
Implementering af nye 
grønne tiltag i virksomheden

- af Julie Monica Qvistgaard



GODE RÅD

Få ledelsen med – grønt fokus skal ind i strategien

Inddrag medarbejdere og kolleger – grøn strategi skal være DNA 
og konsistent

Tag kritiske grønne briller på og se på virksomheden – kortlæg 
hele værdikæden fra idé til slutprodukt/service

Find de bæredygtige fokuspunkter og prioritér – lav baseline 
målinger og sæt forbedringsmål

Lav partnerskaber i værdikæden fx med leverandører og kunder

Start forfra – følg op - kommunikér



Bæredygtig Bundlinje –
Svanemærket kantine

Miljømærke der vil reducere miljøbelastningen fra 
madlavningen

• Begrænse energiforbrug og dermed CO2 udledning

• Begrænse vandforbrug

• Begrænse engangsemballage 

• Bruge miljømærkede opvaske-, vaske- og rengøringsmidler

• Bruge miljømærket papir i køkkenet

• Min. 60 % økologiske mad- og drikkevarer

• Én daglig vegetarisk hovedret

• Kildesortere affald for recirkulering og genanvendelse

• Uddanne personale – skabe engagement i miljøarbejdet  



Hvordan?

• Samarbejde med konsulenter gennem
Bæredygtig Bundlinje:

- Plan Miljø
- Groconsult
• Systematik
• Klare målsætninger
• Rapportering af resultater
• Opfølgning via Bæredygtig Bundlinje



Verdensmålene – proces i 
mellemstor foodservice 
virksomhed
• ”Praktik” i virkeligheden på gulvet

• Netværksgrupper i branchen fx Netværk for 
Foodservice

• Strategiproces – workshop med 
scenarier/udfordringer og arbejdsgrupper fx 
ledelse, drift, økonomi, indkøb, evt. kunder

• Fastsættelse af fokuspunkter fx låste indkøbsaftaler, 
miljømærker, økologiprocenter, systematiske 
madspildsmålinger, sundhedskoncept, uddannelse, 
partnerskaber mm.

• Kommunikation, adfærd- og servicedesign -
konsistens



Mindskelse af madspild –
implementeret?

• Projekt bliver kun et projekt
• Manglende systematik
• Ikke hverdag
• Ingen opfølgning
• Rette værktøj mangler
• Ingen målsætninger
• Ingen ambassadører



Fase 2 – Kundekommunikaton og grøn mad

• Opkvalificering i køkkenet til smagfuld grøn mad
• Husk værtskabet

• Kundeoplevelsen – hvad ser kunden og hvor møder 
vi kunden?

• Skiltning, online, mundtlig mm.:
Vegetarisk, sundt og miljøvenligt er ikke sexet i 
munden – det skal være grønt, cremet, knasende, 
langtidsbraiseret og lækkert

• Tilbyd kød som topping



Tak for nu – spørgsmål?
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