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Webinar for danske interessenter den 16. september 2021 
Indlæg ved Tejs Binderup, afdelingschef 
 
 
 
FN’s topmøde om fødevaresystemer 
 
FN’s topmøde om fødevaresystemer (UN Food Systems Summit) finder sted den 23. september 2021 i 
forbindelse med FN’s Generalforsamling. Fødevaretopmødet afvikles virtuelt og uden officielle side-
events. Fra dansk side indgår et indlæg af fødevareministeren. 
 
Afviklingen af Pre-Summit  
Den 26.-28. juli 2021 blev formødet – UN Food Systems Pre-Summit – afholdt i Rom. Danmark var 
repræsenteret ved den danske ambassade i Rom. 
 
Pre-Summit har indgået som én af hjørnestenene i forberedelserne til selve fødevaretopmødet. Der var 
bred deltagelse af over 100 stater, samt repræsentanter fra privatsektor, civilsamfund, 
vidensinstitutioner med videre. Hybridformatet betød dog, at den fysiske deltagelse var stærkt 
begrænset.  
 
Et gennemgående fokus i drøftelserne ved Pre-Summit var håndtering af den tredobbelte krise i form af 
usikkerhed i fødevareforsyningen, klimaforandringer og tab af biodiversitet. Dette krævede en systemisk 
tilgang til omstilling af vores fødevaresystemer. Det var derfor afgørende at nedbryde de eksisterende 
silo-diskussioner om fødevaresystemer, klima, biodiversitet, vand, energi og sundhed samt handel.  
 
Derudover blev behovet for øgede investeringer i fødevaresystemer, teknologi og innovation også 
fremhævet. 
  
Der var også fokus på nødvendigheden af at sikre synergi til andre dagsordener som for eksempel 
klimakonventionens COP26 i Glasgow og Biodiversitets-konventionens COP15 i Kunming i Kina. 
 
Der blev ved Pre-summit lanceret syv tematiske koalitioner. Disse var: 
- Zero Hunger  
- School meals   
- Food is Never Waste 
- Agroecology  
- Aquatic and blue foods  
- Living incomes and decent work  
- Resilience. 
 
Danmark satte på Pre-Summit fokus på de danske mærkesager i forbindelse med et nationalt indlæg, 
samt en panel-intervention om de danske klimavenlige kostråd, danske indsatser i forhold til reduktion 
af madspild og fødevaretab, samt forebyggelse af antibiotikaresistens.  
 
FN’s topmøde om fødevaresystemer den 23. september 2021 
Selve topmødet beskrives ikke som et mål i sig selv, men som en tidlig milepæl i arbejdet med at nå 
2030-visionerne. Der vil være stort fokus på det fremadrettede arbejde.  
 
Forberedelsen af topmødet har været en omfattende proces. Der er gennemført 575 nationale 
fødevaredialoger med mere end 15.000 deltagere. Dertil kommer ca. 900 uafhængige fødevaredialoger. 
147 lande, herunder Danmark, har gennemført nationale fødevaredialoger, der skal bidrage til at tegne 
landenes ”National Pathways for Food Systems Transformation”. Formålet med ”National Pathways” er 
at beskrive, hvordan landene vil arbejde for at nå 2030-målene inden for deres fokusområder. 
 
Programmet for topmødet udgøres i høj grad af nationale indlæg med fokus på landenes ”National 
Pathways”. FN’s generalsekretær Guterres vil afgive en topmødeerklæring (Statement of Action), der 
ikke er mellemstatsligt forhandlet, men medlemsstaterne har haft mulighed for at give bemærkninger 
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til udkastet. Derudover vil der ved topmødet blive givet plads til forskellige interessentgrupper, f.eks. 
unge. 
 
Der ventes ved topmødet at blive lanceret 10-15 tematiske koalitioner foruden de syv koalitioner, der 
blev lanceret ved Presummit. Der vil desuden blive præsenteret et kompendium, der redegør for den 
viden og erfaring, der indtil videre er opbygget gennem arbejdet i ”Action Tracks” og de nationale 
fødevaredialoger.  
 
Fra topmødeledelsen er det meldt ud, at det fremadrettede arbejde skal foregå i de tematiske koalitioner, 
og at de skal ledes af medlemsstater med støtte fra FN-organisationerne og NGO’er. Koalitionerne 
organiseres under fem ”Action Areas”, som har fået overskrifterne:  
- ”Nourish All People”  
- ”Boost Nature-Based Solutions of Production” 
- ”Advance Equitable Livelihoods”  
- “Decent Work and Empowered Communities” 
- “Build Resilience to Vulnerabilities, Shocks, and Stresses”.  
 
Hertil kommer de værktøjer til implementering, der vil blive brugt, nemlig finansiering, innovation og 
teknologi.   

 
Der er på topmødets hjemmeside etableret et ”Commitment Registry”. Altså en slags register, hvor 
lande, organisationer, privatsektor med videre har mulighed for at registrere deres ”Commitments to 
Action”.  
 
Det vil sige hvordan de forpligter sig til særlige initiativer eller handlinger for at bidrage til at nå 2030-
målene.  
 
Der er fortsat bred opbakning til, at processen skal bygge på eksisterende mekanismer og strukturer. Og 
at opfølgningsarbejdet skal forankres hos de Rom-baserede FN-organisationer i koordination med FN-
systemet på tværs.  
 
Danmarks forberedelser til FN’s fødevaretopmøde 
Fra dansk side arbejdes med at sikre, at danske styrkepositioner og mærkesager kommer helt frem til 
topmødeledelsen og med videre i det fremadrettede arbejde. En af hjørnestene i arbejdet er ”Danish 
National Pathway”, som baserer sig på de danske ”game-changing innovations”. Disse er fortsat: 
- Klimavenlige kostråd  
- Reduktion af madspild og fødevaretab 
- Forebyggelse af antimikrobiel resistens 
- Afskovningsfrie fødevareforsyningskæder.  
 
Dertil kommer Danmarks tilgang til det internationale udviklingssamarbejde. Blandt andet forebyggelse 
af sultkriser og skolemadsprogrammer i udviklingslande. 
 
I den danske ”National Pathway” beskrives, hvordan Danmark vil arbejde for at nå 2030-visionerne i 
forhold til disse områder. For eksempel med klimavenlige kostråd og frivillige aftaler mellem 
producenter og detailbranchen om madspild. Og med den kommende handlingsplan om afskovning. 
 
”National Pathway” er snart færdig og vil kunne findes på topmødets hjemmeside.  
 
Forventningen er også, at Danmark vil engagere sig i de koalitioner, der relaterer sig til de danske 
fokusområder. Det vil for eksempel sige koalitionerne ”Food is never Waste” og ”Healthy Diets”. Der 
ventes ikke en separat koalition om antibiotikaresistens, men One Health ventes at indgå bredt i mange 
koalitioner.  
 
Dertil kommer, at Danmark er engageret i skolemadskoalitionen gennem Udenrigsministeriet. 
 
Skolemadskoalitionen har været undervejs længe, og de deltagende lande har underskrevet en 
erklæring, herunder også Danmark. De øvrige koalitioner er endnu ved at blive udviklet, og dette vil 
fortsætte i månederne efter topmødet. Der er også ved at blive udarbejdet regler for deltagelse i 
koalitionerne (”Rules of Engagement”).  
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Da koalitionerne ikke er færdigformulerede, forventes medlemslandene ikke at tage endelig stilling ved 
topmødet, men de anmodes om at ”udtrykke støtte”.  
 
Danmark vil følge udviklingen af alle koalitionerne og eventuelt engagere sig i flere, hvis de er relevante 
i forhold til danske prioriteter. For eksempel vil Danmark engagere sig i en mulig koalition om 
”Agriculture Innovation Mission for Climate” (AIM for Climate). Og koalitionen om agroøkologi 
overvejes også som opfølgning på den nye udviklingspolitiske strategi.  
 
Ligeledes inddrages de danske ambassader rundt om i verden aktivt i arbejdet. Blandt andet har Food 
Nation udfærdiget et kommunikationskit, som omhandler de danske styrkepositioner.  
 
I nordisk regi har Danmark netop været involveret i afholdelsen af et velbesøgt event, der relaterede sig 
til fødevaretopmødet. Fokus var på de fælles nordiske næringsstofanbefalinger. Og hvordan 
partnerskaber udgør et afgørende bidrag til den overordnede vision om omstillingen af vores fælles 
fødevaresystemer. Det danske hovedbidrag fokuserede på de nye klimakostråd.  
  
Fra dansk side arbejdes også med at udvikle ”Alliancen for klar klimatale”, der skal styrke samarbejdet 
om, hvordan man i Danmark kommunikerer om klima og fødevarer. 
 
Der er blandt EU-landene enighed om, at EU’s prioriteter skal profileres tydeligt ved topmødet. EU’s 
landbrugskommissær deltog i Pre-Summit. Og Kommissionens næstformand Franz Timmermanns 
forventes at deltage ved selve topmødet.  
 
Hvordan interessenter kan engagere sig 
Danske interessenter opfordres til at engagere sig i topmødet og det fremadrettede arbejde.  
 
Hvis man som organisation er interesseret i at engagere sig, kan man holde øje med udviklingen af de 
tematiske koalitioner, hvor blandt andet erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer og NGO’er 
forventes at kunne deltage. Desuden kan man registrere sine 2030-forpligtelser under ”Registry of 
Commitments”.  
 
Der bliver ikke officielle side-events, men der er mulighed for at lave sit eget event. Om end det 
vanskeliggøres af, at det ikke er et fysisk topmøde.  
 
Fra dansk side bringes fødevaredagsordenen videre ved næste års World Food Summit den 5.-6. maj 
2022 i København.  
 
Hvis man vil vide mere om Danmarks arbejde med FN’s fødevaretopmøde og det opfølgende arbejde, er 
man velkommen til at kontakte Fødevareministeriet på EUI@fvm.dk  
 
 


