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Korte forsyningskæder som torvedage, ordninger til støtte af lokalt landbrug og udbringning af fødevarekasser forbinder 
forbrugerne med produktionen af fødevarer på en måde, som kan være med til at reducere madspild og mængden af 
emballageaffald. Heroverfor står konventionel produktion, distribution og salg af fødevarer, som fremmer både madspild og 
overemballering.

Kun 15 % af EU’s jordbrug sælger mere end halvdelen af deres produktion direkte til forbrugerne. Direkte salg er mere 
almindeligt fra små end fra store bedrifter [1, 2].

PROBLEMET KAN LØSES
Korte forsyningskæder betyder at forkorte den fysiske 
distance mellem produktion og forbrug af fødevarer og/eller 
reducere antallet af mellemled i en værdikæde [11]. En korte 
forsyningskæde har potentialet til at reducere madspild og 
emballageaffald. Korte forsyningskæder kan tage forskellige 
former, som vist i nedenstående tabel.

TABEL 1 – FORSKELLIGE FORMER FOR FØDEVARESALG 
MED KORTE FORSYNINGSKÆDER [12]

TYPE SALGS- 
METODE DISTRIBUTION

Traditionel

Gårdsalg Pluk selv, gårdbutik

Landmands 
-salg Vejsidesalg, torvedag

Fællessalg Markedsdage, lokale fælles 
indkøbsinitiativer

Moderne

Udbringning 
fra gård Pose- eller kasseudbringning

Partnerskab Lokalt støttede landbrug – forbrugerne 
betaler på forhånd for landbrugets produkter

Disse initiativer er i sig selv små med en involvering af produ-
center og ansatte på mindre end 10 %, selv om meget tyder 
på, at populariteten for disse former for fødevarehandel er 
voksende i både landdistrikter og byområder [12]. For eksem-
pel forsynede 2.783 lokalt støttede landbrug i Europa i 2015 
næsten en halv million mennesker. Inkluderes initiativer som 
franske Jardins de Cocagne og italienske Gruppi di acquisto sol-
idale, vokser antallet af lokalt støttede landbrug til cirka 6.300, 
og en million mennesker forsynes [13].

Korte forsyningskæder kan medføre en række socioøkonom-
iske og økologiske fordele, især fordi landmænd får mulighed 
for at beholde en højere andel af indtægterne fra salget af 
fødevarer, og fordi forbrugerne får adgang til årstidens lokale 
og sporbare produkter [11]. Med korte forsyningskæder følger 
også reducerede input af pesticider, gødningsstoffer, foderstof-
fer, vand, energi og transport [12]. 

Mulighederne i korte forsyningskæder til at reducere madspild 
og emballageaffald er ikke velanalyseret. Da mad når forbruger-
en med et minimum af transport og/eller mellemled, reduc-
eres risikoen for, at noget ødelægges, der er mindre behov for 
emballage og nedkøling, og fødevarerne er friskere. Ved at øge 
den offentlige bevidsthed om de naturlige og sæsonbetonede 
grænser for fødevareproduktion er korte forsyningskæder 
med til at tilskynde til mere ansvarlig håndtering af fødevarer i 
hjemmet. Desuden kan de korte forsyningskæder modarbejde 
meget af det, der skaber madaffald i engros- og detailhandlen, 
for eksempel leveringsaftaler, som tvinger landmænd til over-
produktion, eller standarder, der kræver kassering af afgrøder 
med uregelmæssige størrelser og former. Korte afstande 
letter også brugen af genanvendelig emballage (som kan være 
tungere end emballage til engangsbrug på grund af behovet for 
større holdbarhed), fordi emissionen i forbindelse med em-
ballagens vægt bliver mindre signifikant [15-17]. Endelig kan 
færre mellemled og fjernelse af nødvendigheden af en længere 
levetid for friske råvarer reducere madaffald yderligere.

LOKALT STØTTET LANDBRUG I 
LUXEMBOURG BY
Terra Luxembourg is a CSA venture which grows fruit and vegetables 
Terra Luxembourg er et lokalt foretagende, som dyrker frugt, 
grønt samt opdrætter kyllinger på 1,5 hektar land med blandet 
land- og skovbrug baseret på permakultur. I begyndelsen af hvert år 
betaler kunderne for en andel i hver uges høst. Gårdens produktion 
vises frem i genbrugelige kasser, hvorfra kunderne tager deres 
andel med i medbragte beholdere. Andelen afhænger af høstens 
størrelse. I perioder med overproduktion overtager lokale økologiske 
butikker overskuddet, eller det doneres til frivillige på gården eller 
til lokale suppekøkkener. Hvis der stadig er noget tilovers, bliver det 
komposteret og returneret til jorden.
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TAB AF FØDEVARER OG EMBALLAGE 
I FORSYNINGSKÆDEN
Det industrialiserede og globaliserede jordbrug i Europa er 
karakteriseret ved lange forsyningskæder, mange mellemled 
og store mængder madspild og emballageaffald.

Fødevareforsyning i EU: Landbrugsprodukter fra 12 millioner 
jordbrug bliver forarbejdet af 300.000 fødevarevirksomheder. 
Produkterne sælges gennem 2,8 millioner distributører og 
madservicevirksomheder. Fødevarerne når almindeligvis ud 
til 500 millioner forbrugere via konventionelle butikker; direkte 
kontakt med landmænd er mindre almindelig  [3].

Forhandlere: Koncentrationen i detailsektoren er stor med 
50 % af salget i de fem største supermarkedskæder i EU [4]. 
Forhandlerpraksisser som kravsspecifikationer, multipak og 
miniformat-indpakning bliver ofte brugt i supermarkeder, selv 
om de er en drivkraft for skabelse af affald i forskellige led af 
forsyningskæden [5].

Madspild: Cirka 88 millioner tons mad går tabt hvert år i EU, 
hvilket er cirka 20 % af den samlede fødevareproduktion i 
EU [6]. Affaldet bliver skabt af indbyrdes afhængige grunde i 
forskellige led i forsyningskæden [7]. 

Plastemballageaffald: Plast er i Europa det mest almindelige 
materiale til fødevareemballage [8]. Emballage er stadig langt 
fra en cirkulær økonomi, da det oftest bliver brændt, kørt til 
deponering eller havner i miljøet [9]. 

Madspild er anslået til at være forbundet med en årlig udgift 
på 143 milliarder euro, svarende til EU’s samlede budget [6, 
10]. 



88
MIO
TON

UDGIFTERNE FORBUNDET MED
MADSPILD I EU ER 143 MILLIARDER EURO

KUN 15 % AF EU’S
LANDMÆND SÆLGER OVER

HALVDELEN AF DERES PRODUKTION 
DIREKTE TIL FORBRUGERNE

(ISÆR UDBREDT I SMÅ LANDBRUG)

GÅRDSALG
TORVEDAGE

MARKEDSDAGE

KRAV OM
REGELMÆSSIGHED

MINIFORMAT-
EMBALLAGE

MULTIPAKNING

FEM STØRSTE
SUPERMARKEDSKÆDER

STÅR FOR 50 % AF SALGET I EU

PLAST ER DET MEST
ANVENDTE MATERIALE

TIL FØDEVAREEMBALLAGE

EMBALLAGE ER
STADIG LANGT FRA DEN
CIRKULÆRE ØKONOMI

12 MILLIONER LANDBRUG
300,000 VIRKSOMHEDER

2.8 MILLIONER FORHANDLERE
AFFALDSINTENSIV FORSYNING

ÅRLIGT 
MADSPILD

I EU

AF
PRODUKTIONEN

I EU

UGENTLIGE
KASSER MED
FØDEVARER

LOKALT STØTTEDE
LANDBRUG

KORTE FORSYNINGSKÆDER FOR FØDEVARER

20%



ANBEFALINGER
Gennem systematisk og empirisk forskning i korte forsyningskæder 
bør det undersøges, hvordan potentialet for at reducere mad- og 
emballageaffald maksimeres, og i hvilket omfang de korte forsyning-
skæder kan erstatte konventionelle forsyningsmetoder. Anbefalinger 
indbefatter:

• Gennemsigtighed i fødevare- og emballageaffaldsdata i hele 
forsyningskæden, især i detailhandelen, øges.

• Bedre forståelse af samspillet mellem emballage, 
fødevareproduktion, affald og forsyningskæder etableres via de 
europæiske midler til forskning, for eksempel Horizon 2020.

• Der introduceres en politik, som støtter implementeringen af 
korte forsyningskæder og maksimerer deres bidrag til at reducere 
emballage- og madaffald, samtidig med at europæisk jobskabelse 
fremmes.

Den samlede rapport kan findes på:  
www.noah.dk/materialer/madogplast
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