2. Stop sult
”Stoppe sult, opnå
fødevaresikkerhed og
forbedret ernæring,
samt fremme
bæredygtigt landbrug”

En stor del af jordens befolkning lider under sult, fejlernæring og manglende adgang til føde.
Klimaforandringer lægger endnu mere pres på de ressourcer, vi er afhængige af, og
øger risikoen for naturkatastrofer som tørke og oversvømmelser.
For landbrugsdelen vil for eksempel en svækket kornproduktion have både lokale og
globale konsekvenser. Med en bæredygtig tilgang til vores ressourcer, vil vi altså
kunne skabe global fødevaresikkerhed og bekæmpe sult.

Delmål:
2.1.

2.1.1.
Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle
mennesker - især de fattige og de mest sårbare,
herunder småbørn, - skal sikres adgang til sikker,
ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

Udbredelse af underernæring.
2.1.2.
Udbredelse af moderat eller alvorlig
fødevareusikkerhed hos befolkningen, baseret på
FIES (Food Insecurity Experience Scale).

Hvordan har CTR bidraget til mål nr. 2
CTR har ikke direkte bidraget til mål nr. to. Reglerne for godkendelse af varmeproduktionsanlæg fastlægger i bekendtgørelse, at ”Kommunalbestyrelsen kan
ikke godkende kul og produkter, der kan anvendes som fødevarer, herunder fiske- og rapsolie, overskudssmør, korn o. l., som brændsler til kollektive
varme-forsyningsanlæg. ... Da forbuddet mod anvendelsen af fødevarer oprindeligt blev formuleret i 1990’erne, var det primært rettet mod overskudssmør,
fiskeolie og korn. Imidlertid findes der nu på markedet bio-olie produkter, typisk fremstillet af raps, hvor det ikke er lige så entydigt at afgøre, om der er tale
om fødevarer. Desuden er der bio-olie produkter, som har et non-food certifikat. Disse produkter må ikke omsættes som fødevarer ifølge EU-regelsæt og
forhandles med et non-food certifikat efter regler udstedt af Direktoratet for FødevareErhverv ... For definitionen af, hvornår et produkt er en fødevare,
henvises til EU Forordning nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen mm., der indeholder følgende definition af fødevarer: ”alle
stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle
indtages af mennesker.”, Energistyrelsens vejledning om Bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12/2005.

Hvad har vi fokus på i dag

Vi har løbende drøftelser med bio-olie producenter og er i den sammenhæng opmærksomme på at fastholde fokus på at bidrage til, at fødevare
ikke anvendes i energiproduktionen.
CTR har ikke kantine eller lignende, men er kunder i kantinen i Frederiksberg Forsyning. CTR køber selv fødevarer ind til møder mv. Vores stop madspildspolitik løftes ved, at vi sikrer, at overskudsvarer stilles frem i det åbne kontorlandskab eller i vores døgnbemandede kontrolrum.

Hvad vil vi arbejde med fremadrettet
Aktuelt forventer vi ikke at have yderligere fokus på mål nr. 2.

