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Indledning 
I 2021 har medlemmerne især brugt tid på at eksekvere projekter i regi af Rådet for 
sund mad. Vi er for alvor gået fra etablering af Rådet til at udføre indsatser, der skal 
bidrage til vores vision om, at alle spiser sundere.  
 
Året startede ud med, at Fødevarestyrelsen offentliggjorde De officielle Kostråd – godt 
for sundhed og klima. Det har præget vores arbejde i Rådet, da vi baserer vores 
arbejde på De officielle Kostråd. Derfor har vi flere gange mødtes i regi af Rådet for at 
diskutere og komme med input til, hvordan kostrådene kan komme ud at leve. 
 
2021 var det sidste år i Rådets første strategiperiode. Derfor har arbejdet med at 
opdatere strategien fyldt meget hos især bestyrelse og sekretariatet. Da vi mødtes til 
årets første fysiske medlemsmøde i september, var strategien på programmet. Her 
kom Rådets medlemmer med input til strategien, så den også fremadrettet afspejler 
medlemmernes ønsker til vores samarbejde i Rådet. 
  
I 2021 har vi også prioriteret at mødes på tværs af organisationer til medlems- og 
netværksmøder. Vores onlineformat spissundereLIVE, som blev udviklet under 
nedlukningen i foråret 2020, var også relevant i 2021. Formatet er et godt supplement 
til vores fysiske møder, når vi ønsker let adgang, uanset hvor i landet man arbejder fra.   
  
 

Rådets initiativer 
I Rådet for sund mad var 2021 især præget af, at mange af Rådets projekter er i fuld 
gang med at blive eksekveret takket være engagerede projektledere og projektgrupper. 
 
I 2021 har Rådets projektportefølje bestået af:  
 
GENERATION SUND 
Maddag  
Madlegestue  
Sundere 0-16-årige i kommunen  
 
DANSKERNES MADVANER 
Bælgfrugternes Dag 
Frugt og grønt i et sundheds- og klimaperspektiv  
Ja tak, lidt mindre  
spissundereSCENEN 
Sundere og mere klimavenlige hverdagsretter  
Klimaanprisninger  
Viden om vægtstatus, mad- og måltidsvaner  
 
MÅLTIDER SOM VELFÆRD 
Sund og klimavenlig mad i de professionelle køkkener 
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Resultater fra udvalgte projekter 
Klimaanprisninger  
I september 2021 kunne projektgruppen med DSK som projektleder offentliggøre 
Vejledning om brug af generiske klimaanprisninger og kostråd til at fremme sundere 
valg i forbindelse med Fødevaredagen. Formålet med vejledningen er at give nogle 
enkle eksempler på, hvordan generiske klimaanprisninger og kostråd kan bruges med 
henblik på at fremme fødevarer med et lavere klimaaftryk, der samtidig er sundere. 
Eksemplerne kan bruges af spisesteder, detailbutikker, ved internethandel (fjernsalg) 
og på virksomheders hjemmesider og i deres markedsføring. 
 
Madlegestue 
Projektgruppen har udarbejdet en forundersøgelsen, der skal styrke vidensgrundlaget 
og dermed skabe de bedste forudsætninger for at kunne udvikle en målrettet og 
kvalificeret indsats i dagplejen med mad og måltider som omdrejningspunkt. Den 
skriftlige fremstilling af undersøgelsen stiller skarpt på behov, muligheder og barrierer 
for en mad- og måltidsindsats i dagplejen. 
 
Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener  
Som del af projektet har forskere fra Aarhus Universitet og Københavns 
Professionshøjskole undersøgt, hvordan de professionelle køkkener er rustet til 
madlavning efter De officielle Kostråd, samt hvilke værktøjer de finder vigtige. 
Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort i en rapport i december 2021. 
Rapporten er et godt afsæt til at udvikle nye værktøjer og initiativer til 
madprofessionelle og beslutningstagerne.  
 
Sundere 0-16-årige i kommunen  
Projektgruppen gennemførte en workshop i september 2021 for praktikere og fagfolk i 
kommunerne, dvs. medarbejdere fra relevante forvaltninger og fra skoler, institutioner 
mm., der er i kontakt med børnene og deres familier i hverdagen, samt andre lokale 
aktører. Formålet er at konkretisere, kvalificere og styrke designet af 
partnerskabsprojektet ved at få belyst metoder og indsatser til implementering af 
anbefalingerne fra de fire forebyggelsespakker i kommunerne. 
  
Viden om vægtstatus, mad- og måltidsvaner 
I 2021 blev grundlaget for rapporten om danskernes vægtstatus, mad- og måltidsvaner 
udført. Rapporten samler de forskellige kilder, der findes om danskernes vægtstatus, 
mad- og måltidsvaner og sammenfatter, det vi ved på baggrund af de udvalgte kilder. 
Som supplement til en skriftlig fremstilling samles kilderne i en søgbar database på 
Rådets hjemmeside. Rapporten forventes færdig i løbet af forsommeren 2022.  
 

Årsmøder 2021 
COVID-19 påvirkede også i 2021 mulighederne for at mødes fysisk. Rådets årsmøde, 
som sædvanligvis holdes fysisk i foråret, blev delt op i tre arrangementer, hvoraf to 
blev afholdt online pga. forsamlingsrestriktioner.  

https://raadetforsundmad.dk/generiske-klimaanprisninger-skal-gore-forbrugernes-valg-af-fodevarer-lettere/
https://raadetforsundmad.dk/viden/projekt/madlegestue-mad-og-maltider-i-dagplejen/
https://raadetforsundmad.dk/ny-rapport-favoritvaerktojer-i-professionelle-kokkener/
https://raadetforsundmad.dk/viden/initiativ/sundere-0-16-aarige-i-kommunen/
https://raadetforsundmad.dk/viden/projekt/viden-om-vaegtstatus-mad-og-maaltidsvaner/
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Det første online møde i april var Rådets generalforsamling. Her satte vi også fokus på, 
hvordan COVID-19 påvirkede danskernes madvaner. Derudover diskuterede 
bestyrelsen, hvordan Rådet fortsat kan spille en vigtig rolle ift. fremme af sunde mad- 
og måltidsvaner i en tid, hvor COVID-19 fylder dagsordenen. 
 
I juni samlede vi igen Rådet online til et spissundereLIVE arrangement under emnet 
Færre kalorier for pengene. Her kom Susanne Tøttenborg, Anne Glad og Ulla Toft med 
forskellige vinkler på fordele og udfordringer ved at gøre portioner lidt mindre. 
 
I september kunne vi igen mødes uden restriktioner til et fysisk møde i CPH Food 
Space. 2021 var sidste år i Rådets første strategiperiode. Rådets medlemmer brugte 
mødet til at komme med input til en justering af Rådets strategi.  
 
Læs mere om strategien herunder. 
 

   

    
Stemningsbilleder fra medlemsmødet i september 2021 
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Strategi 2022-24  
 
Rådets første strategiperiode udløb ved udgangen af 2021. Medlemsmødet i september 
blev derfor dedikeret til at gøre status og diskutere, hvad vi ville justere for sammen at 
levere på vores vision om, at ‘Alle spiser sundere’. Her fik medlemmerne mulighed for 
at give input til bestyrelsens arbejde med strategi for perioden 2022-2024. 
 
Som da Rådet blev etableret, er der mange udfordringer i krydsfeltet mellem mad, 
måltider og sundhed er komplekse og kræver en indsats på flere niveauer for at skabe 
positive forandringer. Rådet for sund mad er sat i verden som et tværsektorielt 
offentligt-privat samarbejde, der mobiliserer alle kræfter, der vil bidrage til en national 
indsats for sund mad og sundere måltider i Danmark.  
 
Det er fortsat et strategiske indsatsområde for Rådet for sund mad i perioden 2022-24 
at samle aktørerne om Rådets tre programmer og sammen igangsætte samarbejder og 
koordinerede indsatser, der understøtter Rådets vision om, at alle danskere kommer 
til at spise sundere. De tre programsamarbejder skal endvidere spille direkte ind i 
Rådets strategiske indsatsområder, og bidrage til at sætte mad, måltider og sundhed 
på dagsorden og gøre Rådet kendt for at sammenkæde mad og måltider med sundhed 
 
Det betyder blandt andet en øget indsats for, at Rådets arbejde bliver synligt og 
anerkendt blandt beslutningstagere, meningsdannere, fonde og andre relevante 
aktører, der ligesom Rådet arbejder med og kerer sig om danskernes sundhed i 
relation til mad og måltider. Ambitionen er, at vi skal have madsundhed på den 
offentlige dagsorden.  
 
 

Netværksarrangementer 
I løbet af 2021 har Rådet afholdt mange og velbesøgte netværksaktiviteter for både 
medlemmer og eksterne aktører.  
 
I 2021 har vi holdt flere medlemsmøder med fokus på De officielle Kostråd – godt for 
sundhed og klima. Her har formålet især været at inddrage Rådets medlemmer med 
henblik på, hvordan vi sammen og hver for sig kan bidrage til at få kostrådene ud at 
leve – både via kommunikation til forbrugerne og kostråd til professionelle køkkener. 
 
Udover medlemsmøderne, hvor vi mødes om skiftende emner og dagsordener, 
afholder Rådet også løbende netværksaktiviteter med faste tematikker: 
 
I Netværk for kritisk tænkning mødtes interesserede medlemmer til netværksmøder 
med temaer relateret til kritisk tænkning på mad- og sundhedsområdet. Formålet med 
netværket er erfaringsudveksling, så deltagerne bedre kan navigere i debatten om mad 
og sundhed på sociale medier. I netværket kan medlemmerne stå sammen om at skabe 
modvægt til de mange myter og misforståelser, der florerer om madsundhed. 
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Rådet inviterede både medlemmer og eksterne aktører til netværksarrangementer med 
fokus på mad og læring. Til disse arrangementer var formålet at fremme 
forskningsbaseret og anvendelsesorienteret vidensdeling og dialog på tværs af 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner, forskellige videnskabsretninger og blandt alle 
interessenter på mad- og sundhedsområdet.  
 
I 2021 gik flere af Rådets partnere sammen om at skabe et forum for sparring og 
netværk med fokus på Børn & Mad. Netværket er målrettet de af Rådets partnere, der 
har interesse i og arbejder med mad og måltider i daginstitutioner, skoler, 
fritidsinstitutioner og lignende. Målet er, at netværket bidrager til at skabe bedre 
synergi mellem de mange initiativer, der findes på området og deler nyeste viden på 
området. 
 
I løbet af 2021 har vi bl.a. afholdt møder om: 

• Effekten af maddannende aktiviteter (Mad & Læring) 

• Færre kalorier for pengene (medlemsmøde) 
• Hvordan får vi alle til at spise sundere? (medlemsmøde) 
• Hvordan lærer vi børn om mad / sundhed / ernæring? (Børn & Mad) 

• Hvordan taler vi om overvægt (Kritisk Tænkning) 
• Mad, læring og trivsel i et familieperspektiv (Mad & Læring) 

• Sundhedsformidling via podcast (Kritisk Tænkning) 
 
I 2020 lærte vi værdien af at afvikle nogle af vores netværksarrangementet online i 
vores spissundereLIVE format. Flere af arrangementerne i 2021 blev derfor også 
afviklet i Rådets spissundereLIVE-koncept, så flere havde mulighed for at deltage. Vi 
vil også fremover fortsætte med spissundereLIVE som supplement til fysiske møder. 
 

   
”Studiet” til et af vores spissundereLIVE-arrangemente, hvor Anne Glad, Ulla Toft og Susanne Tøttenborg diskuterer portionsstørrelser 
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Kommunikation 
Kommunikationen om de forskellige initiativer via projektdeltagerne en vigtig del af 
Rådets kommunikationsstrategi. Her kan vi fremhæve Maddag, der igen i 2021 fik flot 
presseomtale, da de fejrede det fælles måltid i daginstitutioner i september. 
 
Ja tak, lidt mindre har planlagt og gennemført kommunikationsindsatser i 2021 med 
flotte resultater, der både skabte opmærksomhed om indsatsen for mindre portioner 
og for Rådet. Da de i starten af 2021 gik ud med opfordringen om, at ”Mindre pakker 
og portioner skal gøre det nemmere for danskerne at holde vægten” steg antal 
sidevisninger på Rådets hjemmeside med mere end 20.000 sammenlignet med forrige 
periode.  
 
Det er med andre ord utrolig værdi- og effektfuldt, når vi kommunikerer sammen i 
vores initiativer. 
 
Udover den daglige kommunikation med forskellige medlemmer via mail og telefon, 
har sekretariatet en struktureret kommunikation med Rådets medlemmer gennem 
nyhedsbrev til medlemmer. Her kan medlemmerne læse om bl.a. arrangementer i 
Rådet, nye projekter, resultater fra igangværende og afsluttede projekter ligesom 
Rådets medlemmer selv kan komme med invitationer til egne arrangementer eller 
orientere om relevante nyheder fra egen organisation.  
 
Ca. 8-10 gange årligt sender sekretariatet et nyhedsbrev ud, som alle der er 
interesserede kan abonnere på. Heri er invitationer til begivenheder, som er åbne for 
alle, og nyheder om Rådet og Rådets projekter. 
  
Rådet bruger LinkedIn til at styrke kommunikationen til og med både Rådets egne 
medlemmer og øvrige interessenter, der arbejder med mad, måltider og sundhed. Vi 
har set en flot tilslutning til LinkedIn i løbet af 2021 og får god respons og engagement 
på vores opslag. I 2021 kom Rådet også på Facebook og Instagram, som bruges efter 
behov. 
 
 

Nye medlemmer 
I 2021 kunne vi byde Hotel- og Restaurantskolen velkommen som medlem af Rådet. 
Fra årsskiftet 2022 kunne vi også byde Horesta velkommen tilbage. 
 
 

Årets resultat 
Rådets revisor, REVINORD, har revideret årsregnskabet for SPIS SUNDERE DK - 
Rådet for sund mad for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
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Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er revisors opfattelse, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af Rådets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Årsrapporten 2021 udviser et driftsresultat på 112.026 DKK 
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SPIS SUNDERE DK 
Rådet for sund mad 
 
Opdateret 8. april 2022 
 
Slagtehusgade 11, 1. sal 
1715 København 
 
Telefon:  +45 28 77 41 00 
CVR:  DK-34 77 11 62 
 
info@raadetforsundmad.dk 
raadetforsundmad.dk 

mailto:info@raadetforsundmad.dk
http://www.raadetforsundmad.dk/
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