
  

 

    

20. maj 2021

Forum for Bæredygtige Indkøb

1. møde i temagruppen

Temagruppe: 
‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 
1. møde i temagruppen, torsdag den 4. november 2021. 
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Forum for Bæredygtige indkøb 

Formål: 
Fremme bæredygtige indkøb i Danmark gennem netværksdannelse og vidensdeling – både for 
private og offentlige indkøb – ansvarligeindkob.dk 
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Forum for Bæredygtige Indkøb 

• Nedsat som initiativ under Miljøministeriet i oktober 2010. 

• Non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs 
af brancher og sektorer om at synliggøre fordelene ved 
bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og 
organisationer. 

• Arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af 
varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både 
offentlige og private virksomheder. 

• Deler og formidler viden og netværk ved at opbygge 
kompetencer hos indkøbere og leverandører. 
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Forum for Bæredygtige indkøb 

Aktiviteter/aktiver: 

• Temagrupper (Plastik, IT, verdensmål, transport etc.) 
• Nyhedsbreve 
• Formidling, hjemmeside og nyhedsbrev (ansvarligeindkob.dk) 
• Workshops og Gå-hjem/ERFA møder, 

• Fx ”indkøb som drivkraft for grøn omstilling”, ”indkøb af medicinsk 
udstyr”, ”funktionskrav i indkøbet”, ”totalomkostninger og indkøb”, 
”ressourceeffektivitet / cirkulær økonomi og grønne indkøb 

• Årskonference hvert år i slut oktober/november - 28. oktober 2021 
• Strategisk samarbejder 
• LinkenIn: Forum for Bæredygtige Indkøb 
• Hædersprisen ”Verdens Bedste Indkøber” sammen med POGI, IKA, 

DIEH og Miljøstyrelsen. Gives til en aktør, som har gjort et ekstra stort 
stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af verdensmålene gennem 
deres indkøb. 
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Temagrupper 

Temagrupperne henvender sig til indkøbere fra både den offentlige og 
den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, 
forskere og andre ressourcepersoner. 
• Typisk 3 arrangementer over 6 måneder 
• Indsamler deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden 

for bæredygtige indkøb 
• Slutprodukt: Konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af 

andre indkøbere. 
• ansvarligeindkob@mst.dk 
Temagrupper i 2020: 

• Bæredygtig IT 
• Bæredygtig transport 
• Fra grønt indkøb til grønt forbrug 

Temagrupper i  2021 
• Temagruppe 1: Produktstandarder i indkøb 
• Temagruppe 2: Cirkulære forretningsmodeller og møbler 
• Temagruppe 3: Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer 
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Workshops og gå-hjem-møder 

• Som supplement til temagrupperne, arrangerer Forum workshops 
og gå-hjem-møder om aktuelle emner efter behov. 

• Arrangementerne er åbne for alle. 
• Typisk enkeltstående møder eller undervisningsforløb. 
• Introducerer nye indkøbsmål, værktøjer, mv. 
• Arrangementer i 2021: 

- Temagruppe: Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer 
- Undervisning i nye og opdaterede TCO værktøjer 
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Se alle arrangementer på LinkedIn 
eller vores hjemmeside. 

Forum for Bæredygtige Indkøb 
https://www.linkedin.com/company
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Årskonference 

• Årskonferencer afholdt siden 2010. Siden 2014 
sammen med POGI. 

• Årskonferencen tager et højaktuelt tema op og belyser 
det fra flere forskellige offentlige og private vinkler 
gennem indlæg, konkrete inspirationscases og debat. 

• Deltagere får de nyeste værktøjer udleveret. 

• Overrækkelse af prisen ”Verdens bedste indkøber”. 
• Årskonference 2021: ‘Indkøb af bæredygtigt og 

klimavenligt byggeri’: Mange nye krav til bæredygtig og 
klimavenlig byggeri og renoveringer, der både betyder 
udfordringer for markedet og indkøbet, men som også 
kan give spændende og innovative muligheder. 

• Odense Rådhus den 28. oktober 2021 og online 
• Vellykket og veloverstået årskonference med 124 

tilmeldte. 
• Har du idéer til årskonferencen 2022? Kontakt os via 

ansvarligeindkob@mst.dk 
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Portal, nyhedsbrev og LinkedIn 

• Fælles portal for Forum og POGI: 
ansvarligeindkøb.dk 

• Løbende nyheder 

• Viden og værktøjer, blandt andet: 
• Miljøstyrelsens TCO-værktøjer 
• Den ansvarlige indkøber 
• Guides til cirkulære indkøb 
• Indkøb og verdensmål 

• Temagrupper og andre arrangementer 

• Nyhedsbrev 6-8 gange årligt: 
• Indkøbscases til inspiration 
• Invitationer til Forums og POGI’s arrangementer 
• Status for fremdrift af POGI’s indkøbsmål 
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Styregruppen 

• Formand: Rikke Dreyer, Chefkonsulent, Miljømærkning Danmark 
• Næstformand: Jakob Zeuthen, Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv 
• Medlemmer er en lang række offentlige og private myndigheder og organisationer. 
• Mødes tre gange om året for at fastlægge strategi og indsatsområder samt følge op på fremdrift. 
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Vær med! 

• Forum er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb. 
Medlemskab er gratis, uforpligtende og personligt. 

• Medlemskab giver adgang til at modtage forummets nyhedsbrev 6-8 gange 
årligt og deltage i forummets temagrupper og arrangementer. 

• Følg med på LinkedIn: Forum for Bæredygtige Indkøb, 

• Forum drives at Miljøstyrelsens Sekretariat for Grønne Indkøb. 

• Kontakt sekretariatet: ansvarligeindkob@mst.dk 
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__________________________________________________ 

Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

Klima og miljø har i stigende grad vundet indpas i den offentlige 
debat. I den forbindelse er fødevareområdet ingen undtagelse. 

Dagligt laves der 800.000 måltider alene i de offentlige 
køkkener[1]. Lige såvel som disse måltider kan bidrage negativt 
til vores miljø- og klimaudfordringer, lige såvel kan de blive en 
positiv del af løsningen. 

Emnet belyses også i regeringens strategi for grønne offentlige 
indkøb ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’ (2020). Ifølge 
strategien estimeres de offentlige indkøb at repræsentere et 
klimaaftryk på 12 mio. ton drivhusgas, hvoraf fødevarer som 
indkøbsområde estimeres til at udgøre 0,5 mio. ton drivhusgas. 
Ligeledes fremgår det, at det offentlige indkøb af fødevarer 
udgør en størrelse på 5 mia. kr. (på baggrund af fakturadata).[2] 

[1] Altomkost.dk (4. marts 2021) Professionelle køkkener får værktøjer til sund og klimavenlig mad. 
https://altomkost.dk/nyheder/nyhed/nyhed/professionelle-koekkener-faar-vaerktoejer-til-sund-og-klimavenlig-mad/ 
[2] Finansministeriet (2020) Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb. 
https://fm.dk/media/18268/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb_web.pdf 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

Der vil blive afholdt 2 temagruppemøder med følgende rammer: 

Temamøde 1: Opstart af temagruppen. 
Se programmet for dagen på næste slide. 
Torsdag den 4. november  2021, kl. 09.00-12.00. 
Afholdes online. 

Temamøde 2: Inspirationsindlæg og ‘Step stone’.  
Der sættes  desuden  fokus  på klimadatabaser, mulige løsninger  og 
værktøjer, samt  hvad kan vi forvente af fremtiden? 
Tirsdag den 23. november  2021, kl. 09.30-14.30. 
Afholdes ved Miljøstyrelsen, Odense.  

Tilmeld dig 2. temagruppemøde her: https://www.tilmeld.dk/tilmel/signup 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 -
Program 

09.00 – 09.15 Velkommen og introduktion til temaet v/ Natalie Kofoed Ndra 

09.15 – 09.45 Indflyvning til et øget fokus på klima og miljø inden for indkøb af fødevarer v/ Paul Holmbeck, 
Direktør, Holmbeck Eco Consult.  

09.45 – 10.15 De officielle Kostråd – Klima og  sundhed v/ Charlotte Kølln, Sektionsleder, Fødevarestyrelsen og 
Nanna  Kiy, Specialkonsulent, Fødevarestyrelsen. 

10.15 – 10.25 Kort pause 

10.25 – 11.10 Madspild  fra et miljø- og  klimaperspektiv  v/ Emilie Mille Müller, Projektleder, OneThird. 

Reducering af madspild  gennem  kontrakten  v/ Annette Badsberg, Udbudsansvarlig, Hørkram. 

11.10 – 11.40 Hvilke barrierer møder de professionelle indkøbere? v/ Betina Bergmann Madsen, 
Fagkoordinator og udbudsjurist, Københavns  Kommune og Natalie Kofoed Ndra. 

11.40 – 12.00 Opsamling og videre proces v/ Natalie Kofoed Ndra 
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Temagruppemøde  om ‘Grønne og klimavenlige indkøb  af fødevarer’  2021 

Paul Holmbeck 
Direktør 
Holmbeck Eco Consult 

- Indflyvning til et øget fokus på klima og miljø inden for indkøb af fødevarer 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

Charlotte Kølln 
Sektionsleder 
Fødevarestyrelsen 

Nanna Kiy 
Specialkonsulent 
Fødevarestyrelsen 

- De officielle Kostråd – Klima og sundhed 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

Emilie Mille Müller 
Projektleder 
OneThird 

- Madspild fra et miljø- og klimaperspektiv 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

Annette Badsberg 
Udbudsansvarlig 
Hørkram 

- Reducering af madspild gennem kontrakten 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

1) 
Hvilke barrierer mener du, der er for at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer? 

2) 
Skriv de 3 vigtigste faktorer, som du mener, der bør prioriteres i forbindelse med grønne indkøb 
af fødevarer? 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

1) Hvilke barrierer mener du, der er for at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer? 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

1) Hvilke barrierer mener du, der er for at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer? 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

1)  Hvilke barrierer mener du, der er for at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer? 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

1)  Hvilke barrierer mener du, der er for at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer? 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

2)  Skriv de 3 vigtigste faktorer, som du mener, der bør prioriteres i forbindelse med grønne 
indkøb af fødevarer? 
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Temagruppemøde om ‘Grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer’ 2021 

2)  Skriv de 3 vigtigste faktorer, som du mener, der bør prioriteres i forbindelse med grønne 
indkøb af fødevarer? 
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Opsamling og videre proces 

Vi har nu været omkring: 
• Indflyvning til et øget fokus på klima og miljø inden for indkøb af fødevarer 
• De officielle Kostråd – Klima og sundhed 
• Madspild fra et miljø- og klimaperspektiv 
• Reducering af madspild gennem kontrakten 
• Hvilke barrierer de professionelle indkøbere møder 

2. Temagruppemøde: 
• Klimadatabaser 
• Inspirationsindlæg - hvilke løsninger og værktøjer arbejdes der med i dag? 
• Step stone - hvilke muligheder og løsninger er der for at fremme grønne og klimavenlige 

professionelle indkøb af fødevarer? 
• Hvad kan vi forvente af fremtiden? 
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Opsamling og videre proces 

Har I bud eller ønsker til: 

• Indhold til næste møde?

• Output fra temagruppen?

Tilmeld dig 2. temagruppemøde her: https://www.tilmeld.dk/tilmel/signup 
Tid: tirsdag den 23. november  2021, kl. 09.30-14.30. 
Sted: Miljøstyrelsen, Odense. 
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Hvis du vil vide mere: 

Forum for Bæredygtige Indkøb: https://ansvarligeindkob.dk/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/forum-for-bæredygtige-indkøb 

ALLE  ARRANGEMENTER 
MV. BLIVER DELT  HER.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) https://ansvarligeindkob.dk/partnerskab/ 
Hvis din virksomhed er POGI medlem, kan du videndele og stille spørgsmål om specifikke 
udbud til andre POGI medlemmer i den lukkede LinkedIn gruppe: 
https://www.linkedin.com/groups/12494302/ 

Den ansvarlige indkøber + TCO værktøjer: www.csr-indkob.dk 

Miljøstyrelsen: www.mst.dk/grønneindkøb 

Prisen for Cirkulære Indkøb, analyse: 
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/prisen-for-cirkulaere-indkoeb/ 

Anbefalinger om brug af TCO (totaløkonomi) ved offentlige indkøb 
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https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/anbefalinger-om-brug-af-tco-
totaloekonomi-ved-offentlige-indkoeb/ 
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 Vi ses den 23. november ! 
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Kontakt Miljøstyrelsen 

Sekretariatet for Grønne Indkøb: ansvarligeindkob@mst.dk 

Dorte Mindegaard Petersen - dormp@mst.dk, 51 19 87 71 
Marie Louise Rementorp - malre@mst.dk, 25 33 92 75 
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