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Baggrund 
Den stigende produktion af økologiske foderstoffer og fødevarer har igennem det senere år medført 

et øget pres på adgangen til økologiske næringsstoffer. Endvidere bliver reglerne for brug af 

konventionelle næringsstoffer i økologisk landbrug udfaset, således at man fra 2022 helt skal 

undlade brugen af konventionel husdyrgødning og halm. 

 

Denne udvikling medfører, at der skal skaffes input af næringsstoffer til kredsløbet fra andre kilder. 

En af disse kilder kunne være organisk affald fra økologiske kantiner og storkøkkener.  Et område 

som er i voldsom vækst i henhold til Danmarks Statistiks opgørelser. Se Figur 1. 

 

I denne undersøgelse bliver placeringen af spisestederne beskrevet og den estimerede mængde 

organiske affald opgjort med henblik på at vurdere potentialet for at foretage en særskilt indsamling 

af økologisk madaffald. 

 

Med udgangspunkt i denne problemstilling er der derfor i dette projekt: 

 Udbredelsen og placeringen af økologisk klassificerede storkøkkener, kantiner og 

restauranter er undersøgt.  

 Mængden af organisk affald der er tilovers fra produktionen er estimeret. 

 Holdningen til indsamling af organiske restprodukter fra køkkenerne er undersøgt. 

 

Projektet bygger på analyse af offentlige registerdata kombineret med en lille 

spørgeskemaundersøgelse hos udvalgte køkkener.  Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen er 

endvidere vedhæftet som bilag 1. 

Figur 1. Udvikling i storkøkkeners andel af samlet salg af økologiske varer. Kilde: Danmarks Statistik. 
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De økologiske Storkøkkener 
I dag er økologiske kantiner og storkøkkener klassificeret i 3 økologiske niveauer: Bronze, Sølv og 

Guld med forbrug af økologiske råvarer  

på henholdsvis: 

 

 over 30 %  

 over 60 %  

 over 90 %  

  

 

I dag (primo marts 2018) findes der ca. 2.400 køkkener med en af de ovenstående klassifikationer. I 

denne undersøgelse er der medtaget ca. 2.200 registreringer. De resterende er kommet til siden det 

til undersøgelsen benyttede dataudtræk er indhentet. Dette indikerer den kraftige vækst på dette 

område, og som det tillige fremgår af Figur 1.  

 

Ved gennemgang af udtrækket vil der i nogle tilfælde være mange registreringer under samme 

virksomhed og fysiske placering. For eksempel har Rigshospitalet i alt 49 registreringer, idet alle 

afdelingskøkkener er registreret særskilt. Det må dog formodes at hovedparten af tilberedningen af 

maden foregår centralt, dette er dog ikke nærmere undersøgt. I den efterfølgende analyse er 235 

registreringer der åbenlyst dækker over samme fysiske lokalitet fjernet. 

 
Tabel 1. Opdeling i økologi-klasser 

 

 

 

 

 

 

Af de registrerede storkøkkener ligger hovedparten i klasserne ”Bronze” og ”Sølv” og kun en 

mindre del i ”Guld” klassen, som det fremgår af Tabel 1. 

 
Tabel 2. Opdeling i typer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse Antal 

Guld 348 

Sølv 717 

Bronze 833 

Type Antal 

Hospice 2 

Catering 14 

Restaurant 40 

Hoteller 44 

Cafe, 
Cafeteria, Kro, 
take Away 

107 

Sygehus, 
plejehjem 

231 

Kantine 538 

Institution 922 
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I Tabel 2 er fordelingen af de registrerede storkøkkener opgjort på typer. Den største enkeltgruppe 

af registreringer ligger under gruppen ”institution”. Denne gruppe indeholder et stort antal 

børnehaver og vuggestuer. Det må derfor forventes, at der håndteres en mindre mængde organisk 

materiale end deres antal tilsiger, da der ofte kun vil være tale om en let frokostordning.  

 

Næststørste gruppe er sygehuse og plejehjem hvor der typiske serveres mindst 3 måltider dagligt og 

enhederne er relativt store. Endvidere vil der ofte i forbindelse med disse være registeret en 

tilsvarende kantine som formodentligt understøtter flere måltider dagligt. 

 

En række af kantinerne drives af store catering firmaer som driver en række kantiner under den 

økologiske klassificeringsordning. Dette vil formodentligt betyde, at de også har en form for 

centralproduktion uden dette dog er videre undersøgt. 

 

Danmarks statistik har opgjort salget til økologske storkøkkener frem til 2016, og som det fremgår 

af Figur 2 er der en tydelig stigende trend til salgsværdien. Det ses også at salgsværdien til gruppen 

”Hoteller, Restauranter, Cafeer og lign.” er betydeligt større end deres antal begrunder.   

 

 
Figur 2. Udviklingen i værdien i salg af økologiske varer til Storkøkkener.  Danmarks Statistik 2018 

 

De registrerede storkøkkener er som forventet placeret med den største koncentration i og omkring 

de største byer. Storkøbenhavn og Aarhus dækker ca. 50 % af alle registreringerne.  

Derudover findes der en koncentration omkring Aalborg, i Midtjylland og i Trekantsområdet. 
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Figur 3. Fordeling af storkøkkener på postdistrikter, for postdistrikter med grå farve findes der ingen registreringer 
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Håndterede mængder  
 

I projektet foretages der en kobling mellem de registrerede storkøkkener og CVR-registreret med 

henblik på at sætte en størrelse på produktionen de enkelte steder. Dette suppleres med manuel 

registrering af antal patienter for sygehuse. Denne metode indebærer naturligvis en stor risiko for 

større usikkerheder, men der findes ikke andre kilder til estimering af produktionen.  

 

 
 
Figur 4 Estimat af antal dagligt serverede kuverter opgjort på postdistrikter. 

 

Derudover er der på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over solgte råvarer til storkøkken- 

branchen det solgte antal kuverter forsøgt estimeret. Ved sondering af diverse salgspriser på 

frokostordninger på nettet er der ved retrograd kalkulation med en faktor på 3 udregnet en ca. 

råvarepris på frokostordninger. Faktoren på ”3” udtrykker således den skønnede forskel mellem 

indkøbspris for råvaren og salgspris. Herudover inddrages Skats takster for egenbetaling til 

kantineordninger på 15 henholdsvis 20 kr., hvis der medfølger drikkevarer.  
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Tabel 3. Økologisk salg til storkøkkener. Danmarks Statistik 2018 

Type 
Råvarepris 

Mill. kr. 

Års lev. pr 

Kuvert 1 

Benyttet 

Kuvertpris 

Kuverter pr 

dag 

Offentlige institutioner  2 615,6 700 10 87.943 

Kantiner på offentlige arbejdspladser 231,1 220 17 61.791 

Kantiner på private arbejdspladser 517,3 220 20 117.568 

Hoteller, restauranter, caféer o.l. 533,9 200 25 106.780 

Andet (fx take-away mm, diner trans.) 119,7 200 19 31.500 

 

På baggrund af de solgte mængder estimeres det, at der på hverdage bliver serveret mellem 375.000 

og 425.000 kuverter fra storkøkkener med en økologisk klassifikation. I Figur 4 er den geografiske 

fordelingen af solgte kuverter vist. 

 

Affaldsmængden 

Som led i den udførte spørgeskemaundersøgelse ved et mindre udsnit af de økologiske 

storkøkkener, blev der dels spurgt til antal serverede kuverter og dels til hvor store mængder 

organisk affald der blev kasseret. Den kasserede mængde lå på ca.70 gram pr kuvert, dog en anelse 

mere ved de helt små køkkener. Det estimeres, at der i alt kasserers ca. 25,7 tons organisk affald på 

hverdage og lidt mindre i weekender. Heraf kasseres der i hovedstadsområdet ca. 10,5 tons. I Figur 

6 vises den geografiske fordeling affaldsmængderne. 

 
 

Figur 5 Salg af økologiske varer til foodservice - efter varegrupper 2016, Danmarks Statistik 

                                                 
1 Det antal gange en person/kunde forventes at spise hos dem. For mange i gruppen ”institutioner” er der døgnforplejning. Dette betyder, at den 

gennemsnitlige pris forventes at være lavere. 
 
2 Denne gruppe indeholder mange børnehaver og vuggestuer, der arbejder med reduceret budget. 
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Som det fremgår af Figur 5 udgør mejeriprodukter, frugt og grønt samt kolonial langt hovedparten 

af den mængde varer, der er solgt til økologiske storkøkkener. Igennem spørgeskemaundersøgelsen 

forsøgte vi at få et svar på, om andelen af ”økologisk affald” svarer til andelen af indkøbte 

økologiske råvarer. Det vil sige, om spildprocenten for økologiske råvarer og konventionelle er den 

samme. Undersøgelsen var vi ikke i stand til at producere et brugbart svar.   

 

 
Figur 6. Den estimerede mængde af kasseret organisk affald opgjort på postdistrikter. (Bemærk at Slagelse-området 

fremtræder kraftigere end der dækning for på grund af postdistriktet store udstrækning) 

 

Generelt var der ved mindre køkkener en positiv stemning for et øget genbrug af den økologiske 

fraktion, ved større køkkener var holdningen mere negativ.  
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Konklusion 
Opgørelse af den løbende organiske affaldsmængde fra økologiske storkøkkener vil i sagens natur 

være meget usikker, idet den for en stor dels vedkommende afhænger af dygtigheden ved den 

enkelte køkkenleder. Samt af hvilken type institution det drejer sig om. 

 

Endvidere må det formodes at der sker en højere udnyttelse af de økologiske varer end af 

konventionelle tilsvarende som følge af den højere pris på varen. 

 

Modsat vil de relativt billige økologiske varer såsom; rodfrugter, kål og kornarter fylde 

vægtmæssigt meget i den samlede affaldsmængde. 

 

Der estimeres der produceres ca. 70 g afffald pr serveret kuvert, dette giver en samlet 

affaldsmængde på ca. 25,7 tons pr dag hvoraf de 10,5 tons findes i Storkøbenhavn.  

 

En række af de store kantiner drives af større catering selskaber hvor det ikke tydeligt fremgår hvor 

hovedparten af forarbejdningen af råvaren foregår. 

 

De større produktionssteder har mange underregistreringer, det bør afklares om kasseringen af den 

betydende del af madaffaldet sker centralt eller decentralt. 

 

Som det fremgår i bilaget er der ved ca. halvdelen af storkøkkener en positiv ordning for en 

økologisk indsamlingsordning for den organiske affaldsfraktion. 

 

 

Kilder: 
https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/ 

 

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/08/ny-enighed-paa-vej-
om-konventionel-gylle 
 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=24103 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=23491 
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