
Det belaster miljøet meget mindre at 
fremstille en gennemtænkt og fødeva-
reegnet emballage end det madspild, som 
opstår, når man ikke pakker sine fødevarer 
ordentligt ind. Det viser en rapport, som er 
lavet for Nordisk Ministerråd i 2011. God 
indpakning er også med til at sikre, at det 
er nemmere at transportere og opbevare 
maden
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Men selvom emballagen er med til at sikre 
holdbarhed, transport og opbevaring, så giver 
den udfordringer og irritationer, når den holder 
godt fast på de sidste rester i tuben, dåsen eller 
flasken. Samtidig sælges mange madvarer i så 
store indpakninger, at der er svært at bruge al 
maden – inden den bliver for gammel. Det er 
især pakker med pålæg, grøntsager og kød, 
som mange forbrugere synes er for store.

Madspild 
– oG iNDpakNiNGeN/eMballaGeN

Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan vi vælger at pakke vores mad ind. Det kan 
nemlig godt gå hen og blive ganske svært at få brugt det hele, hvis indpaknin-
gen driller med sin form eller størrelse. De fleste af os har jo prøvet at sidde 
med en ketchup-flaske, der bare ikke ville give slip på det sidste.

en rigtig god indpakning skal sikre, at maden 
holder sig frisk og lækker. Men også at maden 
kan komme ud af indpakningen igen. Samtidig 
koster det selvfølgelig både penge, ressourcer 

og lidt på miljøregnskabet at fremstille god 
embalage til vores fødevarer. Men alt i alt er 
det et rigtig fint regnestykke at stille op – for 
det viser sig at:

Fakta 
– GoD eMballaGe hjælper

… GoD eMballaGe – er MeD tIl at ForhINDre MaDSpIlD …



Stop spild af mad Madspild – og indpakningen/emballagen Side 2/3

arbejDet i reDaktioNerNe:
på disse sider er der tre opgaver og nogle fakta-oplysninger, der kan være 
med til at sætte temaet ”Madspild – og indpakningen” 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.

Det er ret nemt at gøre historier om ind-
pakningen af vores madvarer nærværende, 
men ligger der også de store overraskelser 
gemt i historierne om emballage? prøv at 
finde på en historie som virkelig ville være 
en sensation (se i det journalistiske værk-
tøjshæfte nummer 1). Skriv nu en kort ar-
tikel med overskrift og mindst 15 linjer, som 
fortæller en sensationel historie om em-
ballage og madspild. Det må gerne være 
helt fri fantasi, men det skal være yderst 
overraskende.

opGaVe 2
– SeNSatIoN

Gå hjem i køkken- og køleskab og find mindst 
10 forskellige emballager. prøv at finde ud af, 
om det er gode eller dårlige indpakninger af 
den mad, der er indeni. kan man få maden 
ud af indpakningen? kommer man tit til at 

tage for meget? er der meget tilbage, som 
man ikke kan få ud af indpakningen til sidst? 
og hvad kan man gøre for at lave indpaknin-
gen bedre?
Skriv de ti forskellige eksempler ned her.

opGaVe
– GoDe oG DårlIGe INDpakNINGer?

                               Snak om jeres svar i klassen.

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

prøv at overveje, om der kan være en kon-
flikt gemt i diskussionen om emballage og 
indpakningen af vores mad. er det i føde-
vareproducenternes interesse at fremstille 
den bedste emballage, som sikrer størst 
holdbarhed – og at vi kan få al maden ud 
af indpakningen. prøv at søge på nettet for 
at finde artikler, der viser, om der kan være 
en mulig konflikt – eller måske bare forskel-
lige opfattelser af, hvordan det ser ud med 
ansvaret for at finde den rigtige indpakning 
til maden.

opGaVe 1
– koNFlIkt
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Størrelsen af indpakningen betyder rigtigt 
meget for en masse mennesker. Fx er der 
mere en halvanden million mennesker, der 
bor alene i Danmark. Mere en halvdelen af 
dem (60 procent) ville ønske, at det var mu-
ligt at få fat i mindre pakker med blandt an-
det kød, grøntsager og pålæg.

Fakta 

Når form og størrelse på fødevareemballa-
gen ikke fungerer ordentligt, så risikerer 
man et madspild på helt op til 25 procent, 
viser en undersøgelse, som er foretaget af 
politiken i 2010.

Fakta 

Hvor ville i gå hen, hvis i skulle lave et tV-indslag om emballage 
og madspild. Det er altid vigtigt at tænke i billeder, når man skal 
fortælle en historie: er det til en avis, skal der også være nogle 
gode fotos. er det til radio kan det være lydene i baggrunden, der 
er med til at skabe billeder i lytterens hoved. og er det til tV, er det 
afgørende, at man får nogle optagelser, som kan bruges til at støtte 
fortællingen..
Så hvor ville i gå hen? Hvad ville i tage billeder af? og Hvordan ville 
i fortælle en historie om indpakning og madspild?

opGaVe 3
– reportaGe 


