	
  

MADSPILD I PRODUKTIONEN
Vi mister allerede betydelige mængder mad under de første faser af vores fødevarers vej fra produktionen til
spisebordet. Eftersom den primære forarbejdning af fødevarerne finder sted i disse faser, genereres der allerede
her en vægtmæssig stor andel af madaffaldet. Det er eksempelvis ikke ualmindeligt, at op mod halvdelen af alle
frugter og grøntsager i en høst kasseres på grund af kravene til størrelse eller form.
Samtidig sker der hele tiden en overproduktion af langt de fleste fødevarer.
Det sker, fordi alle gerne vil være helt sikre på, at der ikke lige pludselig er
nogen, der står og mangler noget. Markedet sikrer dermed, at både forbrugere
og industrien, der står for forarbejdning af fødevarer, hele tiden kan få alt. Men
det betyder også, at alt det, der ikke bliver købt, skal skaffes af vejen igen.
Fødevareproducenterne angiver typisk deres organiske affald som restprodukter.

I 2011 skønnede en række
danske organisationer og
Fødevareministeriet, at det
samlede spild af såkaldt ikkespiselig mad i primærproduktionen var på 541.000
tons om året.

Dette organiske affald er madaffald, men det er langt fra alt madaffaldet fra dette
led, der er spiseligt for mennesker og dermed kan kategoriseres som egentligt
madspild.
Selvom man umiddelbart skulle tro, at det kunne betale sig for producenten at lave
andre fødevarer ud af de råvarer, som sorteres fra, forhindres det ofte af stærk
konkurrence og lav indtjening på fødevarerne. Det er simpelthen billigere at smide
maden ud, end at bruge den til noget andet.
Det er altså en lang række stramme regler og benhård konkurrence, der er med til at forhindre en ordentlig brug af
mange af de fødevarer, der produceres. Det kommer selvfølgelig forbrugerne til gavn, at udsalgsprisen holdes nede
– i første omgang. Men faktisk er det store spild af fødevarer med til at gøre fødevarerne dyrere på sigt. Det koster
nemlig penge, at producere den mad, der kastes i skraldespanden. Så i sidste ende er det alligevel forbrugeren, der
kommer til at betale.
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