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DEN CIRKULÆRE RESTAURATION
VÆRDIKÆDEGRUPPE A

12.5 - Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem
forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

DEN CIRKULÆRE RESTAURATION
Globalt er der et enormt behov for, at
vi omtænker vores forbrugsmønstre
og –systemer i en mere bæredygtig
retning. I Europa er vores økonomi
bygget op omkring et ”take-makedispose-system” og vi bruger i
gennemsnit kun materialer én gang1.

1) McKinsey
2) Ellen Mac Arthur Foundation
3) Advisory Board for Cirkulær Økonomi
4) State of Green

Den cirkulære økonomi søger i stedet
at holde materialerne i brug længst
muligt, og er regenerativ og styrkende
i sit design2. McKinsey har vurderet, at
Europa
–
udover
social
og

miljømæssig gevinst – kan tjene 1,8
milliarder Euros i 2030 ved at
omlægge til cirkulære principper1.
I Danmark lancerede regeringen efter
anbefalinger fra Advisory Board for
Cirkulær Økonomi3, i 2018 sin strategi
for cirkulær økonomi4. Med 16 mio
EUR delt på 15 initiativer, skal
transitionen i retning af et mere
bæredygtigt samfund op i fart.

I den danske restaurationsbranche er der,
som i andre sektorer, enormt potentiale
for at få materialer og ressourcer til at
leve længere.
En ny og fuld funktionsdygtig restaurant til
ca. 100 gæster koster i omegnen af 5-15
mio. DKK at bygge, og med et samlet årligt
salg på over 45 mia. DKK5, har
restaurationsbranchen
signifikant
potentiale til at skubbe den danske
økonomi i en mere bæredygtig retning
ved at efterspørge cirkulære løsninger i alt
fra indkøb af alt arkitekter, VVS, tømrer,
malere, hårde hvidevarer, inventar og
interiør, emballage mv.
I forhold til emballage, er incitamenterne
for genbrug få, og i fødevaremæssig
sammenhæng, er fødevarelovgivningen

en barriere. Plastsortering er ikke
lovpligtig; affaldshåndtering varierer fra
kommune til kommune; der er ikke pant
på plast; paller og kasser i træ bliver
brændt; og (pris)strukturerne gør, at
billige plastformer anvendes frem for
investering i mere langtidsholdbare
løsninger,
såsom
Arlas
grønne
mælkekasser6. I 2017 eksporterede
Danmark over 48.000 ton plastaffald,
hvoraf 58% havnede i Tyskland. Hvad der
sker herfra er uvist, men sandsynligvis
sendes det til deponering i Asien7.
I det hele taget lever det meste emballage
meget kortere end hvad det kunne.

5) Danmarks Statistik
6) Arlas mælkekasser har dog haft den utilsigtede effekt, at de har været udsat for omfattende tyveri og er blevet anvendt forkert. De tilbagekaldes derfor nu.
7) Ifølge professor Gang Liu, SDU, fra ”Asiatisk plastboykot rammer også Danmark” Berlingske, 10.juni 2019, af Jesper Ravn.

Den Cirkulære Restauration
I denne Værdikædegruppe vil vi se på, hvordan vi i fremtiden skaber den cirkulære
restauration.

Vi vil se kritisk på det samlede indkøb, som restaurationerne foretager og opstille
nogle retningslinjer for, hvordan restaurationer kan være en katalysator for den
cirkulære omstilling af det danske samfund.

Reduce
Reuse
Recycle
Rethink

Samtidig vil vi med cirkulære og regenerative briller se nærmere på, hvordan
levetiden på enkelte produkter eller løsninger forlænges; hvordan de kan gøres mere
genanvendelige og genbrugelige. Vi vil følgelig teste og modne innovative løsninger i
dette henseende.
Der vil i gruppen være et særligt fokus på den indkommende emballage, som i
dagligdagen er en stor udfordring for restaurationerne og hvor der vurderes at være
stort potentiale for innovation og nytænkning i værdikæden.
Dermed ønsker vi igennem værdikædegruppens arbejde at yde et konkret bidrag til
Verdensmål 12 og særligt 12.5.

FREMTIDENS TAKE AWAY SYSTEM
VÆRDIKÆDEGRUPPE B

12.5 - Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem
forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

FREMTIDENS TAKE AWAY SYSTEM
Globalt set vurderes take away markedet
at være støt voksende, med en
overordnet årlig vækstrate på 3.5% og
repræsenterende mere end 4% af den
samlede mængde mad, som restauranter
og fast food kæders omsætning1.
Selv sagt betyder dette en lignende vækst
i take away emballagen.
I EU alene, vurderes det, at der årligt
anvendes mere end 2000 millioner take
away beholdere – beholdere, som typisk
kun anvendes en enkelt gang2. Særligt
1) MicKinsey
2) Science Daily
3) National Geographic, Green Peace, Danmarks Naturfredningsforening, BBC, UN Environment og mange flere
4) The Ocean Cleanup, Plastic Change, Operation Clean Sweep, Marine Litter solution og mange flere.

engangsplast og plastik-beholdere har i
senere år fået stor opmærksomhed pga.
erkendelsen af de utilstrækkelige globale,
regionale og nationale systemer for
genanvendelse og genbrug, samt i
særdeleshed pga. den stigende indsigt i
den enorme globale forurening som
konsekvens
heraf3.
Mange
løsningsorienterede
projekter
er
udsprunget heraf – globale alliancer og
forskellige initiativer, som skal vende den
negative udvikling4.

I restaurationsbranchen sker der globalt set
forskellige initiativer for at reducere
engangsplast, og på regulatorisk niveau, vil
EU’s plast direktiv, som træder i kraft om få
år, få direkte betydning for industrien idet
visse engangsplast-produkter fra 2021
forbydes, og idet der også vil blive stillet
krav
til
væsentlig
reduktion
af
fødevarebeholdere til fastfood og takeaway samt drikkebægre5.
I parallel med det regulatoriske og
civilsamfundsmæssige
engagement
i

5) Plastindustrien og EU

dagsordenen, gør industrien meget for at
udvikle nye, mere bæredygtige former for
emballage. Bio-baseret og bio-nedbrydeligt
plast vinder frem overalt, men CO2
udledningerne og ressourceforbruget i
forbindelse
med
produktion
er
uigennemsigtig og ikke altid til fordel for de
nye produkter, idet de ikke kan produceres
i stor skala eller tæt på restauranterne.

FREMTIDENS TAKE-AWAY SYSTEM
I denne Værdikædegruppe vil vi med helt nye briller se på, hvordan vi i fremtiden
skaber et bæredygtigt take-away system i restaurationsbranchen.

Vi vil forsøge at skabe transparens og viden omkring bæredygtigheden af forskellige
emballagetyper – dvs. både i forhold til ressourcer og udledning i forbindelse med
produktionen, transporten samt mulighederne for genanvendelse og genbrug i det
danske samfund.
Vi vil i denne analyse også medregne prisstrukturerne: hvad er muligt at producere
og hvad er omkostningerne. Er der nogle typer, som er bedre på kort eller lang sigt?

Reduce
Reuse
Recycle
Rethink

Samtidig vil vi se kritisk på selve modellen for take-away: er der andre måder at
strukturere værdikæden på, til gavn for miljø, restauranter, aktører og forbrugere? Og
hvordan kan digitale systemer spille en rolle her?

Dermed ønsker vi igennem værdikædegruppens arbejde at yde et konkret bidrag til
Verdensmål 12 og særligt 12.5.

FREMTIDENS
FØDEVARER

FRA GRÆS TIL GÆST
VÆRDIKÆDEGRUPPE C

15.5 - Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af
biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.
9.2 - En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og
bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de
mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Fra Græs til Gæst
Vores nuværende globale fødevaresystem
er ubæredygtigt, ulige, destabiliserende og
usundt1.
Samlet
set
står
vores
fødevaresystemer for omkring 70% af
verdens ferskvandsforbrug og bidrager til
19-29% af verdens drivhusgas-udledning2.
Det er selvsagt helt essentielt, at forbedre
vores globale fødevaresystem for at nå
Verdensmålene3.
Den globale befolkningstilvækst i byer
1) WBCSD sammen med BCG, Kellogg’s og Sonae
2) Economist Intelligence Unit
3) Ibid.
4) FAO

skaber enorm efterspørgsel på urbane
fødevaresystemer. Landbrugsproduktion i
byer – mere populært kaldet ‘urban
farming’ - er derfor i kraftig vækst verden
over og denne nye industri skaber friske
råvarer, arbejdspladser og resiliens mod
klimapåvirkninger samtidig med at de
uigennemsigtige globale værdikæder
forkortes og effektiviseres med en CO2 og
affaldsbesparelse som konsekvens4.

Mange kæmper derfor for, at vi må gøre
langt mere for, at understøtte urban
farming systemer5 og i det hele taget
source meget mere lokalt (uden at det
selvsagt
kompromitterer
fødevarer
sikkerheden6).
I denne proces med at gøre vejen fra Græs
til Gæst kortere og mere bæredygtig, er
økologi et vigtigt emne. Økologi er blandt
andet mad uden rester af sprøjtegifte, det
er med til at bevare vores værdifulde
grundvand, og det giver bedre forhold for
dyr7.
Ifølge
Fødevarestyrelsen
har
5) Stanford Social Innovation Review
6) Harvard Business Review
7) Økologisk Landsforening
8) Fødevarestyrelsen
9) Københavns Universitet mfl.
10) Food Supply

økologiske bedrifter ydermere højere grad
af biodiversitet end konventionelle
landbrug8 – hvilket bidrager til at løse
verdens måske største og mest akutte
krise: nedgangen i biodiversitet9.

Den danske restaurationsbranche er i
vækst og med et samlet salg i 2018 på over
45mia. DKK10, er mulighederne for at skabe
impact gennem bæredygtige indkøb
signifikante.

FRA GRÆS TIL GÆST
I denne Værdikædegruppe vil vi se på, hvordan vi i fremtiden skaber en tættere og
mere bæredygtig vej fra græs til gæst. Hvordan kan vi fremme systemer, som sikrer, at
den danske restaurationsbranche kan købe bedre kvalitet lokalt?
Vi vil zoome ind på infrastrukturen omkring lokal sourcing, som i dag er begrænsende
for restauranter, især de mindre. Vi vil teste både digitale og ”analoge” løsninger og
se på transport- og logistikløsninger, som vil fremme denne udvikling. Vi vil have
særligt øje for de mindre restaurationer, som i dag begrænses af deres små
indkøbsmængder. Herunder hører også et kritisk blik på de rigide indkøbssystemer,
som pt. foranlediger madspild hos især de mindre restaurationer.

Jord til
Bord
Farm to
Fork

Samtidig vil vi se på, hvordan økologisk forbrug og urban farming kan fremmes i
restaurationsbranchen uden at det medfører ekstra madspild.
Dermed ønsker vi igennem værdikædegruppens arbejde at yde et konkret bidrag til
Verdensmål 9 og 15, særligt 9.2 og 15.5.

FRA MADSPILD TIL RESSOURCE
VÆRDIKÆDEGRUPPE D

13.3 - Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse,
begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.
12.3 - Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab
i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.
12.5 - Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og
genbrug.

Fra Madspild til Ressource

1) FAO
2) World Resources Institute
3) FAO
4) BCG
5) Project Drawdown
6) Miljø og Fødevareministeriet

Samlet set vurderes det, at 1/3 af al mad i
verden går til spilde1. Madspild er derfor
en af verdens største CO2 udledere. Den
samlede drivhusgasudledning fra madspild
er på 8,2% og nærmer sig dermed
vejtransport på 10%2. Hvis madspild var et
land, ville kun USA og Kinas udledning
overgå
madspild3. Samtidig peger
prognoser på kraftig vækst i madspild frem
mod 2030 hvis der ikke sættes målrettet
ind4. Der er derfor god grund til at tage
madspild meget alvorligt når vi taler om

klimaet og CO2 reduktion – og når vi taler
om at nå Verdensmålene.
En af verdens største vidensbaserede
projekter, der ser på løsninger til klimaet –
Project Drawdown – peger netop på
madspild som et af de vigtigste steder at
sætte ind hvis vi vil bremse den globale
opvarmning5. Og madspildsdagsordenen
har da for nylig også fået vind i sejlene i
Danmark ved oprettelse af en national
tænketank, One Third, til forebyggelse af
madspild og fødevaretab6.

Ifølge Miljøstyrelsen, står danske hoteller
og restauranter årligt for 29.000 ton
madspild6. Der er behov for en opdatering
af dette tal og for en omregning til CO2udledning. Men koblingen mellem
madspild og CO2-udledning er relativ ny,
og mange forbrugere har fokus på forbrug
af rødt kød og økologi når de kigger efter
‘den bæredygtige restaurant’. Der er
derfor behov for forøget viden på området
og på hvordan restauranter, gennem
madspildsreduktion, kan reducere deres
CO2-udledning – og kommunikere om
denne indsats.
6) Miljøstyrelsen
7) 12.3 Champions

En nylig rapport viser, at for hver USD en
restaurant
investerer
i
et
madspildsreducerende initiativ, tjenes 7
USD7, men der er brug for flere gode
eksempler og gode best practice. Samtidig
er der behov for et blik på
(efter)uddannelse
af
personalet
i
restaurationer og på (digitale) løsninger,
som i dagligdagen gør det mere attraktivt
at arbejde effektivt mod madspild.
Sidst men ikke mindst, er der behov for at
investere endnu mere i de rigtige
fødevareemballager, der kan forhindre
madspild.

Ift. CO2 neutralitet er det også vigtigt at se
på afbrændingen af det madaffald/spild,
som går ud af restauranterne. I Danmark
bliver over 80% af det organiske affald
brændt1.
Som
Paul
Hawken,
Miljøforkæmper og stifter af Project
Drawdown2, siger, er dette selvfølgelig
bedre end at deponere det – men langt fra
optimalt: ”Alt, hvad der produceres, bør
laves sådan, at det kan blive genbrugt eller
komposteret”3.

miljømæssig værdi
forskellige former.

Samtidig
er
skyggelandet
mellem
madaffald og madspild signifikant: meget,
som i dag anses for at være affald, er reelt
et spild, siden det kunne have været brugt
i andre processer. Kaffegrums er et godt
eksempel. Med andre ord, er der stort
potentiale for at tænke i udnyttelse af de
såkaldte ”waste streams”4.

I restaurationsbranchen er der ingen
incitamenter for at sortere organisk affald,
selvom det kunne skabe samfunds- og
1)
2)
3)
4)

at genanvende i

Dakofa
Project Drawdown
Interview med Berlingske, 24. maj 2019, ”Verdens bedste klimaløsninger er ikke dem, du regnede med” af Lars Henrik Aagaard
REFRESH projektet, finansieret af EU

FRA MADSPILD TIL RESSOURCE
I denne Værdikædegruppe vil vi se på, hvordan vi gennem madspildsreduktion, arbejder hen imod en
CO2-neutral restaurant. Samtidig vil vi se på hvordan affald kan være en ressource og bedre udnyttes
til fordel for restauranten og miljøet.

Fokus vil være på madspilds rolle i CO2-regnskabet hos restaurationer og på at klæde branchen på til
at reducere madspild – og dermed reducere sit klimaaftryk. Værdikædegruppen vil først og fremmest
forsøge at skabe klarhed over hvor stort potentialet er for danske restaurationer ved at reducere
deres madspild. Dernæst vil madaffald komme i fokus, idet vi vil se på nye og innovative løsninger for
forebyggelse, reduktion og genanvendelse. Vi vil her stille skarpt på indsamling, håndtering og
anvendelse af kasserede fødevarer således at det kan betale sig for både store og små restauranter
og andre aktører at samarbejde om dette emne.
Gruppen vil se på hvordan uddannelse af personale kan fremme denne dagsorden samt hvordan
kunder kan inddrages på rejsen på en innovativ måde. Der vil følgelig være et stærkt story-telling
element, idet forbruger-mentalitet har afgørende betydning for restauranternes udbud og idet der er
stærkt behov for klare, evidensbaserede argumenter som kan kommunikeres aktivt ud.
Vi vil teste løsninger og systemer, som fremmer denne udvikling og gør det lettere for restaurationer
at arbejde målrettet med deres madspild og madaffald med andre aktører – og kommunikere om
samme.
Dermed ønsker vi igennem værdikædegruppens arbejde at yde et konkret bidrag til Verdensmål 12
og 13 – og særligt 12.3, 12.5 og 13.3.

OVERSIGT: VÆRDIKÆDEGRUPPER
FREMTIDENS RESSOURCER & EMBALLAGE
Nr. Navn

Verdensmål

Emner

A

Den Cirkulære Restauration

12 (12.5)

Indkøb af varer; forlængelse af levetid på
indkommende emballage og ressourcer (genbrug og
genanvendelse)

B

Fremtidens Take Away
System

12 (12.5)

Transparens og viden omkring bæredygtighed af take
away emballagetyper; systemer og modeller for bedre
take away system

FREMTIDENS FØDEVARER
Nr. Navn

Verdensmål

Emner

C

Fra Græs til Gæst

9 (9.2), 15 (15.5)

Systemer, løsninger og transport til mere og bedre
lokal sourcing; indkøbssystemer; urban farming,
økologi

D

Fra Madspild til Ressource

12 (12.3 og 12.5),
13 (13.3)

Madspilds rolle i CO2 regnskab; uddannelse af
personale; inddragelse af kunder; udnyttelse af
”waste streams”; bedre håndtering af madaffald

