
 

 

 

Referat af IKA Erfa-møde i Fødevaretænketanken. 

Mødte blev holdt 31. maj 2016 hos Odense Kommune. 

Der var 32 deltagere ud af 45 inviterede, se vedlagt deltager liste. Tænketanken er vokset en del, og det er 

glædeligt, at så mange prioriterer at deltage i vores møder. 

 

Dagsorden: 

• Velkomst- Cecilie Schwartz 

• Intro til Odense kommunes indsats omkring Mad og Måltider- Gitte Breum og Sarah Østergaard 

Brandt 

• Fødevarebankens indsats mod madspild – en optakt til drøftelsen om restholdbarhed  - Karen Inger 

Thorsen 

• Frokost 

• Oplæg om anbefalinger til restholdbarhed - Betina Bergmann Madsen 

• Drøftelse af anbefalingerne  

• Det økologiske spisemærke og Fødevarestyrelsens øvrige økologiindsats – Gregers D. Hummelmose 

• Status fra arbejdsgruppen om prisregulering - Ditte Nicolajsen    

• Status fra arbejdsgruppen om kaffe – Jim Davidsen 

• Opsamling og tak for i dag - Hanne Seidler Jacobsen 

 

Pointer fra indlæg og drøftelse 
- Om formiddagen blev det i forbindelse med indlæg fra Odense og Fødevarebanken drøftet, 

hvorvidt man kan omlægge til økologi, uden merudgift til fødevareindkøb. Det vil være næste 

mødes tema. 

 

- I forbindelse med indlæg fra fødevarebanken blev der spurgt ind til om skoler og institutioner 

kunne modtage fødevarer fra dem. Karen Inger sagde at det kunne man godt, så længe det tjente 

social udsatte. Hun har igangsat et projekt for 6 skoler i ghettoer i hovedstadsområdet, som hver 

dag får leveret overskudsmad, som de kan lave morgenmad af. 

 



- I forbindelse med indlægget fra Gregers Hummelmose fra fødevarestyrelsen blev der kommenteret 

på at det er væsentligt med en national målsætning for økologiomlægning af offentlige køkkener. 

Status fra arbejdsgrupperne: 

 Restholdbarhedsgruppen: 

o Efter frokost præsenterede Betina Bergman mundtligt høringsvar fra køkkener på de 

tidligere anbefalinger til restholdbarhed. ( Præsentationen fra sidste IKA møde er 

vedhæftet) 

o De konkrete anbefalinger blev herefter drøftet i 4 grupper. En repræsentant fra hver 

gruppe, fremlagde pointerne og har også til opgave at sende dem til Betina på 

betmad@buf.kk.dk: 

 

 Gruppe 1 var præsenteret af Sandy Lykke,  

 Gruppe 2 var repræsenteret af Jesper Eggert,  

 Gruppe 3 var Betina Bergmann og  

 Gruppe 4 var Hanne Jacobsen. 

 

o Betina og arbejdsgruppen vil præsentere et forslag til godkendelse på næste IKA møde af 

anbefalinger til restholdbarhed. 

 

 Prisreguleringsgruppen og Fokus Fødevarer: 

o Ditte fremlagde status på Fokusfødevare indsatsen. Der er ressourcer til at sikre, at de 

eksisterende numre er opdaterede, men ikke til udvikling af nye. 

 

o Arbejdsgruppen arbejder fortsat med udvikling af nye metoder til prisregulering.  

  

 Kaffe gruppen: 

o Jim Davidsen fremlagde vejledning fra kaffe gruppen, som har fået en bemærkning fra en 

indkøber, der ikke helt forstod materialet.  

o Arbejdsgruppen er ikke helt enige om, hvordan materialet skal rettes til (det der i 

vedhæftede udkast er markeret med gult), men vil drøfte det igen frem til næste møde. 

Næste mødes tema: 

 Bæredygtighed, prisen på omlægning til økologi og nye værktøjer fra Kloge Fødevareindkøb til 

udarbejdelse af henholdsvis tilbudsliste eller sortimentsudbud for fødevarer.  

Kommende møder i 2016: 

 Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10.30-15.00 

Hos Frellsen Kaffe, Industrivej 14 i Roskilde 

 


