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Ad. 1 Præsentation og diskussion af de fremsendte projektforslag
Projektforslag 1, Studie af forbrugeradfærd ift. madspild:






Der er lavet et projekt under grøn omstilling, som kan bakke op om nudgingprojektet/give input. Er ikke afrapporteret endnu. Studiet underbygger konklusioner
om, hvordan private prioriterer, og hvorfor de ikke prioriterer reduktion af madspild
højt. Resultaterne kan muligvis anvendes til at en del af projektets
udgangspunkt/datagrundlag (forbrugerpanel/40 familier)
Området skal kortlægges først. Hvad ligger der allerede af studier.
Hold Danmark Rent har erfaringer med tilsvarende projekter inden for henkastet
affald, og der kan hentes erfaringer fra skismaet mellem, at der er forskel på, hvad
folk siger, og hvad de gør.
Projektet kan muligvis få en samlet budgetsum på 495.000 kr., men det afhænger af
interne prioriteringer i Miljøstyrelsen, som endnu ikke er afklarede.












Outputs kan med fordel være:
o Konkret viden om, hvor madspildet sker
o Hvilken type nudging kan reducere madspildet i de identificerede
handlinger?
Evt. kan selve nudgingstudiet udelades, hvis der laves et større litteraturstudie – det
kan igangsættes hurtigt. Marianne Gregersen har lavet en litteraturliste med studier
af madspild. Den ligger på L&F’s hjemmeside. Mariannes vurdering er dog, at der
ikke er tilstrækkeligt datagrundlag om forbrugere i DK.
Der skal både være data om produktgrupper, segmenter og situationer samt en gapanalyse – hvor mangler der data?
Det kan være et problem, at folk håndterer fødevareprodukter forskelligt, og at
nudging skal varieres fra produkt til produkt.
En mulighed er at tage udgangspunkt i et litteraturstudie og se på, hvor der er
lavthængende frugter at plukke, og fokusere observationsstudiet der. Det må være
madspildsmængden, der afgør, hvor den efterfølgende nudgingkampagne skal
fokuseres.
Hvis ikke der er midler til at gennemføre selve kampagnen i 2016, kan det være en
mulighed at lade private aktører som eksempelvis køleskabsproducenter
gennemføre tiltag.
Temagruppens medlemmer får tilbud om at deltage i følgegruppe til projektet.

Projektforslag 2, Undervisningsmateriale til børn:
 Der er stor interesse for de eksisterende undervisningsmaterialer om madspild.
 Madskolerne fokuserer på sund mad, og det vil være oplagt at inddrage tema om
madspild i børnenes arbejde med madlavningen.
 Eventuelt bør projektet ikke være rettet mod madskolerne. Kan det allerede fra start
rettes mod alle folkeskolerne til inddragelse i den almindelige
madkundskabsundervisning? Det er muligvis ikke oplagt, da folkeskolen ikke
prioriterer undervisningen i madlavningen højt. En løsning kan være, at det
udarbejdes som generisk materiale med pilottest hos Madskolerne.
 Der mangler et aspekt vedr. emballage og håndtering/opbevaringen af mad.
 Arla har en fond og en række skole-/madarrangementer, som materialet evt. kan
anvendes til.
 Det kan være en fordel, hvis materialet kan anvendes til en temauge.
 Grønt flag/grøn skole er også en mulighed for synergieffekt; materialet kan kobles
dertil.
 Det blev besluttet, at materialet skal være mere generisk og tilpasses folkeskolen fra
start. Det skal gerne kunne fungere i sammenhænge som Madskolerne/Arla etc. Det
kan med fordel være opbygget over flere aktiviteter, så lærerne kan sammensætte
forløb selv ud fra den tidsramme, de har til rådighed med børnene.
 Foreningen Norden i Skolen har en ny kampagne til skolerne på vej om madspild:
http://nordeniskolen.org/da/klima-natur/ny-klimaduel-paa-vej

Ad. 3 Diskussion af projektorganisation mv. samt next steps



Miljøstyrelsen arbejder videre med projektforslagene frem mod et udbud.
Det er muligt at sidde i en følgegruppe omkring de projekter, der bliver sat i gang.
Deltagelse i en følgegruppe giver mulighed for at følge projektet undervejs,
herunder give indspark til projektets udvikling. Miljøstyrelsen inviterer deltagerne i
følgegrupper, når det bliver aktuelt.

Ad. 4 Diskussion af temagruppens fremtidige organisering og aktiviteter
 Temagruppen sætter ikke et næste møde i kalenderen nu, men er åbne over for at
mødes senere om projektforslag og andre relevante.
 Næste partnerskabsmøde er flyttet til slut oktober. Samtidig giver udskydelsen af
mødet lidt luft ift. alt det andet arbejde, som er i gang i Partnerskabet såsom
projektudvikling, udbud og temagrupper.

