
 

 

Bæredygtighed - undersøgelse blandt ledere i de professionelle køkkener 2020 

Kost og Ernæringsforbundet har igen i 2020 gennemført en undersøgelse af, hvor langt de 

professionelle køkkener er i omstillingen til at producere mere bæredygtigt. Som i 2019 har vi inviteret 

over 400 ledere fra tilsvarende antal arbejdspladser til at deltage i bæredygtigheds-undersøgelsen, og 

undersøgelsen giver et billede af en stor opmærksomhed og fokus på bæredygtighed. Undersøgelsen 

peger dog også på udfordringer, der viser behov for øget politisk bevågenhed, hvis der skal mere fart 

på den bæredygtige omstilling. 

 

Stor velvilje til øget bæredygtighed i køkkenerne 

Undersøgelsen viser bl.a., at hele 89 % af de adspurgte deltagere svarer, at der allerede er blevet 

indført bæredygtige tiltag på deres arbejdsplads. Tiltagene inkluderer bl.a. særligt højt fokus på mindre 

madspild (94 %), øget brug af sæsonbestemte råvarer (83 %), en højere grad af økologi (67 %) samt et 

øget fokus på affaldssortering (67 %). 

 

Omvendt står det også klart, at der er udfordringer med den bæredygtige styring af en række andre 

tiltag. Det drejer sig fx om at mindske vandforbruget (37 %), elektricitet (31 %) og mindre brug af plastik 

(29 %). Derudover er også anvendelse af klimavenligt kød (35 %) en udfordring. Det hører også med, at 

der ikke er den store udvikling siden 2019, hvilket understreger behovet for nye løsninger.  

 

Bedste løsning er kompetenceudvikling 

Respondenterne peger på, at den nødvendige viden og udvikling af kompetencer er det vigtigste 

værktøj til at få sat yderligere skub i den bæredygtige omstilling. Derudover er det stadig, som tidligere, 

manglende politisk prioritering, der vurderes at være blandt de væsentligste barrierer, som køkkener 

står overfor.  

 

Konkret peger respondenterne på, at følgende tiltag skal forbedres, hvis der skal yderligere fart på den 

bæredygtige omstilling af de professionelle køkkener. Det gælder bl.a.: 

 

• Kompetenceudvikling af de ansatte  

• Øget politisk prioritering i byråd, regionsråd etc. 

• En større palette af leverandører af bæredygtige råvarer 

 

Herudover peger hele 80 % af de adspurgte på, at de mangler en tilgængelig metode til at 

dokumentere og måle det mindskede CO2-aftryk, der opnås ved at implementere bæredygtige 

indsatser.  

 

Baggrund 

De offentlige køkkener står for 800.000 daglige måltider om dagen, og udgør dermed en afgørende 

faktor i at få nedbragt klimabelastningen fra fødevarer i Danmark. Der er stor velvilje i faget for at 

arbejde med bæredygtighed, men det er vigtigt, at denne velvilje understøttes af politiske tiltag, der 

sikrer udvikling.  

 

Det er Kost og Ernæringsforbundets vurdering, at det vil være realistisk med en 25 procents reduktion 

af CO2-aftrykket fra fødevareforbruget i den offentlige sektors køkkener inden for et par år, hvis 

kommunalbestyrelser, regionsråd og regeringen bakker op om de rigtige værktøjer til at indfri 

målsætningen. 



 

Har din arbejdsplads indført bæredygtige tiltag? 

 

 

 

 

Er der på din arbejdsplads formuleret en konkret strategi, politik eller lignende for 

bæredygtighed? 

 

 
 

 

 

 

Hvilke bæredygtige tiltag er der indført på din arbejdsplads? (Vælg gerne flere svar) 

  



 

 

 

Hvor længe har din arbejdsplads haft fokus på bæredygtighed? 

 

 

 

 

Hvilke bæredygtige tiltag er efter din vurdering gået godt? 

(Vælg gerne flere svar) 

 



Hvilke bæredygtige tiltag er efter din vurdering gået mindre godt? 

 
 

 

 

Har I planer om at øge jeres fokus på bæredygtighed i fremtiden? 

 



 

 

 

Hvilke bæredygtige tiltag vil I fremadrettet have jeres fokus på? 

 

Flere bæredygtige tiltag kræver: 

(Vælg gerne flere svar) 

 

Har I dokumenteret det mindskede CO2-aftryk ved jeres indsats? 
 

 


