


Mindre madspild og 
civilisationens overlevelse



Madspild i tal
•Danmark: ca. 700.000 tons årligt 
•EU: ca. 100 millioner tons årligt 
•Verden: over 30% af al verdens mad er 
enten spildt eller tabt – det er nok til at 
brødføde 3 milliarder mennesker 

•Ressourcetab, spild af dyreliv, mangel på 
respekt samt bidrag til øget CO2-udslip

kilder: Miljøstyrelsen, EU og FN FAO



Sammen mod madspild:  
Vi er alle en del af løsningen



Fra Facebook  
til FN

• Danmarks største frivillige organisation mod 
madspild 

• 18.000+ danske og internationale presseomtaler 
siden 2008 

• Når dagligt ud til 50.000+ mennesker 
• Når ugentligt ud op til 250.000+ mennesker 
• Samarbejder med ledende førevareaktører 
• Samarbejder med Regeringen, EU og FN



Europæisk rekord: Danmarks 
madspild mindsket med 25%

kilde: Landbrug & Fødevarer



Fra madspild til vækst: 
Vi har mobiliseret  

madens værdikæde i Danmark



Forbrugere tager kampen op



Konkurrenceparameter:  
Fokus på madspild i detailkæder og industri



Restauranter, foodservice, REFOOD 
label og doggybags



Madspild på skoleskemaet



Tonsvis af overskudsmad til hjemløse



Kogebog og kampagner



Dybdegående viden og analyser om 
madspild



Fra Kroatien til Kina:  
Massiv presseomtale i Danmark og i udlandet



79 mio. læsere: Blogger om madspild 
på The Huffington Post  



Nationale og internationale events



Stærke tværpolitiske støttere og 
samarbejde



H.K.H. Prinsesse Marie er også begyndt at blive 
interesseret i kampen mod madspild
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Stærke internationale partnerskaber og 
samarbejde





Taler i hele verden



25 priser og udmærkelser
•Optaget i Kraks Blå Bog 2015 
•Årets Dansker 2014 
•Modtager af Nordisk Råds Natur- og miljøpris 2013 
•Modtager af Svend Auken prisen 2013 
•Modtager af ALT for damernes Kvindepris 2013 
•Modtager af Ridderkorset af fortjenstordenen Pro Utilitate Hominum 2013 
•Modtager af JCI Danmarks The Outstanding Young Person pris 2011 
•og mange flere...



Nyt projekt: 
Overskudsmad



Tænketank under etablering



...og vi er kun lige begyndt!
www.stopspildafmad.dk 
www.stopmadspild.dk 
www.madspild.dk 
www.stopaffald.dk 
www.sammenmodmadspild.dk 
www.unitedagainstfoodwaste.com 
www.facebook.com/madspild 
  
Twitter: #stopspildafmad  
Instagram: #stopspildafmad 

www.selinajuul.com 
facebook.com/selinajuul 
twitter.com/selinajuul 
dk.linkedin.com/in/selinajuul 
huffingtonpost.com/selina-juul


