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Handlingskatalog til reduktion af madspild i fødevaresektoren 
 
Madspild er spild af ressourcer og bidrager til udledningen af drivhusgasser. I perioden januar 2011 

til maj 2011 har Danmarks grønne tænketank CONCITO i samarbejde med Fødevareministeriet 

derfor arbejdet på at identificere muligheder for at mindske ’det skjulte madspild’ i 

fødevaresektoren. Et af resultaterne er dette handlingskatalog, der indeholder 18 forslag til, 

hvordan fødevaresektorens aktører og myndighederne kan bidrage til at minimere det 

konstaterede madspild samt udnytte det uundgåelige madspild optimalt.  

 

Baggrunden for handlingskataloget er beskrevet og uddybet i rapporten ”Det skjulte madspild – 

kortlægning og handlingskatalog”, som kan læses på www.concito.dk. 

 

Handling  Væsentlige aktører 

Primærproduktionen 

1. Gensidigt forpligtende aftaler mellem producenter og 

detailhandel om levering og aftag af frugt og grønt, og gerne 

aftaler, der løber over længere perioder. 

• Gartnerierhvervet 

• Detailhandlen 

2. Øget indsats for markedsføring og salg af frugt og grønt i 

flere forskellige størrelser.  
• Gartnerierhvervet 

• Detailhandlen 

3. Salg af frugt og grønt pr. kilo i stedet for stykpris.  • Gartnerierhvervet 

• Detailhandlen 

Fødevareindustrien 

4. Udvikling og anvendelse af emballage, der er mulig at åbne 

efterhånden som produktet skal bruges.  
• Fødevareindustrien 

• Emballageindustrien 

5. Information om betydningen af ”mindst holdbar til” på 

emballager og gennem oplysningskampagner - samt analyse 

af om mærkning med ”bedst før” er lettere forståeligt. 

• Fødevareindustrien 

• Forbrugerorganisationer 

• Detailhandlen 

• Myndighederne 

6. Opstramning af rutiner for varedeklarering og 

datomærkning for at undgå tilbagekaldelse samt evt. mere 

opmærksomhed på følgevirkningerne ved håndhævelse af 

mærkningsreglerne i tilfælde, hvor det ikke er forbundet med 

sundhedsrisici. 

• Fødevareindustrien 

• Myndighederne 

7. Arbejde for ændring af EU’s regel om, at æg ikke må sælges 

senere end syv dage før udløb af datomærkningen 
• Myndighederne 



Detailhandlen 

8. Ophævelse af forbud mod salg af mad efter ”mindst holdbar 

til”-datoen.  
• Myndighederne 

9. ”Kundeopdragelse” gennem oplysningskampagner med 

fokus på sansning frem for dato og opskriftdatabaser med 

tøm køleskabet-funktion. 

• Detailhandlen 

• Forbrugerorganisationer 

10. ”Butiksopdragelse” gennem oplysning og uddannelse med 

fokus på, at det kan være OK at have udsolgt - eller tæt på. 
• Detailhandlen 

• Forbrugerorganisationer 

11. Øget brug af rabat på varer, der er tæt på udløbsdato, evt. 

gennem automatiseret nedsættelse af prisen. 
• Detailhandlen 

12. Oplysning og uddannelse af detailhandlens medarbejdere 

med henblik på korrekt håndtering af frugt og grønt (holde 

kølekæden, hyldeeksponering, skånsom håndtering af f.eks. 

æbler så de ikke stødes).  

• Detailhandlen 

13. Butiks-salg af måltidskasser med nøje afmålte ingredienser.  • Detailhandlen 

14. Begrænsning af tilbudskampagner med mængderabat og 

store pakninger.  
• Detailhandlen 

15. Introducer flere emballagestørrelser – også til små 

husstande. 
• Detailhandlen 

• Fødevareindustrien 

Minimering og udnyttelse af overskudsmad 

16. Servering af mad i individuelt tilpassede portioner i kantiner 

og storkøkkener.  
• Storkøkkener 

17. Afklare placering af ansvaret for fødevaresikkerheden ved 

videregivelse af madvarer med henblik på, at initiativer som 

Fødevarebanken overtager ansvaret.  

• Myndighederne 

18. Foretag ny vurdering af potentialet i udnyttelse af organiske 

affald fra produktion og detailhandel til biogas i lyset af 

Energistrategi 2050 og evt. ændring af afgiftsstrukturen på 

området. 

• Myndighederne 

 


