Projektet om mad - ”Madens fremtid er vores fremtid”
”Mad afgør vores fremtid på Jorden. Går det galt på den front, går det galt med både os og kloden (…) den ultimative kamp om,
hvorvidt vi indfrier Parisaftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem” siger to af verdens
førende klimaforskere, Johan Rockstrøm og Owen Gaffney, i deres nye bog Klodens Grænser.

Derfor har foreningen Det Fælles Bedste sammen med 17 andre organisationer igangsat projektet ”Madens
fremtid er vores fremtid”. Projektet giver i et Seminarforløb på ½ år den bedste viden om verdens og Danmarks
måde at producere og forbruge mad på med de største udfordringer og de bedste løsninger vedrørende mad fra
havet og fra land. Fokus er på Danmark, men med globalt udblik.
Denne viden formidles bredt via et større netværk af organisationer og forskere, der arbejder med konkrete
omstillingshandlinger. I fællesskab formulerer vi en samlet National Handlingsplan, en slags Drejebog for omstillingen til en
biodivers og klimavenlig madproduktion med et madforbrug, der er socialt retfærdig.
Efter seminarforløbet og drejebogen opstarter vi Omstillingsgrupper omkring fødevarer. Grupperne vil bestå af relevante parter
fra civilsamfund (ngo’er, uddannelser, husholdninger), forskere, offentlig og privat sektor (landbrug, gartnerier, detajl).
Deres opgave er at opspore alle de led i værdikæderne fra jord til bord og retur til jord, hvor vi kan skabe forbedringer ift.
ressourceforbrug, klima og biodiversitet. Vise hvordan supermarkeder, restauranter, private husholdninger, offentlige kantiner,
fødevareproducenter, landbrug, branchens transportvirksomheder osv. hver især kan gøre noget, som sparer vigtige ressourcer,
er økonomisk realistisk og indvirker positivt på klima og miljø.
Ud fra dette igangsætter vi handlinger lokalt og nationalt understøttet af flest mulig aktører, lige fra husholdninger, landbrug og
fødevareproducenter til lokale byråd og Folketinget. I alt består projektet af følgende 5 dele.

Projektets 5 dele
1. Et seminarforløb der giver maggieterninger af viden inden for 12 centrale temaer om de største udfordringer og de bedste
løsninger. Det starter 12.sept. i Aarhus i Elværket og kører hver 14. dag frem til marts 2023 (16.30-20.00) med formulering af
politikker og viden til relevante aktører formidles af de bedste eksperter og forskere.
2. Formulering af Drejebog for omstilling af madproduktion og -forbrug. Løsninger og handlinger koordineres gennem efteråret
’22 med inputs fra alle bidragende, der samles på en fælles temadag på Christiansborg for 10-15 organisationer og en række
forskere, marts 2023. Gennemskrivning og færdiggørelse april-maj 2023.
3. Inspirationsbesøg til Amsterdam, der som en af verdens førende Doughnutbyer arbejder med omstilling og cirkulær økonomi
inden for fødevarer. Det ligger april 2023.
4. Opstart af Omstillingsgrupper med repræsentanter for civilsamfund, forskere, offentlig og privat sektor omkring etablering af
cirkulær og klimavenlig økonomi for madens værdikæder i Aarhus Kommunes fra jord til bortskaffelse. Omstillingsgrupperne
laver forslag til omstillinger i værdikæderne: Sådan sparer vi klima, miljø, ressourcer og laver bedre økonomi. Grupperne
arbejder marts 2023 til december 2023. Herefter implementering af de bedste løsninger og spredning af disse nationalt.
5. Global webkonference med udveksling af erfaringer fra projektet i samspil med andres erfaringer på feltet. Konferencen
afholdes sammen med Kate Raworth, Rob Shorter og Doughnut Economics Action Lab, DEAL UK, og formidles til C40 netværket
af Doughnut-byer i verden, oktober 2023.
Praktisk - Projektstart 12. september 2022 i salen i Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj Aarhus. Herefter ca. hver 14. dag, 16.30-20.00.
Tilmelding kan ske via mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk med oplysning om navn, adresse, mail, mobil senest 9. sept. 2022.
Mærk mailen ’Madprojektet’. Prisen for hele forløbet på 12 gange er 400 kr. Man er endelig tilmeldt ved indbetaling af 400 kr. til Det Fælles
Bedste på reg. 1687 og konto 3231672787; alle modtager kvittering.

De bedste hilsner - på vegne af Det Fælles Bedste og de 15 samarbejdspartnere
Greenpeace, NOAH, Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus, Dansk Vegetarisk Forening, Frie Bønder Levende Land, Regenerativt Jordbrug,
Permakultur Danmark, Foreningen Andelsgaarde, Landsforeningen Levende Hav, Køge Fælles Jord, Havforeningen BLAK, Landsforeningen mod
Svinefabrikker, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Doughnut Economics Lab (DEAL UK), Institut for X, Den Grønne Ungdomsbevægelse,
Kalø Økologisk Landbrugsskole.
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