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Stillet af Udvalget for et Holdbart Norden 

Til de nordiske regeringer 
 

Til de nordiske regeringer 

Skriftligt spørgsmål 
om tiltag for at redusere madspil  

Nordisk Råd har de seneste år vedtaget flere rekommandationer for at fremme det 
nordiske samarbejdet i kampen mod madspil. Senest har udvalget for et Holdbart 
Norden behandlet svar på spørgsmål om statistik over resultaterne af de nordiske til-
tag for at redusere madspil og spørgsmål om mulighederne for at gennemføre tiltag i 
Norden mod madspil baseret på erfaringer fra UK, som blev stillet til Nordisk Mini-
sterråd den . januar . 
 
Det er med stor interesse, at udvalget har modtaget svar fra Nordisk ministerråd til 
disse spørgsmål, og noterer at Norden og de nordiske lande har gennemført mange 
relevante initiativer for at reducere madspil. Nye målinger i  viser at tiltag be-
gynder at virke; 

- Madspild fra husholdningerne i Danmark er faldet med % fra  til 
. ingen data som beskriver udviklingen i dagligvarehandlen og mad-

industrien. 
- Madspild fra husholdningerne i Norge er faldet med ca. % fra -

. I dagligvarehandlen og madindustrien er madspildet faldet med 
% i perioden -  

- Madspild fra husholdninger i Sverige er faldet % pr person fra -
. I dagligvarehandlen og madindustrien er madspildet faldet fra 

.  tons i  til .  tons i  
- Madspild fra cateringbranchen i Finland er faldet fra % til % i perio-

den  til . Der pågår et studie i nye data og udarbejdelse af en 
roadmap til at mindske madspild yderligere. 

- Der er ingen data tilgængelig for Island. 
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Udvalget noterer at der trods de mange initiativer og tiltag kun er sket en begrænset 
reduktion af madspild i Norden set i lyset af ambitionen om at reducere madspild 
med 50% i 2030. 
 
Med henvisning til ovenstående stilles følgende spørgsmål til de nordiske regeringer 

• Har regeringen formuleret eller planlægger at formulere konkrete målsæt-
ninger for reducering madspild indenfor relevante sektorer og har regeringen 
udarbejdet konkrete handlingsplaner for reduktion af madspild? 

 
 
København, den 12. september 2019 

På vegne af Nordisk råds udvalg for et holdbart Norden 

Ketil Kjenseth (V), formand for Udvalget et Holdbart Norden  
Thomas Jensen (S), næstformand af Udvalget for et Holdbart Norden 
 


