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Høringssvar til udkast til handlingsplan for Frederiksbergs Kommunes bidrag til FNs Verdensmål 

FødevareBanken bifalder at Frederiksbergs Kommune ønsker at integrere FNs Verdensmål stærkere i den 

kommende Frederiksbergstrategi, da det er vigtigt ikke at tænke i siloer når det handler om 

Verdensmålene. Generelt anbefaler FødevareBanken mere konkretisering af integrationen af 

Verdensmålene. Det er vigtigt at kunne mål på fremskridtet og derved også kortlægge hvor udfordringerne 

med integrationen af Verdensmålene ligger. FødevareBanken har desuden forslag til enkelte tilføjelser til 

handlingsplanen beskrevet herunder under Verdensmål 2 og 12. 

 

Verdensmål 2 – stop sult 

Selvom en øget økologiprocent er en fornuftig strategi miljø- og sundhedsmæssigt (jf. punkt 2 under 

integration af Verdensmålene), så handler Verdensmål 2 i sin kerne om at stoppe sult. Det er derfor 

essentielt at se på hvor mange borgere i Frederiksberg Kommune der faktisk mangler nærende måltider en 

eller flere gange om dagen. Her bør kommunen lave en kortlægning af sociale organisationers væresteder, 

herberger, krisecentre, udsatte boligområder, mm. for at få et overblik over hvor stort det reelle behov for 

nærende måltider er. Derfor vil FødevareBanken anbefale at man, i forholdet til at fremme Verdensmål 2, 

prioriterer at alle borgere kan få nærende måltider, fremfor at få økologiprocenten op. I bund og grund 

handler det om at sikre den rette næring til de rette mennesker på det rette tidspunkt. Mennesker kan kun 

tænke godt, agere godt og sove godt, når de har spist godt.  

 

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion 

FødevareBanken bifalder strategien om at samtænke mål 2 og 12, da disse mål kan være med til at hjælpe 

hinanden. Madspild er i Danmark er på anden pladsen over de største CO2 udledere, kun overgået af 

danskernes forbrug af kød. Det er derfor essentielt at sætte fokus på at mindske madspild hvis kommunen 

ønsker at nedbringe deres CO2 aftryk. Derfor bør der laves en separat strategi under mål 12, der ikke har 

fokus på affaldssortering, men som i stedet skal sikre mindre madspild i de kommunale køkkener.   

Desuden er det essentielt for succes i kampen mod madspild at kommunen anvender leave no one behind 

princippet og sikrer inddragelse af kommunens borgere i kampen mod madspild. Derfor bifalder 

FødevareBanken også kommunens fokus på at inddrage borgerne, og at kommunen ønsker at være det 

gode eksempel og gå forreste i arbejdet med Verdensmålene. I henhold til kortlægningen side 13 vil 

FødevareBanken gerne arbejde sammen med Frederiksbergs Kommune om for eksempel udarbejdelsen af 

kampagner, der skal sætte fokus på madspild hos kommunens borgere. 

 

 

 

Ved at sætte fokus på SDG 2 og SDG 12,  
vil der helt naturligt være en spillover effekt til flere andre 
Verdensmål. Blandt andet klima, bæredygtige byer,  
sundhed og ligestilling 


