Arbejdsprogram for AU Fødevarekvalitet og Forbrugeradfærd 2022
Opgave
NR ID nr. Indsatsområde

1 Råvarer og Fødevarekvalitet
1
1-1 Råvarer og
Fødevarekvalitet

6

Tidsfrist

Titel

Kort beskrivelse (Formål, politisk baggrund og indhold)

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

Sanitary survey i
produktions-områder/
opdrætsanlæg for
toskallede bløddyr

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
Evt. politisk
(f.eks. notits, aftale [angiv
notat,
hvilken]
vidensyntese
osv)

FVMs
frist for
bestilling
(måned)

Universitetes
forventet frist
for leverance
(måned)

Rapporter

Løbende

Aftalt
i hht. Tidsplan

2 1-2

Råvarer og
Fødevarekvalitet

Rådgivning og
Muslinger m.m.
Rådgivning
risikovurdering af toksiske Der er behov for, at Fødevarestyrelsen kan få
alger i muslinger mm.
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

Notat

Løbende

3 1-3

Råvarer og
Fødevarekvalitet

Revison af afgrænsning af
algeovervågnings-områder
i muslingebekendtgørelsen

Notat

Løbende

4 1-4

Råvarer og
Fødevarekvalitet

Deltagelse i arbejdsgruppe I forbindelse med møder i EU-regi har FVST
i EU-regi om guideline til brug for rådgivning fra AU
prøveudtagning ved
overvågningen af toksiske
alger ved
muslingeovervågningen.

Møder og
skriftelige
bidrag

Løbende

5 1-5

Råvarer og
Fødevarekvalitet

Notater

Løbende

1-6

Råvarer og
Fødevarekvalitet

Rådgivning
Vurdering af nye algearter Fødevarestyrelsen har behov for rådgivning
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.
Ligesom for Sanitary Surveys ønskes
Vurdering af nye
Rådgivning
algeovervågningsprøveudt udpegning af representative
agningssteder
prøveudtagningssteder. Dvs. finde det bedste
sted i et algeovervågningsområde at
monitorere for alger, altså der hvor algerne
først detekteres. Derudover ønskes et punkt
for hvor algerne slipper, altså hvor de sidst ses.
Dette så man kan udtale sig om hvornår en
evt. opblomstring har forladt et område.

Rapporter

Løbende

Når der udlægges nye produktionsområder,
Rådgivning
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.
Rådgivning

Aftalt
i hht. Tidsplan

8

9

1-8 Forbrugeradfræd og
præferncer for
fødevarer

1-9

Jordbrugssystemer og
Bæredygtighed

Kortlægning af
eksisterende data om
"grønne" anprisninger og
målemetoder heraf

Som led i, at FVST kan vejlede virksomheder Rådgivning
bedre om korrekt anvendelse af "grønne"
anprisninger for at undgå green washing og
vildledning af forbrugerne, samt for at FVST
selv kommer i besidelse af metoder til
kontrollen heraf, ønskes en kortlægning af
allerede eksisterende forskning på området
samt et overblik over gyldige metoder til at
dokumentere/kontrollere "grønne"
anprisninger, herunder en validering af dissse.
Det skal munde ud i en form for positiv liste,
som virksomheder kan anvende, hvis de
ønsker at benytte sig af grønne anprisninger,
og som FVST kan anvende til kontrollen af
disse.

Notat/vide
nsyntese

Løbende rådgivning i
forbindelse med
klimakommunikation om
fødevarer.
Ønskes varetaget af
Institut for Agroøkologi

Rådgivning

Løbende
rådgivning

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
har nedsat Alliancen for klar klimatale, der i
2021 udvikler kodeks for klimakommunikation
om fødevarer. Fødevarestyrelsen modtager
ydermere en stigende antal klager om
klimakommunikation, hvilket indebærer
omfattende vurdering af datagrundlag bag
virksomheders anprisninger. I forbindelse
med udbredelse af kodeks og
klageafgørelsesarbejde har Fødevarestyrelsen
brug for løbende rådgivning om
klimaregnskabs- og certificeringsmetoder,
livscyklusvurderinger mv.

2 Forbrugeradfærd og præference for fødevarer
10 2-1 Forbrugeradfærd og
Forbrugersegmenters
Rådgivning
præference for
motivation ift. at reducere Der ønskes en undersøgelse af hvilke
fødevarer
råderummet
forbrugersegmenter der er villige til at
reducere deres råderum og hvilke fødevarer i
råderummet
11 2-2

Forbrugeradfærd og
præference for
fødevarer

Kvalitetsindex 2022 Fokus på forståelse af
kostråd

Der ønskes en undersøgelse af hvordan
danskerne forstår de syv kostråd. Kan de
oversætte fx kød, bælgfrugter, planteolier osv.
til indkøbssedlen, aftensmåltidet, madpakken
osv

Rådgivning

Drøftes
senere i
dialog med
AU

rapport

2022

12 2-3

13 2-4

Forbrugeradfærd og
præference for
fødevarer

Helhedssyn på
lightprodukter - søde
drikke og slik med
sødestoffer - Et
samarbejdsprojekt mellem
DTU Fødevareinstituttet og
AU

Forbrugeradfærd og
præference for
fødevarer

Nudging for produkter
med ernæringsmærkning
/Nøglehullet.
Projektet skal supplere et
nordisk projekt om
nudging af
Nøglehulsmærkede
produkter i detailhandlen

3 Mad og måltidsvaner
14 3-1 Mad og måltidsvaner

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

Rådgivning
Afdække light produkters indflydelse på
følgende:
•Betydning for energi- og næringsstofindtag:
Vi mangler viden om, hvad light erstatter og
dermed hvilken effekt har det på energi- og
næringsstofindtag (er det fx sukkersødede
sodavand, søde sager eller madvarer, der
bidrager med næringsstoffer, som fx mælk).
•Sygdomsrisiko: overvægt, kroniske
sygdomme og påvirkning af tarmbakterier
•Sensorisk mæthed, hvordan spiller light ind
her? Vi har flere forskellige typer af
mæthedsmekanismer og nogle af disse er
sensorisk specifikke. Det er således muligt at
hvis man drikker en cola light til sin frokost, så
har man mindre lyst til noget sødt efter
måltidet.
•Nydelse: Det er naturligt at være
lækkersulten af og til. Det skyldes bl.a.
lystområder i hjernen, der kræver at blive
tilfredsstillet. Kan light produkter bidrage til, at
man får tilfredsstillet sin trang på en mere
kalorievenlig måde?
•Sød smag: Bidrager light til tilvænning af sød
smag? – studier mangler i AU´s seneste
rapport fra 2020.
Vi har brug for mere viden om, hvordan vi får Rådgivning
flyttet købsadfærd i dagligvarehandlen, hvor
70-80% af indkøbsbeslutningerne tages i
købsøjeblikket. Flere skal købe produkter med
Nøglehullet – og gerne mere ofte.
Litteraturstudie om adfærdsinitiativer fx
nudging i supermarkeder, der har forsøgt at få
forbrugerne til at købe flere produkter med
Nøglehullet eller lignende positive
ernæringsmærker i både Danmark og andre
internationale markeder. Der ønskes belyst
både positive og negative resultater. Studiets
resultater skal indgå i et nudging projekt i
praksis i dagligvarehandlen for Nøglehullet i et
nordisk projekt fra Q2 2022 til Q2 2023.

Rådgivning
Opfølgning, evaluering om implementering af
FVSTs officielle anbefalinger på rammer om
det gode måltid (2018) i daginstitutioner.
Projektet er allerede igangsat i 2019 og
videreføres.Opgaven videreføres fra AP 2020

slutrapport
der samler
op på de
forskellige
delleveranc
er

Flerårig
projekt. Der
skal aftales
del-leverancer
samt endelig
leverance

Drøftes
senere i
dialog med
AU

Hurtigst
muligt og
senest ultimo
juni

Rapport

Første halvår
2022

