
Det var temaet for årets GS1 Forum den 23. november 2022 
i IDA’s konferencesal. Konferencen var opdelt i to dele. For-
middagen handlede om at blive klogere på madspild, smarte 
stregkoder og potentialet for at bruge smarte stregkoder til at 
bekæmpe madspild. Og efter frokost fulgte en debat modere-
ret af Clement Kjersgaard, hvor en række vigtige stakeholdere 
diskuterede, om vi i Danmark skal gå i gang med at implemen-
tere smarte stregkoder for blandt andet at kunne bekæmpe 
madspild.

Astrid Haug, CEO, Astrid Haug Bureau: 
Hvordan kan teknologi understøtte et bæredygtigt samfund?

Der er et godt momentum lige nu for at koble teknologi med bæredygtighed. Vi 
er blevet mere digitale under Covid-19 og mere bevidste om ressourceknaphed 
under de nuværende kriser. Klimaforandringer er det, som forbrugerne verden 
over frygter mest. Halvdelen af Danmarks CO2-udledning er knyttet til vores 
forbrug, så vi har muligheder for at handle som forbrugere. Udfordringen er, at 
danske virksomheder ikke i tilstrækkelig grad bruger teknologi til at understøtte 
forbrugernes mulighed for at vælge bæredygtigt. Astrid gav eksempler på, 
hvordan virksomheder arbejder med teknologi til at understøtte den grønne 
omstilling hos forbrugerne. Mange virksomheder holder tilbage af frygt for at 
blive beskyldt for green washing. Det fører desværre til, at virksomhederne 
green husher – altså undlader at kommunikere om sine tiltag eller helt dropper 
tiltagene. Afslutningsvis gav Astrid eksempler på, hvordan forskellige former for 
teknologi understøtter den grønne omstilling.   

Skriftlig opsamling på GS1 Forum 2022 
Afholdt d. 23. november 2022

Nye dimensioner på  
madspild gennem smarte 
stregkoder
Er smarte stregkoder vejen til et lavere madspild – og 
hvordan kommer vi i gang med at bruge dem?

“Hvis der bliver taget et 

initiativ i Danmark om 

at arbejde sammen om 

smarte stregkoder på tværs 

af værdikæden og med 

myndighederne, så vil Coop 

være enormt interesseret i at 

deltage i det arbejde”. 

 
Per Thau 

Koncerndirektør 

Coop
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Judith Kyst, direktør, Madkulturen: 
Hvorfor er det nu, at madspild er vigtigt?

Madkulturen er en selvejende institution, der arbejder 
med madkultur og bæredygtighed i samarbejde med 
det offentlige og private virksomheder. En tredjedel af 
alt vores mad bliver til madspild. Det er 700.000 tons om 
året eller 44 kilo per person. Vi spilder, fordi vi har råd 
til det. Madspild er både et klimaproblem, men også et 
ressourceproblem, fordi vi skal brødføde flere og flere. 
Kultur har indflydelse på vores madspild. Madspild har 
været på radaren siden Landbrug & Fødevarer lavede 
den første analyse i 2006. Madspild skal løses gennem 
hele værdikæden, men husholdningerne står for det 
meste med godt en tredjedel af det samlede madspild. 
Og her sker der noget lige nu, hvor forbrugerne er blevet 
mere bevidste og hvor uligheden bliver mere tydelig. 
Forbrugernes udfordring er, at det er svært at gøre noget 
ved madspild på grund af vores tab af kompetencer 
indenfor madlavning. Tre grupper af forbrugere er 
udfordrede på madspild. Det er de unge, børnefamilierne 
og single husstande. Judith pegede på, at partnerskaber er 
løsningen for madspild hele vejen igennem værdikæden.

Mads Werge, partner, NORION Consult: 
Effekten af smarte stregkoder i forhold til at 
mindske madspild i detailhandlen

Madspild i detailhandlen står for 100.000 tons om året og 
udfordringen er på tværs af kæder og landsdele. Noget 
er fejl – noget skyldes planlagt overproduktion. Mads 
gav eksempler på, hvordan detailhandlen arbejder med 
reduktion af madspild. Et eksempel er fremme af skæve 

grøntsager og klasse II produkter, hvor kvaliteten er 
okay, men æstetikken er udfordret. Et andet eksempel er 
cirkulære produkter, som fx produktionen af bananbrød 
baseret på kasserede bananer fra Irma. Et tredje eksempel 
er madspildsjægerne, der identificerer problemerne i 
detailhandlen og kommer med bud på løsninger. Fra 
studierne af bekæmpelse af madspild gennem smarte 
stregkoder har man identificeret en række fordele i form 
af bedre lagerstyring, større fødevaresikkerhed, bedre 
bæredygtighed samt effektiv kommunikation med 
forbrugeren. På baggrund af studierne er Norion kommet 
frem til, at der er et samlet potentiale for at reducere 
madspildet på 28 procent i Danmark svarende til 21.000 
tons. Mads anbefalede, at man tænker i samarbejde mellem 
aktørerne, at man samtænker forskellige dagsordener, at 
man tænker i adfærd og ikke alene i teknologi og tænker 
i de løsninger, som forbrugerne allerede bruger, fx apps. 
I Tesco i England har man fremrykket sit mål om en 
halvering af madspild til 2025.  
 
Terje Menkerud, Senior advisor, GS1 Norway 
Case 1: Meny i Norge

Meny i Norge kom i gang med sit pilotforsøg med at 
reducere madspild gennem en telefonsamtale mellem 
Meny og GS1 tilbage i 2014, hvor det handlede om 
sporbarhed og ikke madspild. Som årene gik, modnede 
tanken sig hos Meny og man gik i gang med et pilotforsøg 
med 14 produkter af fersk kød under Menys eget brand. 
Smarte stregkoder giver butikkerne mulighed for at udøve 
shelf management, der resulterer i mindre madspild, 
bedre prognoser, optimal efteropfyldning, overblik over 
udløbsdatoer og mulighed for at forhindre salg af for 
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gamle produkter. Endelig kan man tilbagetrække produkter 
på batchniveau og ikke hele varegrupper. Fordelene for 
Meny var bedre kontrol over varerne, mindre tid på at 
administrere varer, mulighed for at nedsætte priserne 
gradvis efter, hvor tæt de er på udløb, hvilket øger 
indtjeningen, færre udsolgte varer og automatisk stop 
af salg af for gamle varer. Meny opnåede en reduktion i 
madspild målt i værdi på 18 procent. Piloten er nu udvidet 
til 40 produkter samt til kyllingeprodukter. Det er også 
udvidet til andre supermarkeder under samme ejer. I 
foråret næste år begynder Meny at indføre to stregkoder 
– en traditionel og en smart stregkode – på en række 
produkter fra førende leverandører. Produkter med smarte 
stregkoder kan blive en fantastisk markedsføringskanal 
for leverandørerne. Terje forventer, at hele den norske 
dagligvaresektor vil kaste sig ind i arbejdet med smarte 
stregkoder næste år for at sikre, at Meny ikke løber med alle 
fordelene.

Roberto Olivares, Senior Project Manager 
Woolworths Limited: Case 2: Woolworths i 
Australien 
 
Woolworths startede i 2017 med at implementere smarte 
stregkoder og har blandt andet gjort sig erfaringer med 
frugt og grøntsager. Forbrugerne har oplevet mindre 
spild, bedre viden om varerne, herunder oprindelse 
og egenskaber samt større fødevaresikkerhed. For 
fødevareleverandørerne har det betydet mere målrettede 
hjemkaldelser, mindre spild og en øget datamængde. 

I butikkerne har det betydet mindre madspild, større 
fødevaresikkerhed, hindring af salg af forældede produkter, 
forhindring af salg af tilbagekaldte varer, samt bedre 
datahåndtering og simplere processer. Woolworths 
fortsætter udrulningen af smarte stregkoder.

Q&A med Mads Kibsgaard, Head of Standards, 
Sustainability & Partnerships  

Der er også aktiviteter i gang vedrørende smarte stregkoder 
i dagligvarehandel i en række andre lande som Belgien, 
Luxembourg, Tyskland, Italien, dele af Frankrig og Sverige. 
Danmark skal gå foran på dette område, hvis vi vil kalde os 
et digitalt førerland og selv have indflydelse på indførelsen 
af smarte stregkoder. Vores fødevareproducenter møder i 
stigende grad krav om, at stregkoderne kan indeholde mere 
data. I Danmark kan vi med fordel starte med eksempelvis 
kød, hvor det giver mest både økonomisk og i forhold til at 
nedbringe CO2-udledning. I øvrigt har vi allerede smarte 
stregkoder på medicin og tobak. Og nogle leverandører er 
så småt begyndt. I Kina og Rusland er man langt med at 
gøre smarte stregkoder til et lovkrav.

Clement Kjersgaard, Journalist, DR: Kan vi 
forløse smarte stregkoders potentiale?

Runde 1: Hvorfor diskuterer vi stadig madspild?

Overforbrug er sammen med tilbudskulturen en årsag 
til madspild. Lovgivningen er også en barriere. Og 
forbrugerne vælger ofte det nyeste produkt, fordi de gerne 
vil have friske varer. Forbrugerne ønsker også ensartede 

Terje Menkerud (GS1 Norway) delte praktiske erfaringer med smarte stregkoder i MENY Norge. 
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varer og fravælger skæve produkter både indenfor 
frugt, grøntsager og kød. Penge har stor betydning for 
forbrugernes efterspørgsel, og derfor er der i lyset af de 
aktuelle kriser muligheder for at lave adfærdsændringer. 
En ny undersøgelse viser, at 39 procent aktuelt er begyndt 
at reducere madspild. Det blev foreslået, at det bliver gjort 
socialt uacceptabelt at spilde mad. Det handler imidlertid 
ikke alene om forbrugerne, men om hele værdikæden. 
Vi skal bruge mere data. Vi skal skabe cirkularitet. Vi skal 
reducere størrelse og lave styksalg. Vi skal genvurdere 
udløbsdatoer og krav om restlevetid. Og vi skal arbejde 
med nudging. Der er et vindue og et momentum lige nu for 
at få skabt den nødvendige forandring, og der er et ønske 
om at vise, at man handler. 

Runde 2: Kan smarte stregkoder bruges til at reducere 
madspild?

Nogle har ikke teknologien på plads, men i mange 
supermarkeder er scannerne klar. Man mangler dog at 
kunne håndtere data fra smarte stregkoder i butikkerne. 
Og så skal fødevareproducenterne i gang med at 
printe stregkoder på deres varer. Udfordringen er, at 
supermarkederne har gevinsten og leverandørerne 
omkostningen. Det er også en udfordring, hvis 
supermarkederne i Danmark går forrest med at stille krav, 
som ikke er i resten af Europa. Så bliver det dyrt. Nogle 
leverandører er imidlertid i gang med at teste det af 
hensyn til eksport. Og de har også en stor gulerod i form 
af den direkte kommunikationsmulighed med forbrugerne. 
Lægemiddelindustrien har indført 2D-stregkoder på 

baggrund af lovgivning. Deres erfaring er, at det primært 
er en stor investering til at starte med. Det er i øvrigt en 
investering, som nogle fødevarevirksomheder har erklæret 
sig parat til at tage. Det kan også øge fleksibiliteten 
hos leverandørerne, fordi print er nemmere at tilpasse 
end fortrykt emballage. Det er imidlertid afgørende, at 
dagligvarekæder og fødevareproducenter bliver enige om 
at indføre smarte stregkoder, og at der er samarbejde på 
tværs om at implementere det. 

Runde 3: Hvad er de andre muligheder i smarte 
stregkoder?

Man skal skelne mellem den information, der er brug 
for i købsøjeblikket, hvor informationen helst skal stå på 
emballagen, og den, man har brug for derhjemme. Og i det 
sidste tilfælde er der et stort potentiale gennem scanning 
af stregkoder, fx at oplyse om holdbarhed. Der er behov 
for at revidere lovgivningen vedrørende datomærkning. 
Smarte stregkoder bruges også til at optimere supply 
chain og styre fremstillingen, så den bliver mere effektiv. 
Derfor er det også attraktivt for producenterne. Vedrørende 
informationen til kunderne kan man online tilpasse sin 
information efter fx tidspunkt på døgnet eller tid til udløb 
af holdbarhed. Man kan også lave en direkte advarsel 
til de forbrugere, der er med i en loyalitetsklub, om 
tilbagekaldte varer, hvis GDPR tillader det. Man skal dog 
være opmærksom på, at 20 procent af danskerne ikke er 
digitale. Implementeringen kræver uddannelse og omstilling 
samtidig med, at smarte stregkoder kan gøre det nemmere 
for medarbejderne.

En række prominente navne, bla. Selina Juul (Stop Spild af Mad) deltog i paneldebatten til GS1 Forum 2022 hvor der bleve taget stilling 
til en række spørgsmål relateret til madspild.



GS1 Denmark
Vesterbrogade 149 DK-1620 København V 
T  +45 39 27 85 27  |  E  info@gs1.dk 
www.gs1.dk

Connect With Us GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL.  
All contents copyright © GS1 AISBL 2014

5

Runde 4: Hvordan kommer vi i gang?

Udviklingen er på vej. Der findes faktisk en hel del udstyr 
ude hos producenterne i dag, der godt kan printe smarte 
stregkoder på produkterne. Æg er et godt eksempel. Det 
handler om at tage et initiativ sammen. Vi skal arbejde 
målrettet henimod de gevinster, der er de største og 
nemmeste at opstå. Det er godt at sætte mål, men vi 
har brug for handling. Vi skal tænke implementering 
som en proces i flere led. Flere påpegede, at udviklingen 
skal drives af detailhandlen. Der er rigtigt meget af 
det nødvendige software på plads, og pharma har 
sammen med tobaksindustrien betalt en stor del af 
udviklingsomkostningerne. Lavere pris flytter handling, 
og smarte stregkoder kan skabe lavere priser på nogle 
produkter.

Mads Werge og Mads Kibsgaard: Sådan 
kommer vi videre med smarte stregkoder

Vi skal have flest mulige med i arbejde med at 
implementere smarte stregkoder for at reducere madspild. 
Det handler om detailhandlen, emballageindustrien, 
fødevareleverandører, interesseorganisationer og 
myndigheder. GS1 Denmark vil gerne tage initiativ til 
at være et neutralt samlingspunkt. Vi er godt på vej 
med dagens opbakning fra både supermarkeder og 
fødevareproducenter blandt andet. Norion vil drive 
sekretariatsfunktionen på samarbejdet og vil række ud til 
aktørerne efterfølgende. 

Per Ahlmann Andersen: Smarte stregkoder 
som nøgle i den cirkulære økonomi 

Der er nok potentiale i at begynde at samarbejde om 
det her. Hyldekanterne kan i øvrigt bruges til at aktivere 
forbrugerne. Det at identificere vare og opsamle 
information om dem er i dag baseret på en 40 år gammel 
teknologi. Først for 20 år siden begyndte vi for alvor at 
dele data. GS1 Denmark kan hjælpe både producenter 
og detailhandel med at gøre implementeringen af smarte 
stregkoder overskuelig ved at belyse behov for teknologi. 
GS1 bidrager nemlig med standarder til indsamling af data 
gennem hele værdikæden. EU’s digital produktpas bliver 
også baseret på GS1 standarder. Der kommer også et 
udvidet producentansvar for emballagen, som GS1 også får 
en rolle i. Tak for aktiv deltagelse på en god konference.

Mads Werge (Norion Consult) og Mads Kibsgaard (GS1 Denmark) Delte scenen i et oplæg om hvordan kommer igang med at bruge 
smarte stregkoder
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Hvor hurtigt skal Danmark indføre smarte 
stregkoder?

Tre gange under konferencen blev deltagerne bedt om at 
vurdere, hvor hurtigt de smarte stregkoder skal indføres 
i Danmark. Fra starten var der stor opbakning til at gøre 
det i alle butikker på alle varekategorier. Den opbakning 
steg i løbet af konferencen. Og de få deltagere, der mente, 
at Danmark skal afvente udenlandske erfaringer, blev 
overbeviste om, at vi skal i gang i Danmark. 

Konklusion på GS1 Forum 2022

Madspild er en lavthængende frugt, når det gælder at 
reducere klimabelastning. Alligevel har vi ikke for alvor 
kunne knække koden på, hvordan madspild reduceres 
gennem hele værdikæden. Men teknologi kan være en 
hjælp. Som det fremgik af konferencens formiddag, kan 
smarte stregkoder være et stærkt værktøj. Udenlandske 
erfaringer peger på betydelige muligheder for at reducere 
madspild med smarte stregkoder.  
 
Vi har gode muligheder for at komme i gang med 
at implementere smarte stregkoder i Danmark. 
Nogle har ikke teknologien på plads, men i mange 
supermarkeder er scannerne klar. Samtidig er flere og 
flere fødevareproducenter allerede i gang med at omstil-
le sig til at printe 2D-stregkoder for at høste alle de 
fordele, de smarte stregkoder byder på for forbrugerne, 
virksomhederne og samfundet. Der var tilslutning gennem 
hele værdikæden til at igangsætte et arbejde, hvor alle 
parter sætter sig sammen og lægger en plan for at indføre 
smarte stregkoder i Danmark. GS1 Danmark tilbød at tage 
initiativ til, at det arbejde kommer i gang. 

Clement Kjersgaard ledte debatten der fandt sted til GS1 Forum 2022.

Danmark bør indføre smarte stregkoder i alle dagligvarebutikker

Danmark bør generelt indføre smarte stregkoder med flere varekategorier

Danmark bør lave forsøg i enkelte butikker med en enkelt varekategori

Vi skal vente med at indføre smarte stregkoder, til der er flere udenlandske erfaringer

Hvor hurtigt skal Danmark indføre smarte stregkoder?

^ Afstemning blandt publikum fra dagen

Om GS1 Forum 
GS1 Forum er et initiativ skabt af GS1 Denmark, hvor et 

aktuelt samfundsemne belyses gennem oplæg, taler og 

debat. Målet med GS1 Forum er at bidrage til en positiv 

samfundsudvikling baseret på bedre liv og bæredygtig 

vækst.  
 
Om GS1 Denmark 
GS1 Denmark er den danske division af den globale 

standardiseringsorganisation GS1. Vi støtter alle aktører 

i forsyningskæden, og gør den mere effektiv, sikker og 

mindre omkostningsfuld. Vi opererer primært inden for 

detailhandlen og sundhedssektoren, hvor vi med vores 

standarder for sporbarhed og data øger fødevare- og 

patientsikkerheden i Danmark. GS1 er en neutral, not-for-

profit, FN-godkendt NGO.  

Se alle oplæg fra GS1 Forum 2022 på: 

www.gs1.dk/gs1-forum-2022-medier


