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ONE\THIRD en tænketank om madspild

• En uafhængig tænketank nedsat af 
Fødevareministeriet

• En selvstændig bestyrelse

• 50 + medlemmer fra alle dele af fødevareværdi
kæden samt et internationalt “advisory panel”

-

• Et sekretariat bestående af 1,5 årsværk

• at styrke samarbejdet mellem fødevarekædens 
værdikædeled, så flest mulige aktører involveres 
målrettet i arbejdet med at forebygge madspild 
og fødevaretab.



Madspild er mad, som kunne være spist af 
mennesker, men som er blevet smidt ud



Globale udfordringer

Stigende affaldsmængder Destabilisering
af økosystemer

Sult og 
fødevaremangel



MADSPILD  ER ET SPØRGSMÅL OM MILJØ, 
ØKONOMI OG ETIK
På globalt plan mister vi en tredjedel af al produceret mad i processen fra produktion til 
forbrug 

Det estimeres at madaffald er ansvarlig for estimeret 10% af CO2, 
koster $ 940b, og mens vi producerer dobbelt så meget mad, som vi har brug for, går 800 
mio. mennesker hver dag sulten i seng.
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I Danmark spilder vi



ØKONOMI OG CO2 OG MADSPILD

For 8,3 mia. kr. kan man 
få 171 havvindmøller, 
som kan leverer over 1,5 
mio. danskeres årlige 
strømforbrug

CO2
Husholdninger = 790.000 ton pr. år

Service = 150.000 ton pr. år

Hele værdikæden = 1,8 mio. ton pr. år

ØKONOMI
Husholdninger = 5,2 mia. Kr. Pr. år

Service = 740 mio. Kr. Pr. år

Hele værdikæden = 8,3 mia. Kr. Pr. år



MÅLSÆTNING OG LOVGIVNING

Det er regeringens målsætning 
at reducere mængden af 
madaffald, inkl. madspild, i 
alle led af værdikæden fra 
fødevarer fra jord til bord og 
bidrage til, at FN’s Verdensmål 
12.3 indfries.



TAK!
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