Madspild
– hjemme hos dig selv
Husholdningerne står for
ca. 44 procent af madspildet
i Danmark
Når der bliver købt stort ind af madvarer i de
private hjem, risikerer overskudsmaden at
blive forvandlet til et underskud, der gør ondt i
både økonomi og miljø. For det er ikke kun den
uspiste mad, som står tilbage på bordet, der er i
fare for at havne i skraldebøtten. Også den mad,
der gemmer sig lidt for længe i køleskabet, ender ofte som affald. Men med planlægning af
indkøb og madlavning – og genanvendelse af
madrester - kan næsten al mad ende med at
blive spist, og en gennemsnitsfamilie kan …

... SPARE NÆSTEN 1.000 KRONER OM MÅNEDEN …

Fakta
– Madspild i private husholdninger
Gennemsnitligt årligt madspild (pr. person)

Husstand

med 1 menneske:
med 2 mennesker:
med 3 mennesker:
med 4 mennesker:
med 5 mennesker:
med 6 mennesker:

98,8
65,0
67,6
57,2
46,8
52,0

kilo

Det betyder, at når tre mennesker bor sammen, så smider de mere end 200 kilo mad ud
om året – i gennemsnit.
(Kilder: Politiken og Landbrug & Fødevarer, 2011)

Det er svært at forestille sig, hvor meget mad
der egentlig går til spilde på den måde, men
det svarer til, at en million mennesker kunne
spise sig mætte hver eneste dag, hvis bare alle
private husholdninger i Danmark kunne sætte
en fuldstændig stopper for madspild.
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OPGAVE
– Hvor meget smider vi egentligt selv ud?
Det kan også være rigtig svært at finde ud af,
hvor meget mad der egentlig ryger i skraldebøtten, der hvor man selv bor. For nogle
steder stryger næsten halvdelen af den indkøbte mad af sted med skraldebilen, og andre
er gode til at fryse rester ned og bruge de
ting, der allerede er i køkkenet.

Men før du stikker hovedet ned i affaldsbøtten, så spørg dine forældre – eller dem der
står for madlavningen – om I smider mere
eller mindre mad ud end gennemsnittet. Bed
dem kigge på skemaet her på siden – og noter svaret på linjen her:

Tag svaret med tilbage til klassen. Hvis hovedparten af jer kommer tilbage med svaret ”mindre”,
er der muligvis noget galt. Diskuter i klassen, hvorfor svarene fordeler sig, som de gør.

… og husk også, at du kan finde en masse inspiration på hjemmesiderne:
www.stopspildafmad.dk og på www.stopmadspild.dk

Arbejdet i redaktionerne:
På disse sider er der tre opgaver og
nogle fakta-oplysninger, der kan
være med til at sætte temaet ”Madspild i de private husholdninger” i
perspektiv – og hjælpe jer med at
bestemme jer for vinkler og historier,
når I først har dannet jeres redaktion, og fundet ud af, om I vil i gang
med at lave journalistisk produktion i
form af artikler, film eller radio.

OPGAVE 1
– Research &
visualisering
Find ud af, hvor stort det samlede årlige
madspild fra de danske husholdninger er.
Når I har fundet det tal, som I mener, er det
rigtige, skal I finde en god metode til at illustrere det. Altså en måde at vise eller forklare mængden, så det bliver nemmere at
forstå. Dette er en helt almindelig journalistisk metode, når man arbejder med store
tal eller mængder.

OPGAVE 2
– Aktualitet & vinkel

Overvej, om der er historier, I har hørt for
nyligt, som har noget med madspild i de
private husholdninger at gøre. I kan eventuelt bruge nettet til at finde historier. Fokuser på de seneste historier, og find ud af,
hvad det er for en historie, journalisten forsøger at fortælle – og om den er med til
at give jer en interessant og ny viden om
emnet.

OPGAVE 3
– Identifikation

Det er altid lettere at fortælle en historie,
hvis der er mennesker med, som man kan
forholde sig til. Ofte betyder det, at man
vælger nogen, der er lidt ekstreme – som
altså gør tingene rigtig godt – eller nærmest skandaløst dårligt. Prøv at diskutere,
om I kender nogen, der kunne være værd
at invitere med ind i sådan en historie om
madspild.
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Fakta
Miljøstyrelsen har spurgt danske forbrugere,
hvilke ting de kunne finde på for at reducere
madspild i husholdningen:

81
50
47
43

%

p
 ct. ville bruge rester,
så de ikke går til spilde

p
 ct. ville lave madplan
og skrive en indkøbsseddel

p
 ct. ville kun købe de mængder,
som de var sikre på at kunne bruge
p
 ct. ville tilberede mindre
portioner

Fakta
Selvom den gennemsnitlige familie smider ganske mange
kilo mad i skraldespanden, så kan vi ikke genkende os selv
som ’madspildere’. I Miljøstyrelsens kampagne ”Brug mere –
spild mindre” fra 2011 svarer 85,6 procent, at de allerede er
rigtig gode til at minimere madspild. Og ifølge en undersøgelse foretaget af organisationen Landbrug & Fødevarer svarer 48 procent, at de næsten intet mad smider ud.
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