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14.30-14.55: Update på innovationsprocesser inkl. Q&A
Karen Panum Thisted, Projektleder i ViV

14.55-15.20: Temperaturmåling på 
restaurationsbranchen inkl. Q&A
Torben E. Hoffmann Rosenstock, 
Direktør i DRC

15.20-15.58: Et blik på fremtidens madkultur inkl. Q&A
Judith Kyst, Direktør i Madkulturen

15.58-16.00: Afrunding
Karen Panum Thisted, Projektleder i ViV
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Formålet med ViV

Hvorfor var det, at vi startede projektet?
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Verdens-
gennemsnit:

1.8

Luxembourg

Indien 0.6

Kina 2.1

Frankrig 3.0

Danmark 3.6

USA 5.0

7.7



5 5

De overordnede udfordringer



FIND 
MULIGHEDER

ORDEN I EGET HUS +
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Projektet kom overordentligt godt fra start.

Over 70 unikke aktører på tværs af værdikæden deltager: 
restaurationer, store og små leverandører, og videnaktører

•
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Projektets metodik
Projektet arbejder med 2-5 teams for hver af de fire værdikædegrupper. Processen har fem hovedtrin 
og munder ud i en show-off-konference i 2021

A) Produktinnovation

Fokus på nye forretningsideer og 
produkter.

B) Policy/Brancheinitiativ

Fokus på systemniveau herunder 
reguleringer og aftaler.

C) Best Practice

Fokus på proces og løsninger.

SHOW-OFF-KONFERENCE

Fungerer som aktivt 
kommunikationsmateriale med alle 
løsninger fra hvert spor.

INSPIRATIONSMAGASIN

Arbejdsgruppe-
møde 1

Innovation lab

Show-off
konference

Arbejdsgruppe-
møde 2

Arbejdsgruppe-
møde 3

A. Den 
Cirkulære 
Restauration

Team A1
Team A2

B. Fremtidens 
Take Away
System

Team B1
Team B2
Team B3

C. Fra Græs til 
Gæst

Team C2
Team C3

D. Fra 
Madspild til 
Ressource

Team D1
Team D2
Team D3
Team D4
Team D5

Proces og outputVærdikædegrupper og teams
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2020 startede godt

I starten af 2020 fremlagde vi fire 
kortlægningsanalyser om 
madspild, emballage og indkøb. I 
marts afholdt vi 
arbejdsgruppemøde og 16 teams 
blev dannet. 
Men så ramte Corona…
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På trods af corona er projektet stadig i gang

Der er stadig i alt fire værdikædegrupper – men der har været et mindre frafald
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A. Den Cirkulære Restauration B. Fremtidens Take Away-System

C. Fra Græs til Gæst D. Fra Madspild til Ressource
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ViV er en konkret mulighed for at ‘Build Back Better’
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Status på projektets 
teams

Fremtidens Ressourcer & Emballage

12
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Fremtidens Ressourcer & Emballage

Medlemmer: Tholstrup Gruppen, Junkbusters, NORRECCO (A1)

Bevilling: 21.326DKK.

13

Status:

Sat på hold og 
genoptages når der 
åbnes op igen.

Problemstilling:

Mangelfuld 
affaldssortering i 
branchen og deraf 
lav grad af 
genanvendelse af 
ressourcer.

Løsning:

Nyt affalds-
sorteringssystem, 
der fungerer på 
meget lidt plads, 
og som hjælper til 
bedre sortering. 

Test i Nyhavn.

Potentiale:

Skalering til store 
dele af branchen, 
især i storbyer 
hvor pladsen for 
sortering er trang. 

Langt bedre 
mulighed for 
ressource-
udnyttelse og 
genanvendelse
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Fremtidens Ressourcer & Emballage

Medlemmer: Original Coffee, Pluto gruppen, Dansk Cater, Schoeller Plast, DI Miljø 
(A2)

Bevilling: Ikke ansøgt
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Status:

Sat på hold og 
genoptages når der 
åbnes op igen.

Problemstilling:

Overforbrug af 
ikke-genbrugelig 
emballage hos  
grossister til 
restaurations-
branchen, særligt 
såkaldt ”transport-
emballage”.

Løsning:

Test af genbrugelig 
løsning fra 
Schoeller Plast 
som erstatning for 
Dansk Caters
nuværende 
papkasser der 
bruges som 
transportemballage 
(anbrud). Test 
køres i samarbejde 
med Pluto 
Gruppen.

Potentiale:

Skalering til ikke 
kun resten af 
Dansk Cater, men 
også til andre 
grossister.

Langt bedre 
ressource-
udnyttelse når det 
kommer til 
emballage fra 
danske grossister 
(og potentielt 
internationale).
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Fremtidens Ressourcer & Emballage

Medlemmer: Danmarks Restauranter & Cafeer, Københavns Kommune, Plus Pack, 
COOP, DSK (B1)

Bevilling: 40.000 DKK

15

Problemstilling:

Uigennemsigtighed 
og uvidenhed ift. 
det mest 
bæredygtige valg 
af take away
emballage når det 
kommer til 
genanvendelse. 
Dermed enormt 
spild af ressourcer.

Løsning:

Digitalt 
beslutningstræ til 
restauratører, som 
viser hvilke(n) 
emballagetype der 
er bedst egnet til 
genanvendelse til 
den givne mad 
(kold/varm osv.) 
og den givne 
forbrugssituation 
(hjemme/ude 
osv.).

Potentiale:

Restauratører kan 
nu træffe et 
informeret valg og 
fravælge 
emballage, der 
ikke kan 
genanvendes. 

Langt bedre 
mulighed for 
genanvendelse af 
take away
emballge

Status:

Udviklingen er i gang 
og forventes færdig i 
april/maj. 
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Fremtidens Ressourcer & Emballage

Medlemmer: Jespers Torvekøkken, Sticks n’ Sushi, Re-Bag, CPH Airport, Plus 
Pack, Københavns Kommune, New Loop, Dansk Retursystem, Nordsjælland 
Serviceudlejning, Kleenhub, Wolt (B2)

Bevilling: 40.000 DKK (Jespers Torvekøkken) + 20.000D DKK (Kleenhub)

16

Problemstilling:

Intet 
genbrugssystem 
for take away
emballage. 
Samtidig et 
stigende salg af 
take away og 
engangsemballage 
og dermed et 
enormt spild af 
ressourcer.

Løsning:

1) Adfærdstest ift. 
returnering af 
emballage på CBS 
(hvor Jespers 
Torvekøkken driver 
kantinerne). 

2) Adfærdstest ift. 
returnering af 
emballage vha.  
Kleen Hubs digitale 
app.

Potentiale:

Viden om 
danskeres villighed 
til brug af 
fremtidens 
genbrugsbaserede 
take away
emballage-system, 
både i open og 
semiclosed loops.

Status:

1) Sat på hold og 
genoptages når der 
lukkes op igen.

2) I gang. 
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Status på projektets 
teams

Fremtidens Fødevarer
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: Tivoli A/S og Nextfood

Bevilling: 40.000 DKK

18

Problemstilling:

Stort forbrug af 
vand og pesticider 
i landbruget samt 
lang vej fra græs 
til gæst. Derudover 
er der ofte en 
distance mellem 
fagfolk i 
restaurations-
branchen og de 
fødevarer, de 
forarbejder og 
serverer. 

Løsning:

Opstilling af 
Nextfoods vertikale 
farming system 
hos restaurant 
Gemyse i Tivoli 
samt information 
og oplysning til 
både kokke og 
gæster i Tivoli.

Potentiale:

Skalering af 
vertikale farme til 
andre restauranter 
i Tivoli og til andre 
i branchen. 

Kortere vej fra 
græs til gæst.

Status:

Sat på hold og 
genoptages når der 
lukkes op igen.
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: Dansk Industris kantine, AogC, Serupgaard, FOOD (C3)

Bevilling: Ikke ansøgt
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Status:

Sat på hold og 
genoptages når der 
åbnes op igen.

Problemstilling:

Manglende fokus 
på sæson og 
lokalproduktion. En 
omvendt proces 
ift. hvad der er 
naturligt: kokken 
efterspørger hvad 
han/hun ønsker at 
lave i stedet for at 
starte med at 
forholde sig til 
hvad der kommer 
op af jorden lokalt.

Løsning:

Forsøg på at vende 
efterspørgslen om, 
således at den 
lokale landmand 
fortæller kokken 
hvad der kommer 
op af jorden, 
hvorefter der skal 
laves mad af det.

Potentiale:

Inspiration til 
resten af branchen 
og til andre 
grossister.

Et mere 
sæsonbaseret 
fødevaresystem.
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: Blue Lobster & Gorilla (Pluto Gruppen)

Bevilling: 30.500DKK
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Problemstilling:

Skadeligt og 
ubæredygtigt
fiskeri i danske 
farvande, hvor de 
lokale fiskere ikke 
kan sælge deres 
skånsomt fangede 
fisk til en rimelig 
pris, fordi vejen 
går via auktion –
typisk langt væk. 

Løsning:

Genoplivning af et  
lokalt 
fileteringssted på 
Sjælland ligesom i 
rigtig gamle dage. 
Test med 
restaurant Gorilla.

Potentiale:

Mulighed for at 
genoplive 
skånsomt og 
bæredygtigt fiskeri 
på Sjælland til 
gavn for vores 
havmiljø, vores 
lokale fiskere og 
restaurantgæster, 
der ønsker frisk 
fisk. Skalering til 
resten af branchen 
på Sjælland.

Kortere vej fra 
græs til gæst

Status:

Sat på hold og 
genoptages når der 
åbnes op igen.



21

Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: Hey Planet og La Neta (Mikkeller)

Bevilling: 40.000 DKK
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Status:

Sat på hold og 
genoptages når der 
åbnes op igen.

Problemstilling:

Overforbrug af kød 
og andre 
klimabelastende,  
proteinholdige 
fødevarer samt 
stort vandforbrug 
ved produktionen 
af selvsamme. 
Derudover skepsis 
ift. forbrug af 
insektbaserede 
fødevarer. 

.

Løsning:

Udvikling af 
opskrifter med  
insektbaseret fars 
fra Hey Planet. 
Test af opskrifterne 
i La Neta. 

Potentiale:

Introduktion af 
velsmagende 
opskrifter med 
insektbaseret fars 
samt udbredelse til 
resten af 
branchen. 
Nedbrydning af 
barrierer hos den 
danske 
restaurantgæst. 

Stor gevinst for 
både klimaet og 
vandforbruget. 
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: Bio Trans Nordic, Daka Refood, Tholstrup Gruppen (D1)

Bevilling: 32.000 DKK
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Status:

I gang.

Problemstilling:

Mangelfuld 
udsortering af 
madaffald i 
restaurations-
branchen. Ifølge 
MST, er det kun 
omtrent ¼ af alt 
madaffald i 
branchen, der 
genanvendes. De 
resterende 55.000 
ton (!) forbrændes. 

Løsning:

Kort 
oplysningsvideo til 
branchen (og 
andre) omkring 
vigtigheden af 
udsortering af 
madaffald og 
genanvendelsen af 
madaffald.

Potentiale:

Enorm CO2 gevinst 
ved genanvendelse 
af en større del af 
branchens 
madaffald.

Større 
overholdelse af 
Affalds-
bekendtgørelsen.
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: Circular Food Technology (D2)

Bevilling: Ikke ansøgt
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Status:

I gang.

Problemstilling:

Uudnyttet 
potentiale ved 
upcycling af 
værdifulde  
fødevarespild-
produkter såsom 
kaffegrums, mask 
fra ølproduktion 
mv. samt 
manglende viden 
om hvordan disse 
produkter 
integreres i den 
almindelige 
madlavning.

Løsning:

Oplysning omkring 
brugen af Agrain til 
bagning: cook-
along event på 
Madens Folkemøde 
i juni 2021

Potentiale:

Større brug af 
Agrain og andre 
upcyclede
fødevarer i 
restaurations-
branchen og i de 
danske hjem.
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: OnlinePOS, Grød, COFOCO (D3)

Bevilling: Ikke ansøgt

24

Status:

Sat på hold og 
genoptages når der 
åbnes op igen.

Problemstilling:

Uforløst potentiale 
ved brug af data 
og business 
intelligence (BI) til 
madspilds-
reduktion i 
restaurationsbran-
chen. Deraf 
enormt madspild 
og fødevaretab.

Løsning:

Best practice case 
udvikling af Grød 
og deres brug af 
deres online POS 
system og BI til 
madspilds-
reduktion og til 
deres klimaindsats.

Potentiale:

Større målrettet og 
målbar reduktion 
af madspild i 
branchen vha. data 
og BI.
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: Madklubben, Jespers Torvekøkken, Dansk Industri kantine, DRC 
(D4)

Bevilling: Ikke ansøgt

25

Status:

Næsten færdig

Problemstilling:

Enormt madspild 
og fødevaretab i 
branchen på trods 
af stort potentiale 
for gevinst på den 
økonomiske 
bundlinje (og på 
de andre 
bundlinjer).

Løsning:

Video til 
restauratører fra 
direktørerne i 
Madklubben og 
Jespers 
Torvekøkken, som i 
øjenhøjde skal 
kommunikere hvor 
let det er at 
komme i gang med 
madspilds-
reduktion.

Potentiale:

Overbevisning af 
hundredvis af 
restauratører om 
at gå i gang med 
madspildsarbejdet 
og dermed 
forebyggelse af 
madspild og 
fødevaretab på 
tværs af branchen.
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Fremtidens Fødevarer

Medlemmer: eSmiley, Dansk Standard, DRC (D5)

Bevilling: Ikke ansøgt
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Status:

Næsten færdig. Grafisk 
opsætning i gang.

Problemstilling:

Madspildsreduktion 
kan synes svært, 
uoverskueligt og 
uoverkommeligt 
for mange. Der 
mangler en let og 
enkelt vejledning 
til hvordan man 
kommer i gang.

Løsning:

Udvikling af en 
simpel 1-pager 
med en 
standardproces til 
hvordan man 
kommer i gang 
med 
madspildsarbejdet.

Potentiale:

At få løftet bunden 
og få sat gang i 
madspildsarbejdet 
hos alle dem, der 
endnu ikke er 
begyndt.
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Spørgsmål?

Tak for opmærksomheden!

Karen Panum, Projektleder, Verdensmål i 
Værdikæden

kapt@globalcompact.dk

28601130

mailto:kapt@globalcompact.dk


www.globalcompact.dk
Find us on social media
Twitter: @compactdk

Email: info@globalcompact.dk 



TEMPERATURMÅLING PÅ 
RESTAURATIONSBRANCHEN

Nytårskur Verdensmål i Værdikæden 2021



”Det handler ikke længere om, 
at vi ikke kan tjene penge i 2020 – det 

forstår vi godt. Nu handler det kun 
om, at vi ikke skal miste alt” 

- DRC medlem



BRANCHEN BLØDER
DANSKERNES FORBRUG I RESTAURANTER ER NEDADGÅENDE – EFTERÅR 2020 SAMMENLIGNET MED 2019 (INDEKSERING)

Kilde: Danske Bank
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BRANCHEN BLØDER
PERIODEN MARTS-SEPTEMBER SAMMENLIGNET MED SAMME PERIODE SIDSTE ÅR 

42,1%
nedgang i omsætning

Nedgangen i restaurations- og hotelbranchen svarer til
omsætningstab på  17 mia. kr.

Kilde: Dansk Erhverv

3 ud af 10 tabte jobs har fundet sted i hotel- og 
restaurationsbranchen 

Det gælder i alt 31.000 fuldtidsstillinger - og de seneste 
restriktioner estimeres at koste yderligere 20.000 jobs.



KONKRETE UDFORDRINGER
• Kædereaktioner af restriktioner
• Virksomhederne ved ikke, hvad der udløser niveauerne i 

varslingssystemet, eller hvilken kompensation der følger
• Restriktioner og kompensation følges ikke ad



VEJEN UD
AF KRISEN



HUSK MENNESKENE BAG
Den her branche handler om livsværk og hjerteblod, men den handler også om de mange 
ansatte, som favner bredt:
• Studerende
• Faglærte såvel som ufaglærte 
• Udlændinge og flygtninge
• Medarbejdere med psykiske diagnoser som f.eks. ADHD
• Tidligere kriminelle



ER DER EN GENÅBNINGSPLAN? 
- DET ER IKKE KUN ET SPØRGSMÅL OM HVORNÅR, MEN OGSÅ OM HVORDAN



LØSNINGER
• Coronapas og vejen til en fuld genåbning

• Hvad skal vi fokusere på, når samfundet er 
åbnet op igen?









. 



•

•

•



Pizza

Pizza

Rugbrød 
med pålæg

Rugbrød
med pålæg

Rugbrød
med pålæg

Kylling med 
kartofler og grønt

Kylling med 
kartofler og grønt

Færdigretter
og convenience

Helt 
hjemmelavet mad
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TAK FOR I DAG!

Vi ses 
til den store 

SHOW OFF 
KONFERENCE 

13. oktober 2021


