
Inspiration til  
Grønne Restauranter
Program for mødet torsdag den 23. juni 2016

Miljøstyrelsen, Strandgade 29 – mødelokale: kantinen, 1401 København K

Dørene er åbne fra kl. 7.30 – morgenmad fra kl. 7.45, så vi kan 
begynde mødet klokken 8.00. 

Program: Tema – Madspild og affald 

Velkomst 
• Kaffe/te – brød 
• Jette Ebbekær Thomsen, groconsult, byder velkommen 
• Præsentation af mødets deltagere 

Ressourcestrategierne – Danmark uden affald
Ved Anne-Mette Lysemose Benedsen, Miljøstyrelsen

Affaldssortering i servicesektoren med fokus på organisk affald
Ved Linda Bagge, Miljøstyrelsen 

Case – Fokus på organisk affald: 
Om at samarbejde med REFOOD, udfordringer i opstartsfasen og nu – og 
hvad har vi fået ud af samarbejdet, internt og eksternt. 
Ved Anne Wedel, ansvarlig for marketing og kommunikation, Jespers Torvekøkken
 
På mødet vil I bl.a. blive præsenteret for eksempler på kværne til 
organisk affald til storkøkkener
Ved Henrik Lyngsø Christensen, KEN storkøkken

Kl. 10-11: Du har mulighed at netværke med de andre deltagere og 
stille yderligere spørgsmål. 

Du er automatisk tilmeldt 
Som deltager i Inspiration for Grønne Restauranter er du allerede tilmeldt. 
Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte Jette Ebbekær Thomsen på 
jette@groconsult.dk  eller på tlf. 61 14 72 24. 

Til jer der er flere om at dele pladserne i møderækken – I bedes give besked 
om, hvem der deltager denne gang fra jer. 

Med venlig hilsen 
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult 

Danmark uden affald – to dele
Del 1 dækker over initiativer for årene 
2013-18, sigter mod at øge genan-
vendelsen af affald. Der er udpeget 
seks centrale initiativer, heriblandt 
mere genanvendelse af materialer fra 
servicesektoren samt Grøn omstilling 
– nye erhvervsmæssige muligheder.  
Planen indeholder i alt 74 initiativer og 
Miljøstyrelsen er ansvarlig for hoved-
parten af dem.
 
Del 2 gælder 2015-27 og skal revideres 
mindst hvert sjette år, handler om, 
hvordan vi kan forebygge at affald 
opstår – hvordan vi kan producere og 
forbruge med færre ressourcer. Planen 
indeholder to tværgående temaer: 
Omstilling i danske virksomheder og 
Grønt forbrug – og fem indsatsområ-
der, herunder mindre madspild. Planen 
indeholder 72 initiativer, som er for-
ankret i forskellige ministerier. 

Hovedparten af de mere end 140 
initiativer er i gangsat eller afsluttet.

I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

Læs mere om Inspiration til Grønne Restauranter på www.groconsult.dk

http://www.groconsult.dk

