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Partners

I-REXFO startede op den 1. september 2017 med økonomisk bidrag fra den europæiske finansielle 
myndighed LIFE under LIFE16ENV/IT/000547.

Koordinator: Ingennørforeningen – Universitetet i Perugia – Italien.

I-REXFO er officiel partner til FAO’s 
Save Food program. 

www.fao.org/save-food
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i-REXFO er en innovativ forretningsmodel, der demonstrerer, hvordan man 
med fokus på økonomi og bæredygtighed kan mindske madspild gennem 

genindvinding og genanvendelsesteknologier. Det sker gennem produktionen af 
værdifuld biogas baseret på biomasse. Gennem offentlig støtte, nedsatte gebyrer 

og private indtægter fra salg af biogas på basis af madaffald er  
der økonomisk balance.

Forretningsmodellen bygger på affald fra fødevareindustrien, overskudsproduktion 
fra landbruget, fra detailhandlen, restauranter, hoteller og forbrugere.

Skralde-
spande

i-REXFO kan bruges til:
• i-REXFO er en fuldt udbygget model, der kan overføres til  
andre EU-regioner

• i-REXFO stiller frit kommunikationsmaterialer og viden til  
rådighed inkl. open source design software og normative retningslinjer

i-REXFO har fokus på:
• Mindre madspild og mere bæredygtighed
• Nem indsamling og donation af mad
• Øget støtte til velgørenhed og fødevarebanker
• Mere vedvarende energi fra madaffald

MINDRE 

MADSPILD, TAK

Baseret på god praksis i Europa (især Danmark), 
er projektgruppen bag i-REXFO ved at udvikle en 
integreret forretningsmodel, der inkluderer open 
source software og en omfattende database.

i-REXFO modellen og alle dens delelementer vil 
stå frit til rådighed for andre, så de kan overføre 
den til deres egen region. På den måde kan de 
udnytte viden om de nødvendige tiltag inden 
for det tekniske, økonomiske og miljømæssige 
område.
 
i-REXFO-modellen sætter fokus på, hvor vigtigt 
det er at mindske madspild blandt forbrugere, 
aktører i store supermarkeder samt i hotel- og 
restaurationsbranchen. Den fremmer salg og 
anvendelse af mad, der er tæt på udløbsdatoen, 
eller som ellers bliver frasorteret pga. udseende, 
og styrker donation af overskudsmad til 
velgørenhed og fødevarebanker. Disse 
tiltag foregår sideløbende med, at uspiselig 
overskudsmad bliver indsamlet og genanvendt 
i anaerobe anlæg til fremstilling af biogas. 
Denne værdifulde energikilde indgår i projektets 
cirkulære økonomiske kredsløb.

 I-REXFOs model vil blive demonstreret i 
Umbrien-regionen, Italien, og vil med tiden blive 
overført til andre lande (Ungarn).


