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Opgave
NR

ID nr. Indsatsområde

Tidsfrist

Titel

Kort beskrivelse (Formål, politisk baggrund og indhold)

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

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.

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

MFVMs
frist for
bestilling
(måned)

Universitetes
forventet frist
for leverance
(måned)

Forventet inddragelse

Bemærkninger
(Pipeline)

Eksterne parter
Mulige samarbejder
(vælg trin 1-5 i model (Danske/udenlandsk
for inputs fra faglige e universiteter)
bidrag fra eksterne
parter)

Rådgivning
Råvarer og Fødevarekvalitet
1.1
Råvarer og Fødevarekvalitet

Rapporter Løbende

Aftalt
i hht. Tidsplan

Ikke relevant

Videreførelse af
projekt 1-1 fra AP
2018.

Ikke relevant

Videreførelse af
projekt 1-2 fra AP
2018

Ikke relevant

Tilbagevendende
opgave for forskellige
overvågningsområde
r

Ikke relevant

Opgave bestili i 2017
og ikke afsluttet

2
1.2

Råvarer og Fødevarekvalitet

1.3

Råvarer og Fødevarekvalitet

1.4

Råvarer og Fødevarekvalitet

Rådgivning og
Muslinger m.m.
risikovurdering af
toksiske alger i muslinger
mm.
Revison af afgrænsning
af algeovervågningsområder i muslingebekendtgørelsen

Rådgivning

Notat

Løbende

Rådgivning

Notat

Løbende

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

Rådgivning

Møder og
skriftelige
bidrag

Løbende

1

1

1.5

Råvarer og Fødevarekvalitet

1
Rådgivning

Notater

Løbende

Ikke relevant
1

1.6

Råvarer og Fødevarekvalitet

Business-cases for
reduktion af madspil i de
forskellige fødevare
værdikædeled

Udvikling af informationsmateriale, der oplyser
Rådgivning
om, hvad de respektive brancher i
fødevareværdikæden kan ”spare” i kroner/tid ved
at reducere deres madspild, herunder inspiration
til hvordan de kan gøre det, samt hvor de kan
hente yderligere inspiration. Der skal udvikles
materiale for følgende brancher;
primærproducenter, detail- og engros,
servicesektoren (restauranter/offentlige
institutioner/catering).
Materialet skal tage udgangspunkt i det materiale,
der er udviklet til fødevarevirksomheder, og som
er beskrevet på arbejdsprogrammet for 2018. For
primærproducenter og fødevareproducenter
ønskes analyserne suppleret med et fokus på
fødevaretab. Opgaven kommer ikke til at
indeholde egentlige ressourceberegninger (er
KU/IFRO´s ekspertiseområde).

Notater/bu 1.3 2019
siness
cases

Ultimo 2019

Ikke relevant

Videreudvikling af
projekt 1-3 fra AP
2018. Det henviste
materiale fra AP 2018
er endnu ikke bestilt,
så det forventes at
denne opgave bliver
bestilt som en samlet
opgave for alle
brancher. Opgaven
kommer ikke til at
indeholde egentlige
ressourceberegninge
r. Dette er IFRO, KUs
ekspertiseområde

Ikke relevant

Opgave videreført fra
AP 2018

kke relevant

Ny opgave

2
1.7

Råvarer og fødevarekvalitet

Madspild i
servicesektoren

Undersøgelse af omfanget af madspild i
Rådgivning
servicesektoren skal ses i sammenhæng og som
opfølgning på madspildsopgaver på 2017
arbejdsprogrammet. Undersøgelsen skal bl. a.
forholde sig til en førstegangsundersøgelse lavet
for en række år tilbage, således at der er mulighed
for at sammenligne data og analysere en udvikling.

Rapport

Bestilt 05- Tidsfrist den
10-2018 01-02-2019

1
1.8

Råvarer og Fødevarekvalitet

Undersøgelse af nye
proteinkilders
funktionelle egenskaber,
fodereffektivitet og
potentialer ift. nye
fødevarer

Anbefalinger fra Det nationale Bioøkonomipanel
fra 6. juni 2018: Efterlevelse af anbefalingerne
bidrager til at "Indenfor 5 år kan alternative
danske proteinprodukter
med bedre miljø- og klimaaftryk matche
eksisterende proteinprodukter på både pris og
kvalitet på centrale markedsområder indenfor
foder og fødevarer”.

Rådgivning

Afklares
senere

Afklares
senere

1

1.9

Råvarer og Fødevarekvalitet

Udredning til belysning
af om eksisterende
sporbarhedssystemer
tilstrækkeligt kan
håndtere nye
proteinprodukter til
fødevarer og foder

Anbefalinger fra Det nationale Bioøkonomipanel
fra 6. juni 2018 som for opgave 1.8

Rådgivning

Afklares
senere

Afklares
senere

1.10

Råvarer og Fødevarekvalitet

Undersøgelse af hvilke
typer proteiner der
efterspørges af fødevare
og fodersektoren.

Anbefalinger fra Det nationale Bioøkonomipanel Rådgivning
fra 6. juni 2018 som for opgave 1.8.
Involvering af relevante erhvervs- og
rådgivningstjenester mhp at afdække hvilket
råvaregrundlag, kvalitet og sammensætning der er
efterspørgsel efter af foder- og fødevaresektoren

Afklares
senere

Afklares
senere

Ikke relevant

Ny opgave

Ikke relevant

Ny opgave

1

1

1.11

Råvarer og Fødevarekvalitet

Kødkvalitet ved
Analyse af kødkvalitet ved kyllingediæt fx med
græsbaseret kyllingediæt forskellige niveauer af græsbaseret
proteinkoncentrat.

Rådgivning

Rapport

Forventes Afklares
bestilt i
senere
2018

1.12

Råvarer og Fødevarekvalitet

Efterspørgsel og
afsætning af
kvalitetsfødevarer

Med henblik på at afdække barrierer for udvikling Rådgivning
og produktion af kvalitetsfødevarer gennemføres
et projekt med afsæt i workshop afholdt i
efteråret 2017.

Rapport

Forventes
bestilt i
2018

Videreførelse af
projekt 1-6 i AP 2018

1
jan-19

Ikke relevant

1
Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer

Videreførelse af
projekt 2-8 i AP 2018

2.1

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

Kvalitetsindeks 2019

Videreførelse af kvalitetsindeks 2014-2018.
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 primært af
data fra spørgeskemaundersøgelser, men i 2017
har MAPP forsøgt at koble indekset med et såkaldt
”scannerprojekt” – se nedenstående opgave – der
handler om at monitorere udviklingen i salg af
kvalitetsfødevarer baseret på scannerdata.
Kvalitetsindeks er en del af Madkulturens
Madindeks, 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.

Overvågnin
g og
informatio
n

feb-19

dec-19

2.2

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

Forbrug af
kvalitetsfødevarer

Der ønskes en videreudvikling af
Rådgivning
”Scannerprojektet”. Der ønskes en videreudvikling
af ”Scannerprojektet”, hvor MAPP analyserer på
udviklingen af forbruget i kvalitetsfødevarer ud fra
udviklingen i et antal definerede
kvalitetsparametre (koblet op på segmenteringen
af forbrugerne i ”kvalitetsindekset” – se
ovenstående) for detailhandlen. Det er væsentligt,
at der opereres med et dynamisk
”kvalitetsbegreb”.
I lighed med GfK-consumerscan indhentes
scannerdata på ”kvalitetsfødevarer”, og der
foretages en undersøgelse af, hvordan
forbrugerne gradvist udvikler deres
forbrugsmønster ift. kvalitetsfødevarer. Arbejdet
kan inspireres af det eksisterende arbejde vedr.
økologi.

Rapport

apr-19 Påbegyndelse
i 2017 og
videreudviklin
g i løbet af
2018 og 2019,
hvor
hovedvægt
ifht.
analysedelen
ligger i 2019

Ikke relevant

Videreførelse af
projekt 2-6 i AP 2018.
Bestilles i samarbejde
med Madkulturen

Ikke relevant

Videreførelse af
projekt 2-7 I AP 2018
Bestilles i samarbejde
med Madkulturen

Ikke relevant

Ny opgave

2

2
2.3

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

Råd til at lykkes med at
undgå at overspise samt
til at vælge passende
portionsmængde

Der er behov for at få belyst hvilke strategier, der Rådgivning
virker i forhold til at lykkes med at spise/drikke
passende portioner. Resultaterne skal bruges i
forbindelse med et projekt under
Måltidspartnerskabet vedr. passende
portionsstørrelser.

Rapport
samt eartikel

jan-19

sep-19

1

2.4

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

Målrettet
Regeringen har stort politisk fokus på at flere unge
kommunikation til unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. FVST har
på erhvervsuddannelser ligeledes gennem en årrække fokuseret på
målgruppen idet de lever mindre sundt end unge
der går i gymnasiet. Gennem de sidste tre år har
FVST oparbejdet viden om målgruppen gennem
forskning hos AU MAPP, herunder viden om unges
kendskab til sund mad, motivationsfaktorer, faglig
selvopfattelse og foretrukne
kommunikationskanaler. FVST ønsker en
videreførelse af dette i 2019 for at målrette
indsatser og materialer til unge på
erhvervsuddannelser bedst muligt. FVST ønsker, at
konkretisere projektet nærmere i samarbejde med
AU MAPP efter modtagelsen af resultatet af dette
års forskning i ultimo 2018.

Rådgivning Rapport
med
forskningsind
hold

feb-19

dec-19

2.5

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

Udviklingen i
Projektet har til formål, at dokumentere
portionsstørrelser på det udviklingen i pakkestørrelser for produkter, hvor
danske marked
salgsenheden med rimelighed kan antages at
svare til forbrugsenheden. Projektet har ligeledes
til formål at afdække forbrugernes vaner og
opfattelser i forhold til portioner og
portionspakkede produkter.
Målrettet
Ifølge regeringsstrategien skal der fokuseres på en
kommunikation til
at være sund og aktiv længst muligt. Der vil ske en
borgere 65+ med fokus opfølgning på et projekt fra 2018, hvor der
på mænd
arbejdes på at finde den bedst mulige måde at
kommunikere på. I 2019 vil der være fokus på
mænd.

Rådgivning Rapport
med
samt eforskningsind artikel
hold

jan-19

sep-19

Bidrag til analyse af
barriere og potentialer
for at udbrede det
økologiske spisemærke

Rådgivning
med
forskningsind
hold

Ikke relevant

Videreførelse af
projekt 2-5 på AP
2018

Ikke relevant

Ny opgave

Ikke relevant

Ny opgave

Ikke relevant

Opgaven er startet
op i 2018, og følges
op i 2019 med en
kvantitative
opfølgning og
forbrugerundersøgels
en

1

2.6

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

2.7

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

1
Rådgivning Rapport
med
forskningsind
hold

feb-19

dec-19

Kvalitativ jan-19
analyse hos
erhvervet
og
nøgleperso
ner i
branchen

dec-19

1
Opfølgning på anbefalinger fra Økologisk
Erhvervsteam (april 2017) vedr. udbredelsen af
det økologiske spisemærke i Horeca-segmentet,
herunder forlystelsesparker o.l. Del 1 indeholder
en kvalitativ og en efterfølgende kvantitativ
analyse. Del 2 undersøges delvist gennem
interviews med grossisterne og delvist gennem
interviews med Horeca aktørerne om
grossisternes indflydelse på deres valg af råvarer.
Del 3 undersøges gennem en surveyundersøgelse
med forbrugere, der spiser ude mindst en gang om
måneden.

1

Mad og måltidsvaner

3.1

Forbrugeradfærd og
præferencer for fødevarer

Forskningsprojekt
Opfølgning, evaluering om implementering af
Rammer om det gode
FVSTs officielle anbefalinger på rammer om det
måltid i daginstitutioner gode måltid (2018) i daginstitutioner.
med DPU/AU. Step 2
videreførelse.

Rådgivning Rapport
med
forskningsind
hold

jan-19

dec-20

Ikke relevant

1

Videreførelse af
projekt 3.3 i AP 2018

