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1. FORMANDENS BERETNING
ÅRET DER GIK
2020 blev et år præget af coronavirussen, og som vil gå over i 
historiebøgerne. Covid-19-pandemien har tydeliggjort behovet 
for en bæredygtig omstilling af verdens fødevaresystemer, så de 
både er velfungerende, ressourceeffektive og modstandsdygtige 
over for de omvæltninger, som en pandemi afstedkommer. I 
kombination med klimakrisen har pandemien også understreget 
behovet – mere end nogensinde – for målrettede indsatser, der 
reducerer og forebygger madspild og fødevaretab. Både her-
hjemme i Danmark og globalt.

Globalt står vi over for en kæmpemæssig klimaudfordring. Land-
brug, fødevarevirksomheder og forbrugere kan bidrage til en 
bæredygtig fødevareproduktion ved at reducere fødevaretab og 
madspild. En halvering af det globale madaffald inkl. madspild 
er vigtigt for at skabe mere effektive produktionsmetoder og 
forsyningskæder, der kan skubbe os i retning af en mere res-
sourceeffektiv økonomi. 

I Danmark er det årlige madspild ca. 700.000 tons, hvilket svarer 
til ca. 4 procent af Danmarks CO2-udledning. Som grøn fører-
nation skal vi i Danmark gå forrest og være med til at vise vejen 
til, hvordan vi og resten af verden kan bidrage til at opfylde FN’s 
verdensmål 12.3 om en halvering af madspildet på detail- og 
forbrugerniveau og reduktion af fødevaretab i forsyningskæder 
inden 2030. Det er afgørende, at vi sætter ind med handlinger 
nu. Vi kan ikke vente. Danmark bør også på dette område være 
et foregangsland og tage ansvar, så vi efterlader en planet i en 
mere bæredygtig tilstand til fremtidige generationer. 

For ONE\THIRD blev 2020 året, hvor vi trods Coronakrisen fik 
etableret os som ny tænketank og fik kickstartet arbejdet med 
vores mange gode og engagerede medlemmer. Vi nåede også 
nogle af vores første milepæle. F.eks. blev den frivillige aftale 
”Danmark mod Madspild” relanceret og anerkendt af fødevaremi-
nisteren på Danmarks første nationale madspildsdag d. 29. sep-
tember. Rigtig mange medlemmer bakkede op om den nationale 
madspildsdag med innovative tiltag og forslag til løsninger. I 2020 
blev der også knoklet med en ny donationsvejledning og med at 
stable nye internationale partnerskabsprojekter på benene. Nogle 
af aktiviteterne, der blev sat i søen i 2020 i regi af tænketanken 
ONE\THIRD, kan du læse mere om i denne rapport.

Den 19. november 2020 tiltrådte Rasmus Prehn på posten som 
fødevareminister efter Mogens Jensen. Det glæder mig, at Ras-
mus Prehn har meldt ud, at han tager denne dagsorden meget 
alvorligt, og jeg glæder mig meget til samarbejdet. 

Som formand for ONE\THIRD ser jeg derfor tilbage på 2020 med 
stor glæde. På både bestyrelsens og sekretariatets vegne kan jeg 
godt afsløre, at vi glæder os meget til arbejdet i 2021 og særligt 
til at gentage succesen med madspildsdagen d. 29. september.

Tænketanken ONE\THIRD er i sig selv et stærkt eksempel på 
den danske tilgang til at løse store udfordringer i fællesskab på 
tværs af private og offentlige aktører. En stor tak til alle vores 
medlemsorganisationer for at være med på rejsen sammen med 
os. Uden medlemmer – ingen tænketank.

Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand ONE\THIRD,  
Bestyrelsesformand Carlsbergfondet og Carlsberg Group

ÅRSRAPPORT 2020 | ONE\THIRD 4 | 32       



Selina Juul 
Medlem af bestyrelsen ONE\THIRD, 
Stifter af foreningen Stop Spild af Mad

Thomas Prehn 
Medlem af bestyrelsen ONE\THIRD, 
Head of Strategic Business Development, 
Lederne

Christine Nellemann 
Medlem af bestyrelsen ONE\THIRD, 
Institutdirektør, DTU

Birgitte Qvist-Sørensen 
Medlem af bestyrelsen ONE\THIRD 
Generel Sekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Annemarie Meisling 
Næstformand ONE\THIRD, Senior Direc-
tor of Corporate Affairs, Chr. Hansen

Tejs Binderup 
Observatørmedlem af bestyrelsen  
ONE\THIRD, Afdelingschef, Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
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VISION
”ONE\THIRDs vision er at hjælpe danskerne, fødevarebranchen 
og andre madaktører med at sikre, at mindre mad, som kunne 
have været spist, ender i skraldespanden. Det gør vi ved at samle 
de væsentligste aktører i Danmark og internationalt, så vi sammen 
kan sikre, at den mad, der produceres, også bliver spist. Det lyder 
ret simpelt, men i virkeligheden er det et temmelig komplekst 
problem. Ved at samle de væsentligste aktører i Danmark, for- 
pligtiger vi os sammen på at gøre noget ved det omfattende spild 
af fødevarer, der sker hele i hele værdikæden - fra jord til bord.”

GRUNDLAGET FOR VORES ARBEJDE

I 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 verdensmål for bære-
dygtig udvikling frem mod 2030. FN’s verdensmål nr. 12 handler 
om ansvarligt forbrug og produktion, og delmål 12.3 er at halvere 
mængden af madaffald (inklusiv madspild, red.) i detailleddet og 
hos forbrugerne, samt reducere fødevaretab i både produktionen 
og primærproduktion senest i 2030.

ONE\THIRD vil gennem viden, samarbejde og handling være 
med til at løfte ansvaret for, at verdenssamfundet indfrier FN’s 

Verdensmål 12.3, så vi går i retning af en mere bæredygtig 
fremtid for både mennesker og planeten. Tænketanken er 
bindeleddet mellem viden og reelle handlinger, vi mobiliserer 
virksomheder til at tage et større samfundsansvar, og vi udgør 
sammen med resten af Danmark et testmiljø for initiativer på 
området.

Tænketanken ONE\THIRD bygger videre på 
en solid dansk tradition, hvor udvikling af løs-
ninger sker i samarbejde mellem aktører fra 
den private sektor, den offentlige sektor og 
forskning. Den grundlæggende filosofi er, at 
de mest effektive og mest holdbare løsninger 
på samfundets store udfordringer udvikles 
i fællesskab mellem samfundets bærende 
aktører. Med fokus på løsninger udviklet på 
tværs af aktører – og via målrettet påvirkning 
i indflydelsesrige beslutningsfora - vil tænke-
tanken sætte nye standarder i kampen mod 
madspild og fødevaretab både i Danmark og 
internationalt.

2. ONE\THIRDS VISION 
TÆNKETANK OM FOREBYGGELSE AF  
MADSPILD OG FØDEVARETAB

ONE\THIRD er en selvejende organisation under Fødevaremini-
steriet, bestående af en selvstændig bestyrelse og medlemmer 
fra hele fødevareværdikæden; virksomheder, organisationer, 
universiteter og myndigheder. 
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Tænketanken vil gennem samarbejde, dialog 
og viden understøtte kampen mod madspild 
og samtidig være med til at skabe nye og 
innovative forretningsmuligheder for danske 
virksomheder. 

FN’s VERDENSMÅL NR. 12.3
”Inden 2030 skal det globale madaffald (inkl. madspild, 

red.) på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres 
og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, her-

under tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.”
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3. HØJDEPUNKTER FRA 2020
ÅRET DER GIK
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29. SEPTEMBER 2020

Den danske regering har i 2020 besluttet, at Danmark skal følge FN’s opfordring 
og afholde en årlig national madspildsdag den 29. september.

Dagen blev fejret første gang i 2020 og fik bred opbakning blandt tænketankens 
medlemmer og stor opmærksomhed i pressen.

Datoen er den samme som FN’s årlige International Day of Awareness of Food 
Loss and Waste.

HØJDEPUNKT
DANMARKS NATIONALE 
MADSPILDSDAG Den nationale madspildsdag 2020 blev åbnet ved et presseevent i Meyers Madshus på Nørrebro inklusiv en madspilds-cook-up med 

H.K.H. Prinsesse Marie og daværende fødevareminister Mogens Jensen instrueret af Claus Meyer

Officiel åbning af Danmarks første nationale madspildsdag
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TÆNKETANKEN LANCEREDE DEN DIGITALE 
KAMPAGNE ”DANMARK REDDER MADEN” I 
FORBINDELSE MED DEN NATIONALE MAD-
SPILDSDAG 2020
Kampagnen indeholder grafiske elementer og en fælles lan-
ding-page på Facebook, der fungerer som ‘kampagneside’, og hvor 
man kan samle de forskellige aktørers begivenheder og materiale 
til deling med danskerne etc.

Ambitionen for 2021 er at opskalere Danmark Redder 
Maden, så det bliver en bred folkelig bevægelse 
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Den officielle åbning af Danmarks første nationale madspildsdag d. 29. september 
2020 foregik hos Meyers Madhus på Nørrebro i København

Stop Spild Af Mad ambassadør Yvonne Luff Gottfredsen laver TV køkken i forbindelse med 
National Madspildsdag

Som optakt til madspildsdagen satte Chr. Hansen A/S v/ Annemarie Meisling en ”Food Waste 
Challenge” i gang med en opfordring til alle om at veje deres madspild derhjemme i en uge

Stop Spild Lokalt og Det Runde Bord fik besøg af daværende fødevareminister på madspildsdagen 2020. Her laves 
der tarteletter til hjemløse københavnere
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På madspildsdagen inviterede LIDL og Too Good To Go landets hver-
dagskokke til ”DM i overskudsretter”

Projektet UMAGE med nye tech-spirer fra 6. klasser demon-
strerede innovative løsninger til at forebygge madspild ved 
event på Københavns Universitethverdagskokke

Karin Beukel, Circular Food Technology, fortæller om, hvordan man anvender mask 
fra bl.a. ølproduktionen til nye fødevarer ved event på Københavns Universitet
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Fællesspisning med tænketanken Frej og EAT Grim 

Prisoverrækkelse på Axelborg. H.K.H Prinsesse Marie modtog madspildsprisen ”Stræberen”, 
som er stiftet af DSK – De Samvirkende Købmænd. Foto af Keld Navntoft

Åbning af ny Wefood butik i Tingbjerg 
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Oplæg ved EAT GRIM til Frejs og EAT GRIMs fællesspisning med grimme grøntsager på madspildsdagen 2020

Der var opbakning til den første nationale madspildsdag i 
hele landet – her er det Aarhus Kommune, der redder maden 

Stop Spild Af Mad og den TV-kendte bageentusiast Pernille Stigsgaard Morthensen lancerede 
en kampagne på Facebook og i medierne i forbindelse med den nationale madspildsdag 2020
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HØJDEPUNKT
DANMARK MOD MADSPILD  
– FRIVILLIG AFTALE MED  
FØDEVAREBRANCHEN

25+ danske fødevarevirksomheder har tilsluttet sig den fælles målsætning om at 
forpligte sig til at reducere deres madspild med 50 procent inden 2030. Aftalen 
”Danmark mod Madspild” blev underskrevet på Danmarks første nationale mad-
spildsdag d. 29. september 2020.

ONE\THIRDs bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher og daværende  
fødevareminister Mogens Jensen underskriver aftalen ”Danmark mod Madspild”
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Aftalen blev i 2020 udvidet med en ny medlemskategori ”facilitating partners” for 
virksomheder og organisationer, som understøtter medlemmerne i Danmark mod 
Madspild. Herunder de danske brancheorganisationer Landbrug & Fødevarer, DI, 
Dansk Erhverv, Horesta og DRC – Danske Restauranter og Cafeer, De Samvirkende 
Købmænd, samt Kommunernes Landsforening (KL).  

Her ses et udpluk af aftalens facilitating partners, der underskriver aftalen

ÅRSRAPPORT 2020 | ONE\THIRD 17 | 32         17 | 32       



 
ONE\THIRDS INTERNATIONALE 
INSPIRATIONSPANEL

I september 2020 holdt bestyrelsen virtuelt møde 
med profilerne i tænketankens internationale inspi-
rationspanel, hvor der bl.a. blev diskuteret mulighe-
derne for at udvikle en international standard (ISO) 
for food loss and waste og for at sætte madspild højt 
på agendaen på det kommende FN Food System 
Summit i september 2021.

HØJDEPUNKT
INTERNATIONALE  
INITIATIVER
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LØVENS HULE MED AMBASSADER BLEV TIL 
4 VÆRDIKÆDESTUDIER  

I foråret 2020 blev der i samarbejde med Udenrigsministeriet 
afholdt en ”løvens hule” session med en række danske ambas-
sader og medlemmerne af ONE\THIRDs internationale arbejds-
gruppe. På den baggrund blev der – i samarbejde med de danske 
ambassader -  sat nye værdikædestudier i gang i Kina, Brasilien, 
Nigeria og Kenya. Access2Innovation laver en samlet rapport 
på baggrund af resultaterne af alle studierne, der offentliggøres 
i starten af 2021. 
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FOOD NATION LANCEREDE NY CASE COLLECTION

Food Nation har i 2020 leveret en case-samling, som kan bruges til international 
branding af danske virksomheders løsninger til at reducere og forebygge madspild. 

Reducing food waste in 
yogurt by 30% annually would 
mean 520,000 tons less CO2
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WORKSHOPS MED STATE OF GREEN

Tænketanken har i 2020 sammen med State Of Green arbejdet på 
at samle partnere gennem et workshopforløb til en P4G ansøgning. 
Projektet har til formål at forberede et marked på cold chain løsnin-
ger, som kan medvirke til at forebygge og reducere fødevaretab og 
madspild i Kenya. 

DI (Kenya-Nordic Green Hub), Danfoss, Folkekirkens Nødhjælp, 
Quercus Group og DTU UNEP deltager i dette arbejde. 

ONE\THIRD I “CHAMPIONS 
NETWORK” VED FOOD 
SYSTEMS SUMMIT 2021

Bestyrelsesformand Flemming Besen-
bacher blev i 2020 udpeget af FN som 
dansk repræsentant til ”Champions 
Network” frem mod FN’s Food Systems 
Summit i 2021. Som champion forpligter 
han sig til at mobilisere sit eget netværk 
mhp. at bakke op om topmødet og top-
mødets dagsorden. Flemming er bl.a. 
udpeget i sin egenskab som formand 
for ONE\THIRD og qua sit store inter-
nationale netværk. 



DONATIONSVEJLEDNING

En projektgruppe bestående af Fødevarebanken, Fødevaresty-
relsen, Skatteministeriet m.fl. har arbejdet med at udvikle indhold 
til en samlet vejledning på donationsområdet 

HØJDEPUNKT
MEDLEMMERNES INITIATIVER  

MADGLÆDE - OG MINDRE MADSPILD 
BLANDT UNGE 

Madkulturen og Forbrugerrådet Tænk har igangsat et lærings-
projekt, der skal ruste unge, der skal flytte hjemmefra med bære-
dygtige madlavningskompetencer og gode ideer til at minimere 
madspild. Salling Fondene støtter projektet.
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INNOVATIONSHUB FOR FREMTIDENS BÆREDYG-
TIGE FØDEVARESYSTEM

Tænketanken Frej har i samarbejde med Teknologisk Institut og Food 
& Bio Cluster Denmark udviklet et koncept, hvor der i et samarbejde 
mellem studerende og virksomheder kan udvikles bæredygtige løsninger. 

KANTINER MOD MADSPILD

Tænketanken Frej har i 2020 taget initiativ til et nyt projekt: ”Kantiner 
mod madspild”, hvor der i dialog med og samarbejde med bl.a. Rådet 
for sund mad og en række kommuner skal etableres et netværk, der skal 
bidrage til at mindske madspild i kantiner med særligt fokus på SMV’er. 

”BONDEN, BYBOEN OG MADSPILDET”

Tænketanken Frej har i dialog med en række restauranter planlagt et 
initiativ, hvor makkerpar på tværs af land og by sættes sammen for at 
dyste om, hvem der bedst kan kokkerere måltider af overskydende føde-
varer. Ambitionen er at få kendte kokke med i dommerpanelet og indgå 
et partnerskab med en TV-station.
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MADSPILDSVANER UNDER CORONA

Tænketanken ONE\THIRD lavede i samarbejde med Landbrug & 
Fødevarer en undersøgelse af danskernes madspildsvaner under 
coronanedlukningen. Undersøgelsen viste, at danskerne havde 
reduceret deres madspild under nedlukningen. 
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4. ANBEFALINGER TIL REGERINGEN 
ONE\THIRDS ANBEFALINGER TIL DEN 
DANSKE REGERING 2020

Tænketanken har til opgave at komme med anbefalinger til den 
danske regering inden for madspildsområdet én gang om året 

LÆS ALLE ANBEFALINGERNE PÅ
WWW.ONETHIRD.DK
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2 Flere ministerier skal inddrages i dialog 
om bedre rammebetingelser

1 Madspild og fødevaretab skal inddrages 
i regeringens klimahandlingsplan

3 Der skal fastsættes et 2030-reduktionsmål 
for hvert brancheled i fødevareværdikæden

4 Der skal fastsættes et 2030-reduktions-
mål for husholdninger

5 Styrk forbrugernes engagement i 
kampen mod madspild

6 Understøt vidensopbygning og ny 
teknologi

9

7 Styrk information om muligheder for 
donation af overskudsmad til velgørenhed

8 Inddrag FN’s verdensmål 12.3 i en ny 
udviklingspolitisk strateg

Mobilisér andre lande til at indfri FN’s  
verdensmål 12.3

10 Indsamling af data er afgørendeLÆS ALLE ANBEFALINGERNE PÅ
WWW.ONETHIRD.DK
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5. ONE\THIRD I MEDIERNE
PRESSEDÆKNING

Sådan gør vi kål med madspild. Debatindlæg af Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i ONE\THIRD og Annemarie 
Meisling, næstformand i ONE\THIRD

National madspildsdag

Husholdningerne skal frem i bussen på rejsen mod mindre madspild. Debatindlæg af Flemming 
Besenbacher, Bestyrelsesformand i ONE\THIRD og Anne Ahrnung, Direktør i Landbrug & 
Fødevarer
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6. ÅRSOPGØRELSE 2020
TÆNKETANK OM MADSPILD OG FØDEVARETAB
RESULTATOPGØRELSE 2020

Udgiftstype
101 - Driftsudgifter
201 - Møde med tænketankens medlemmer
301 - Internationalt inspirationspanel
401 - Konsulentydelser
501 - Kommunikation

Budget
50.000,00

0,00
0,00

1.795.375,00
73.000,00

1.918.375,00

Regnskab
6.862,74
1.736,68

0,00
798.429,75
335.437,50

1.142.466,67

Resultat 
43.137,26
-1.736,68

0,00
996.945,25

-262.437,50  

775.908,33i alt

TÆNKETANKENS ØKONOMISKE GRUNDLAG

Fødevareministeren er bemyndiget til at stifte, yde tilskud samt fastsætte nærmere regler for 
den selvejende institution ved navn Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab. 
Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har således hjemmel til at stifte og fastsætte 
regler for den selvejende institution Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretabs 
organisation og virksomhed samt yde tilskud til driften i perioden 2019-2022.

Det er beskrevet i finansloven 2020, at staten (Fødevareministeriet) 
bidrager med følgende finansiering og udgifter til tænketanken:

2 Sekretariatsbistand 
(tekstanmærkning 183)

1 2,3 mio. kr. /år i perioden 
2020-2022 (§ 24.11.20)

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.

Note: Årsregnskabet 2020 inkluderer alle konterede fakturaer, der samlet summerer til et forbrug på 
1.142.466,67 kr. Sammenholdt med årets bevilling på 2.300.000,00 kr. giver dette et mindreforbrug 
på 1.157.533,33 for året, som overføres til tænketankens egenkapital. 
 
Egenkapitalen vil dog blive nedskrevet med et mindre beløb på omkring 0,1 mio. kr. for at afregne 
skyldige poster for året. Disse fakturaer kom ind efter årsregnskabet lukkede, hvorfor de ikke fremgår 
af vedlagte oversigt. Det vurderes ikke at påvirke tænketankens økonomi. Tænketankens bevilling 
for 2021 kan suppleres med det resterende beløb fra egenkapitalen.
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7. MEDLEMMER
ONE\THIRD

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 Køb-
mand, Letkøb, Rema 1000, 7-eleven, Circle K)
Nemlig.com
Hørkram Foodservice A/S
Mærkevareleverandørerne (tidligere DLF) 
Unilever Food Solutions 
Wefood (Folkekirkens Nødhjælp) 
Meyers Madhus
EAT GRIM
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
Acess2Innovation
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