
MADSPILD
1.1 Introduktion til

madspild

Presenter
Presentation Notes
Præsentation om madspild. Udviklet af Klimaambassaden, CONCITO. Undervejs i præsentationen er der indlagt mindre øvelser. Skabelon til den ene øvelse er vedhæftet materialet. 



HVAD ER MADSPILD?

Madspild forekommer bl.a. i
- Husholdningen
- Detailhandlen
- Produktion
- Restauranter

Kilde: Miljøministeriet

Madspild
- Rester
- Daggammelt brød
- Stødt frugt og

grønt

2 typer madaffald

Øvrigt madaffald
- Æggeskaller
- Kaffegrums
- Osteskorper

Presenter
Presentation Notes
Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er egnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på øvrigt madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse. (https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/07/978-87-93178-75-5.pdf)Årsager til madspild:I husholdningen er det rester fra aftensmaden samt råvarer, der ikke nåede at blive brugt, f.eks. slatten salat eller bløde æbler.I detailhandlen er der butikker, der smider fødevarer ud, fordi de f.eks. har overskredet sidste salgsdato.Fødevareindustriens madspild kan være, når de forarbejder fødevarer til færdigretter, og der fødevarer til overs.Hos primærproduktionen er det måske gartneren, der kasserer kålhoveder, fordi de er for små.I institutioner og storkøkkener kan det f.eks. være sygehusmaden, der ikke bliver spist.Hos hoteller og restauranter kan det være mad, der ikke bliver solgt.



MADSPILD ELLER MADAFFALD?
Fødevare Madspild Madaffald I tvivl

1 Et råddent æble

2 Resten af mælken fra 
havregrynene

3 Bananskræl

4 Kaffegrums

5 En rynket gulerod

6 Kartoffelskræl 

7 Blomkålsblade

Presenter
Presentation Notes
Øvelse - 5 min. Print evt. skemaet ud til alle eleverne. Sammen 2 og 2 skal eleverne vurdere, om tingene på listen er madspild eller madaffald. De kan selv tegne et skema og krydse af, hvilken kategori maden passer ind i. Øvelsen er inspireret af materiale fra Københavns Kommune. 



HVOR MEGET SMIDER VI SÅ UD?

• Det årlige madspild i Danmark estimeres til 700.000 tons!

Det svarer til 3,8 procent af Danmarks samlede CO2-udledning

• Af dette smider hver dansker i gennemsnit 44 kg mad ud om året

• Danske forbrugere og detailhandelen spilder hvert år så meget mad, at det svarer til 9.730 indkøbsvogne 

fulde af mad hver dag.

Presenter
Presentation Notes
Hvor meget smider vi så ud?Miljøstyrelsen estimerer det årlige madspild i Danmark til at udgøre over 700.000 tons. Her står husholdningerne for 36 %, detailhandlen for 23 %, fødevareindustrien for 19 %, primærproduktionen for 14 %, og de resterende 8 % deler hhv. institutioner og storkøkkener samt hoteller og restauranter ligeligt mellem sig.Den største andel af det samlede madspild sker i de private husholdninger.  Undersøgelser refererer til et spiseligt spild på 104 kg pr. husstand pr. år eksklusiv drikkevarer. For hver enkelt dansker betyder dette et årligt madspild på ca. 44 kg. Dem, der bor i etageejendom, smider hvert år 60 kg mad ud pr. person. Forskellen skal findes i, at etageejendomme ofte har mindre husstande end dem, der bor i enfamiliehuse. Tendensen er, at jo større husstand, jo mindre madspild pr. person.I Danmark er madspild skyld i ca. 3,8 procent af den samlede CO2-udledning.Danskerne er blevet bedre til at minimere madspild. Selvom vi stadig smider en stor del af vores mad ud, er danskerne blevet mere opmærksomme på at reducere madspild i hverdagen. Danskerne har smidt 14.000 ton mindre mad ud i 2017 i forhold til 2011. Dette udgør en gennemsnitlig reduktion på 8 % pr. husstand, hvor enfamiliehuse ikke har reduceret deres madspild, mens husstande i etageboliger har reduceret madspild med 24 %.Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, 2020



HVAD SMIDER VI UD?

Kilde: Københavns Kommune

Presenter
Presentation Notes
Kilde: https://www.groen.kk.dk/da/materialer/~/media/Files/Miljoeteamet/Madspild/MADSPILD_l%C3%A6rermateriale_FINAL.ashx



TIPS TIL MINIMERING AF MADSPILD

Øvelse: hvordan kan I selv minimere madspild i hjemmet?

Presenter
Presentation Notes
Øvelse: Minimering af madspild - 10 min.  Eleverne skal sammen to og to komme med 3 tips til, hvordan de selv kan minimere madspild. Det kan f.eks. være i forbindelse med tilberedning, rester på tallerkenen pga. for store portioner, mad der bliver for gammelt, rester fra aftensmaden og lignende. Skriv efterfølgende alle elevernes forslag op på tavlen.Input til tips:Planlæg dine indkøbLugt til maden - brug sanserne og kig ikke kun på datomærkningenFrys rester nedLav en madplan for ugen, hvor rester fra dagen før kan indkorporeres Hav styr på, hvad du har i køkkenetI denne rapport, udarbejdet af Netto, er der en masse forslag til, hvordan man kan mindske madspild i hjemmet, detailhandlen og samfundet. I kan bruge den som inspiration til, hvad man kan gøre for at mindske madspild. https://nettodkprodstorage.blob.core.windows.net/media/1634/20170609_netto-madspildside-er-rapport-web.pdf



GLOBALT PROBLEM

Kilde: Toogoodtogo.dk

Presenter
Presentation Notes
Madspild er et globalt problem. Det globale madspild anslås til at stå for 8 % af den samlede CO2-udledning i verden. Hvis madspild var et land, ville det være den tredjestørste kilde til drivhusgasser, kun overgået af Kina og USA. Den store udledning af drivhusgasser forekommer, fordi mad er energi- og ressourcekrævende at producere, pakke, transportere og nedbryde. Der skal store arealer landjord til at producere al vores mad, og dette areal er spildt, når maden senere ender i skraldespanden.Mad, der senere spildes, dyrkes på ca. 1,4 milliarder hektar jord, som er et område, der er større end Canada, verdens næststørste land. Dette samlede kæmpe landområde kunne i stedet have været brugt til at dyrke anden mad, som levesteder for dyr og planter eller for eksempel boligareal for mennesker.Forarbejdning og pakning af fødevarer kræver ligeledes meget energi og mange ressourcer, der er spildt, hvis maden ender direkte i skraldespanden. For at reducere vores samlede CO2-udledning, er der altså brug for - og meget at hente ved - at mindske madspild. Globalt er der omkring 870 millioner mennesker, der dagligt sulter. Det er paradoksalt, at mennesker kan sulte, samtidig med at det vurderes, at der hvert år smides 1,6 milliarder ton mad ud globalt. Madspild har altså en negativ påvirkning på både miljøet, samfundet og økonomien.- Spørg evt. eleverne, hvilke fakta der gør størst indtryk på dem og hvorfor. (skift slide)



DET GLOBALE MADSPILD

Kilde: www.care.dk

Madspild er et problem i hele verden - men der er forskel på hvordan maden 
spildes i de rige og fattigere lande. 

I verdens fattigere lande - det globale syd - går mad hovedsageligt til spilde i 
produktions-fasen. Det kan være høst der rådner, bliver oversvømmet eller 
tørrer ud. 

I de rige lande, industrialliserede lande er problemet primært madspild hos 
forbrugere og i detailhandlen. 

Presenter
Presentation Notes
Madspild er et problem i hele verden, men der er stor forskel på, hvordan maden spildes. Problemerne er cirka lige store i både de rige lande, hvor problemet er madspild, og i verdens fattigere lande, der kæmper med fødevaretab, viser FN-tal.I de fattige lande går mad hovedsagelig til spilde i forbindelse med produktion og transport. Mange småbønders høst rådner, bliver angrebet af svampe eller spist af dyr pga. dårlige opbevaringsforhold, og det er svært at få varerne transporteret til de lokale markeder. Den mad, der når frem til familierne, bliver til gengæld næsten altid spist op. Klimaet bliver varmere, og det er specielt verdens fattigste lande i det globale syd, som er udsat. Tørke, oversvømmelser og storme ses i forvejen oftest i de tropiske områder i Syd, og det er netop disse naturlige begivenheder, der vil vokse i hyppighed, omfang, styrke og varighed, efterhånden som den globale opvarmning tager til. Klimaforandringer skaber altså en større udfordring for madproduktionen i verdens fattigste lande.I de rige lande går mad hovedsagelig til spilde i detailhandlen og hos forbrugerne. I detailhandlen smides meget mad i skraldespanden, udelukkende fordi det ikke lever op til kravene til kvalitet og udseende. Og hvert år smider vi forbrugere i Danmark 260.000 tons mad ud, som sagtens kunne have været spist.



FILM: MADSPILD FOR MILLIARDER

Presenter
Presentation Notes
https://www.youtube.com/watch?v=RL_NYVxe8uYVis filmen om madspild. Den er på engelsk, men let at forstå. Diskuter filmen efterfølgende ud fra spørgsmålet: Hvilke konsekvenser har madspild for henholdsvis klimaet og økonomien? (10 min)Nedenstående problematik kan både diskuteres ud fra et samfundsmæssigt eller personligt perspektiv. Film fra University of California (2017) omkring madspild, 9 min og 22 sek:https://www.youtube.com/watch?v=6RlxySFrkIMDenmark’s Food Waste Vigilante - BBC News 3 min og 31 sek: https://www.youtube.com/watch?v=KlFNp88T2cA

http://www.youtube.com/watch?v=RL_NYVxe8uY


FØDEVAREKÆDEN

Presenter
Presentation Notes
Rejsen, som mad går gennem fra jord til bord til graven (affald), hedder fødevarekæden. I dag transporteres mad over længere afstande og på tværs af kontinenter. Det betyder, at forbrugerne er distanceret fra kilden, og fødevarekæden bliver længere og mere fragmenteret. Når man skal lære om og forstå madspildsproblemet, er det vigtigt at vide, hvor fødevarerne oprindeligt kommer fra.Fødevarekæden starter med landmanden. Frugt, korn og grøntsager dyrkes på en mark eller i et drivhus. Dyr opdrættes på gårde eller fanges gennem fiskeri. Frugt og grønt fragtes til supermarkeder, der skal sælge fødevarerne. De kan også bringes til håndterings- og forarbejdningsfabrikker, hvor de pakkes, forarbejdes og klargøres til transport. Dyr fragtes til slagteriet, og deres kød transporteres derefter også til håndterings- og forarbejdningssteder. Herfra leveres de til supermarkeder, butikker og andre detailhandlere. I det sidste trin kommer maden enten til en restaurant eller cafeteria eller til hjemmene.Man inddeler typisk fødevarekæden i fem led:ProduktionHåndteringForarbejdningDistribution og detailhandel (butikker og supermarkeder)Forbrugeren (hjemmet, restauranter og andre steder, hvor man spiser mad)(Giv evt. dette eksempel på en fødevare, der rejser gennem fødevarekæden).Æblet.Et æble vokser på æbletræet, som skal være minimum 3 år, før der kommer frugt på det. Frugten kan høstes én gang om året. Herefter pakkes de og fragtes til det sted, hvor de bliver vasket og sorteret. Efter det stadie pakkes de endnu en gang og sendes enten direkte til supermarkederne eller videre til håndteringsfasen, hvor de kan blive lavet til æblejuice eller andre fødevarer, der er lavet på æbler. Hvis æblerne eksempelvis ikke er danske, så sendes de nogle gange på lange rejse på tværs af store oceaner, inden de når f.eks. Danmark. Æblet har altså været igennem meget, inden det ender i din hånd. Det bliver brugt energi, vand og CO2 i produktionen og transporten af hvert enkelt æble. Det fortjener ikke at ende i skraldespanden.(skift slide)



FØDEVAREKÆDEN

Øvelse: 
Hvor i fødevarekæden kan der opstå 
madspild?

Identificer hvordan der kan opstå 
madspild i de forskellige led af 
fødevarekæden. 

Presenter
Presentation Notes
Øvelse: Hvor i fødevarekæden kan der opstå madspild?  10 min (Brug skabelon)Sæt eleverne sammen i grupper af 2-4 personer. De skal nu identificere, hvordan der kan opstå madspild i de forskellige led af fødevarekæden. Madspild flere steder i kæden: Produktion: Vejrforhold - fejlhøst, standarder (fødevarestandarder fra DK og EU der gør, at nogle råvarer må kasseres)Håndtering:Transport: temperaturer, emballage går i stykkerButikker: friskhedskrav, mersalg, hyldeplads, forbrugerstandarder (f.eks. ved produkter der har fået slag/buler). fødevaresikkerhed, sidste holdbarhedsdato.Forbrugeren: vaner, kræsenhed, mangel på indkøbsplan/overblik over mad i køleskabet, affaldshåndteringEkstra (Hvis I har tid):Øvelse: Hvordan kan man mindske madspild i de forskellige led i kæden?Kilde på plakat: www.Toogoodtogo.dk



GLOBAL FORPLIGTIGELSE

FN's 17 verdensmål forpligter alle FN's 
medlemslande til at arbejde for at sikre 
bæredygtig udvikling. 

Mål 12.3
Inden 2030 skal det globale madspild per 
person halveres

Danmark er dermed forpligtet til at arbejde 
for at mindske madspild med 50 %. 

Presenter
Presentation Notes
Verdenssamfundet gik i 2015 sammen om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Verdensmålene går frem til 2030.Verdensmål 12 omhandler ansvarligt forbrug og produktion og delmål 12.3 lyder:Halver det globale madspild per personInden 2030 skal vi således halvere det globale madspild per person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.Kilde: www.verdensmål.dk



INITIATIVER FOR AT MINDSKE MADSPILD

Presenter
Presentation Notes
Der findes mange initiativer for at mindske madspild. Mange af disse organisationer får doneret mad fra detailhandlen eller direkte fra producenten, hvis stedet vurderer, at de ikke kan sælge deres varer. Denne slags organisationer er med til at sikre, at mange tusinde mennesker (også globalt), der ikke har mange ressourcer eller penge til mad, kan få billigere fødevarer. Spørg i klassen: Kender I til disse initiativer? Hvilke andre projekter/kampagner/organisationer kender I til, der arbejder med madspild?I denne rapport, som er udarbejdet af Netto, er der en masse forslag til, hvordan man kan mindske madspild i hjemmet, detailhandlen og samfundet. I kan bruge den som inspiration til, hvad man kan gøre for at mindske madspild. https://nettodkprodstorage.blob.core.windows.net/media/1634/20170609_netto-madspildside-er-rapport-web.pdf
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