Charter om Mindre Madspild
Madspild udgør et unødvendigt spild af ressourcer – både af selve fødevaren og af alle ressourcerne, der er
brugt til at fremstille denne. Dette er baggrunden for, at en række virksomheder og organisationer i
Danmark er med i miljøminister Karen Ellemanns initiativgruppe imod madspild. Parterne, som har deltaget
i initiativgruppen i foråret 2011, har formuleret følgende erklæring om de næste to års indsats:






Parterne er enige om, at madspild er uhensigtsmæssigt af både miljømæssige, økonomiske og
etiske årsager.
Parterne er enige om, at madspild så vidt muligt skal undgås i alle led ”fra jord til bord”.
Parterne vil tænke en indsats imod madspild ind i deres forretningsstrategi, fordi det er indlysende
fornuftigt af både miljø- og energimæssige årsager og af økonomiske årsager.
Parterne ønsker med dette initiativ at tilskynde til samarbejde og at dele erfaringer og resultater af
indsatsen til begrænsning af madspild.
Parterne er enige om, at der skal sættes ind på flere områder:
o Vi skal udbygge viden om mængden og arten af madspild.
o Vi skal udvikle teknologiske løsninger, der kan medvirke til mindre madspild.
o Vi skal udbrede information om, hvordan den enkelte kan undgå madspild.

Vi vil som underskrivere af dette charter:






gå foran og medvirke til, at Danmark kan komme i første række som et land, der gør en stor indsats
imod madspild,
nå et konkret mål eller tage konkrete initiativer til at begrænse madspild,
forpligte os til at igangsætte mindst tre initiativer inden udgangen af 2012,
afrapportere resultaterne af vores indsats til Miljøministeriet en gang om året - første gang den 1.
november 2011 og derefter 1. november 2012 – til offentliggørelse på charterets hjemmeside,
og som initiativgruppens parter mødes igen og diskutere en eventuel opfølgning på charteret.

Charteret er vedlagt et katalog over idéer til initiativer til begrænsning af madspild, der kan igangsættes i de
forskellige led i fødevarekæden fra jord til bord.

