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Forord
Vi vil gerne gøre kål på madspild! Det
kan være svært at undgå madspild,
men det skal ikke afholde os fra at
gøre et ihærdigt forsøg. Det gør vi ud
fra parolen, at ’mad skal spises – ikke
smides ud’, hvorfor vi har sat os nogle
ambitiøse mål. Blandt andet offentliggjorde vi vores madspildstal i marts,
mens vi siden 2014 har kunnet dokumentere en reduktion i vores madspild på 10 %. Men mere vigtigt – så
har vi et erklæret mål om at opnå en
reduktion på 50 % senest i 2030 i tråd
med FN’s verdensmål
Blandt vores initiativer for at nå derhen vil jeg gerne fremhæve det fantastiske og givtige samarbejde med
FødevareBanken, som vi samarbejder
med på flere forskellige projekter.
Derudover har vi internt i vores
organisation blandt andet nedsat en
task force, som uddanner vores
personale til at blive bedre til at
bestille den rette mængde varer og
lære vore kunders behov og indkøbsvaner at kende.

Derudover har vi med Madspildsideer.
dk-kampagnen haft til hensigt, at
involvere den danske befolkning i
kampen for at stoppe madspild, da vi
mener madspild skal løses i et bredt
fællesskab. Det har været en kæmpe
succes, og vi har fået utroligt mange
bud fra danskerne og stort engagement fra vores Madspilds-advisory
board. Begge dele er vi meget taknemmelige for. Indsatsen har udmøntet sig i denne publikation, som
vi håber vil være til inspiration og
vejledning for vore politikere, vore
kollegaer i detailbranchen og til alle
danskere. Madspild er en udfordring,
som kun fødevare- og detailbranchen,
forbrugere og politikere i fællesskab
kan løse.
God læsning!

Brian Seemann Broe
Landedirektør / Country Manager Netto,
Dansk Supermarked Group

© Alle rettigheder tilfalder Netto Danmark
Mimersvej 1, 4600 Køge, Danmark
Juni 2017
Bemærk venligst, at idéerne i hver kategori er nummererede, ikke rangerede.
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Om Madspildsideer.dkkampagnen
Netto offentliggjorde sine madspildstal marts 2017 og satte derigennem fokus på de udfordringer,
som eksisterer i forhold til madspild.
I kølvandet på offentliggørelsen blev
Madspildsideer.dk-kampagnen, og
det tilhørende website, lanceret i
samme måned for at sætte fokus på
nye løsninger på de madspildsudfordringer, som findes i hjemmet, i detailbranchen og i samfundet.
Kampagnen rullede ud over en periode på to måneder. I kampagneperioden indsamlede Netto mere end
500 gode ideer mod madspild fra hele
landet. Responsen på både website og
de sociale medier var overvældende.
Kampagnens Facebookside så mange
positive tilbagemeldinger på kampagnen og både Nettos og brugernes
idéer til inspiration og vejledning blev
flittigt delt mellem brugerne.

nen var så privilegeret at kunne samle
Selina Juul fra ”Stop Spild Af Mad”,
fødevareordfører Erling Bonnesen (V),
Mads Hvitved Grand fra Dansk Supermarked, forhenværende fødevareminister Dan Jørgensen (S), Maja Møler
fra Arla og Marianne Gregersen fra
Landbrug & Fødevarer samt Karen-Inger Thorsen fra FødevareBanken på
kampagnens advisory board.
Da kampagnen sluttede i maj 2017
havde kampagneteamet, advisory
boardet og Netto sammen fundet
frem til de 30 bedste idéer, du finder i
denne publikation.

Formålet med
rapporten
Madspild er et stort ressourcespild
i en verden, der både kæmper med
klimaforandringer og sult. Det er
samtidig en udfordring, der bedst
løses af befolkningen, erhvervslivet og politikerne i fællesskab. Det
kræver, at alle parter bliver hørt og
involveret. Madspildsideer.dk-kampagnen var derfor baseret på crowdsourcing-princippet, hvor man tager
befolkningen med på råd og engagerer dem i sagen. Kort sagt – Madspildsideer.dk havde til hensigt at
tage en bottom-up tilgang til at finde
løsningen på problemet madspild – for
på den måde både at give inspiration
til konkrete tiltag i hjemmet, i detailbranchen og i samfundet generelt.
Formålet med denne rapport er
således, at samle de bedste idéer til
at ende madspild og gøre dem tilgængelig for såvel fagfolk, privatpersoner, organisationer som politikere.

Desuden har publikationen også til
hensigt, at bidrage til at rodfæste
Madspildsideer.dk bevægelsen i
befolkningen. Den har derudover til
hensigt, at styrke opmærksomheden
på udfordringen med madspild i vores
samfund og i forhold til vores beslutningstagere – både politiske, virksomhedsejere og organisationer. Den viser
nemlig også, at det kan lade sig gøre
at engagere befolkningen i sagen mod
madspild, som er og bliver én af vor
tids største udfordringer.
Rapporten har derfor det formål at
løfte samtalen omkring madspild til
at blive en vigtig del af den indsats vi
som danskere lægger for, at sikre en
bæredygtig fremtid – både i danske
hjem, i detailbranchen, på Danmarks
rådhuse og på Christiansborg.

Som en del af kampagnen involverede vi en lang række af landets største
eksperter og interessenter til at kvalificere og vurdere de indkomne ideer
fra den danske befolkning. Kampag-
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Metodik og
udvælgelseskriterier
Ideerne til denne rapport blev indsamlet via websitet Madspildsideer.dk.
Derefter blev der ved kampagnens
afslutning foretaget en lang udvælgelsesproces, hvor vi ved hjælp af
kampagnens advisory board, først valgte de bedste 90 ideer ud til nærmere
evaluering. Disse 90 ideer (30 fra
hver kategori) blev så bedømt med et
pointsystem fra 1-4 i forhold til kriterierne: nyskabende, effektiv, skalerbare
og nemhed i forhold til implementering. Dette medførte en rangering ud
fra ideens pointgennemsnit, hvorefter de 45 ideer (15 fra hver kategori)
med de højeste pointgennemsnit blev
kvalitativt vurderet af madspildseksperterne.
Den kvalitative vurdering blev foretaget på et møde i advisory boardet, hvor medlemmerne hver i sær
forholdte sig kritisk til hvert enkelt
af de 45 ideer med de højeste point-
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gennemsnit. På samme møde diskuterede medlemmerne ideernes potentiale på kort og på langt sigt. På tværs
af advisory boardet var der, især
fokus på potentialet i forhold til den
opmærksomhed, tilslutning og øget
bevidsthed om madspild i den brede
befolkningen ideen havde, således,
at flest mulig tilslutter sig sagen på
både den korte og den lange bane.
Der var derudover fokus på ideer, som
måske virker simple men har stor effekt i hverdagen og dermed kan være
katalysator for en blivende positiv
udvikling.
Efter en god diskussion kom advisory boardet frem til de 30 allerbedste
ideer (10 fra hver kategori), som de
mente fortjente, at blive igangsat og
delt. Ideerne var af forskellig karakter
og i forskellig længde og omfang, men
ens for dem alle er, at de giver stof til
eftertanke.

Executive
summary
Danmarks bedste ideer mod madspild-rapporten består af 30 ideer
fordelt på tre kategorier: Hjemmet,
Detailhandlen og Samfundet. Der
er 10 ideer i hver kategorier. De tre
kategorier dækker over tre områder,
hvori kampen mod madspild foregår i
hverdagen. Mens de to første kategorier giver sig selv, så omfatter kategorien ’Samfundet’ både et befolkningsmæssigt perspektiv og et politisk
perspektiv.

den forbindelse bliver der opfordret
til både paradigmeskift, uddannelse
og dannelse samt opfordret til, at vi
i fælleskab skal ændre vores tankegang i hverdagen. Sidst – men ikke
mindst – så er det fælles for et flertal
af ideerne, at kampen mod madspild
hjælpes godt på vej, ved god planlægning! Det gælder både i hjemmet,
når man lægger strategi i detailvirksomhederne eller når der udvikles ny
lovgivning på området.

På tværs af kategorierne er der
mange forskellige bud på, hvordan
man bekæmper madspild, men fælles
for kategorierne er, at de råder både
almindelige danskere, fagfolk og
beslutningstagere til, at konkretisere
hvad madspild er - for så at bedre
kunne synliggøre udfordringen og
dermed løsningen. Derudover opfordrer et flertal af ideerne, til en konkret
holdningsændring i befolkningen. I
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Hjemmet
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Detailhandlen

1

Salli Pedersen foreslår blandt andet

at supermarkederne
samarbejder med landets
institutioner…

Detailhandlen

3

2

at en ”Her og Nu-hylde”
kunne være vejen frem…
”Jeg vil anbefale, at supermarkederne laver tre hylder med “Her og nu”-tilbud, som følger denne form: Hylde 1 har varer, der har 1-2 dage tilbage, hvor
der gives 20 % rabat. Hylde 2 har så varer med én dag tilbage på holdbarheden, og hvor der gives 40 % rabat på prisen. Hylde 3 har varer, som har
nået sidste salgsdato, og her giver man så 60 % rabat. Varer som er tilovers
ved lukketid fra hylde 1 og 2 rykkes ned på næste hylde, etc. For de varer som
er i overskud på Hylde 3, kunne der etableres en aftale med en lokal person
eller institution, der herefter afhenter resten uden beregning”.
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at man skal oplyse via en
”madspild væk i dag”-mail…
”Jeg synes, at det lokale supermarked hver dag kunne sende en mail til
“tilmeldte” madspildskæmpere, med det mad der udløber denne dato. Så
kan man køre i supermarkedet på dagen og købe det, der er udmeldt. Hvis
man i forvejen vidste, hvad der var på vej til at overskride sidste salgsdato,
kunne flere være tilbøjelige til at gå målrettet efter disse varer. Her tænker jeg
f.eks. mælk… hvis vi skal have risengrød eller persillesovs derhjemme, kan jeg
sagtens bruge mælk, der er ved at udløbe på datoen - og selvfølgelig gælder
det samme med noget kød og pålæg”.

”Hvorfor ikke samarbejde med lokale skoler og institutioner? På den måde
kunne skolekøkkener, børnehavekøkkener, universitetskantiner eller plejehjemskøkkener få en velfortjent støtte med en masse friske overskudsråvarer,
der jo fortsat er “gode nok” at spise og som kan bruges til at lave et dejligt
måltid – uden ekstraomkostninger for organisationen. Skolekøkkenbudgetterne er jo superpressede på økonomien, så forhåbentlig er det et godt
tilskud, som samtidig kan sætte kreativiteten op i forhold til, hvad man kan
lave af måltider med overskudsråvarerne! På den måde bliver opgaven også at
reducere madspil gennem uddannelse i f.eks. folkeskolen og i institutionerne.
Det er jo også rigtig smart på sigt...”

Arne May mener,

Bente Andersen synes,

4

Mette Hansen anmoder

supermarkederne om at ændre
indkøbspolitik i forhold til
frugt og grønt…
”Butikkerne bør udtrykke til leverandørerne, at de gerne vil købe frugt og
grønt, som er lidt skæve, rynkede eller på anden vis lidt deforme i forhold
til “standard”. Der bliver smidt flere tons madvarer ud, som ikke lever op til
det rette udseende, som forbrugerne har fået proppet ind i hovedet. Butikkerne kan vælge, at sælge de “deforme” madvarer til en billigere penge eller
blot gøre forbrugerne mere opmærksomme på, at de smager lige så godt og
fungerer lige så godt, selvom de måske ikke har udseendet med sig. Derudover bør butikkerne sætte varer ned (især i frugt og grønt-afdelingen), som
muligvis ser lidt kedelige ud. OG gør det ordentligt med ordentlig skiltning,
etc.! Forbrugere elsker at spare penge (vi danskere er jo rimelige nøjsomme i
forhold til penge), så hvis man kan spare på at købe grønt og frugt (selvom de
ser lidt rynkede eller bøjede ud), som alligevel skal spises samme dag eller den
efterfølgende dage, så gør de det”.
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5

Camilla Nachstern foreslår,

at supermarkederne laver en
særlig overskudsmadskurv…

Detailhandlen

7

”Det vil være en rigtig god idé, hvis supermarkederne oprettede en database,
hvor folkepensionister eller eneforsørgere, og lignende, kunne registrere sig
til at modtage overskuds-/sidstesalgsdags fødevarer, hygiejneprodukter og
vaskemidler samt endda legetøj, der ellers under normale omstændigheder ville havne i rodekasser eller blive kasseret på grund af f.eks. beskadiget
emballage. Hvis personalet uddannes og pålægges at samle alle “overskudsvarer” i kurvene, kan frivillige fra lokalsamfundene fordele varerne eller endda
levere dem til syge og ældre samt kontakte de øvrige tilmeldte, så de kan
hente deres “madkurv” kort inden lukketid”.

6

Jane Christensen ser gerne,

at man informerer og
uddanner sine kunder…
”Opdrag gerne gerne på kunderne, siger jeg. Supermarkederne skal informere
kunderne om, at jo pænere de behandler varerne (altså minimerer f.eks.
tryk og stød), jo mindre svind bliver der. Gør det på en humoristisk måde, så
forstår de fleste, at varer er følsomme over for stød og tryk. Jeg har selv arbejdet i butik i over 30 år, og jeg har oplevet, at kunder ødelægger mange varer
– bevidst eller ubevidst – herunder frisk kød som kan blive smidt tilbage ned
i fryseren, hvis man f.eks. har fortrudt sit valg af kød. Jeg tror på, at kommunikation og vejledning kan hjælpe rigtig meget på svind i en friskvareafdeling.
Vær ikke bange for at tage en dialog med en kunde som “ødelægger” en varer, det tager tid at “opdrage” på kunderne, men det kan lade sig gøre. Flertallet forstår det ved en ordentlig dialog, og husker også andre kunder på det.
Jeg taler af erfaring med at “opdrage” kunder til at bruge handsker i en bake
off-afdeling, når de tager brød og kage, og ligeledes ikke at smide med brød
og kage, man alligevel ikke vil have. Det kan lade sig gøre at ”danne” kunderne ved at informere. Også uden at kunderne dropper at handle i butikken”.
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Dorthe Puggaard

opfordrer supermarkeder til
at anvende ’datopakker’…
”Jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis supermarkederne også lavede sådan
nogle pakker, som dem man kan købe hos ’Too Good To Go’. Her pakker man
en variation af varer, som har kort holdbarhed tilbage, alt efter hvilke varer
der er tale om. Man kunne f.eks. lave en pakke med frugt og grønt, en med
ferskvarer og en med alt det andet – det kan være alt fra slik til konserves.
Disse pakker kan så sælges for en fast pris på f.eks. 30-40 kr”.

8

Simon mener,

supermarkederne bør lade sig
inspirere af Thrift Huntersshowet…
”Ideen er, at supermarkederne skal udvikle deres forskellige eksisterende
apps (eller skabe en helt ny platform). Det, app’en skal kunne, er at give brugerne lov til at dele billeder af nedsatte varer, de finder i f.eks. en Netto-butik.
Kunderne føler, at de bliver en del af en klub, de støtter CSR og hjælper samtidig hinanden med at spare og dele. I app’en skal man som medlem kunne
vælge geografi, og evt. prisgrupper/produktgrupper. Når brugerne tager et
billede af en vare, vil den automatisk finde data om produktet og den eneste
ukendte variabel er den nedsatte pris, som butikken har bestemt. Grunden
til, at jeg kalder det ’Thrift Hunting’, er, at alle kunder i dag søger at spare
penge og få flest mulige dagligvarer for deres penge. Læs f.eks. Daniel Millers:
’Shopping theory’ hvor han belyser dagligvarehandel som enten kærlighed
eller “gode tilbud”.
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Sofie Scheutz anbefaler,

9

at man ændrer holdning
og terminologi og i stedet
’knuser’ madspild…
”Varer der er tæt på udløb tydeliggøres (men beholder samme pris, for man
gider ikke virke nærig eller fattig), således at kunden bevidst kan vælge den,
hvis de alligevel skal bruge den med det samme. Kassemedarbejderne instrueres i at give knus eller at sige hjerteligt: ’Tak fordi du hjælper med at
bekæmpe madspild’. Det giver synlighed og god stemning ved kassen. Øvrige
medarbejdere kan også give ’thumbs up’ eller sige “god stil” og pege på varen
i vognen. Det koster intet. Kunden får god samvittighed af at handle i Netto!
Bare kom i gang”.

10
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Mod
madspild
i hjemmet

Trine Bladt opfordrer

til øget fokus på placering,
tidspunkt og pris af
udløbsvarer…
”Supermarkeder bør lave en fast og offentlig plan (hvis ikke allerede de har
det) for, hvornår på dagen tingene sættes ned. I mit lokale supermarked
sættes “udløber på dagen” varer oftes ned på et tilfældigt tidspunkt hen ad
aftenen. Så når jeg handler, og jeg kan se, at kødet udløber i dag, men endnu ikke er nedsat, så gider jeg faktisk ikke købe det, da jeg ved, prisen bliver
halveret senere idag. Derfor tager jeg en friskere pakke. Det er selvfølgelig
skidt mentalitet fra min side, men jeg tror mange har det på samme måde.
Hvis man nu på landsplan eller lokalt plan vidste, at kl. 16.00 bliver “udløber
på dagen”-varer nedsat, så tror jeg, at bestemte grupper af samfundet planlægger deres indkøb der, netop for at få de nedsatte varer, og andre der tilfældigt handler der, kan lade sig inspirere før aftensmaden faktisk er handlet”.
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Hjemmet

1

Helle Skovdal giver gode råd til familien:

Byd familien på buffet
frem for rester…

Hjemmet

3

”Vi er en såkaldt moderne familie med i alt fire børn i alderen 8 til 13 år, men
især fordi ungerne ofte har sport, hobbier eller er på besøg hos venner, er vi
nogle gange kun to voksne til aftensmad. Det giver en del rester, som vi ikke
ønsker at smide væk bare sådan lige… Det vil sige, at ofte står den på resten
til aftensmad – men ingen gider høre: Vi skal have rester i aften! Derfor har vi
indført den vane at gemme rester, fryse dem ned og når vi så har nok - gerne
en 4-5 forskellige rester – så byder vi børnene på buffet! Og det er alle helt
vilde med! Vi finder resterne frem, deler det op på pænt anrettede tallerkner
og koger friske ris/kartofler (eller andet) til. Det ser godt og appetitligt ud,
det lærer børnene at overskudsmad sagtens kan spises i dagene efter - men
i prinicppet er det jo det samme som at spise rester - der er bare mere at
vælge imellem, og det kan både børn og voksne lide. Vi får ryddet op og
bekæmper madspild – og alle er glade. Bum”!

2

Charlotte Bigang kommer med god råd

til den lille familie…
”Hjemme hos os (min datter på snart 5 og mig) køber vi stort ind engang i
mellem, f.eks. nedsatte grøntsager hvor jeg skærer det ud og blander mine
egne grønsagsposer til fryseren. Så er der hurtigt grønt til gryderetter, sovs,
fyld til tærte etc. Det samme gælder frugt. Derudover anbefaler jeg at købe
hele kyllinger, som man så krydrer efter ønske. Kødet kan plukkes og fryses
igen til fyld til tærter, pizza, pita, salater og meget mere. Fonden kan sigtes og
ligeledes fryses, og så har man billig, hjemmelavet bouillon, som er fantastisk
til at lave en kop suppe, hvis man er sløj... Køb desuden mel, gær og æg på
tilbud og bag eget brød, tilsæt krydderi, og du får fantastiske madbrød til suppen, salaten eller som burgerbolle. Køb store oste og skær disse ud i mindre
stykker. Man kan nå at bruge disse mindre stykker på et par dage eller fryse
dem ned. Der er mange muligheder”.
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Heidi Arvidsson siger:

sign-up til at få SMS-beskeder
eller App-beskeder fra dit
lokale supermarked…
”Jeg vil opfordre enhver familie, eller for den sags skyld enhver nøjsom person, at man downloader de apps, som er tilgængelig fra de forskellige supermarkeder – der generelt omhandler, hvordan man undgår madspild. På den
måde kan må få push-beskeder eller SMS’er, når der f.eks. er større mængder
madvarer, som er på vej til at udløbe – og generelt blive klogere på madspild.
Jeg er sikker på, at hvis flere husholdninger fik en besked om (f.eks.), at ’der
var Kims Ostepops-poser med 2 ugers holdbarhed, som sættes til 6 kr. fra
i morgen. Vi har 3 kasser vi skal af med’ – ja, så ville folk få masser af gode,
billige produkter ud af det – og der ville være mindre madspild”.

4

Jytte Jacobsen har et meget enkelt med effektivt råd:

spis det, der udløber
først, først…
”Hvis du har flere ting af det samme i dit køleskab, så sæt det, der udløber
forrest og det nye bagerst, så er alle i huset tilbøjelig til at tage det, der står
først for”.
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Hjemmet

5

Kamilla Heinze råder alle til

at lave flere
gennemtænkte indkøb…

Hjemmet

7

”Vores madbugdet lå på mellem 4. - 5.000 kr/måned, som hos de fleste
familier med to børn, der køber 80/90 % økologisk. Men vi er gået ned til
2.400 - 3.000 kr/måned og fra madspild på ca. 30 % til nærmest intet madspild overhovedet. Det er stadig økologisk, der er stadig masser af grønt og
vi får fisk to gange om ugen. Det har vi klaret ved blot at gennemgå, hvad det
egentlig er, der bliver spist. Vi spurgte os selv: ’hvad spiser vi egentlig’? Svaret
var, at vi spiser tæt på de samme råvarer hver uge og vi ’glemmer’ de samme
råvarer hver uge - nærmest uden undtagelse. Derfor lavede vi et ’madsystem’
bestående af de samme komponenter i forskellige kombinationer – f.eks. kan
spidskål indgå som wrap, salat, nudler, smoothie og kan på den måde indgå i
en hel uges retter uden, at blive kedelig/fantasiløs spise. Med andre ord: Hvis
man godt kan lide de råvarer, man køber, så får man let gjort kål på dem. Hvis
man ikke køber brød, men holder sig til to slags mel og en pose kerner, så får
man bagt. Det hele handler om overblik over egne vaner og at forholde sig til
dem. Mit råd er: køb ind som du spiser”.

6

Maria Knudsen opfordrer folk til

at række ud og at invitere
naboen forbi…
”Min nabo inviterede mig en dag ind med den begrundelse, at hun “havde for
meget tiramisu”, dagen efter spiste vi så min “for meget lasagne” sammen.
Hvad der kunne være blevet til madspil alene, blev til glæde og gavn i fællesskab! Men hvis der nu ikke er rester nok til alle? Det problem ramte jeg, da
jeg skulle have “restemiddag” med en anden og person nr. 3 blev inviteret.
Der supplerede vi op med et godt brød og frostgrøntsager. Vi blev mætte, fik
grøntsager og godt fællesskab i nabolaget”.
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Sarah Prehn giver her et godt råd om

at lave hjemmelavede
pålægspakker…
”Variér madpakken uden at smide halvdelen af pålægget fra pakken ud er mit
råd! Jeg anbefaler, at man beregner, hvor mange stk pålæg din familie i gns.
bruger om ugen. Køb nogle pakker med forskelligt pålæg. Lav pålægspakker
med f.eks. 3-4 skiver af de forskellige slags pålæg i hver. Læg 2 stk. mellemlægspapir mellem de forskellige slags, så smagen ikke overføres og evt.
væske opsuges. Kom pakkerne i poser eller frostegnede bøtter eller lignende.
(De firkantede af pakkerne pålægget er købt i kan også anvendes, stables og
samlet kommes i en frysepose. Det sparer både på opvasken, og antallet af
brugte fryseposer). Frys pakkerne ned og tag en af gangen ud efter behov.
Lav ikke pakkerne større end at de rækker til 3-4 dage, afhængigt hvad der
suppleres med (f.eks. rester fra aftensmaden, kogte æg eller kartofler, leverpostej, m.m.) ”.

8

Anne Poulsen fortæller her,

hvordan man ved ét indkøb får
to aftensmåltider…
”I min lille familie er vi tre - jeg og mine døtre på 9 og 12 år. For at undgå for
mange rester køber jeg altid aftensmad efter, at en ret nemt kan blive til
to retter. Ét pund hakket kød røres til grundfars – Dag 1: Frikadeller. Dag 2:
Resten af den rørte fars til kødboller til boller i karry. Næste: Ét pund hakket
okse til bolognese – Dag 1: spaghetti og bolognese. Dag 2: lasagne. Samme
øvelse kan gøres med én kylling – Dag 1: stegt kylling med bagte rodfrugter.
Dag 2: Kyllingesalat med frisk ananas og parmasan i flager. Derudover kan ét
spidskål blive til spidskålssalat med mandler ingefær og røget skinke på dag
1. På dag 2 kan man så lave wok med spidskål, og hvad der ellers er af rester
af grønt i køleskabet. På denne måde, spilder vi mindre mad – og bruger også
mindre tid på forberedelse og indkøb. Mine penge som enlig forsørger rækker
i øvrigt også længere”.
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Hjemmet

Diana Jensen-Selaci og Ulla Jensen er enige om

9

at man bør hjælpe andre og
f.eks. dele sine rester med
en ældre…
”Der er tit rester fra aftensmaden – hvad med at lave en aftale med en enlig
ældre fra familien eller fra omgangs kredsen om at modtage resterne? Det
kunne være som frost eller blot være portionsopdelt”.

10

Ulla stemmer i kor og

anbefaler ligeledes at
hjælpe andre…

S. 21

Mod
madspild
i samfundet

”Jeg er selv typen, der ofte får købt mere, end jeg skal/kan bruge. Det
samme gælder, når jeg laver aftensmad – der er alt for ofte mad til en mere.
Dette fik mig en dag til at lægge en post på Facebook om restmad i en Facebooke-gruppe, jeg har. Og sjovt.... der var faktisk flere, der henvendte sig
om maden, og glæden var stor hos den, der hentede det. Det gumlede jeg
lidt på, og tænkte :”Jeg laver sørme da en gruppe med mad” Gruppen blev i
starten lavet for at hjælpe dem, der ikke havde meget at gøre godt med. Der
kunne både være unge studerende, ægtepar og folk, der bare var løbet ind i
en “dårlig måned”. Gruppen skulle være en der dækkede min by. Jeg tilmeldte nogle venner, linkede til gruppen i andre grupper, der var i min by. Så tog
jeg en oprydning i mine skabe og fandt en masse, som jeg faktisk ikke havde
brugt eller ville få brugt. Så tog jeg et billede af det og lagde det i den nye
gruppe. Inden jeg fik set mig om havde andre gjort det samme - og vi kom af
med det samtidig med, at vi glædede andre. Den lokale avis fik nys om det og
fik fat i mig. En time efter det var trykt på deres hjemmeside, ringede Tv2 Lorry - og bum , samme aften væltede det ind med nye medlemmer. Gruppen er
nu to år gammel og vi er 1.300 lokale medlemmer. Vi deler ud af vores mad,
vi glæder andre og vi hjælper hinanden. Nu smider vi ikke bare maden ud - vi
giver den til en der kan bruge den”.
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S. 21

Samfundet

1

Cecilie Elkjær opfordrer:

Skab opmærksom med
en dokumentar…

Samfundet

3

”Jeg vil opfordre beslutningstagere, supermarkeder eller f.eks. DR til at lave
en dokumentar om madspild. Hvis man rent visuelt kan vise, hvor meget mad,
der bliver smidt ud om dagen, i f.eks. 20 butikker, kan folk med egne øjne se
omfanget af det. Folk forholder sig til bedre til madspild, hvis de rent faktisk
SER, hvor meget mad der bliver smidt ud, istedet for at kun at HØRE om, at
der bliver smidt mange tons mad ud - for langt de færreste ved, hvor meget
det rent faktisk fylder – og hvor meget det rent faktisk fylder i vores renovationsanlæg eller affaldscontainere”.

2

at vi lærer elever at lave mad
ud fra et madspildsprincip…
”Jeg underviser på en skole i Bramming, hvor jeg til næste skoleår skal undervise i valgfaget ’Fødevare og miljø’. Jeg har fået den ide, at jeg vil spørge de
lokale fødevarebutikker, om jeg må få nogle af deres overskudsvarer til undervisningen. Meningen er, at jeg vil lære eleverne (7. til 9. klasse) at lave mad af
de forhåndenværende fødevarer. Det er noget, eleverne vil kunne tage med
sig i deres videre liv. At de ikke altid skal lave mad efter opskrifter. At de skal
huske at bruge alle deres egne rester. At fødevarer oftest sagtens kan bruges
også efter sidste salgsdag. Dette initiativ vil også, hvis det blev udbredt til hele
landet, kunne bidrage til, at butikkerne ville kunne mindske destruktionen
af fødevarer. Derudover vil vi som undervisere få mulighed for at være langt
mere kreative sammen med eleverne. Endeligt vil eleverne blive godt klædt
på til at være kommende og forhåbentligt miljørigtige forbrugere”.
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at lære deres børn og
unge at lave madpakker af
overskudsmad…
”Vi skal kort sagt lære børnene i husholdningen at lave madpakker af
overskudsmad”.

4
Dorte Arbjerg og Anneli Erichsen ser gerne,

Anneli opfordrer også danskerne til

Pernille Koll mener

vi skal uddanne via
moderne teknologi…
”Der findes mange gode initiativer allerede - blandt andet oplysningskampagner, apps og skoleforløb. Jeg ser enormt positivt på disse initiativer og
håber, at der kun kommer yderligere fokus herpå. Eksempelvis kunne man
bruge virtual reality i forbindelse med skoleforløb til at vise børnene hvor
meget mad, der rent faktisk går til spilde, og hvor mange munde alt den mad
kunne mætte. Man kunne få studerende fra TV- og tilrettelæggeruddannelsen
til at filme, når maden bliver smidt ud og kørt til forbrændingen og lade børn
i skolen se disse film med virtual reality-briller. Ved at gøre det til et projekt
i fællesskab med en uddannelse, kan det gøres gratis, og så er det ”kun” et
par smartphones og et par virtual reality-briller, der skal investeres i (mange
skoler har allerede dette fra andre forløb)”.
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Samfundet

5

Iben Olsen opfordrer befolkningen og detailhandlen

til at skabe fælleskøkkener…
supermarkeder skal gå forrest!

Samfundet

7

”At arbejde i fælleskab og samtidig føle sig inkluderet har stor indflydelse
på egen velbefindende og giver samtidig den enkelte en følelse af ejerskab
med projektet! Der er mange gode supermarkedskæder, men Netto er et
navn, som alle kender, og hvor ’hunden kan vise os vejen’ for at skabe dette
fælleskab, som inkluderer lige fra Hus Forbi-sælgeren til direktøren. Man kan
købe alt fra underbukser og økogrønt til vin - til en pris hvor det er sjovt. Kan
vi gøre cirklen større ved, at man i fælleskab inddrager kunder, medarbejdere
og madskabere til i fællesskab få brugt de varer, der ikke bliver solgt inden for
det døgn, man normalt beregner – ja, så er vi allerede kommet langt! Tænk,
hvis f.eks. Netto havde et køkken, hvor den enkelte forbruger kunne komme
med ideer til det, de havde brug for til en billig pris, og der på den anden side
stod kokke eller køkkenpersonale, der, alt efter udbud og hvad der var på hylderne, kunne bruges i enten opskrifter eller i fast food i kølemontren. Dette,
mener jeg, kunne enten gøre den travle hverdag nemmere og samtidig gøre
madspildet mindre”!

6

”Når en husstand producerer mindre affald, så hentes der mindre affald, og
der kræves færre ressourcer til at håndtere affaldet. Det er sund fornuft fra
ende til anden. Man kunne endda – ved lov – tilbyde, at de som bidrager til
mindre affald (via madspild i husholdningen), kan de få kontantrabat på affaldshåndteringen”.
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at madspild skal synliggøres
i endnu højere grad. Måske
endda via en app…
”Der findes apps for alt, og jeg synes, det kræver en samfundsændring i holdningen omkring madspild. Derfor er min idé, at man GRATIS kan få en app,
hvor man kan tilmelde sig forskellige supermarkeder. Dvs. når supermarkedet
lukker, så stiller de alt ud, som er for gammelt, og så har man mulighed for at
hente det foran butikken. App’en vil fortælle, om der er mad eller ej, og alle
har derfor mulighed for at komme og kigge. Dette kan gavne alle - da ildsjæle ville kunne hente til f.eks. hjemløse. Når man stiller det ud på den måde,
så kan de, der henter, gå hjem og fryse ned, og så er holdbarhedsdatoen jo
mindre betydningsfuld. Jeg er af den overbevisning, at de, der så gerne vil
bidrage til madspildskampen, tilmelder sig - for de er ikke så skeptiske for
at spise noget med overskreden dato. På den måde vil man kunne få gavn af
tingene uden, at det kræver alverden. Hvis det er for besværligt med en app,
så tænker jeg, man kan anvende sin Facebook-side”.

Kaare siger kort og kontant:

Tydeliggør gevinsten eller
besparelse på mindre
madspild…

Line Bekhøj mener,

8

Mette Vestergaard vil gerne slå et slag for

at selv bulet frugt og
grønt kan spises…
”Gør samfundet opmærksom på, at frugt og grønt, som ser lidt underligt ud,
sagtens kan spises. Forbrugernes billede, af hvordan frugt og grønt ser ud,
skal ændres! Mange undgår den lidt skæve gulerod eller æblet med en lille
ekstra ‘bule’. Dette kan gøres ved reklamer og oplysningskampagner…”.
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Samfundet

Patricia Jensen

9

ser gerne såkaldte værdikort
omdelt til de svageste, så
vi sørger næring og mindre
madspild…
”Da der bliver flere og flere mennesker i Danmark, både den enkelte og store
familier, der ikke har råd til både at spise sundt eller spise sig mæt hver dag,
bliver det en dyr regning for samfundet inden for de næste 10 år. Får man
ikke en sund og varieret kost, skaber det desuden både sygdomme og underernæring, og det skaber meget behov for en længere behandling og eventuelle indlæggelser. Mit forslag er at tage overskudsmad og få det fordelt til
disse mennesker. Et løsningsforslag i forhold til denne udfordring kunne være,
at man kunne få et værdikort! Et værdikort skelner ikke til om du er kristen,
muslim, hindu eller vegetar. For at nå ud til mange mennesker kunne disse
værdikort se således ud: 5 x 1 værdikort på 100 kr. pr. måned til den enkelte,
og 5 x 1 værdikort på 300 kr. til familier på mindst fire personer”.

Samfundspolitiske
anbefalinger
Madspild og kampen mod madspild
er noget, som er meget oppe tiden,
og fylder meget i den den danske
befolkning – hvilket de mange ideer,
kampagnen generede, er et bevis på.
Samtidig er madspild et højaktuelt
politisk tema. Af samme årsag er det
nærliggende for landets beslutningstagere, at forholde sig til madspildsdagsordenen med alvor og interesse.
Det rammer nemlig lige ind i den
cirkulære økonomiske-dagsorden.
Med dette i mente, kommer her tre
samfundspolitiske anbefalinger, som
vi håber de danske beslutningstagere
vil tage til efterretning:

1

10

Lone Vange Jørgensen mener,

at man kunne oplyse
befolkningen om vore
sæsoners madmuligheder…
”Det må være vigtigt at lære den danske befolkning om sæsoner. Mad fra
kontinenter skaber overforbrug på lang sigt. Vi i det ’kolde nord’ må nøjes
med nordiske sæsoner og måske også med de tyske sæsoner. F.eks.: Spis bær
om sommeren, rodfrugter om vinteren osv. Jeg synes faktisk, at madspild er
så stort et problem globalt, at det burde på skoleskemaet”.
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For at kunne levere mærkbare
og målbare resultater, er det
nødvendigt, at man fra politisk
side etablerer et fælles fundament. Ved at beslutte sig om
mængden skal måles i kroner eller i kilo, kommer man
nemmere frem til en fælles
målestok for samfundet og
for de brancher, som særligt
beskæftiger sig med fødevarer
fx detailbranchen. Landbrug
& Fødevarer anbefaler, at man
måler i kilo.

2

Øget transparens i forhold
til madspild er et område,
hvor beslutingstagere og interessenter i forhold til madspildsdagsordenen kan gøre
en kæmpe forskel. Hvis man vil
madspild endegyldigt til livs,
er det en tvingende nødvendighed, at der er fuldt overblik
over, hvad der reelt spildes af
mad. Inden for detailbranchen
er det p.t. kun Dansk Supermarked-koncernen, som har
offentliggjort sine madspildstal.

3

En målrettet indsats mod madspild i samfundet kræver noget særligt. Derfor anbefales
regeringen at se på, hvilke
ideer og indsatser fra denne
rapport, der kan iværksættes,
udvikles og/eller styrkes – f.eks.
i forlængelse af det arbejde
Partnerskab for mindre madspild har gjort. Netto Danmark
vil selv tage rapportens indhold
til efterretning og nedsætte en
arbejdsgruppe internt i organisationen for at se på, hvilke
ideer fra rapporten kan implementeres i organisation.
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Om advisory boardet og
kampagneteamet
Kampagnens advisory board var
omhyggeligt sammensat af ledende
eksperter på relevante emneområder.
Advisory boardet bestod således af
repræsentanter fra førende bevægelser, politiske aktører og ordførere på
tværs af det politiske skel, interesseorganisationer inden for fødevarebranchen og større danske fødevarevirksomheder. Læs mere om advisory
board-medlemmerne på de næste
sider.

direktør Brian Seemann Broe i denne
kampagne. Kampagneteamet bestod
ligeledes af folk med stor erfaringen
inden for kommunikation, social ansvarlighed (CSR), crowdsourcing samt
naturligvis madspildsdagsordenen og
cirkulær økonomi. Kampagneteamet
står bag udviklingen af kampagnewebsitet, idékonkurrencen og rapporten,
Hill+Knowlton Strategies var engageret i forhold til rapportudviklings
processen.

Kampagnen var kort sagt privilegeret
i forhold til de mange prominente eksperter, der tog sig tid til, uden beregning, at bistå Nettos team og lande-

Advisory board

Marianne Gregersen
Forbrugerøkonom hos
Landbrug & Fødevarer

Marianne Gregersen er forbrugerøkonom med ansvar for
forbruger- og kundeanalyser og er ansvarlig for Landbrug
& Fødevarers analyser om madspild, fødevareforbrug og
forbrugerholdninger. Marianne er desuden Landbrug &
Fødevarers faste repræsentant i Miljøstyrelsens Partnerskab
for Mindre Madspild.

Mads Hvitved Grand
Direktør for kommunikation, omdømme og
ansvarlighed i Dansk Supermarked Group

Mads Hvitved Grand er direktør for kommunikation,
omdømme og ansvarlighed i Dansk Supermarked Group,
der bl.a. står bag dagligvarekæderne Netto, Bilka og føtex.
Madspild er et prioriteret område i Dansk Supermarked
Groups ansvarlighedsstrategi, og detailgruppen har også en
plads i Miljøstyrelsens Partnerskab for Mindre Madspild.
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Maja Møller
Senior Manager hos Arla og
repræsentant i Miljøstyrelsens
Partnerskab for Mindre Madspild
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Dan Jørgensen
Fhv. Fødevare-, Landbrug og
Fiskeriminister (S)

Maja Møller er senior manager i Arlas danske forretning og
koordinerer Arlas partnerskaber og ansvarlighedsprojekter
inden for en række strategiske områder. Fx klima/miljø,
sundhed, dyrevelfærd og maddannelse. Maja er desuden Arlas
faste repræsentant i Miljøstyrelsens Partnerskab for Mindre
Madspild.

Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet har længe været en
meget aktiv spiller og agendasættende debattør inden for
økologi, madspild og miljøbekæmpelse – først som en del af
EU-parlamentet og sidenhen som en del af Folketinget, hvor
han var Fødevareminister i den forrige regering.

Erling Bonnesen

Brian Seemann Broe

Fødevareordfører (V)

Landedirektør hos Netto

Erling Bonnesen (V) er Miljøordfører, fødevareordfører,
landbrugsordfører og dyrevelfærdsordfører for Venstre i
Folketinget, som han har været en del af siden 2004. Erling
Bonnesen er meget aktiv i debatten omkring madspild, og han
har så sent som i oktober skrevet debatindlæg om madspild.

Brian Seemann Broe er landechef for Danmarks største
supermarkedskæde, Netto. Netto er én af landets største
forkæmpere for at undgå, at overskudsmad går til spilde.
Netto har igangsat mange tiltag for at mindske madspild
fra butikkerne, og dagligvarekæden har netop sat personlig
rekord i at mindske madspild.
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Karen-Inger Thorsen
Direktør for fødevareBanken

Karen Inger Thorsen har været direktør i fødevareBanken
siden 2014. fødevareBanken er en non-profit-organisation,
der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark.
fødevareBanken er landets fremmeste organisation i forhold
til at bekæmpe madspild og omfordele overskudsmad.

Selina Juul
Stifter af ”Stop spild af mad”

Selina Juul er madaktivist, Danmarks førende ekspert på
madspild, Årets Dansker 2014, Nordisk Råds prisvinder og
stifter af forbrugerbevægelsen ’Stop Spild Af Mad’, som siden
2008 har sat fokus på madspild i Danmark og som bragte
Danmarks kamp mod madspild på verdenskortet. Selina Juul
er aktuel i BBC-dokumentaren om hendes arbejde, som er
blevet set af 20 millioner mennesker på kun 7 dage.
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FødevareBanken
– fra madspild l måld
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