Quick-guide
til
restauratører

Global Compact Network
Denmark
&
Verdensmål i Værdikæden

Du har muligheden hver dag

Bæredygtighed er
mange ting.

Her er lidt inspiration til
indsatser for klima, miljø og
ansvarligt forbrug &
produktion

Madspild & madaffald
4

Vi spilder ca. 1/3 af
vores fødevarer globalt –
og hvis madspild var et
land, ville det være den
tredjestørste CO2
udleder, efter USA og
Kina kilde

Som enkelt forbruger er
det vigtigste du kan gøre
for klimaet at reducere
dit madspild (efterfulgt
af en plantebaseret diæt)
kilde

Der er en enorm CO2
gevinst at hente hvis hele
hotel og
restaurationsbranchen
udsorterede deres
organiske affald.
Kilde i kombination med ViV beregneren

Madspild og ‘spild af madaffald’ er nogle af de
største klimasyndere
kilde
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At reducere madspild vurderes
til at være den løsning med
størst effekt i forhold til at
holde den globale opvarmning
under 2°C
Kilde: Project Drawdown
Hvorfor? Fordi det har en
katalyserende effekt på hele
vores fødevaresystem.

Kilde
Kilde

6

Jf. Affaldsbekendtgørelsen fra 2020, skal virksomheder sortere
deres affald til særskilt genanvendelse (§61). Udsortering af
madaffald har hele tiden været et krav, men nu bliver det
nævnt eksplicit og der vil blive sat fokus på dette i de
kommende år.
Virksomheder skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet
(§61 stk. 5). Man skal kunne dokumentere, hvor stor en del
af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med
henblik på genbrug eller genanvendt. Indsamlingsvirksomhed
overtager denne forpligtigelse – derfor vil mange skulle
opdatere deres kontrakter med jeres leverandører.
Der er større fokus på kommunale affaldstilsyn.
Ang. straf, fremgår det af kapitel 14, at overtrædelse af disse
(samt meget mere) straffes med bøde (§80 stk 10-13).
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Processen

HVORFOR SKAL VI AFFALDSSORTE?
Sortering af affald

Mindre CO2
Mindre
luftforurening
Mindre skade
på miljøet

Genanvendelse

Mindre produktion
af nye produkter

Hvad bliver vores ressourcer til når de sorteres til genanvendelse?
EKSEMPLER fra Københavns Kommune
•
•
•

•
•
•
•

Elektroniske produkter
Ledninger og kabler
Øl- og sodavandsdåser

Affaldsposer
Soveposefyld
Plastkasser og -kurve
Urtepotter

• Hele flasker kan
genbruges til
genopfyldning
• Omsmeltning til nye
glas og flasker
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• Biogas -> grøn
energi
• Næringsholdig
gødning

• Nyt pap og
karton

• Aviser
• Køkkenrulle og
toiletpapir
• Tapet
• Æggebakker

Så hvad gør du?
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Tjekliste
✓ Find ud af om din eksisterende renovationspartner kan aftage madaffald. Hvis de ikke kan, find ud af
hvem der kan. Der er forskellige muligheder.
✓ Få installeret en biospand/-løsning i køkkenet og få dine kollegaer til at bruge den. Bliv ved med at
bruge den☺
✓ Indfør en sektion i jeres medarbejderhåndbog, hvor I beskriver hvorfor I sorterer jeres affald, inkl.
madaffald.
✓ Efter lidt tid, bed dine kollegaer om at veje indholdet hver aften inden luk og nedskriv
resultaterne. Se resultatet efter 3 uger: er der sket en reduktion?
✓ Kig på regningen fra jeres renovationspartner: hvor meget har I sparet?
✓ Efter et par måneder, brug Madaffaldsberegneren for at se hvor meget CO2 du reducerer samt hvor
mange vigtige næringsstoffer du er med til at tilbageføre i naturen. Alene ved din madsortering.
✓ Fortæl dine kollegaer om jeres bedrift og jeres resultater. Bliv ved med at opdatere, motivere og
engagere.
✓ Begynd at kigge i jeres biospand: Hvad er spild og hvad er reelt affald? Hvor meget kunne I reducere
yderligere? Brug data til denne proces, så I kan måle jeres fremdrift.
✓ Begynd at sætte mål for jer selv: indtast madspildsdata fra forskellige dele af virksomheden: lager,
produktion, tallerken. Samt for retter/ingredienser.
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Find inspiration og hjælp her
Se hvordan du kommer i gang med at udsortere dit madaffald og hvordan du reducerer dit madspild
med hjælp fra data.
✓ Video: Ha’ en holdning til madspild
✓ Video: Animationsfilm om affaldssortering
✓ Two-pager: Stop spild af madaffald
✓ Two-pager: Standardproces for madspildsreduktion
✓ One-pager: Brug data til madspildsreduktion
✓ One-pager: 3 gode grunde til at bruge data i dit madspildsarbejde
✓ Case: Best practice case om GRØDs brug af data til madspildsreduktion
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Mere grønt på menuen
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92% af take away
måltider indeholder kød
Kilde

78% af de helt
hjemmelavede måltider
indeholder kød
Kilde

81% af restaurantmåltider
indeholder kød
Kilde

Kød er en integreret del af den danske
madkultur
Kilde
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Temperaturen i vores
fødevaresystem…
Globalt står vi i en menneskeskabt klimakrise og
i den 6. masseuddød af dyrearter på jorden. Vi
har krydset den fjerde af de ni planetære
grænser for at livet på jorden kan fortsætte
sikkert, i den form vi kender det.
Omtrent 700 millioner mennesker sulter mens to
andre milliarder lider af fedme. Det mad vi i dag
smider ud, kunne brødføde 3 milliarder.
Kilde: her, her og her

Fødevaresystemet står for ca. 30% af verdens
CO2 udledning samt 70% af vores
vandforbrug.
Landbrug er den største drivkraft
for den globale biodiversitetsnedgang.
Kilde

kilde

Kødproduktion – især rødt kød – bidrager til
relativt høj mængde CO2-udledning
sammenlignet med andre fødevaregrupper samt
forhøjet brug af land og højere
biodiversitetstab.
Kilder: her, her og her
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At skifte til en mere grøn
kost er af verdens største
uafhængige projekt for
klimaløsninger (Project
Drawdown) i top 3 over det
vi skal gøre for klimaet.
Hvorfor? Fordi det har en
katalyserende effekt på hele
vores fødevaresystem.
Kilde
Kilde
Kilde
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2 ud af 3 danskere
VIL gerne spise
mere klimavenligt.
De ved bare ikke
hvordan.
De mangler inspiration fra
dygtige kokke når de spiser
ude – eller når de spiser i
deres kantine på arbejdet.
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Kilde

Så hvad gør du?
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Tjekliste
✓ Prioritér at dine kokke kan lave gode, lækre grønne retter. Overvej om der er behov for
efteruddannelse.

✓ Sørg for der er lækre, grønne muligheder både som forretter og hovedretter
✓ Hvis du har buffet, overvej at gøre kød til noget man kan tilvælge. Undersøgelser viser
nemlig, at kun 20% ville vælge kød til hvis de fik at vide, at maden var vegetar (Kilde: Madkulturen)
✓ Hvis du har kød i dine retter, lav en plan for at reducere mængden af kød pr. portion og
erstatte med lækre og sunde bælgfrugter

✓ Overvej om kødet i dine forskellige retter kan blive et tilvalg i stedet for en
standardingrediens
✓ Hvis du har interesse i dit klimaaftryk, kan du indgå i samarbejde med partnere, som kan
hjælpe dig med at vise dine kunder hvad deres klimaaftryk er for de enkelte retter. På
den måde kan dine kunder træffe en informeret beslutning når de vælger på dit menukort

✓ Overvej om du kan placere de grønne muligheder øverst på menukortet eller på anden vis
fremhæve dem
✓ Brug evt. dette indikatordokument til at sætte mål og skabe procedurer.
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Take away emballagen
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I EU alene bruges der årligt
2000 millioner beholdere til
take away emballage. Kun en
brøkdel bruges mere end én
gang. Kilde

I Region H alene blev der i
2020 solgt markant mere take
away end året før. Al denne
mad (samt kantiner og
catering) var pakket ind i
emballage, der kun bruges én
gang. Kilde

Danmark genanvender vi kun
32% af alle vores
plastemballager.
Vi er i den dårligste fjerdedel af
EU. Kilde

Vi forbruger utroligt meget engangsemballage.
Under halvdelen genanvendes og næsten intet
genbruges
kilde
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Hvad er ”bæredygtig”
emballage?
Mange danskere er (med god grund) meget
fokuseret på vores klima og miljø, og derfor
interesserer de sig for, hvad deres take away
emballage er lavet af. De ønsker ikke at se
mere plast i naturen.
Ser emballagen ”bæredygtig” ud?
Desværre ved de færreste, at det ikke
handler så meget om selve emballagen, men
langt mere om emballagesystemet, og om,
at de selv skal sortere deres affald og
dermed også deres take away emballage. På
den måde bliver emballagen genanvendt til
nye produkter.
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Kend affaldshierarkiet

Det handler om emballageSYSTEMET, ikke
emballagen i sig selv kilde

AFFALDSFOREBYGGELSE

Man skal allerførst sørge for at reducere sit
affald.
Det allerbedste for miljøet og klimaet er
genbrug. Når din take away emballage bliver
genbrugt, bliver den brugt igen og igen til
samme formål. Ligesom man bruger tallerkener
derhjemme.
Det næstbedste er genanvendelse. Når take
away emballage bliver genanvendt, bliver den
sorteret af dine kunder i den rigtige affaldsspand
og bliver ”smeltet om” til et andet produkt i
samme materiale. Plast bliver fx til bæreposer,
soveposefyld og havemøbler. For at din take away
emballage skal blive genanvendt kræver det to
ting:
1) Emballagen skal være lavet af et materiale,
som KAN genanvendes
2) Dine gæster skal sortere deres affald (ellers
bliver det sendt med restaffaldet til
forbrænding)
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Kend affaldshierarkiet

Det handler om emballageSYSTEMET, ikke
emballagen i sig selv

AFFALDSFOREBYGGELSE

Det næst-dårligste er, at din emballage ryger til
forbrænding sammen med alt andet småt
brændbart. Det kaldes “anden nyttiggørelse”
fordi der laves varme ud af denne forbrænding.
Men fra et miljø- og klimamæssigt perspektiv er
det en dårlig løsning.
Din emballage ryger til forbrænding hvis:
- Den er lavet af forskellige eller dårlige
materialer og ikke kan sorteres
- Dine gæster ikke sorterer deres affald i
deres husholdning og smider det hele til
‘restaffald’
Det dårligste løsning er hvis emballagen ender i
naturen eller bliver sendt til deponi (dvs. et hul
i jorden).
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Ift. plast-diskussionen……
Plast er traditionelt et fossiltbaseret materiale, dvs. det er lavet af olie.
Danmark har en strategi om at blive fossilfri i 2050 og generelt set er der
konsensus om, at verdens afhængighed er fossile ressourcer er det mest skadelige
for vores natur, miljø og klima.
Plast har en utrolig lang nedbrydningstid i naturen og mange har oplevet hvordan
natur og dyr i alle afkroge af verden er påvirkede af forureningen fra plast, som er
blevet håndteret forkert.
Derfor er der en stærk bevægelse i gang for på den korte bane at reducere
brugen af plast samt blive bedre til at genbruge og genanvende vores plast og på
den lange bane blive fri for fossilbaseret plast og gå over til biobaserede former
for plast. Dvs. plast, som har de samme egenskaber som ”traditionel plast”, men
som er lavet af forny-bare ressourcer (fx tang) eller organisk affald.
For plast er et fantastisk materiale, og har en masse gode egenskaber, som vi
har gavn af i høreapparater, cykelhjelme og meget andet.
SOM RESTAURATØR kan det i mange tilfælde være langt bedre at bruge plast til
take away emballage end de mange nye, alternative emballagetyper. Du skal bare
sørge for, at emballagen er lavet af én slags materiale, helst har været brugt før
(fx rPET) og dernæst, at dine kunder sørger for at sortere deres emballage i den
rigtige fraktion, så det kan blive genanvendt.
Husk dog på, at din beslutning om at reducere dit madspild samt dit valg
om en mere grøn menu har langt større betydning for klimaet og miljøet
end dit valg af take away emballage. Selvom emballagen måske er mere
synlig, er det vigtigere at få arbejdet med de andre emner først.
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Op og ned i plast-begreberne: til de nørdede
Det kan anbefales
at se denne 3-4
minutters video,
som fortællerom
hvad plast er,
hvordan det
genanvendes og
hvorfor
bionedbrydelig
emballage ikke er
det rigtige valg:
https://www.taenk
-frej.dk/emballage
(scroll lidt ned)

kilde

Så hvad gør du?
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Tjekliste
1) Få et overblik over dit forbrug af din emballage: hvad type er det? Kan det
sorteres til genanvendelse i det danske affaldssystem?
2) Reducér al den emballage du kan: kan du bruge mindre beholdere? Har du brug
for alt? Kan du spare på nogle af beholderne?
3) Tjek om der er nogle genbrugsløsninger hvor du er. Altså en privat løsning,
hvor emballagen bliver vasket og brugt igen til samme formål.
3) Hvis der ikke er genbrugsløsninger i dit område, sørg for, at din emballage kan
sorteres og genanvendes:
- Brug den nye take away emballage guide til genanvendelse:
https://www.thehost.dk/emballageguide/

- Undersøg hvilken affaldsfraktion (plast, pap, andet) din emballage skal sorteres i,
og hjælp dine kunder med at sortere fx via kommunikation når de henter deres
mad, på din hjemmeside eller via leverandøren (Wolt, Just Eat osv.)
4) Brug gerne disse indikatorer til at sætte mål og i dit arbejde med emnet.
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Hvor kommer denne
viden fra?
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Et projekt, som jagtede de bedste
bæredygtige løsninger til
restaurationsbranchen
https://viv.globalcompact.dk/projektetsresultater/

ORDEN I EGET HUS

+

FIND
MULIGHEDER

Mange tog del i projektet – på trods af corona
A. Den Cirkulære Restauration

B. Fremtidens Take Away-System

C. Fra Græs til Gæst

D. Fra Madspild til Ressource
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Du har muligheden hver dag

God arbejdslyst!

Karen Panum
Projektleder, Verdensmål i Værdikæden
kapt@globalcompact.dk
28601130
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www.globalcompact.dk
Find us on social media
Twitter: @compactdk
Email: info@globalcompact.dk

