15. januar 2015

Resumé af første møde i Partnerskab om mindre madspild
Tema: 1. møde i Partnerskab om mindre madspild
Møde: Torsdag den 27. november 2014, kl 13-16
Sted: Miljøministeriets Departement, Børsgade 4, København K
1 Dagsorden for mødet
13.00

Velkomst

13.10

Miljøminister Kirsten Brosbøl: Forventninger til partnerskabets arbejde

13.30

Runde med kort præsentation af Partnerskabets medlemmer

14.00

Partnerskabets arbejde, del 1: Fælles vision
Hvad vil vi udrette sammen?
I en kreativ proces deler vi vores visioner om den forskel, partnerskabet kan gøre for
at mindske madspild

14.40

Netværkspause

15.00

Partnerskabets arbejde, del 2: Drøftelse af forslag til kommissorium
 Synteser uddraget fra fokusgrupper og telefoniske interviews,
herunder principper for arbejdet
 Kommissorie, organisering, roller og ansvar
 Mødefrekvens

15.50

Afrunding
Næste møde og forberedelserne hertil

16.00

Tak for i dag

2 Resumé af mødet
Kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup åbnede mødet med at byde velkommen og udtrykte stor
tilfredshed med opbakningen til Partnerskabet.
Miljøminister Kirsten Brosbøl fortalte herefter om forventningerne til Partnerskabet. Arbejdet
om mindre madspild er en vigtig brik i den kommende affaldsforebyggelsesstrategi, hvor madspild
indgår som ét ud af fem fokusområder. Kirsten Brosbøl sagde, at der er behov for en indsats i hele
værdikæden i kampen for mindre madspild, og at det bredt formulerede kommissorium for
Partnerskabet giver mulighed for, at repræsentanter fra de forskellige led i værdikæden kan
deltage.
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Kirsten Brosbøl udtrykte et håb om, at deltagerne i Partnerskabet vil tage friskt fat på opgaven. Der
er behov for at tænke nyt og komme med kreative løsninger, sagde hun.
Herefter tog Partnerskabet fat på sit arbejde. Mødet blev faciliteret af Liselotte Mosbæk og Jette
Sønderskov Christensen (AvantiPeople), og Ole Kaysen (Econet) sikrede dokumentation af
Partnerskabets diskussion om vision og kommissorium. De to virksomheder har været
Miljøstyrelsens konsulenter og har forberedt det første møde i Partnerskabet.

./.

Det første punkt var en præsentationsrunde, hvor deltagerne kort fortalte om hvilken
virksomhed/organisation de repræsenterede, og hvordan de kan bidrage til arbejdet om mindre
madspild. En liste over deltagerne på mødet er vedlagt.

./.

Andet punkt var drøftelse af en fælles vision for Partnerskabets arbejde. Deltagerne delte deres
tanker og visioner i 3-mandsgrupper. Konkrete forslag blev drøftet i plenum. På baggrund af
gruppernes input og plenumdiskussionen har konsulenterne formuleret en vision for
Partnerskabet. Visionen er vedlagt.
Tredje punkt indeholdt en drøftelse af et kommissorium for Partnerskabets arbejde. Der var
udsendt et udkast til kommissorium til deltagerne i god tid før Partnerskabets første møde.
Udkastet var udarbejdet af konsulenterne på baggrund af input fra to fokusgrupper og fire
telefoninterviews med aktuelle deltagere i Partnerskabet og andre interessenter.
Drøftelserne af kommissoriet foregik i plenum. Et centralt emne i diskussionen var formuleringen
af kommissoriets formål ”At skabe et frivilligt og forpligtende samarbejde om at mindske madspild
i Danmark mellem de relevante myndigheder og aktører fra hele værdikæden for fødevarer fra jord
til bord”. Enkelte fandt, at partnerskabets arbejde burde afspejle den cirkulære økonomi i form af
et lukket biologisk kredsløb. Dette er tilføjet i kommissoriets indledning.
Der blev spurgt til, hvorfor repræsentanter fra fiskeribranchen ikke var inviteret. Miljøstyrelsen
oplyste, at foreningen af danske fiskeindustrier (Danish Seafood Association) desværre havde
afslået at deltage, og at Fødevareministeriets repræsentant forventedes at inddrage medarbejdere
fra Center for fiskeri i NaturErhvervstyrelsen, hvis det bliver aktuelt.
Flere nævnte, at det er meget vigtigt, at Fødevareministeriet deltager i møderne. Det blev foreslået,
at flere repræsentanter ud over fødevareafdelingen i Fødevarestyrelsen blev inddraget i
partnerskabet, fx medarbejdere fra Fødevarestyrelsens ernæringsafdeling og fra
NaturErhvervstyrelsen, således at man sikrer en bedre samordning med det store arbejde om mad,
der foregår i en række andre partnerskaber under Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen vil tage dette
op med Fødevareministeriet.
Andre emner, der drøftedes særligt, var dels de opgavetyper som Partnerskabet skulle udføre, dels
Partnerskabets organisering. Det blev foreslået at konkretisere partnerskabets opgaver, herunder
eksplicit at nævne opgavetyper som udvikling af værktøjer, gennemførelse af
demonstrationsprojekter og uddannelsesaktiviteter.
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Om partnerskabets organisering blev fremhævet, at det er vigtigt, at den tværministerielle
koordineringsgruppes funktion bliver defineret klart, således at overlappende aktiviteter så vidt
muligt undgås.
Flere deltagere gav udtryk for, at de gerne så en hyppigere mødefrekvens end 2 gange om året.
Miljøstyrelsen oplyste hertil, at man på nuværende tidspunkt ikke har ressourcer til som
sekretariat at understøtte hyppigere møder. Man opfordrer til, at deltagerne i partnerskabet
selvstændigt danner netværksgrupper, som kan arbejde med en højere mødefrekvens.

./.

Med udgangspunkt i de synspunkter, der blev fremført under diskussion af udkastet til
kommissorium, har konsulenterne revideret det oprindelige udkast. Det reviderede kommissorium
er vedlagt.
Fjerde og sidste punkt omhandlede deltagernes arbejde til næste gang i form af bidrag til
forberedelse af partnerskabets næste møde i marts 2015. Deltagerne blev opfordret til at benytte
den opdaterede hjemmeside www.mindremadspild.dk til at dele erfaringer og resultater.
Deltagerne opfordres til at indrapportere nye tiltag til mindre madspild i form af:
1. de aktiviteter din virksomhed/organisation har gennemført eller er i færd med at
gennemføre, og de sammenhænge det gøres i
2. de erfaringer, der er høstet i dette arbejde – positive såvel som negative
Derudover bedes man senest den 3. februar 2015 sende en beskrivelse af de konkrete barrierer,
man oplever i forhold til at reducere madspild i dag, til Lone Lykke Nielsen i Miljøstyrelsen,
LLN@MST.DK. Disse bidrag vil blive brugt til at planlægge partnerskabets videre arbejde med at
reducere madspild.
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