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For 279 mio. kr. mad smides ud i påskeugen 
 
 
Danskerne smider for 279 mio. kr. mad ud i påskeugen viser en ny 
beregning. Der er et særligt stort madspild ved højtider, såsom jul og påske, 
men størstedelen af madspildet kan relativt nemt undgås. 
 
 
Madspildet i påskeugen udgør 279 mio. kr. 
Vi har beregnet, at madspildet i påskeugen udgør 279 mio. kr. Beregningen 
er baseret på tal om danskernes dagligvareindkøb fra GfK Consumerscan,  
forbrugstal fra Danmarks Statistik, og madspildsandel fra WRAP.  
 
Beregningen er baseret på de bedste og nyeste kilder 
GfK Consumerscan måler indkøbet af dagligvarer blandt danskerne, og 
deres indkøbsdata viser, at i påskeugen (uge 13) i 2013 købte danskerne 
ind for 24% mere end de gjorde på en gennemsnitlig uge i løbet af året. 
WRAP (Waste & Resources Action Programme), som er en engelsk statslig 
non-profit organisation har gennemført omfattende affaldsanalyser for at 
måle omfanget af madspildet. Her fandt man i den seneste analyse fra 2012 
frem til, at 19% af de indkøbte fødevarer i kg., og 14% af de indkøbte 
fødevarer i værdi, blev smidt ud. Der er pt. ikke gennemført lige så 
omfattende analyser i Danmark. Men da England og Danmark er to vestlige 
lande, der på mange måder ligner hinanden, antager vi, at det også er 
omtrent 14% af indkøbet i værdi, der smides ud i Danmark.  
 
Madspildet er særligt højt i højtiderne 
I påsken og til jul er madspildet i de danske husstande særligt højt. Det 
skyldes, at højtiderne er fyldt med traditioner, hvor vi mødes over god mad. 
Og når der er gæster, skal der være mad nok, så derfor købes der ekstra 
mad ind, og desværre ender en del af maden i skraldespanden. Madspild er 
ressourcespild og dyrt for den enkelte familie. Derfor er der ekstra god grund 
til at sætte ind overfor madspildet i højttiderne. Dvs. planlægge sine indkøb, 
ikke købe mere end man har brug for og gemme eventuelle rester på 
forsvarlig vis. 
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De danske forbrugere vil gerne undgå madspild 
Meget tyder på, at der er en stigende modvilje mod madspild hos de danske 
forbrugere, og det er derfor også i større og større grad en parameter, som 
betyder noget, når danskerne handler ind. Derfor er der også gode 
muligheder for virksomheder og detailhandel i at bliver endnu bedre til at 
imødekomme dette forbrugerønske. 
  
Alt i alt er madspildet i påsken stort, og forbrugerne vil velkomme alle 
værktøjer, der kan hjælpe dem med at undgå at smide mad ud. 
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