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Dansk Erhverv mod 
madspild 
Dansk Erhverv og vores medlemmer deltager aktivt i kam-
pen mod madspild, og vi arbejder for at fjerne unødvendige 
barrierer for virksomhedernes arbejde med at mindske 
madspild. 

 

Mindre madspild i detail- og engrosbranchen 
er et oplagt indsatsområde at sætte ind, hvis 
vi vil værne om klima, miljø og jordens 
knappe ressourcer. Dagligvarehandlen har i 
mange år, på eget initiativ, arbejdet for at re-
ducere madspild, men potentialet i at redu-
cere er fortsat stort, og arbejdet er dermed 
ikke slut.  

Madspildstænketanken på finansloven 
Dansk Erhverv samarbejder i dag med andre orga-

nisationer og fødevaremyndigheder for at mind-

ske madspildet på tværs af den danske fødevare-

kæde. Det gør vi i regi af madspildstænketanken, 

OneThird. Dette er et essentielt forum at adres-

sere problemerne i, da løsningerne på madspilds-

området ikke kan løses i ét led af kæden alene. 

Den nuværende finanslovsbevilling af tænketan-

ken udløber med udgangen af 2022. For at sikre 

det kontinuerlige arbejde med madspildsløsnin-

ger, ønsker Dansk Erhverv, at der afsættes penge 

på finansloven til varig finansiering af madspild-

stænketanken. 

Lempelse af tilbagetrækningsregler 
De danske tilbagetrækningsregler er fortsat kilde 

til, at myndighederne kræver fødevarer med selv 

mindre fejl tilbage, selvom disse ikke udgør en 

sundhedsmæssig risiko. I Fødevarestyrelsens Be-

redskabsenhed har man allerede arbejdet med 

principperne for tilbagetrækninger og tilbagekal-

delser, for at reducere mad-spildet, men det kan 

blive endnu bedre. Dansk Erhverv oplever således 

fortsat, at virksomheder bliver mødt med krav om 

at kassere fødevarer, som ikke bryder med føde-

varesikkerheden. Det er Dansk Erhvervs ønske, at 

tilbagetrækninger i højere grad risikovurderes for 

at sikre, at tilbagekaldelser alene skyldes forhold, 

der har betydning for fødevaresikkerheden.  

Lempelse af fødevaredonationsregler 
Det kan være en både besværlig og bekostelig af-

fære at holde sig inden for loven mht. madspilds-

indsatser for virksomhederne. Særligt problema-

tisk er fødevaredonation eller videredistribution af 

fødevarer mellem virksomheder og organisationer. 

Det skyldes, at der er krav om at kunne dokumen-

tere bl.a. sporbarhed og målrettet tilbagekaldelse. 

Dansk Erhverv ønsker, at det skal være nemmere 

at donere fødevarer, derfor bør fx sporbarheds-

kravene ved donation af overskydende fødevarer 

lempes derudover bør kravet om tilbagetrækning 

gøres nemmere at overholde i donations øjemed. 

Desuden bør donationer undtages fra de såkaldte 

1/3-regler, som begrænser den mængde animal-

ske fødevarer, detailvirksomhederne i dag må le-

vere til andre detailvirksomheder.  
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Madspild er define-

ret ved den del af 

madaffaldet, frem-

stillet til humant 

konsum, der ved 

kasseration forsat er 

er spiseligt for men-

nesker.  

 

 

Det danske 

madspild er målt til 

800.000 kg mad/år. 

Det svarer til en år-

lig udledning på 1,8 

mio. ton CO2. Detail- 

og engrossegmentet 

står for 11 %. Samlet 

set står det danske 

madspild for 3 % af 

Danmarks samlede 

CO2-udledning 

(målt i 2021).  
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