Arbejdsprogram for AU Fødevarer og Forbrugeradfærd 2020 (14.11.2019)
Opgave
NR Indsatsområde

Tidsfrist
Ydelseskategori
(f.eks.
rådgivning,
overvågning,
beredskab)

Leverance
(f.eks. notits,
notat,
vidensyntese
osv)

MFVMs
frist for
bestilling
(måned)

Universitetes
forventet frist
for leverance
(måned)

Forventet inddragelse

Titel

Kort beskrivelse (Formål, politisk baggrund og
indhold)

Eksterne parter
(vælg trin 1-5 i
model for inputs fra
faglige bidrag fra
eksterne parter)

Mulige
samarbejder
(Danske/udenlands
ke universiteter)

Produktions-områder/ opdrætsanlæg
for toskallede blød-dyr

Sanitary survey på
Rådgivning
produktområder/opdrætsanlæg for
toskallede bløddyr. I fase 2 adresseres alle
sandsynlige kilder til fækal forurening,
forårsaget af mennesker og dyr samt
forslag til et forskningsbaseret
prøveudtagningsprogram, baseret på en
vurdering af de nævnte risici, med
udpegning af repræsentative
prøveudtagningspunkter.

Rapporter Løbende Aftalt
i hht. Tidsplan

2 Ikke relevant

2 Råvarer og Fødevarekvalitet

Rådgivning og risikovurdering af
toksiske alger i muslinger mm.

Der er behov for, at Fødevarestyrelsen kan Rådgivning
få rådgivning i forhold til problematiskker
vedr.toksiske alger helt generelt - fx. hvis
virksomheder ønsker at sammenlægge
vandindtag, nye algelaboratorier skal
etableres, konkrete fund af toksiske alger
mv.

Notat

Løbende Løbende
leverancer

1 Ikke relevant

3 Råvarer og Fødevarekvalitet

Revison af afgrænsning af
algeovervågnings-områder i muslingebekendtgørelsen

Når der udlægges nye
Rådgivning
produktionsområder, skal der være
tilhørende algeovervågningsområder. Der
er behov for videnskabelig rådgivning i den
forbindelse, for at sikre, at
algeovervågningsområderne er homogene
i forhold til forekomst af toksiske alger, og
at prøveudtagningen dermed bliver
repræsentativ.

Notat

Løbende Løbende
leverancer

1 Ikke relevant

Rådgivning
Råvarer og Fødevarekvalitet
1 Råvarer og Fødevarekvalitet

4 Råvarer og Fødevarekvalitet

Deltagelse i arbejdsgruppe i EU regi om
guideline til prøveudtagning ved
overvågningen af toksiske alger ved
muslingeovervågningen

Der er blevet udarbejdet en guideline i EU Rådgivning
regi om prøveudtagning i relation til
toksiske alger. I den forbindelse har der
været behov for deltagelse af fageksperter
fra AU. Der kan i 2020 fortsat være
spørgsmål vedr. denne vejledning, hvor
Fødevarestyrelsen kan få behov for input.

Møder og
skriftlige
bidrag

Løbende Løbende
leverancer

1 Ikke relevant

5 Råvarer og Fødevarekvalitet

Vurdering af nye algearter

Fødevarestyrelsen har behov for
Rådgivning
rådgivining med hensyn til, om der er nye
arter af toksiske alger, som skal dækkes af
muslingeovervågningen, eller om
gældende aktionsværdier eller liste over
toksiske alger i hygiejnevejledningen skal
ændres.

Notater

Løbende Løbende
leverancer

1 Ikke relevant

6 Råvarer og Fødevarekvalitet

Nuværende viden om
forskningsresultater og
forskningsklynger inden for madspild og
fødevaretab

7 Råvarer og Fødevarekvalitet

Effektanalyse af FVSTs tiltag rettet mod Projektet har sigte på effektoptimering, og Rådgivning
små virksomheder, med særlig fokus på skal afdække de sandsynlige effekter af de
deres udfordringer i opstartsfasen
tiltag som Fødevarestyrelsen kommer til at
tage som en del af den ”småskalapakke”,
der er under udformning, og som en del af
det igangværende Fødevareforlig 4

Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer

Afdække igangværende dansk og
Rådgivning
international forskning inden for
fødevaresystemer, fødevareteknologi,
logistik og forædling med henblik på at
understøtte udvikling af innovative og
effektive løsninger til forebyggelse af
madaffald, madspild og fødevaretab. Der
ønskes en analyse på engelsk af danske og
internationale forskningsklynger, der har
berøring med forebyggelse og reduktion af
madspild og fødevaretab. Som eksempel
kan nævnes Wagening i Nederlandene.
Analysen kan have karakter af en
netværksanalyse med udgangspunkt i
publikationer om fødevaresystemer,
fødevareteknologi, logisitik og forædling.
Analysen skal være først skridt i retning af
at etablere af et forskningsfællesskab. Der
er ikke tale om en undersøgelse af
nationale og internationale kortlægninger
af omfanget madspild/madaffald og
fødevaretab.

Rapport

Januar

Formentlig Under
en rapport. afklaring

maj-20

1 Ikke relevant

dec-20

1 Ikke relevant

1 Forbrugeradfærd og
–præferencer for fødevarer

Effekter af ernærings- og
sundhedsanprisninger

Projektet skal belyse:
* Forbrugeres holdning til brug af
ernærings- og sundhedsanprisninger på
produkter, der har en samlet ringe
ernæringsmæssig sammensætning.
* Hvorfor fravælger nogle forbrugere
nøglehulsmærkede produkter.
* Hvordan påvirker mærkning som fx er
ernærings- og sundhedsanprisninger
forbrugernes villighed til at købe friske
grøntsager.
* Hvordan påvirker mærkning som fx er
ernærings- og sundhedsanprisninger
forbrugernes villighed til at købe friske
grøntsager

Rådgivning

Rapport

feb-20

okt-20

1 Ikke relevant

2 Forbrugeradfærd og
–præferencer for fødevarer

Forbrugsvaner for snacks, søde
sager/drikke og convenience- food

Projektet skal belyse:
Rådgivning
* Forbrugeradfærd i forhold til snacks,
søde sager og sukkersødede læskedrikke.
Det ønskes undersøgt hvorledes forskellige
segmenter i befolkningen forbruger
snacks, søde sager og sukkersødede
læskedrikke.
* Danskernes brug af convenienceprodukter. Det ønskes undersøgt, i hvor
stort omfang forskellige segmenter i
befolkningen bruger convenienceprodukter, herunder om der er forskelle
mellem land-by og øst-vest i Danmark,
hvilken type convenience produkter der
bruges, samt om de forskellige segmenter
i befolkningen interesserer sig for
sundhed, når de vælger produkterne.

Rapport

jan-20

dec-20

1 Ikke relevant

3 Forbrugeradfærd og
–præferencer for fødevarer

Kvalitetsindeks 2020

Videreførelse af kvalitetsindeks 2014-2019. Rådgivning
Kvalitetsindeks er en vigtig del af
monitoreringen af udviklingen i
efterspørgslen af kvalitet samt til at forstå
dynamikkerne i efterspørgsel og
værdisætning. Kvalitetsindeks består af
data fra spørgeskemaundersøgelser samt
GfK scannerdata. Kvalitetsindeks spiller
sammen med Madkulturens Madkulturundersøgelse, som danner grundlag for
debat såvel som vidensgrundlag om
danskerne måltidsvaner og for nye
initiativer til fremme af efterspørgslen på
kvalitetsfødevarer samt monitorering af
udviklingen på markedet for
kvalitetsfødevarer med en stadig større
sikkerhed.

Rapport

4 Forbrugeradfærd og
–præferencer for fødevarer

Befolkningens interesse og adfærd i
forhold til bæredygtighed

Fødevarestyrelsen vil i 2019 og 2020
Rådgivning
vejlede befolkningen mere om, hvorledes
kosten kan sammensættes således at den
er både sund og bæredygtig. I forbindelse
med kommunikationen af disse budskaber
er det vigtigt at vide mere om
målgruppen. Følgende ønskes belyst:
Hvilke segmenter af befolkningen
interesserer sig for at spise bæredygtigt.
Hvilke segmenter af befolkningen har
ændret adfærd på baggrund af viden om
bæredygtighed og hvilke har ikke, samt i
begge tilfælde hvorfor. Hvilke mere
bæredygtige fødevarer fx bælgfrugter og
grøntsager, hybridprodukter eller mere
bæredygtige kødprodukter som fjerkræ
kan bedst accepteres som erstatning for
mindre bæredygtige fødevarer fx oksekød.

Rapport

1. kvartal

jan-20

dec-20

Bestilles i
samarbejde
med
Madkulturen

maj-20

1 Ikke relevant

5 Forbrugeradfærd og
–præferencer for fødevarer

Hvordan motiveres og engageres
mænd 55+ til sunde(re) spisevaner?

6 Forbrugeradfærd og
–præferencer for fødevarer

Forbrugerundersøgelse om
holdbarhedsmærkning

Ifølge regeringsstrategien skal der
Rådgivning
fokuseres på en at være sund og aktiv
længst muligt. I 2019 blev en 2-årig
opgave bestilt med fokus på mænd 55+,
dette er del 2, med fokus på, hvordan
målgruppen selv ønsker at blive støttet ift
sunde madvaner.
Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i, Rådgivning
hvordan vi forbedrer forbrugernes
forståelse af holdbarhedsmærkningerne.
Vi ønsker at teste en række muligheder af i
forhold til, hvilken slag
forbrugerinformation, som vil have den
største effekt i forhold til at forbedre
forbrugernes forståelse af forskellen på de
to datomærkninger. Dette skal danne
grundlag for udformningen af en senere
oplysningskampagne om forskellen på de
to holdbarhedsmærkninger. Samtidig
kunne vi godt tænke os at teste nogle
visuelle ting af, såsom et piktogram af, at
en fødevare stadig kan spises eller bør
kasseres, for at se, om piktogrammer på
fødevarer vil kunne hjælpe på
forbrugernes forståelse af
holdbarhedsmærkerne. Dette vil på
længere sigt kunne danne grundlag for
indførelsen af en frivillig mærkning med
piktogrammer, som skal illustrere
holdbarheds-mærkningernes betydning.

Rapport

apr-19

dec-20

1

Rapport

jan-20

dec-20

1 Ikke relevant

Opfølgning, evaluering om
Rådgivning
implementering af FVSTs officielle
anbefalinger på rammer om det gode
måltid (2018) i daginstitutioner. Projektet
er allerede igangsat i 2019 og videreføres.

Rapport

jan-20 Første halvår
2022

Mad og måltidsvaner
1 Mad og måltidsvaner

Forskningsprojekt Rammer om det
gode måltid i daginstitutioner med
DPU/AU. Step 2 videreførelse.

1 Ikke relevant

2 Mad og måltidsvaner

Tilvænning og vaner i forhold til sød
smag

Forskning (medfinansierede projekter)
Råvarer og Fødevarekvalitet
1
2
3
4
5

Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer

Mad og måltidsvaner
1
2
3
4
5

Grundlægger produkter med sødestoffer Rådgivning
og sukker præferencer for fødevarer, der
smager sødt eller vil indtag af produkter
med sødestoffer og sukker være med til at
grundlægge en vane om at kosten skal
være sød.

Rapport

jan-20

dec-20

1 Ikke relevant

