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Stop spild af mad 
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Er Verden ved at gå under, og civilisationen truet? Mindst 50% mere mad, 45% mere energi 
og 30% mere vand - eller rundt regnet to kloder - skal vi ifølge FN bruge om blot 20 år bruge 
for at understøtte menneskehedens forbrug. Og i 2050 skal vi ifølge FN producere 70% mere 

mad end vi gør i dag, hvis alle mennesker skal have mad. Men allerede i dag producerer vi 
globalt madspild, der kunne at brødføde 3 mia. mennesker - mens 1 mia. mennesker sulter. 

Problemer som massive klimaforandringer, stigende verdensbefolkning og øget mangel på 
ressourcer truer vores civilisations fremtidige overlevelse. Men kan vi nå at gøre noget, før 
det er for sent? 

Tekst: Egmont Højskolen 
 

Egmont Højskolen indbyder til to temaaftner om madspild ved Selina Juul: 
Onsdag d. 21. oktober og onsdag d. 28. oktober kl. 19.30 

Det er gratis for gæster udefra at deltage 
 

Selina Juul (f. 1980 i Moskva, Rusland), vinder af bl.a. Nordisk Råds Natur- og miljøpris for sit 

arbejde med at mindske madspild.  

 

Selina Juul er stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad - Danmarks største frivillige 

bevægelse mod madspild. Stop Spild Af Mad har siden 2008 sat madspild massivt på dagsordenen hos 

befolkningen samt i størstedelen af danske medier, radio og TV, samt udenlandske medier i USA, 

Kina, Brasilien, mm., støttes af tusindvis af forbrugere og toppolitikere og har været med til at bringe 

madspild på dagsorden hos EU og FN.  

 

Bevægelsen har medvirket til, at flere end hver 3. danske forbruger erbegyndt at mindske sit 

madspild. Siden 2010 er Danmarks madspild reduceret med 4,4 milliarder kr. svarende til 25% 

mindre madspild.  

 

Bevægelsen er medudvikler af en international erklæring mod madspild, medvirker bl.a. til 

videreformidling af god gratis overskudsmad til hjemløse til værdi at flere mio. kr., medvirker til 

mindre madspild i industrien og hos detailhandlen og er afsender på 

flere kampagner samt danske og internationale events mod madspild.  

 

Selina er foredragsholder og tidl. selvstændig illustrator og grafisk designer, uddannet på Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole (tidl. Den Grafiske Højskole). Ved siden af dette afser hun op til 40 

timer ugentligt på det ulønnede og frivillige arbejde til forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad.  

Tekst: www.selinajuul.dk 
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