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Guidelines til fødevaredonation

Den 16. Oktober 2017 implementerede  
Europakommissionen EU’s guidelines for 
donation af fødevarer, for at facilitere 
genoprettelsen og distributionen af 
spiseligt mad til de mennesker der har 

mest brug for det.

Målet:

Målsætningerne:

At klarlægge relevante bestemmelser i EU lovgivningen for at 
nedbryde barrierer for omfordeling af fødevarer inden for de 
nuværende lovmæssige rammer for EU.

At faciliterer overholdelse af gældende lovgivning i EU 
for modtagere og donorer af overskudsfødevarer (hygiejne, 
fødevaresikkerhed, sporbarhed og moms osv.)
At promovere en fælles forståelse af EU regler, der kan 
bruges i distribution af overskudsfødevarer af lovmæssige 
enheder i medlemsstaterne. 

EU har forpligtet sig til at arbejde for at nå FNs 
Verdensmål 12.3, om at reducerer madspild 
med 50% per indbygger i detailbranchen og hos 
forbrugeren, og samtidig reducere madspild i 
fødevareproduktionen og resten af værdikæden 
inklusiv tab efter høsten, inden 2030. 

“Madspild har en vigtig 
social vinkel:

donation af mad, der kan spises 
af mennesker, men i stedet af 

logistiske eller marketingsgrunde 
ikke kan sælges, bør faciliteres.”

(Closing the loop – An EU action plan for the Circular 
Economy, COM(2015) 614 final)

Fra landbruget til gaflen 

Madspild sker i alle led i fødevarernesværdikæde, og grundende er komplekse. For at forebygge madspild, 
er vi nødt til at omlægge til cirkulær økonomi og mere bæredygtige fødevarersystemer.

Hovedfokus i forebyggelsen af madspild bør være at gå til kilden for madspild og dér reducere overproduktion ved 
hvert stadie i værdikæden. Når overproduktion forekommer, er den bedste løsning  - der sikrer den højeste værdi uden at 

kompromiterer fødevaresikkerheden – at distribuerer maden til brug for mennesker.

Overflod
-

mangel 
paradokset

Hver år smides 
88 mio tons mad ud

i EU 

(20% af den totale fødevareproduktion),

det koster i omegnen af 
143 mia euro 

Omkring 112 mio EU borgere er i risiko for at 
komme til at leve i fattigdom eller 

med kød, fisk, eller et vegetarisk 
alternativ hver anden dag 

social eksklusion, mens over 40 mio mennesker 
ikke har råd til et næringsholdigt måltid 

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Fødevareinformation og distribution
Det er essentielt at kunne give forbrugerne adgang til tydelig, omfattende og pålidelig information, 
så de kan tage velovervejede, informerede beslutninger.

Når overskudsmad er videredistribueret, skal slutbrugeren have adgang til de samme informationer 
som er påkrævet at give når der købes fødevarer i en butik.

Saving Food Together

#FoodDonationGuidelines  #EUCircularEconomy  #FoodWasteEU

Download EUs guidelines for donation af overskudsfødevarer på engelsk her: 
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

EUs retningslinjer for fødevaredonation fokuserer 
på spørgsmål, der skal behandles på EU niveau. Der 
hvor det er relevant skal regler og retningslinjer fra 
medlemsstaterne også tages i betragtning

- Food information to consumers 
(Regulativ (EU) nr. 1169/2011)

Derudover har nogle medlemsstater fastlagt 
nationale målsætninger og/eller guidelines

Relevant EU lovgivningI forholdet til æg:

Æg har en “bedst før” dato som er 
sat 28 dage fra de er lagt, men de 
kan ikke længere sælges efter 21 
dage fra de er lagt.

Fødevaredonation er tilladt 
efter 21 dags-grænsen, såfremt 
fødevarevirksomheden forarbejder 
æggene før de er tilgængelige for 
slutbrugeren. 

Informationskrav for forpakkede fødevarer

Informationskrav for ikke-forpakkede fødevarer

LoMarkering af dato

Sproglige krav

Når man donerer overskudsmad, er information om ingredienserne i 
fødevaren obligatoriske i det officielle sprog for det pågældende land. Det 
kan også forekomme i et fremmedsprog der er let forståeligt for forbrugeren.

Information om fødevaren skal være opdateret og tilgængelig for slutbrugeren, når fødevaren 
doneres. Obligatoriske oplysninger om fødevaren skal vises direkte på pakken, eller på en  
tilknyttet etiket. I visse tilfælde (overskudsmad der ikke er tiltænkt slutbrugeren eller videredistribueret  
til catering), kan information om fødevaren skrives i kommercielle dokumenter der 
medsendes fødevaren.

Fødevaredonation af ikke-forpakkede fødevarer er tilladt så længe forbrugeren modtager den 
fornødne information. 
Nødvendige fødevareinformation er begrænset til viden om allergener samt andre yderligere 
informationer, der kræves i nationale regulativer.

“Sidste anvendelsesdato” informerer om 
fødevaresikkerheden
Fødevaredonation er ikke tilladt efter overskridelse af ”sidste 
anvendelsesdato”
Donorer skal bør sikre en tilstrækkelig holdbarhed for at muliggøre 
en sikker omfordeling og anvendelse, for slutbrugeren.

“Bedst før” informerer om fødevarekvalitet
Fødevaredonation er tilladt efter overskridelse af ”bedst før” 
datoen.

Når man videredistribuerer fødevarer med overskredet ”bedst 
før”, er det fødevarevirksomhedens ansvar at garantere 
korrekte opbevaringsbetingelser og intakt emballage.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Donation af fødevarer i EU: fødevaresikkerhed og hygiejne regler

General Food Law (Regulativ (EC) Nr. 178/2002)

Food Hygiene Package (Regulativ (EC) Nr. 852/2004 og 853/2004)

Generelle hygiejne krav

Generelle hygiejne krav gælder alle fødevarer produkter i 
alle led i fødevarens værdikæde. EU’s hygiejne regler er 
generelle og giver en stor fleksibilitet ift. det pågælende 
etablisement, dog involverer de ofte:

Animalske fødevarer beregnet til indfrysning, skal indfryses 
uden forsinkelse efter produktion. Dette krav gælder ikke 
for grossister der leverer mad til andre fødevareoperatører 
(fx fødevarebanker) såfremt aktiviteten er marginal, lokalt 
forankret eller begrænset.
Medlemsstater der tillader indfrysning af animalske fødevarer 
til distribution, bør implementerer nationale foranstaltninger 
og underrette Europakommisionen og andre medlemsstater.

EU har forpligtet sig til at sørge for fødevaresikker, 
næringsholdig, god kvalitets- og prismæssigt overkommelig 
mad til alle borgere. Alle forbrugere skal være lige beskyttet ift. 
fødevaresikkerhedssatndarter, hvad enten det er fødevarer 
der markedsbestemt direkte til forbrugeren eller omfordelt til 
socialt udsatte mennesker.

Fødevaredonation skal overholde den generalle fødevarerlov 
og EU’s regler for fødevarehygiejne som kan anvendes for 
alle fødevareoperatører. Derudover har enkelte medlemsstater 
også lavet deres egne nationale måleenheder og guidlines.
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• Registrering af modtagere/donor ved den 
relevante styrelse

• Anvendelse af god hygiejne praksis

• Implementeringen af procedurer for 
HACCP principper

Animalske Fødevarer

Detainhandlere og organisationer der arbejder med 
distribution af fødevarer af animalsk oprindelse (kød, fisk, 
akvakulturprodukter, mejeri mm.) er underlagt specifikke 
hygiejne forholdsregler (Regulativ (EC) nr. 853/2004) for at sikre 
folkesundheden, bl.a.:

Relevante EU lovgivninger

• Godkendelse af national styrelse, før 
påbegyndelse af donation

• Sikre specifikke og detaljerede bestemmelser 
angående temperaturer

Undtagelser til disse hygiejne foranstaltninger kan gives, hvis 
den pågældendende enheds aktiviteter forbliver marginal, 
begrænset og lokalt forankret, eller såfremt der kun er tale om  
transport eller opbevaring.

Indfrysning af overskudsmadHoReCa

Inden for Hotel-, restaurations- og catering branchen, er 
fødevaredonation mere begrænset pga. fødevaresikkerhed. 
Det er dog muligt at identificere og vurdere muligheder på 
enkelt-studie basis.
Fx nedkøling af måltider efter endt service kan faciliterer en 
donation. Nogle medlemsstater og handels organisationer 
har allerede – eller er ved at lave specifikke guidelines for 
donation af mad i denne sektor.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Nogle medlemsstater forsøger at stimulerer fødevaredonation  
ved at tilbyde:

Financielle regler ift fødevaredonation

VAT Directive (Council Directive 2006/112/EC) – Member States are 
responsible for transposing these provisions into national legislation.

Værdibaseret skat

Moms lovgivningen der anvendes i EU’s 
medlemsstater kan under tiden have konsekvenser for 
fødevaredonation. Ved at tilpasse reglerne der gælder 
for varer der udleveres gratis (artikel 16 og 74 i moms 
directivet), kan medlemsstaterne facilitere donation af 
overskudsfødevarer til velgørenhedsformål.

EUs moms kommité er blevet enige om et sæt guidelines 
for at sikre en ensartet indføring af Moms directivet på 
tværs af medlemsstater. 

I nogle medlemsstater betales der lidt eller ingen moms 
på fødevaredonation, da værdien af den donerede mad er 
tæt på ”bedst før” datoen, eller ”sidste anvendelsesdato” 
er lille eller nul.

Skattemæssige barriere burde ikke forhindre fødevaredonation.

Moms kan påvirke mulighederne for donation af fødevarer fra doner til 
fødevarebanker og andre organisationer.

Momsregler og andre finanspolitiske instrumenter kan give økonomiske 
incitamenter til fødevaredonation til at støtte videredistrubution af 
overskudsfødevarer og forebyggelse af madspild. 

“[…] det skattepligtige beløb er 
købsprisen for varerne (eller lignende 
varer eller, i mangel af en købspris, 
varens kostpris), der er doneret, 
justeret til tilstanden for disse varer 
på det tidspunkt hvor donationen 
finder sted […]”.

Relevant EU lovgivning

Financielle incitatmenter

Skattefordele:
I Frankring og Spanien, kan virksomheder 
gøre krav på hhv. 60% og 35% af 
nettoværdien af de donerede fødevarer 
som en skatterabat. Denne procentdel af 
nettoværdien kan fratrækkes virksomhedens 
skyldige selskabsskat

Skattefradrag
I Portugal kan donorer fratrække op 
til 140% af værdien af maden på 
tidspunktet for donationen.
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