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Side 1/1 

AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat ”Kommentarer til Food Loss & Waste Protocol (FLW 

standard udkast, marts 2015”) 

 NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail af 5. februar bedt om kommentarer til Food 

Loss & Waste Protocol, der (i udkast) er udviklet af World Ressource Institute i sam-

arbejde med en række internationale organisationer. Protokollen i udkast udgøres af 

to dokumenter, der findes på hjemmesiden:  

http://www.wri.org/our-work/project/global-food-loss-and-waste-measurement-

protocol/documents-and-updates#project-tabs 

 

NAER har bedt os læse rapporten og give skriftlige kommentarer i form af notat. No-

tatet er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødeva-

reministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aar-

hus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019” 

(Punkt RE-4 i aftalens Bilag 2).  

Notatet er udarbejdet af lektor Lisbeth Mogensen og sektionsleder John E. Herman-

sen, begge Institut for Agroøkologi. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Kommentarer til Food Loss & Waste Protocol (FLW standard udkast, marts 2015) 
 

1. Indledning 

Protokollen (i udkast) er udviklet af World Ressource Institute i samarbejde med en række interna-

tionale organisationer. I praksis er arbejdet gennemført i to arbejdsgrupper, hvor den ene har haft 

fokus på det der sker fra høst til forarbejdning og den anden gruppe har haft fokus på det der foregår 

fra forarbejdning til forbrug. Rapporten er et fælles dokument fra disse to arbejdsgrupper.     

 

FLW protokollen i udkast udgøres af to dokumenter der findes på hjemmesiden  

http://www.wri.org/our-work/project/global-food-loss-and-waste-measurement-

protocol/documents-and-updates#project-tabs 

 

Det ene dokument (kaldet del 1- 3) dækker kapitlerne 1-12 og indeholder de generelle principper, 

der tages i anvendelse i protokollen. Det andet dokument (kaldet del 4) indeholder kapitlerne 13-14 

og har fokus på, hvordan man i praksis kvantificerer og analyserer data.  

 

2.  Kontekst 

En meget stor del af de fødevarer, der produceres, ender med ikke at blive spist som følge af tab 

undervejs fra produktion til måltid. Det har stor betydning for den samlede miljøpåvirkning af føde-

vareproduktionen og for den samlede fødevareforsyningssikkerhed.  Der er imidlertid stor usikker-

hed om, hvor i kæden for forskellige produkter at tabene forekommer, og det er en hæmsko for ind-

satsen med at reducere tabene.  

 

Formålet med FLW standarden er at give vejledning om, hvordan fødevarespildet kan måles/ opgø-

res på en konsistent og gennemskuelig måde med det formål at give lande og firmaer bedre mulig-

heder for at tage initiativer til at reducere spildet. Målet er således, at protokollen både skal kunne 

bruges i en virksomheds egen beslutningsproces og som grundlag for offentlige policy tiltag.  

 

3. Fokus for review 

Formålet med dette review af det foreliggende FLW standard udkast er at vurdere ud fra et dansk 

perspektiv, om standarden dækker de mest relevante aspekter, og om de foreslåede metoder kan 

implementeres.  Focus på reviewet er kap 2- 6, der omfatter de principper, der skal tages i anvendel-

se.  De følgende kapitler omfatter meget detaljerede praktiske eksempler på, hvordan FLW kan op-

gøres og bruges under forskellige forudsætninger og vil være meget forskellig fra branche til bran-

che og land til land. Disse afsnit er ikke gjort til genstand for review.     

 

4. Definition i forhold til opgørelse af tab 

Fødevarer defineres som ethvert produkt – forarbejdet eller ej – som i udgangspunktet er tænkt som 

menneskelig spise- eller drikkevare, dvs. også varer der måtte blive fordærvet undervejs som følge 

af uhensigtsmæssig opbevaring eller lignende. Uspiselige dele af fødevarer er de dele af et fødeva-

reprodukt, som det ikke er meningen at mennesker skal indtage, f.eks. ben i et kødprodukt eller 

skrællen på en banan. FLW protokollen dækker både spild af de spiselige dele og de tilknyttede 

uspiselige dele af fødevarekæden – dvs. de dele der fjernes fra fødevarekæden. Rationalet for at 

inkludere de ’uspiselige’ dele i protokollen er dels, at definitionerne af uspiselige dele kan være 

forskellige i forskellige kulturer, samt at disse også repræsenterer en ressource, der kan optimeres. 
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Startpunktet i en fødevarekæde efter FLW standarden er, når den rå vare er henholdsvis klar til høst 

eller for husdyrs vedkommende er klar til slagtning.  

 

Fokus i protokollen er HVAD der forsvinder fra fødevarekæden (de spiselige dele, de uspiselige 

dele eller begge), og HVORHEN det forsvinder – DESTINATIONEN (f.eks. foder, kompost, for-

brænding etc.). Dette er visualiseret i figur 1(kassen markeret med gult). FLW protokollen er fleksi-

bel i den forstand, at den tillader fokus på forskellige aspekter (de spiselige dele, de uspiselige dele 

eller begge), og der foreskrives principper for, hvordan opgørelserne skal foregå, mens de aktuelle 

målemetoder kan tilpasses efter det muliges kunst. Emballage er ikke en del af FLW protokollen. 

 

I nogle tilfælde er det ikke klart fra begyndelsen, hvor stor en del af et givet produkt, der er beregnet 

som fødevarer eller det kan ændre sig af forskellige årsager, f.eks. korn til mel til human konsump-

tion eller til direkte foderbrug. FLW protokollen beskriver hvordan dette håndteres.  

 

5. Principper for rapportering 

De overordnede principper i en opgørelse er at der defineres et mål og en afgræsning af, hvad der 

ønskes kvantificeret og over hvilken tidsperiode. Herefter redegøres der groft sagt for en masseba-

lance i overensstemmelse hermed. Der redegøres for, hvordan massebalancen er etableret (hvilke 

data der er brugt og hvilke antagelser der er gjort, og hvad der måtte være udeladt som følge af 

manglende data).  

 

Opgørelsen skal dække et år og det skal være klart om opgørelsen omhandler de spiselige dele, de 

uspiselige dele eller begge dele. I udkastet er reviewere spurgt om der er tilfælde, hvor der ikke skal 

anvendes et år som periode, hvilket vi ikke har forslag til.  

 

En rapport skal beskrive det rationale, der er anvendt til at klassificere en del som spiselig eller ikke 

spiselig, men det er klart at der ikke kan gives generelle definitioner. I nogle tilfælde er det ikke 

klart fra begyndelsen om et produkt er beregnet til human ernæring eller til andet brug. Et eksempel 

kan være brødkorn der måske ikke opnår den rette kvalitet og som så bliver solgt som foder. Her 

foreslås det at tabet opgøres for del den der ud fra en statistisk opgørelse ender som madvarer.  Som 

reviewere er vi spurgt om vi har bedre forslag, hvilket vi ikke har.  

 

Ligeledes er vi spurgt om vi har mere generelle retningslinjer for hvordan ’beregnet’ til human 

konsumption kan defineres. Vi har ikke givet input hertil. Det forhold at der skal redegøres for an-

vendelsen af de ikke spiselige dele mener vi i høj grad og på en transparent måde kompenserer for 

en entydig definition.  

 

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af destinationen for FLW jf. figur 1. Det åbner op for en 

vurdering af - i det konkrete tilfælde - om noget er spild eller en hensigtsmæssig udnyttelse af et 

biprodukt. Det anbefales endvidere at inkludere det i rapporten, hvis der ved den aktuelle destinati-

on produceres energi f.eks. ved bioforgasning.  I en dansk sammenhæng er slagteriaffald en betyde-

lig post. Ifølge protokollen inkluderes dette i FLW (som uspiselige dele), men som nævnt er det 

obligatorisk at angive destinationen/udnyttelsen heraf ved en FLW opgørelse, således at dette ikke 

fejlagtig kan klassificeres som madspil/tab af spiselige dele. 

    

Mht. systemafgrænsning skal en FLW rapport indeholde en klar definition af fødevarekategori 

(klassificeret efter international standard (Codex Alimentarius)), trin i livscyklus ((hele kæden, ale-

ne detailledet eller anden afgrænsning), geografisk udstrækning samt organisationsniveau (f.eks. 
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land, firma, husholdning). I forhold til sidstnævnte er vi som reviewere blevet spurgt om betegnel-

serne: National government, City government, Entire company, Business Unit, One store, House-

hold) er dækkende. Vi har ikke givet input hertil da disse niveauer forekommer dækkende.    

 

Som nævnt er pre-harvest tab ikke en del af protokollen og må ikke inkluderes i rapporteringen. 

Der beskrives nogle eksempler på hvordan den foromtalte definition – klar til høst, klar til slagtning 

- skal forstås (forklaret ved : ready to enter the economic and technical system for food production).  

Det vil f.eks. være det levende dyr hos landmanden eller afgrøder der er høstmodne og egnede til 

det formål, som de er bestemt til. Det kan heraf udledes at f.eks. frugt og grønsager, der ikke har 

den rette størrelse eller kvalitet i øvrigt på høsttidspunktet, og derfor efterlades på marken ikke er 

inkluderet i FLW, ligesom syge dyr der må aflives eller dyr der kasseres på slagteriet ikke inklude-

res (Ikke overgået til det økonomiske system for fødevareproduktion). Det er vores opfattelse, at 

dette er en god afgrænsning, både i forhold til en sikker data fremskaffelse og i forhold til den type 

af beslutninger, der i praksis tages for at minimere FLW. 

 

6. Konklusion 

De anvendte principper og afgrænsninger forekommer brugbare og relevante også i en dansk kon-

tekst.      

 

 
 
Figur 1. Focus for FLW standard markeret med gult (fra side 21 i rapporten). 
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