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5. Mad eller ad?
Madspild er verdens tredje største
CO2-synder. I Danmark spilder vi hvert
år omkring 700.000 tons fødevarer,
der kunne have været spist. Det er
skidt for både pengepung, miljø og
klima. 3,8 procent af vores samlede
CO2-udledning i Danmark skyldes
madspild.
En tredjedel, altså 250.000 tons, af
vores madspild sker derhjemme i
vores private husholdninger. Det svarer til, at hver dansker i gennemsnit
smider 47 kg spiselig mad ud hvert år.
Fx frugt, grøntsager, middagsrester og
brød. Derfor lancerer Fødevareministeriet nu en national madspildsdag
den 29. september. Dagen handler
ikke kun om at øge forbrugernes
viden om madspild. Dagen handler
også om at klæde danskerne på til at
undgå madspild, der i sidste ende kan
gøre en stor forskel for klimaet.
Kom med forslag til hvordan spildet
kan reduceres.
Noter hver især så mange forslag,
som I kan finde på.
Diskuter forslagene med din sidemand/i din gruppe og find de bedste.
 Hvad kan vi gøre her på skolen?
 Hvad kan vi gøre i kantinen?
 Hvad kan vi gøre derhjemme?
 Hvad kan vi gøre i byen?
 Hvad skal politikerne gøre?
Fremlæg jeres forslag for klassen.
Hvilke forslag er lige til at gå til?

Hvorfor producerer
landmændene for meget mad
Landmænd producerer omkring 20
procent mere mad, end de kan afsætte. Det gør de for altid at kunne
leve op deres aftaler med supermarkederne. Derudover lever mange
grøntsager ikke op til EU-standarder
for, hvordan de skal se ud.

Klimakamp.nu

Madspild er verdens tredjestørste CO2-synder. Se klippet på kortlink.dk/xahg og
Klimavenlig kost på kortlink.dk/xd8n

Grimme grøntsager
Tyske Petra og finske Caroline har
startet virksomheden GRIM i København. De kalder sig søstrene GRIM.
Petra og Caroline startede virksomheden GRIM, da det gik op for dem, at
30% af det frugt og grønt, der produceres, ikke lever op til EU-standarder
for, hvordan det skal se ud.

Tre typer madspild:

Meget af det grimme og overskydende mad smides ud eller bliver
til kompost på marken, fordi det
ikke kan betale sig for landmanden
at komme af med det på andre
måder. Det vil de to veninder lave
om på.
De startede GRIM i 2018, hvor de
selv var ude og grave jordskokker
op af jorden. Nu er de otte fuldtidsmedarbejdere, 300 frivillige og
5.600 abonnenter.

Madaffald
Madvarer der kunne være spist af mennesker. Hver dansker smider i gennemsnit 47 kg spiselig mad ud om året.

Skjult madspild
Planter og dyr, der går til spilde fordi
det ikke bliver behandlet eller udnyttet
på den rigtige måde i produktionen
eller i butikkerne. Fx frugt og grønt der
kasseres fordi det ikke har den rette
størrelse eller udseende.

Biprodukter
Nogle dele i fødevareproduktionen er
ikke egnede som menneskeføde, men
kan udnyttes til dyrefoder eller fx omdannes til biogas.

Ifølge GRIM er konceptet det eneste af sin slags i Europa. De har derfor planer om at lave afdelinger i
hele Danmark og rundt i Europa.

Madspild derhjemme
Fødevarestyrelsen vurderer, at en familie på to voksne og to børn smider mad
ud for op mod 10.000 kroner om året.
FNs fødevare- og landbrugsorganisation vurderer, at madspild er en af de
største klimasyndere: 'Hvis madspild
var et land, ville det være nr. 3 på listen
over udledere af drivhusgas,' skriver de.

