
En tredjedel af verdens fødeva-
rer bliver aldrig spist
Spild af mad er spild af ressourcer. Når mad går 
til spilde, betyder det både, at nogle af verdens 
begrænsede ressourcer anvendes helt forgæves, 
og at der udledes drivhusgasser til ingen verdens 
nytte. Og samtidig sulter 1 milliard af verdens be-
folkning.

30 % af drivhusgasserne stam-
mer fra landbrug og skovrydning
På verdensplan anslås det, at landbrug og skov-
rydning står for rundt regnet 30% af den globale 
udledning af drivhusgasser. 

En tredjedel af maden går til 
spilde
Omkring en tredjedel af de fødevarer, der produ-
ceres på verdensplan, går til spilde. Set over et år 
betyder det, at 1,3 milliarder ton mad, aldrig bliver 
spist. Madspildet sker både i den rige del af ver-
den og i den fattige.

Madspild i den fattigste del af 
verden
I de fattigste lande sker spildet hovedsageligt i 
forbindelse med produktion og transport. Ringe 
muligheder for oplagring og nedkøling under 
transport betyder, at f.eks. korn og grøntsager bli-
ver ædt af skadedyr eller rådner op. Den mad, der 
når frem til husholdningerne, bliver til gengæld 
næsten altid spist op.

Madspild i de rigere lande
I den rige del af verden går der mindre mængder 
til spilde i selve produktionen og under transport 
mens der spildes meget i husholdningerne og i 
detailhandlen.

Samlet spildes meget større mængder mad i den 
rige end i den fattige del af verden. I en ny rap-
port fra FN’s fødevareorganisation FAO anslås, at 
madspild i den rige del af verden ligger på 280 - 
300 kg pr. indbygger, mens tallet i verdens fattige 
egne ligger på 120 - 170 kg pr indbygger.
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Nedenstående figur viser madspildet i forskellige dele af verden og fordelingen mellem spild fra hushold-
ninger og spild fra produktion til salg. 

Madspild pr. indbygger pr. år i forskellige dele af verden
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Madspild pr. indbygger i forskellige dele af verden

Kilde: ”Global food losses and food waste” 
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9 milliarder mennesker i 2050
Madspild er ikke alene spild af ressourcer, men et 
voksende paradoks i lyset af  tiltagende problemer 
med at brødføde verdens befolkning.

Allerede i dag sulter 1 milliard af verdens befolk-
ning, og i 2050 vil verdens befolkning være vokset 
fra i dag  6,9 milliarder til 9 milliarder mennesker. 
Altså mere ned to milliarder flere mennesker, der 
skal have mad hver dag. 

Mere om madspild
På www.fvm.dk/madspild kan du finde FAO’s rap-
port ”Global food loses and food waste” 2011 og 
flere andre oplysninger om spild af mad.


