
Forståelsespapir til sikring af  
fødevareforsyningen til ”sårbare enheder” i den offentlige sektor. 

 
Fødevareforsyningen til de ”sårbare enheder” som hospitaler, plejehjem og lignende er 
topprioritet for foodservicebranchen i forbindelse med COVID-19 krisen. 
 
Det bekræftede FoodSam, (Foodservice-branchens forum for effektivt Samarbejde) hinanden i på et fælles 
3-partsmøde, hvor alle 3 parter i værdikæden, offentlige indkøbere, grossister og producenter mødtes 
online netop for at drøfte fødevareforsyningen til den Offentlige sektor i forbindelse med COVID-19 krisen. 
 

Vi står i en helt særlig situation, som byder på helt nye udfordringer i alle led i forsyningskæden.  
Grundet lukning af cafeer, restauranter hoteller og events med mere er Foodservice-branchen en af de 
sektorer, der er hårdest ramt af krisen. Samtidig forventes fødevareleverandørerne, både når det gælder 
produktion og logistik, at blive ramt af sygdom grundet corona-virus. Vi står overfor udfordringer, der 
kræver løsninger, vi kun kan løse i tæt samarbejde, hvor vi alle udviser maximal fleksibilitet og tager fælles 
ansvar.  
 

Der er ikke umiddelbart udsigt til fødevaremangel, men på trods af det bliver der behov for stor fleksibilitet 
fra alle. Vi har i dag en effektiv foodservicesektor, der i særlige grad er kendetegnet ved høj effektivitet og 
stort vareudbud, men både logistisk effektivitet og vareudbud kan blive udfordret i forbindelse med COVID-
19 krisen. 
 

Vi har allerede identificeret en række områder, der kan blive udfordret og kræve maximal fleksibilitet både 
under og i forlængelse af COVID-19 krisen. Det er de enkelte samhandelsparter, der individuelt aftaler hvor 
og hvornår, man fraviger allerede indgåede aftaler. 
 

Udvalg af faktorer, der kan påvirke vareudbud og mulighed for at efterleve aftalt restholdbarhed:  
• Producenterne forsøger, hvor det er muligt, i disse uger at øge produktionen, så man har ekstra lager, 

og dermed kan imødekomme efterspørgslen, også selv om produktionskapaciteten reduceres.  
• Det kan blive nødvendigt at strømligne produktionen og for en periode lukke enkelte varenumre. 
• Grossisterne har grundet ”lock-down” mistet størstedelen af deres forretning, hvilket kan påvirke 

forsyningsevnen på udvalgte varenumre. 
• Ovennævnte eksempler på faktorer der kan påvirke værdikædens mulighed for at leve op til den 

sædvanlige fordeling af restholdbarhed i værdikæden. Vi henstiller derfor til, at alle udviser maximal 
fleksibilitet til det enkelte produkts restholdbarhed, når man modtager dette. Manglende fleksibilitet 
kan resultere i fødevaremangel. 

• Samtidig kan der opstå tilfælde, hvor det fulde sortiment ikke er tilgængeligt. Her henstiller vi til 
maximal fleksibilitet og accept af erstatningsvarer. Manglende fleksibilitet kan resultere i 
fødevaremangel. 
 

Logistisk præcision: 
• En knap ressource hen under COVID-19 krisen kan også blive logistikkapacitet. Der opleves allerede nu 

begyndende kapacitetsudfordringer på international logistik og store udfordringer med forsinkelser.  
• Der kan forventes tilsvarende udfordringer, når det gælder national logistik. Dette kommer forventeligt 

til at påvirke både producenternes leveringspræcision til grossisterne, men naturligvis også 
grossisternes leverance til produktionsenhederne (køkkener mv.). 

• For, at de logistiske udfordringer ikke skal påvirke forsyningssikkerheden, vil også dette område kræve 
maximal fleksibilitet af alle. Dette kan eksempelvis være revurdering af antal leverancer i løbet af ugen, 
fleksibilitet i forhold til aftalte ”fix-tider”, lead-time fra ordreafgivelse til levering samt en række andre 
forhold. Vi opfordrer parterne til individuelt at drøfte, hvilken fleksibilitet der kan være afgørende i den 
enkelte relation. 
 

Vi står i en helt særlig situation, som byder på helt nye udfordringer i alle led i forsyningskæden. Derfor er 
ovennævnte på ingen måde udtømmende – vi kender ikke morgendagens udfordringer.  Vi vil med rettidig 
omhu gøre vort yderste for at være på forkant med udviklingen, men vi henstiller til, at vi ALLE udviser 
MAXIMAL fleksibilitet – uanset, hvor i værdikæden vi befinder os. Vores fælles opgave er: 
 

At sikre fødevareforsyningen til de ”sårbare enheder” under COVID-19 krisen. 
 

   


