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Analyse om Madspild 
I samarbejde med Stop Spild Af Mad og Landbrug & Fødevarer har Forbrugerrådet ved hjælp af eget 
forbrugerpanel gennemført en undersøgelse af, om forskellige tiltag har en effekt på danskernes madspild.  
 
Undersøgelsen er gennemført i juni 2013 og resultaterne er baseret på svar fra 1.101 danske forbrugere i 
aldrene 18-80 år. Data er vejet på dimensionerne køn og aldersgruppe, så de er repræsentative for 
befolkningen i forhold til denne målgruppe.  

 

Uddrag af analysen 
I 2012 spurgte vi Forbrugerpanelet, hvor meget de ville forvente, at en familie med to voksne og to børn 
årligt ville kunne spare på madindkøb, hvis de mindskede deres madspild. Dette spørgsmål var ligeledes en 
del af undersøgelsen i 2013. Der er i mellemtiden sket en udvikling i danskernes opfattelse af, hvor meget 
man kan spare ved at undgå madspild. Flere danskere er begyndt at vurdere besparelserne ved mindsket 
madspild højere. Der er dog stadig en stor del, der undervurderer, hvor meget der kan spares. 
 
Figur 1 
Hvor meget ville du forvente, at en familie med to voksne og to børn årligt ville kunne spare 
på madindkøb, hvis de mindskede deres madspild? 

Besvarelser 2013: 1.101 
2012: 1.024 
Kilde: Forbrugerrådet 
 

Ifølge tal fra 2010 udregnet af Landbrug & Fødevarer, skønnes det, at en gennemsnitlig dansk familie 
bestående af to voksne og to børn kasserer fødevarer for 10.000 kr. om året.  

Godt to ud af tre (68%) angav i 2012, at de mener, at en familie på fire kan spare op til ca. 5.000 kr. om året 
på madindkøb, hvis de begrænsede deres madspild. Dette tal er faldet til ca. halvdelen (53%) i 2013. 
Ligeledes er der flere der tror, at en familie kan spare 10.000 kr. eller derover. Dette svarede ca. en ud af fire 
(24%) i 2013 mod under en ud af ti (8%) i 2012.  
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Forventning til besparelserne ved mindre madspild i de 
forskellige dele af landet 
Hvor meget ville du forvente, at en familie med to voksne og to børn årligt ville kunne spare 
på madindkøb, hvis de mindskede deres madspild? X Landsdel 
 

 
Hovedstaden 

(inkl. 
Bornholm) 

Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

Under 2000 kr. 6% 5% 4% 5% 2% 

Ca. 2.000 kr. 19% 17% 17% 12% 14% 

Ca. 5.000 kr. 32% 31% 41% 31% 23% 

Ca. 10.000 kr. 21% 20% 16% 17% 28% 

Ca. 15.000 kr. 2% 2% 3% 7% 0% 

Mere end 15.000 kr. 3% 1% 1% 2% 3% 

Ved ikke 18% 25% 18% 26% 31% 

Antal besvarelser 393 168 210 237 93 

 

Af respondenterne fra hovedstaden angiver ca. halvdelen, at de forventer at de kan spare ca. 5000 kr. eller 
derunder. Ca. en ud af fire angiver det beløb, som Landbrug & Fødevarer har beregnet eller større. Samme 
tendens ses for resten af Sjælland. Overordnet set, er det ikke med disse tal muligt, at se nogen betydelig 
forskel på, hvor meget de forskellige landsdele/regioner forventer at man kan spare på mindre madspild. 

 


