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6. maj 2015
Interne barrierer for begrænsning af madspild
Viden og fokus:
- Manglende fokus på og definition af grænsen
mellem madspild og madaffald
- Manglende viden og interesse for miljø- og
klimabelastninger
- Manglende viden om besparelser ved reduktion af
madspild
- Spild anses ikke som spild
Rutiner og kompetencer:
- Spildet anses ofte ikke som spild, men som en del af
en produktionscyklus
- Vaner, rutiner og arbejdsgange
- Manglende viden om alternative afsætningskanaler.
- Manglende kompetencer til at udvikle alternative
produkter fra overskudsprodukter
Struktur:
- Vanskeligheder i forhold til afsætningsaftaler pga.
svingende mængder og/eller kvalitet
- Mangler en platform/et netværk for afsætning af fx
skæve størrelser til storkøkkener eller til alternativ
fødevareindustri.
Finansiering:
- Behov for store investeringer i nye pakkeanlæg

Eksterne barrierer for begrænsning af madspild
Regulering:
- Manglende incitamenter til donation af fødevare
- Politisk og aftagerfokus på reduktion af emballage
Værdikæde:
- Høje krav til kvalitet, ensartethed, mængde og
leveringssikkerhed fra detailbranchen

Fødevareindustri

hindrer anvendelse af nye smartere
emballagetyper.
Viden og fokus:
- ’Manglende viden om emballagens rolle i forhold til
reduktion af madspild
- Manglende viden om afsætningsmuligheder
- ”bevidstgørelse” hos producenter om forlænget
holdbarhed

Værdikæde:
- Svære afsætningsaftaler qua svingende kvalitet
- Manglende fælles agenda i kæden og mangel på
kommunikation og koordinering

Rutiner og kompetencer:
- Spildet anses ofte ikke som spild, men som en del af
en produktionscyklus
- Vaner, rutiner og arbejdsgange
- Manglende viden om alternative afsætningskanaler.
- Manglende kompetencer til at udvikle alternative
produkter fra overskudsprodukter
Struktur:
- Bekymring om underminering af priser på
eksisterende produkter

Distribution og lager

Finansiering:
- Behov for store investeringer i nye pakkeanlæg
hindrer anvendelse af nye smartere
emballagetyper.
Rutiner og kompetencer:
- Korrekt emballering
- Kendskab til slutbrug er begrænset

Værdikæde:
- ”Kontaktbesvær” mellem dem, der vil give og
aftagere

-

Detailhandel og engross

Håndtering af emballage

-

Der mangler lager i værdikæden (stort spild i frugt
og grønt ved forkert lagring)
Fødevarebanker: Distribution og lager koster
Manglende nuancering af, hvad emballage er

Finansiering:
- Teknologien udnyttes ikke godt nok. Det er for dyrt
ift. investering
- Investeringen i produktion af emballage er høj,
hvilket medfører høje distributionsomkostninger

-

Rutiner og kompetencer:
- Registreringen foregår i butikkerne (ikke fra centralt
hold), og der er derfor store forskelle butikkerne i
mellem
- Mange deltidsmedarbejdere gør rutiner sværere at
implementere
- Omkostningstung at uddanne medarbejdere
- Intern koordinering mellem dagshold og aftenhold aftenshold smider ud, dagshold bestiller
- Det er dyrt at sælge pr. enhed - store mængder
sælger mere.
- Uvidenhed om korrekt håndtering af varer og
emballage
- Donationer registreres ikke særskilt
- Mængde-tilbuds-mentalitet

Regulering:
- Fødevarelovgivning er meget stram – og ingen tør
gøre noget – af frygt for at gøre det forkert. Specielt
for varer, der kasseres pga. teknikaliteter (fx forkert
etikette), er det unødigt svært at donere
- Momsreglerne
- 2/3 reglen
- Tung administration og registrering ved bortgivelse
er meget omkostningstungt
- Behov for at kunne få umiddelbar afklaring om
fødevaresikkerhed og håndtering af produkter
gennem ”hot-line”

Struktur:
- Priserne er for lave, hvilket gør omkostningen ved
spild for ”lille”

Værdikæde:
- Det praktiske set-up i forhold til donation/salg af
usælgelige fødevarer med henblik på videresalg
- Det er ikke muligt at sende varer tilbage fra detail til
engros
- Handelsnormer, herunder bl.a. tolerancen for

-

Manglende fælles agenda i kæden
-

Storkøkkener

Viden og fokus:
- Manglende viden om og definition af grænsen
mellem madspild og madaffald
- Manglende viden om CSR – hvordan køkken og den
øvrige virksomhedsprofil understøtter hinanden
(manglende madspildpolitik)
- Manglende viden om besparelser ved reduktion af
madspild
- Manglende viden og interesse for miljø- og
klimabelastninger.

Rutiner og kompetencer:
- Usikkerhed omkring fødevaresikkerhed i forhold til
hvor meget der kan videredistribueres
- Vaner, rutiner og arbejdsgange
- Usikkerhed om ansvar for maden f.eks. i forbindelse
med brug af doggybags og donation
- Manglende tid og ressourcer til udvikling og
opdatering, samt en integreret indsats mod
madspild

produkter der ikke lever op til kvalitetskrav. F.eks.
inden for frugt og grønt (både ift. salg og
bortgivelse, hvor sortering er pålagt butikken)
Forbrugernes forventning om fyldte hylder
Beslutning om pakningsstørrelser og emballering
ligger ofte i et andet led

Værdikæde:
- Forbrugernes forventning om fuldt bord(buffet).
- Fødevaresikkerhed skal altid være første prioritet,
men de mange dårlige sager har gjort aktørerne
handlingslammede
- Manglende krav om mad- og måltidspolitik i
kommunerne samt måltidsscreening (lødige
måltider til patienter og beboere)
Regulering:
- Manglende nationalt fokus på mad- og måltids
politik (ernæring, hygiejne, bæredygtighed)

-

Køkkenerne kan ikke få mere ud af resterne – faglig
stolthed

Struktur:
- Manglende ledelsesopbakning
- Manglende anerkendelse af problemet og en
holdning til at det vigtigste er, at der altid er mad
”nok”
- Forståelse af at: ”Vi har styr på det, fordi vi har
Reefood-mærket, medlemskab af Green Key
og/eller afleverer organisk affald til biogasanlæg”
- Frygt for kompromis med egenkontrol på grund af
manglende viden om nuværende regler for
resthåndtering/opvarmning
- Manglende ernæringsscreening og
målgruppebeskrivelse
- Manglende økologifokus, professionelle køkkener
som fyrtårne
- Manglende viden om økonomi i at reducere spild
- Manglende evaluering og opfølgning på indsatser
Værdikæde:
- Manglende fælles agenda i kæden
- Manglende viden og uddannelse
- Kommunikation og koordinering
- Hvordan skabes der kontakt mellem
producent/handel og aftagere om at aftage
”grimme” grøntsager

Redistribution af
fødevare

Forbrugerne

Regulering

Rutiner og kompetencer:
Værdikæde:
- Der er ikke umiddelbart økonomi i fødevarebanker
- Finansiering af fødevarebanker. Manglende
- Frivillige giver ekstra administration (men er også en
forståelse for at ”fødevarebanken” som service
kvalitet)
koster penge – hverken hos donorer eller staten.
- Der er ikke umiddelbart økonomi i fødevarebanker
- Modtagerorganisationer henter ikke altid og ikke
- Overskud af mad i fødevarebanken.
nødvendigvis interesseret i alt det der doneres.<
- Manglende viden blandt
modtagerorganisationernes frivillige
Viden og fokus:
Regulering:
- Manglende kompetencer til at anvende rester og
- Mangel på tværfagligt og tværministerielt
lave mad af rester
samarbejde og koordinering.
- Holdningsmæssig barriere/madkultur
- Manglende/nedprioritering af madundervisning i
- Mangel på viden og fokus på hygiejne og
skolerne
fødevaresikkerhed gør, at folk er tilbøjelige til at
- For få nudgingkampagner
smide ud.
- Forkert opbevaring af fødevarer hos forbrugerne
Værdikæde:
- Manglende dårlig samvittighed i befolkningen
- Forbrugerne har ikke et sted at komme af med
- Manglende råvarekendskab
overskudsmaden (specielt et problem ved
- Forbrugerne er dårlige til at planlægge
sammenkomster og julefrokoster etc.)
- Det er ikke nemt og tilgængeligt at tage den rette
beslutning
- Utilstrækkelige madkompetencer (hvad kan man
sætte sammen?)
-

Momsproblematik og værdiansættelse af varer til
videresalg/donation
Tilbagekaldelsesprocedure
Fleksible butikskompetencer

-

Registrering af varer/mængder m.v. til
videresalg/donation
Der må ikke indgås frivillige aftaler i hele
detailkæden
Oplysninger om allergener
Hygiejne ved donation

