store beslutninger træffes.
i DF Jammerbugt,
længe. Hver gang jeg finder
dyrebaseret
matematikklasse burde have kunnet klaDet er umuligt at opnå
en ordentlig til plantebaseret menneskeføde”.
uddannelsen mindre, og det var med en
Og så ønsker jeg forståelse for, at ingen
Tinghøjgade 74, 9493 Saltum
re uden videre, så det er et godt spørgsdialog med sin lærer, hvilket
svækker
uni maven,
at jeg om
morgenen
en halv pakke pålæg bagest i
I disse
anbefalinger
sigtes imod,klump
at mit
landbrug
ikke
læn- åb- fra min klasse kan løse en andengradsvilly.soerensen@live.dk
mål.
dervisningskvaliteten sågere
meget,
at lysten
min computer
til synet af ... ingen.Af Rasmus
ligning.Prehn
køleskabet. Og når der komskal
producere mælk og kødnede
– selvfølgelig
i klimaets

BILFRI SØNDAGE: De, der er
50+, kan nok huske de bilfrie søndag i vinter, som blev
indført 25.11. 1973 til 10.2.
1974 med undtagelse af lillejuleaften (23.12.), som
faldt på en søndag. Desuden
blev der indført fartbegrænsning, maksimalt 80
km på landevejen, mindre
olie til opvarmning af éns
hus og forbud mod belysning i butiksruder. Er det
det, den nuværende regering gerne vil have tilbage?
Hvis vi får den tid tilbage, vil
samfundet ganske enkelt gå
i stå, fordi mange i dag arbejder i weekenden og bruger bilen til sin arbejdsplads.
Der kører ikke offentlig
transport en tidlig søndag
morgen, i hvert fald ikke
busser.
Vi er knap nok kommet i
gang med at genåbne samfundet igen før en eller anden ”rød skidespræller”,
som Egon Olsen sagde, vil
have samfundet til at stå i
stampe, mens lande omkring os kører på fuld damp.
De, der arbejder om søndagen, betaler så sandelig også
skat. Det glemmer de, der
gerne vil have indført den
forstokkede ide igen. Der er
lønmodtagere, der arbejder
2 gange 12 timer (lørdag/
søndag) som udgør en arbejdsuge i industrien. De,
der skal passe dyr på flere
forskellige gårde og skal
tranportere sig dertil, hvad
med dem? Er der tænkt på,
hvordan de skal komme til
og fra arbejde?
Hvad med de butikker, der
holder åbent på en søndag?
De mister omsætning.
Det var kun præster, sygeplejersker, læger og låsesmedje, der måtte køre på de
bilfrie søndage i 1973/74,
men med en speciel tilladelse i forruden. Altså er vi ved
at være på vej til at leve som
dem, der boede i DDR, inden
muren faldt i 1989?
Mage til idiotisk tankegang skal man lede længe
efter. Der er intet at spare
ved det forslag.

end sæsonvare

hellige navn må jeg forstå.
Som mangeårig producent af mejeriprodukter og oksekød må jeg knibe mig selv i armen: Har disse højt profilerede organisationer virkelig beregnet sig frem til et sådant resultat?
At regnemodeller er taknemmelige at arbejde med er vist
alment kendt. Men at ramme så meget ved siden af den virkelighed, som jeg går rundt i til daglig, er alligevel overraskende.
Dansk kvægsektor har igennem en lang årrække været inde i en rivende udvikling. Således er den danske kvægbestand siden 1980 reduceret med 48 pct.
På min egen ejendom har
dette betydet, at min mælkeproduktion i koens levetid er
blevet fordoblet. Hvert år har
jeg et overskud af kvier, som
enten sælges til eksport eller
til videreopfedning.
Mine tyrekalve sælges til
opfedning hos specialister i
slagtekalveproduktion. På
det samme foderareal producerer mine dyr en langt højere mælke- og kødproduktion
end de gjorde for bare 10 år
siden.
Mine foderafgrøder består
fortrinsvis af græs og majs.
Her er udbytterne forøget løbende som en konsekvens af
bedre sorter og fordi vi i Danmark har en jordbund og et klima, der er optimal til disse afgrøder.
Som en følge af effektiviseringerne i mark og stald har jeg
kunnet levere mejeriprodukter til danske kølediske, som er
prismæssigt konkurrencedygtige. Og som en ekstra bonus
til forbrugerne, leverer mine udtjente malkekøer hver dag
kødprodukter til danske middagsborde. Vel at mærke kødprodukter, der er klimaneutrale. For mine afgrøder lige
uden for stalddøren har leveret foderet til dyrenes tilvækst.
Det er tydeligvis ikke mit landbrug eller mine kollegers
kvæglandbrug regnemodellerne tager udgangspunkt i. Det
er et kendetegn for disse modeller, at de ikke indregner
græssets og majsens optag af CO2 gennem vækstsæsonen. I
vækstsæsonen fjerner mine afgrøder CO2 fra atmosfæren
svarende til 1,5 kg CO2 pr. liter mælk inklusiv kødtilvæksten.
Hvorfor skal denne klimagevinst ikke medtages i modellerne? Dansk kvægbrug er fortrinsvis baseret på fodermidler, som produceres inden for Danmarks grænser. Mit eget
klimaregnskab bekræfter alt det jeg her fortæller og jeg kan
slet ikke genkende Concitos beregninger, som udråber kød
fra mine malkekøer i form af hakket oksekød, som en stor
klimasynder.
Naturen fungerer fint på mine marker med græs og majs.
Og frem for alt sikrer mit minimale arealforbrug pr. liter
mælk og pr. kg kød, at der ikke skal ryddes yderligere regnskov i Sydamerika.
Med anbefalingerne fra Det Miljøøkonomiske Råd og
Concito vil den danske mælke- og kødproduktion blive flyttet uden for dansk territorium. Det er jo ikke sandsynligt, at
forbrugernes indkøbsvaner ændrer sig blot på grund af regnemodellernes anbefalinger.
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fødevare-, landbrugsog fiskeriminister (S),
Peder Pårs Vej 10, 9000 Aalborg
rasmus.prehn@ftdk

FØDEVARER: Hvor er det godt,

at madspild er blevet en
kioskbasker.
Hvis der er noget, der kan
bringe sindene i kog i disse
år, så er det vores forhold til
mad og hvordan vi skaber
fremtidens bæredygtige fødevaresystem.
Derfor var det også glædeligt at læse indlægget fra
Bente Schjødt fra Nordjysk
Fødevareoverskud (3.4.).
For selvom påsken er sæson for uddelinger af butikkernes restvarer op til lukkedage, så må jeg også understrege, at madspild bestemt
ikke er en sæsonvare.
Hele vejen rundt er der fokus på problemet – og på de
løsninger, der kan skabes.
For vores sundhed og for vores jord. Og ikke mindst for
de socialt udsatte, som vender hver eneste krone hver

O

mer mugpletter på rugbrødet.
Gennem foråret og sommeren kommer jeg til at
gennemføre en række virtuelle forsamlingshuse – debatarrangementer med de
bedste og stærkeste debattører i landet – med fokus på
de nye kostråd og hvordan vi
ændrer vores madvaner i en
mere plantebaseret retning
og retter vores fokus på mindre madspild. Det første allerede nu i april.
Og i den kommende uge
er jeg vært, når Danmark for
femte gang afholder World
Food Summit, et internationalt topmøde med fokus på
fremtidens bæredygtige fødevaresystemer.
Her skal vi tale om netop
madspild og bæredygtige fødevarer. Og konklusionerne
tager vi med, når FN afholder sit store fødevaretopmøde i efteråret.
Ja, der er lang vej fra at dele datovarer ud hos Reden
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FOTO: BRYGGERIET FUGLSANG

Af Søren Tougaard · st@dhmedia.dk

mere end 155 år har Bryggeriet Fuglsang været ejet
af Fuglsang-familien fra
Haderslev. Men det kapitel
slutter nu.
I stedet overtager Royal
Unibrew selskaberne Bryggeriet S. C. Fuglsang og Mineralvandsfabrikken Frem,
meddeler parterne i en pressemeddelelse.
Dermed fortsætter Royal
Unibrew sin ofensive opkøbsstrategi, der for to år
siden blandt andet også betød
indlemmelsen af mærker som
Cult og Mokaï i porteføljen.
Royal Unibrew er bygget
på 33 bryggerier og har i dag
lere regionale danske platforme med stærke regionale
brands som for eksempel Albani, Ceres og Thor.
Fuglsang har en stærk
regional position i Sønderjylland, hvor omkring 80 pct. af
selskabets On-Trade kunder
er lokaliseret. Fuglsang bryggeriet styrker derfor med den

I

Tegning: Per Marquard Otzen

meget stærke sønderjyske
position Royal Unibrews forretning i Danmark og giver
endnu en stærk regional platform, lyder det i meddelelsen.
- Vi har i Royal Unibrew
haft et tæt og godt samarbejde med Fuglsang igennem
mange år, ligesom Fuglsang
i mange år har arbejdet med
salg af både øl og sodavand.
Fuglsang passer derfor også
rigtig godt ind i Royal Unibrews lokalt forankrede
drikkevare forretning, og vi
er derfor både glade og stolte
over at kunne byde Fuglsang
velkommen til Royal Unibrew, udtaler Royal Unibrews
direktør for den danske forretning, Kasper Ryttersgaard
Jacobsen.

Henning, Claes og
Kim Fuglsang er
femte generation
i bryggerfamilien.
Claes og Kim er
brødre og fætre til
Henning.

Fuglsang.
I det netop ofentliggjorte
regnskab for 2020 kom det
familieejet bryggeri ud med
mio. kr. mod et minus på 2,1
mio. kr. i 2019.
Årets resultat endte på
minus 10 mio. kr., mens underskuddet var 2,6 mio. kr. i
forrige regnskab.

3. februar 2021 kl 20:55

Coronaperioden har været hård for bryggeribranchen. Det gælder i særdeleshed også for Bryggeriet

Kilde Miljøstyrelsen Grafik AL

vallen, som kan bruges til at indgå i andre
fødevarer. Først derefter bliver resterne
brugt til andre formål«, siger Klaus Jørgensen.
De seneste år har der været en række
indsatser, der har mindsket madspild.
»Vi ser frasorterede produkter blive
solgt eller doneret til godgørende formål,
og det, som ikke bliver solgt, ryger enten
til dyrefoder eller i biogasanlæggene«, siger Klaus Jørgensen, som hilser de nye ofﬁcielle estimater på madspild velkommen. Målinger og registreringer er vejen
til at mindske madspildet.
Arla har blandt andet ændret, hvor ofte
produktionen skifter på de enkelte linjer i
mejerierne, for hvert skift betyder, at rørene skylles igennem med spild til følge.

Med transaktionen følvil forsætte med at producere
ger to produktionssteder: en
som før, mens logistik vil
sodavandsfabrik i Ribe og et
blive integreret i Royal Unibryggeri i Haderslev.
brews netværk.
Sydkorea
viser
madspild
BryggerietICDK:
i Haderslev
vil
Menshvordan
Fuglsang-koncernen
forblive ejet af Fuglsang-fafrasælger øl- og mineralmilien, og produktionen vil
vandsproduktionen, fortsætfortsætte i et samarbejde
ter de to brødre Kim og Claes
mellem Fuglsang-familien og
med at drive Nordens største
Royal Unibrew.
maltfabrik, Sophus Fuglsang
Begge produktionssteder
Export-Maltfabrik.

afdelingsformand i HK MidtVest,
Vestergade 43,
7400 Herning

DAGPENGE: Svar på indlægget

”Dagpenge skal ikke på niveau med løn” af Henning
Nielsen, Hjørring:
Kære Henning Nielsen,
27.3. bakkede jeg som afdelingsformand for HK
MidtVest i et debatindlæg op
om det forslag, som FH er
kommet med omkring en
forhøjelse af dagpengene.
Du skriver som et svar
(31.3.) , at bliver satsen hævet, kommer dagpengemod-
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Når der sker overproduktion, donerer
mejeriet det for eksempel til Fødevarebanken, siger vicedirektør Kristian Eriknauer.
»Men det er klart vallen, der fylder mest
i regnskabet over madspild, og den består
af mere end 90 procent vand. Vi arbejder
på at opgøre spildet i mængden af fedt og
protein i stedet« siger han.

Kartoﬂer til ﬁngermad
Arla er en af mange danske virksomheder
i den frivillige aftale Danmark mod Madspild, der drives af tænketanken One/
Third. Her forpligter de sig til at måle, rapportere og offentliggøre deres data i forhold til madspild én gang om året.
Også i kartoffelbranchen er madspildet

DET DER SKILLER OS
er årets roman

kan håndteres - Altinget: Digital

TIME MAGAZINE

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild
kan håndteres

Dyrefoder er ikke godt nok
En CO2-afgift, der afspejler, hvor meget råvarerne belaster klimaet, kan gøre det
mere attraktivt at sætte ind mod madspild. Sådan en afgift har Klimarådet og
stribevis af organisationer foreslået, men
den vil også gøre en vare som mælk dyrere. Og indtil videre har regeringen nøjedes med at nedsætte en kommission til at
foreslå, hvordan en skat skal indføres.
»En CO2-afgift vil gøre spildet dyrere,
især for de klimabelastende fødevarer.
Der skal vi hen, for de nye rapporter bekræfter, hvad vi kom frem til i 2011, nemlig, at der også er et stort spild, allerede inden fødevarer kommer frem til butikshylden«.
Oven i de store tal for skrottede kartoﬂer, gulerødder, løg og jordbær er der et
kæmpe mørketal. For grøntsager, som ikke kan sælges og ikke engang er blevet høstet, bliver som regel pløjet ned. De afgrøder er ikke med i madspildsrapporterne.
Også professor Thomas Fruergaard

Det lille Gjesing Mejeri hører
under Arla og fremstiller Castello-oste.
Alle Arlas mejerier skal registrere
alle former for madspild som led
i aftalen Danmark mod Madspild.
Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Astrup fra DTU mener, at producenterne
mangler tilstrækkelige incitamenter til at
undgå spild.
»Madspildet er for stort, og omkostningerne for klimaet er ikke afspejlet i udgifterne for forbrugere og virksomheder. Vi
er nødt til at skabe et træk for, at det bliver
ændret, hvad enten det er med afgifter eller med krav«, siger Thomas Fruergaard
Astrup.
At Landbrug og Fødevarer lægger stor
vægt på, at mad, som ikke bliver solgt, i
stedet bliver til dyrefoder eller biogas, er i
hans optik ikke tilstrækkeligt.
»Vi er nødt til at gøre mere for at reducere madspild. Der har ikke været nok fokus på at forebygge madspild, men blot
på at samle madaffald ind. Holdningen
har været, at hvis vi kunne lave madaffaldet om til dyrefoder eller til biogas, så var
det godt nok, og det er også bedre end ingenting, men det redder slet ikke klimaet«, siger professoren, som ser madspild
som en fælles opgave.
»Vi skal minimere tabene i alle led. Vi er
nødt til at se på processerne lige fra landbruget og industrien til distribution og
forbrugerne«.
Landbrug og Fødevarer er grundlæggende mere fortaler for at bruge guleroden frem for pisken.
»Vi ser en del problemer ved at pålægge
afgifter eller sætte klimamærker på varerne. For eksempel er en tomat ikke bare en
tomat. Nogle er dyrket i et dansk drivhus,
nogle i Spanien under åben himmel. En
tomat kan have forskellige klimaaftryk,
så det er ikke et let regnestykke at vurdere
klimaafgiften«, siger Klaus Jørgensen.

ødevareminister Rasmus Prehn
(S), hvad tænkte du, da du så
de nye opgørelser over madspild?
»Der er et kæmpestort problem.
Når man hører om 814.000 tons
madspild, og når de tal, som har
været fremme tidligere, lå lidt lavere, bliver man en smule rystet og
får lidt svedskjolder på ryggen.
Uanset at opgørelsesmetoderne ikke er helt ens, så har vi en gigantisk
udfordring. Det er et alt, alt for højt
tal. Der er virkelig noget at tage fat
på«.
»Det gode er, at der er mulighed
for at gøre noget ved det. Det vil have en substantiel klimaeffekt. Det
at arbejde med madspild har et
kæmpe potentiale«.
Hvad vil du først og fremmest gøre?
»Der er så mange steder, hvor vi
kan gøre noget, både individuelt, i
den primære produktion, i detailhandlen og i industrien. En del af
mit arbejde som fødevareminister
er at inspirere så mange virksomheder som muligt til at arbejde
med madspild«.
»Nogle af de nye initiativer gælder for eksempel kartoﬂer og tomater, som har nogle gevækster, eller
som er skæve. Virksomhederne begynder at lave koncepter med at
sælge dem for at undgå madspild,
og kostrådene giver inspiration til
at bruge dem. Der er masser af muligheder i salater og juice«.
I mindst et årti har rapporter fastslået, at madspildet er på omtrent det
samme niveau, som de nye undersøgelser viser. Hvorfor er der ikke gjort
noget tidligere?
»Jeg vil fokusere på, at der sker en
hulens masse nu. De nye undersøgelser giver os en beregningsmodel og et officielt sprog for, hvordan
vi måler madspild. Det er første
skridt. Det vil vi bruge til at forpligte så mange som muligt«.

Madspild skal halveres

magnus.bredsdorff@pol.dk

Eksperterne er enige om, at det er for
billigt at smide mad ud, fordi omkostningerne til klima og miljø ikke er
indregnet. Hvad siger du til det?
»Det argument tager regeringen
meget alvorligt. Derfor har vi aftalt
at nedsætte en ekspertgruppe til at
se, hvordan man kan skrue en CO2afgift sammen. Det er for præmaturt at sige, hvad løsningen er«.
Hvad er målet for at nedbringe
madspildet?
»Jeg vil så langt ned som muligt,
men det er svært at forestille sig, at
vi kommer ned på nul. Når vi nu
har lavet den nye beregningsmetode, er det også for over en årrække
at følge, hvor store reduktioner vores initiativer medfører. Så får vi et
mere oplyst grundlag at planlægge
efter«.
»Jeg tænker, at vi mindst skal halvere madspildet, men om vi kan
det, ved jeg endnu ikke. Vi er nødt
til at have et mere oplyst grundlag
at måle ud fra. Hvis de tiltag, vi tager, ikke har den store effekt, må
jeg revurdere min holdning«.

mette.guldagger@pol.dk

magnus.bredsdorff@pol.dk

Madspild ikke kun en sæsonvare - Gå til historien | Nordjyske.dk

KØB ABONNEMENT

Skal man gribe chancen for et bedre liv –LOG IND
også selvom man lever på en løgn?
En universel fortælling om at finde
sin vej i verden i jagten på det gode liv,
ægte kærlighed og en identitet, man
selv har valgt.

1 mio.
solgte bøger i
USA
DEBAT KLIMA OG MILJØ

Madspild ikke kun en sæsonvare
Dette er et debatindlæg: Indlægget er alene udtryk for skribentens holdning. Alle indlæg skal overholde straffelovens og de presseetiske
regler. Du er også velkommen til at sende en mail med din mening til os.

KOMMENTAR: Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret
digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske
løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og
husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul.

DEBATINDLÆG
Annoncen blev fjernet. Detaljer

Af Rasmus Prehn,fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister (S),
Peder Pårs Vej 10, 9000 Aalborg rasmus.prehn@ftdk

Aalborg, som ildsjælene
som Nordjysk Fødevareoverskud gør, til topmøder i
FN.
Men det er os politikere,
der kan stå for de strukturelle forandringer, mens det er
alle de små ting, mange gør,
der summer op til den store
bedrift.
Her spiller Nordjysk Fødevareoverskud en kæmpe rolle. Ligesom Stop Spild Lokalt, som jeg delte mad ud
sammen med i Hjørring i påsken, Fødevarebanken og
mange andre gode, frivillige
kræfter.
Regeringen har for nylig
tilpasset reglerne, så butik-

09. april 2021 kl. 16:51

FØDEVARER: Hvor er det godt, at madspild er blevet en
kioskbasker.
Hvis der er noget, der kan bringe sindene i kog i disse år, så er
det vores forhold til mad og hvordan vi skaber fremtidens
bæredygtige fødevaresystem.

Land
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V90 2,0
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R-Design
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aut. AWD

kr 2.146

Toyota

Volvo

Derfor var det også glædeligt at læse indlægget fra Bente
Schjødt fra Nordjysk Fødevareoverskud (3.4.).
For selvom påsken er sæson for uddelinger af butikkernes
restvarer op til lukkedage, så må jeg også understrege, at
madspild bestemt ikke er en sæsonvare.
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Af Marianne Køpke

42.000
tons

stort, men et af de store kartoffelﬁrmaer
har fundet en ny måde at bruge kartoﬂer,
der havde en forkert størrelse.
»Vi har opfundet en kniv, som skærer
kartoﬂer til en slags lille skål, dippers,
som egner sig til ﬁnger food. På den måde
har vi fået et nyt produkt ud af noget, der
før var en overskudskartoffel«, siger administrerende direktør i Flensted Food
Group Jørgen Østergaard.
Professor Jørgen Dejgaard Jensen fra
Københavns Universitet fremhæver, at fødevarevirksomhederne selv har en stor
interesse i at mindske spildet af fødevarer
for at mindske deres egne tab.
Men i nogle tilfælde kan spildet være
dyrt at komme til livs, hvis det eksempelvis kræver meget arbejdskraft. Det vil fordyre prisen for maden mere, end kunderne vil betale.
»Når tabet er så stort, så kan det skyldes,
at de ekstra omkostninger overstiger de
økonomiske incitamenter til at udnytte
råvarerne fuldt ud«, siger professoren.
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24.02.2022 14.40et driftsunderskud på 12,1

Kæmper med
millionunderskud
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Royal Unibrew opkøber underskudsramt familie-bryggeri

Bent Sørensen

or mere end 10 år siden besluttede
den danske mejerigigant Arla, at
der skulle skæres kraftigt ned på
madspildet fra virksomhedens 70 mejerier verden over.
Alligevel står netop mejeribranchen
med 218.000 tons madspild som den helt
store synder i de nyeste opgørelser, som
Fødevareministeriet og Miljøministeriet
lige har sendt ud.
Bag dette tal gemmer der sig en historie om en fødevareindustri, som udvikler
sig for at mindske et madspild på omkring 350.000 tons.
Ifølge Klaus Jørgensen, som er områdechef i Landbrug og Fødevarer, skal mejeribranchens høje tal ses, i lyset af at især valle fra mælkeproduktionen fylder godt i
madspildsstatistikken.
»En stor del af madspildet i opgørelserne for mejerierne kommer fra vallen. Tidligere var valle et restprodukt, som man
kunne bruge som foder. I dag er det et højværdiprodukt i mejerierne, som blandt
andet trækker protein og laktose ud af

96.000
tons

du

METTE GULDAGGER
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Få 20% rabat på din
første ordre med
rabatkoden »Landbrug«

Jeg har lidt af ledgigt i
10 år og de sidste fem
af dem har jeg stort
set ikke kunne arbejde.
Jeg har brugt olien i lidt
over 5 måneder nu og
er godt tilfreds. Efter
ca. to måneders brug
begyndte smerterne
at aftage, og jeg har
lige været ude og slå
græs og klippe hæk. En
opgave som jeg normalt
overlader til min søn.

247.000
tons

MAGNUS BREDSDORFF
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Aftalen er et tilbageslag for den afkobling af kine Bekæmpelse
af iinfektioner.
sisk engagement
Europa, som USA har presset på
for. Et centralt projekt i Trumps udenrigspolitik,
som det tiltrædende hold under Joe Biden utvivlsomt havde til hensigt at videreføre, men som nu
ligner et forlis. Præsidenten kan sende et takkekort
til kansler Angela Merkel, for Europas håndslag til
Kina er hendes værk.
Forståelsen mellem Beijing, Berlin og Bruxelles
kommer mindre end to måneder efter en anden
en
stor triumf for Kina:
en handelsaftale
med 14 asiatipå hjemmesid
Bestil direkte
ske lande, heraf flere af USA’s traditionelle
allierede,
på efterkrav pr. telefon
eller
inklusive
Japan, Sydkorea og Australien. Et euroasiatisk handelsnetværk uden
amerikansk
deltagelse
ved telefonen
sidder klar
tegner Vi
sig i horisonten.
dig.
hjælpe
for at
Skal aftalen
med
Beijing give mening for det Europa-Parlament, der skal godkende den, er forudsætningen, at samhandelen ledsages af styrkede
rettigheder for kinesiske arbejdere. Konkret vil EU
kræve garantier for, at det tvangsarbejde, der udføres af Kinas muslimske uighur-minoritet, ophører.
Uighurerne er hjemmehørende i Kinas vestlige
Xinjiang-provins, som er trædesten for de nye silkeveje: rigets transportkorridorer til Centralasien,
Rusland, Iran og Europa, som forbinder de to handelszoner, Xi Jinping har fået underskrifter på.
Hvis de arbejdslejre i Xinjiang, som vestlige aktivister kalder ’Kinas GULag’, men som i Beijings terminologi betegnes ’træningscentre’, er på vej til at
blive tømt som en konsekvens af aftalen med EU,
Raw Organic - Har du
smerter
i muskler
eller
- 3x180.indd
1
kan
Bruxelles
vælge
atled
kalde
dette et fremskridt
for
både menneske- og arbejderrettigheder.
Men også hvis de ’omskolede’ uighurer fordeles
med tvang ud til fabriksarbejde i andre dele af riget? Hongkongs endnu frie medier bedes tjekke,
om tekstilfabrikkerne genopstår i Perleflodsdeltaet,
bemandet med kinesiske muslimer.

1/9

Så meget mad spilder vi
Årligt madspild i ton
385.000
tons

ns

Kina kort før årsskiftet er et markant signal om, at

 Sundere
hud
klodens
magtrelationer rykker sig på ny.

Firmaer som Arla, Danish
Crown, Kohberg og
Naturmælk lover frivilligt
at halvere deres madspild.
Men eksperter efterlyser
afgifter, som gør det
dyrere at smide mad ud.

At der blev sat mange lere
ressourcer af til Fødevareministeriets prisværdige
projekt One\Third, herunder Danmark mod
Madspild. Fødevareministeriet gør det
virkelig godt for få
midler. Men når
man tænker på,
at hvis madspild
var et land, ville
det være verdens
tredje største udleder af CO2, så er
det overraskende, at
det ikke har et noget
større politisk fokus.
Reduktion af madspild er i høj grad også
en kamp for klimaet.
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FLEMMING YTZEN

 Øget koncentration
Europas aftale med Kina er endnu
 Stærkere
immunforsvar
en udfordring
for Joe Biden.

Vi ser lere interessante områder, men vi ser f.eks. et
stort potentiale i plantebaserede koncepter, for det er noget, der virkelig kan bidrage
til vores klimaambitioner.
Jeg tror også på et endnu
tættere og mere langsigtet
kategorisamarbejde med
vores kunder, hvor vi driver
både kundetilfredshed og
vækst. Jeg tænker primært
inden for områder som forbruger- og shopperindsigt,
innovationer og on/of-line
shopper-aktivering, men

Hvis du kunne gennemføre én
ting politisk, hvad skulle det
så være - og hvorfor?

æ

GLOBALkan
KOMMENTAR
Cannabisolie
blandt andet give:

Hvor i markedet
ser I potentiale for vækst?

Madrester skal skabe ny værdi

også i områder, der påvirker
bæredygtighed.

tio

en CO2-neutral fremtid ikke
kan gå hurtigt nok. Nestlé har
en meget ambitiøs plan, som
jeg virkelig er stolt af, men
jeg ønsker, at alle virksomheder, inklusive os selv, kan
øge tempoet og ændre endnu
mere.

im

HVA’ SÅ

Det vil altid være en udfordring at være i front og udvikle produkter og koncepter,
der følger lige nøjagtigt de
danske forbrugeres tendenser og behov. På trods af, at
vi er en stor international
virksomhed, lægger vi stort
fokus på at lancere helt relevante produkter til de forskellige markeder, vi er til
stede i. Et eksempel, hvor vi
har lykkedes ekstremt godt,
er lanceringen af Starbucks i
Danmark. Interessen for kafe
og især premium-kafe vokser, og vi leverede et koncept,
der imødekommer de danske
forbrugeres behov, samtidig
med, at vi sammen med vores kunder, som primært er
detailhandlen, leverede en
stor kategorivækst. En anden
udfordring, som jeg personligt ser, er, at overgangen til

ura

https://politiken.dk/debat/art8057076/Der-skal-andre-boller-på-suppen-og-den-skal-spises-op

FOTO: NESTLÉ
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Jeg ville ønske,
atGodt
jeg lærte
noget iog
gymnasiet
for klima
Indsats mod madspild eksploderer hos
producenter
Madspild mere
den vilde natur

WWF China vurderer, at der i de
fire største kinesiske
byer i 2015 blev spildt
op mod 18 millioner
tons mad. Præsident Xi
Jinping besluttede derfor
sidste sommer at lancere den
nye madspildskampagne »Clean
Your Plate 2.0«. Kampagnen er en

Thomas Blomqvist
Hvad ser I som jeres
største udfordring lige nu?

Mandag 11. januar 2021 POLITIKEN

Dagligvare handle n · 09 · 07. 05. 21

Re
st
a

AUTOMATISK OPLÆSNING

Husholdninger

LEVERANDØR

Hvert år går 1,3 milliarder tons mad til spilde. 1,3 milliarder tons. Desværre ser det ud til at være gået i
LEVERANDØR
16
glemmebogen.

»Raw Organics Cannabisolie er lavet
på økologisk hamp, og kan bestilles
direkte til døren ganske lovligt«
 Bedre søvn

F

s

led?

MAGNUS BREDSDORFF

Der skal andre boller på suppen - og den
skal spises op!

mulighed for at få den mængde ost, de har brug for.
- Det er et rigtigt positivt
initiativ, som vi er glade for at
være en del af. Initiativet kan
forhåbentligt være med til at
få endnu flere danskere til at
indse, at god mad kan have
mange forskellige størrelser
og vægte – for det er jo i sidste ende det inderste, der tæller,” siger Stifter af Stop Spild
Af Mad, Selina Juul.
Them Andelsmejeri blev
grundlagt helt tilbage i 1888.
Mejeriet er dermed Danmarks
andet ældste tilbageværende
andelsmejeri. I dag er Them
Andelsmejeri, der ligger det
midtjyske søhøjland, ejet af 13
lokale landmænd, der alle har
landbrug inden for en radius
på 25 kilometer fra mejeriet.
Mejeriet producerer både danbo- og specialoste. Af de mere kendte oste fra Them Andelsmejeri kan nævnes Fætter
Kras, Rød Krystal, Gran og
Gudenå Gylden.
/ jba
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diplomati end
muskler
eller
korstog, tak
Måske cannabisolie er noget for dig?

THUKYDID ER menneskehedens første historiker af
betydning. Da han beskrev udbruddet af Den Peloponnesiske Krig i 400-tallet før vor tidsregning,
lagde han grunden til en teori, der har relevans op
til i dag: Spartas herskere frygtede opkomsten af et
stærkt Athen og valgte derfor at slå udfordreren
ned, inden denne blev for stærk. Konsekvensen blev
en ødelæggende krig, der afsluttede oldtidens
græske dominans.
Den fælde, som Thukydid har lagt navn til, handler om risiko for krig, når en etableret overherre
presses af en rival. Læren fra mange eksempler siden oldtiden er, at krigen i en sådan overgangstilstand er en større risiko end muligheden for en
ændret og fredeligere magtdeling.
Joe Biden og Xi Jinping skal se at få repeteret Thukydid. Oldtidshistorikerens vigtigste arvtager i det
20. århundrede, den amerikanske politolog Samuel
Huntington, skrev følgende i sin klassiker om civilisationernes sammenstød:
»Vesten vandt verden, ikke i kraft af overlegenhed
på ideer, værdier eller religion, men i kraft af sin
overlegenhed i evnen til at anvende organiseret
vold. Vesterlændinge har det med at fortrænge
denne realitet; folk uden for Vesten glemmer den
aldrig«. Derfor silkevejene som en bestræbelse på
en ny orden.
Vacciner er et tiltrængt alternativ til korstog.
Investeringsaftalen, der har til formål at forbinde
Østasien med Europa, er et udfordrende bytte for
den uorden, som Trumps kaosregime efterlader sig.
Den bringer ikke demokratisk frigørelse med sig,
men fredeligere tilstande via magtbalancer.

Siden er redigeret/layoutet af:
Kim Frydensberg og Heidi Højgaard/
Peter Sætternissen

Velkommen på vores
virtuelle eftersyn

HarHellere
du vaccinesmerterLøkkes
i netværk BREAKING: Iskold luft mellem Rusland og Ukraine på topmøde: »De går direkte til helvede, ambassadør«

EUROPAS DILEMMAER står i kø her. Kina er kommet
styrket ud af coronakrisens monumentale udfordring med beskedne smittetal (og sandsynligvis
omkring 4.000 coronadøde, en dramatisk forskel
til USA’s 350.000), en økonomi i vækst og pragmatiske partnerskaber.
Læg hertil det kinesiske vaccinediplomati, som
ramte europæiske og latinamerikanske modtagere,
mens amerikanerne fumlede og vaklede.
Beijings propaganda taler om silkeveje for sundhed. Disse veje blev første gang synlige for europæerne, da et kinesisk godstog lastet med 110.000
mundbind og 776 beskyttelsesdragter i april ankom til Madrid efter en 13.000 kilometer og 17 døgn
lang rejse.
Udfordringen for Ursula von der Leyen består nu
i at overbevise Joe Biden om, at demokratierne er
tjent med at acceptere samarbejde med kompetente autokratier på tværs af systemforskelle: ideologiske konfrontationer må vige for klimahensyn og
folkesundhed.
Lykkes dette, vil eftertidens historieskrivere kunne kalde starten af 20’erne for perioden, hvor det
lykkedes Europa at undgå, at Kina og USA snublede
i det, der kendes som Thukydids fælde.

Fredag 2. juli 2021
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nist-kulturen, og vi i dagligvarehandlen har et stort ansvar
for at skabe en positiv forandring. Dette nye initiativ vil
i højere grad give danskerne

 FærreINDGÅELSEN
smerterAF EN investeringsaftale mellem EU og
Stifter og bestyrelsesformand i Stop
Spild Af Mad, Selina Juul, har skrevet
adskillige nationale og internationale
bøger, publikationer og kronikker om
madspild og er bl.a. bestyrelsesmedlem i Regeringens Tænketank om
Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab ONE\THIRD, medlem af den
globale koalition mod madspild
Champions 12.3, medlem af Europa-Kommissionens vidensplatform
om madspild EU Platform on Food
Losses and Food Waste og partner i
FN’s globale SAVE FOOD initiativ.

POLITIKEN

ge

Stop Spild Af Mad bevægelsen har
eksisteret
snart klimamæs13 år. Stop Spild Af
Ifølge FN er kampen mod madspild et overset og underudviklet fokusområde, hvor der kan hentes økonomiske
såvel isom
Mad er Danmarks største frivillige
sige gevinster hjem med mere fokus. Netop derfor er et forestående nyt dansk/kinesisk samarbejde sat i værksorganisation
for at bringe
den danmod madspild
målt på
ske madspildsagenda og nye handelsmæssige græsmarker til Beijing.
antal af gennemførte aktiviteter og
projekter i hele værdikæden fra jord
til bord, antal af danske og internatiProjektet blev indledt med en
onale medieomtaler samt antal af
Af Victor Juul Grønbæk
to-dags wokshop den 23.- 24 marts
følgere på de sociale medier.

- Var madspild et land, ville det ifølge FN være verdens tredjestørste klimaforurenende land næst efter USA
og Kina. Hvis FN’s verdensmål skal
indfries, er det klart, at der skal en
global indsats til. Og da Kina er verdens største producent, importør og
forbruger af fødevarer, er Kina således en vigtig medspiller, såfremt denne dagsorden skal lykkes.
Sådan lyder ordene fra Jeppe Juul
Petersen, der er sektorrådgiver på
den danske ambassade i Beijing.
Han har sammen med det danske
Udenrigsministerium og Fødevarestyrelsen indledt et projekt, der skal
forsøge at tage kampen om mod en
af de største klimasyndere: madspild.
Projektet er kulminationen på ambassadens strategiske indsatser, der
har fundet sted de seneste år med
blandt andet lanceringen af den
dansk-kinesiske platform om fødevaretab og madspild i 2019.

Pressefoto

OM STOP SPILD AF MAD
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søsætter bæredygtigt
madspildssamarbejde

Aktiv kamp
mod madspild
Allerede helt tilbage i 2008 gik
detailkæden REMA 1000, med
inspiration fra forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad,
aktivt ind i kampen mod
madspild. Torben Lund, kategorichef hos REMA 1000,
glæder sig over det meningsfyldte samarbejde:

INDSEND DEBATINDLÆG

ta

Danmark og Kina

DAGENS TEGNING

De

bæredygtighed...

DEBATINDLÆG

Fødevareindustri
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- Hos REMA 1000 støtter
vi rummelighed og mangfoldighed - både hos mennesker
og madvarer. Det er på tide
med et opgør mod perfektio-

KLUMMER

HENRIK KAUFHOLZ

Madspildskampen
er også et opgør med
det perfekte. Madspildsoste fra Them
Andelsmejeri, som er
“skæve på vægten”,
bliver nu lanceret
i udvalgte REMA 1000butikker i samarbejde
med forbrugerbevægelsen Stop Spild Af
Mad.

vores produktion – og dermed
også spild – på grund af den
øgede efterspørgsel i dagligvarehandlen. Derfor er vi glade
for, at vi kan nu give danskerne muligheden for at smage
på vores oste, som er “skæve
på vægten”, og som ellers intet fejler. Vi håber også på, at
vi med tiden kan blive endnu
bedre til at reducere mængden
af madspildsoste.

KRONIKEN

I dag vågnede vi op til en ny virkelighed. Derfor kan du lige nu få fri adgang til
politiken.dk

Skæve oste fra Them
i kampen mod madspild

Oste, der er “skæve på vægten”. Det er præcis de samme
velsmagende oste, der ellers
bliver solgt i dagligvarehandlen, men af forskellige årsager
har de en vægt, der enten er
under eller over den aftalte
vægt.
Afhængig af udskæring, så i udvalgte REMA 1000-butiker det cirka 2 procent af de ud- ker i hele landet. For hver ost,
skårne oste, der dagligt bliver der bliver solgt, støtter REMA
produceret hos det jyske 133 1000 og Them Andelsmejeri
år gamle Them Andelsmeje- foreningen Stop Spild Af Mad
ri. Nogle af disse oste er hidtil med 75 øre, som går til forDEN 18. JUNI
2021fortsatte arbejde i
eningens
blevet solgtFREDAG
i Them Andelsmejeris egen ostebutik i Them. kampen mod madspild. IniMen nu vil Them Andelsme- tiativet med disse oste, som
jeri give alle danskere mulig- er “skæve på vægten”, er det
heden for at smage på de nye første af sin slags i Danmark.
madspildsoste.
Opgør mod
Kampen mod ostespild
perfektionismen
Helt konkret vil det nye sam- Idémanden og initiativtageren
arbejde mod madspild mellem bag projektet er Lean Sonne PeThem Andelsmejeri, discount- dersen, Key account manager
kæden REMA 1000 og forbru- hos Them Andelsmejeri, som
gerbevægelsen, Stop Spild Af glæder sig over lanceringen:
Mad, sørge for at give alle dan- På grund af Corona-situskere muligheden for at tage ationen kom der ikke mange
del i kampen mod ostespild. besøgende i Them AndelsmeDe nye oste, som altså er jeris egen ostebutik i Them i
“skæve på vægten”, findes nu 2020 – men til gengæld steg

LEDER

tageren til at få flere penge
udbetalt end den arbejdende kasseassistent. Og at dit
motto er, at det skal kunne
betale sig at gå på arbejde.
Jeg er helt enig: Det skal
kunne betale sig at gå på arbejde. Og det kan det også i
langt de fleste tilfælde, selv
om dagpengesatsen bliver
forhøjet.
FH foreslår, at alle, der har
været beskæftiget i to ud af
de seneste tre år, får mere i
dagpenge i de første tre måneder som ledig – op til
2000 kroner mere om måneden, hvis de har været
medlem af en a-kasse i to år
og op til 4000 kroner mere,
hvis de har været medlem i
mindst fire

Hele vejen rundt er der fokus på problemet – og på de
løsninger, der kan skabes. For vores sundhed og for vores jord.
Og ikke mindst for de socialt udsatte, som vender hver eneste

Man får rigelige mængder af Banchan på Sydkoreas restauranter - det er stærke sager!

Peter Normann Vangsbo,
Direktør, Innovation Centre Denmark, Seoul
Danmark har et årligt madspild på 700.000 tons – knap 130 kg for hver af os. Det
svarer, ifølge forskere på Aarhus Universitet, til at mad for 13,5 milliarder kroner ryger
lige ud ad vinduet. Læg dertil den meget store klimabelastning, som madspildet er
skyld i.
Sydkorea har også haft problemet, men her er regeringen gået målrettet til værks og
har indført bindende reduktionsmål om 90 procent reduktion af husholdningers
madspild.

krone hver eneste dag.
For madspild er en verdensomspændende udfordring hver
eneste dag.
Jeg ærgrer mig personligt hver gang jeg må smide rester ud, der
har stået for længe. Hver gang jeg finder en halv pakke pålæg
bagest i køleskabet. Og når der kommer mugpletter på
rugbrødet.
Gennem foråret og sommeren kommer jeg til at gennemføre en
række virtuelle forsamlingshuse – debatarrangementer med de
bedste og stærkeste debattører i landet – med fokus på de nye
https://nordjyske.dk/debat/madspild-ikke-kun-en-saesonvare/9b776b92-4e29-47a6-8502-2f3c7cf01aa0
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LINKEDIN
2021
I alt
Antal opslag

gns

93

Visninger totalt

94.247

Unikke visninger

60.434

972

Antal klik

3.186

33

Reaktioner

2.507

26

Kommentarer

170

1,8

Delinger

229

2,3
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ÅRSOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 2020
Driftsomkostninger
Repræsentation

61.086,15
20.596,84

Køb af tjenesteydelser

1.825.000,63

Udgifter I alt

1.906.683,62

Indtægter

2.300.000,00

Det er beskrevet i finansloven 2020, at staten
(Fødevareministeriet) bidrager med følgende finansiering
og udgifter til tænketanken:
1. 2,3 mio. kr. /år i perioden 2020-2022 (§24.11.20)
2. Sekretariatsbistand (tekstanmærkning 183)

Resultat

393.316,38

Note
Årsregnskabet 2021 inkluderer alle konterede fakturaer, der samlet summerer til et forbrug
på 1.906.683,62 kr. Sammenholdt med årets bevilling på 2.300.000,00 kr. giver dette et
mindreforbrug på 393.316,38 kr. for året, som overføres til tænketankens egenkapital.
Tænketankens bevilling for 2022 suppleres med det resterende beløb fra egenkapitalen.

3. 0,2 mio. kr./år i 2020-2022 til medfinansiering af
sekretariatet for tænketanken (§ 24.11.01)
Tænketanken kan supplere tilskuddet til driften
med private donationer til finansiering af projekter.
Fødevareministeriet yder frem til 2022 sekretariatsbistand
til tænketanken, hvorefter det er målet, at tænketanken er
selvfinansierende uden offentlige bevillingstilskud.
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MEDLEMMER
UNIVERSITETER OG INSTITUTTER

Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Danmarks Tekniske Universitet – DTU
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut

BRANCHEORGANISATIONER OG LIGN.

Dansk Erhverv
DI Fødevarer
HORESTA
Landbrug & Fødevarer
DRC - Brancheforeningen Danske Restauranter
og Cafeer
APPLIA Danmark
Food Nation
Kost og Ernæringsforbundet
Forbrugerrådet Tænk

VIRKSOMHEDER

Arla Foods Amba
Danish Crown
Danfoss
Chr. Hansen
Nestlé Danmark
E-Smiley
Too Good To Go
Eachthing ApS
Nextfood
The Circular Way (Ditte Lysgaard Vind)
Salling Group (Netto, Føtex og Bilka)

COOP Danmark A/S (Super Brugsen, Brugsen,
Kvickly, Irma og Fakta)
De Samvirkende Købmænd (Dagrofa, Meny, SPAR,
Min Købmand, Letkøb, Rema 1000, 7-eleven,
Circle K)
Nemlig.com
Hørkram Foodservice A/S
Mærkevareleverandørerne (tidligere DLF)
Unilever Food Solutions
Wefood (Folkekirkens Nødhjælp)
Meyers Madhus
Færch

MYNDIGHEDER OG OFFENTLIGE
INSTITUTIONER

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Erhvervsministeriet
Skatteministeriet
Udenrigsministeriet
Fødevarestyrelsen
Miljøstyrelsen
Københavns Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Madkulturen
Hotel- og Restaurantskolen
Herlev Gentofte Hospital
Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital

ANDRE ORGANISATIONER M.V.

FødevareBanken
Stop Spild Lokalt
Folkets Madhus
Innovationsfonden
Econet AS
Concito
Tænketanken Frej
Plant Jammer
Access2Innovation
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BESTYRELSE

CHRISTINE NELLEMANN

Medlem af bestyrelsen
Institutdirektør, DTU

25 / 26

FLEMMING BESENBACHER

Bestyrelsesformand
Professor

TIMM VLADIMIR

Medlem af bestyrelsen
Stifter Timm Vladimirs Køkken,
kogebogsforfatter, TV-vært

ANNEMARIE MEISLING

Næstformand
Senior Director of Corporate
Affairs, Chr. Hansen

SELINA JUUL

Medlem af bestyrelsen
Stifter af Stop Spild Af Mad

BIRGITTE QVIST-SØRENSEN

Medlem af bestyrelsen
Generalsekretær, Folkekirkens
Nødhjælp

TEJS BINDERUP

Observatørmedlem af bestyrelsen
Afdelingschef, Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
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