
Karen Brosbøl Wulf

Erhvervschef og leder af Gladsaxe Erhvervsby

Halvering af  madspild gennem 
partnerskaber



Høje bæredygtige ambitioner – og vilje til at samarbejde i 
Gladsaxe Kommune



Erhvervssamarbejdet i Gladsaxe 



Kort om Erhvervsbyen 

▪ Et ambitiøst erhvervspartnerskab med 70 virksomheder, 

grundejere, investorer, kommunen og 

uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe. 

▪ Vi arbejder sammen om at skabe vækst, innovation og 

livskvalitet for virksomheder og medarbejdere – med 

bæredygtighed som central fællesnævner. 

▪ Vi ønsker at styrke det gode naboskab og bidrage til at 

realisere vækstmulighederne med den kommende 

letbane. 



Vigtigt samarbejde om Strategi for Grøn Omstilling



Tre indsatsområder 



Mål: Opgøre og halvere madspild i Gladsaxe frem mod 2030

Netop udviklet

baseline!



Erhvervsbyens Bæredygtighedspagt 

Vores ambition
Vi vil gøre Gladsaxe Erhvervsby kendt som stedet, hvor vi tør gå forrest og skaber nytænkende 

bæredygtighedssamarbejder, som inspirerer andre.

Det gør vi i kraft af  vores partnerskab i Erhvervsbyen, hvor vi ved at dele viden og erfaringer og  ved 

at igangsætte konkrete samarbejder bidrager til at skabe mere bæredygtige virksomheder og 
erhvervsområder i Gladsaxe. 

Sådan arbejder vi
• Vi tør gå nye veje i forpligtende samarbejder 

• Vi hjælper hinanden med at udvikle og realisere konkrete initiativer

• Vi deler vores viden og skaber værdifulde løsninger for mange

• Vi motiverer hinanden og vores kolleger til at gå forrest 

• Vi engagerer os og deler vores bæredygtige samarbejder og løsninger med omverdenen

Vi har særligt fokus på:
1. Deling af  viden og erfaringer om bæredygtighedsarbejdet

2. Byggespild

3. Transportspild og medarbejderinitiativer

4. Affaldsspild/madspild

5. Energispild

6. Bæredygtig byudvikling



Forskningssamarbejder med DTU 

Bæredygtig 

emballering af  

engangsmåltider 

Madspild som ressource

Elektronik-affald som 

ressource

Analyse og udvikling af  

bygcirkulært.dk



Madspild står for 8-10 pct. af  den globale CO2 udledning



20-50 pct. af  vareindkøbene bliver spildt



Pilotprojekt i samarbejde med FOODOP

• Samarbejde med to specialestuderende og professorer fra DTU.

• Samarbejde med den lokale iværksætter FOODOP.

• Testede deres nye koncept med IOT madvægte og menuplanlægningsværktøj af.

• 5 private og offentlige organisationer med forskellige kantiner/madordninger: Alfa 

Laval, Krüger, Genoptræningscentret Kildegården, JJW Arkitekter og AGC 

Biologics. 

• De studerende udviklede madspildskort og initiativguide.



Tre faser i pilotprojektet på Genoptræningscentret



Målinger giver værdifuld indsigt i de blinde vinkler



Madspildsguide og initiativkort 



Genoptræningscenter reducerede madspild med 40% 
- og sparede 6000 kr./måned



Vigtigste faktorer ift. at reducere madspild

• Opmærksomhed på hvor spildet er 

• Præcise data til at justere mængderne 

• Vide hvor meget der bliver spist af  hvilke retter og hvornår

• Tæt dialog med målgruppen underbygget af  data

• Fællesskab om at nedbringe madspildet 



Udbredelse af  konceptet til alle kommunens plejecentre, 13 
børneinstitutioner og flere virksomheder

• Blev taget meget positivt imod –
konkurrence om at have mindst madspild

• En hjælp til kokken ift. planlægning af  CO2 
venlige menuer i de rette mængder 

• Forventningen er, at madspildet kan 
reduceres med op til 60 procent - det 
svarer til i alt 32 tons mad, 78 tons Co2-
reduktion og en besparelse på 970.000 
kroner!

• Reduktioner indtil nu: 
• Plejecentre: 40 pct.

• Børneinstitutioner 27 pct. 

• Virksomheder: 30 pct. 



Se film om madspild mv. her

Indslag i TV2 

Lorry:

mailto:https://www.youtube.com/channel/UCnIeroKloaf-ZCNOeI0uBZw
mailto:https://cdnapisec.kaltura.com/p/2045321/embedPlaykitJs/uiconf_id/44173821?iframeembed=true&entry_id=1_unlemvv5


Tilmeld jer Erhverv og Væksts nyhedsbrev her

Tilmeld jer Erhvervsbyens nyhedsbrev her og følg os på LinkedIn 
her

I er altid velkommen til at kontakte os: 

Karen Brosbøl Wulf, karwul@gladsaxe.dk, 29298858

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer og blive inspireret

mailto:https://clicksvia.ritzau.dk/signup/iFWBJbNlwxPE7hJ16WuZ2xJ5qOx9c8YzpbyJX4W-JKg.
mailto:http://www.erhvervsby.dk/nyhedsmail/
mailto:https://www.linkedin.com/company/gladsaxe-erhvervsby/?viewAsMember=true
mailto:karwul@gladsaxe.dk

