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I følge en FAO-undersøgelse, er omkring en tredjedel af den producerede mad til 
menneskeligt konsum, cirka 1,3 milliarder tons, hvor 80% stadigvæk er spiseligt, 
gået til spild eller smidt ud. Hvert år forbruger den producerede og spildte mad en 
vand-volumen svarende til 250 km3, hvilket kræver 1,4 milliarder hektar land, 
hvilket er lig ca. 30% af verdens landbrugsjord. Og har ansvaret for udledningen af 
3,3 milliarder tons drivhusgasser. Hvis madspild var et land, så ville det være det 
tredje mest udledende land i verden. 

Imens der i udviklingslandene er over 40% tab under f.eks. under høsten og i 
forarbejdningsfasen, er madspild i industrilandene forsaget af en kombination af 
ineffektive forsyningskæder og forbrugeropførsel. Forsynings- og 
distributionskæderne har ikke altid mulighed for at sælge overskydende mad til 
lavere priser til forbrugerne eller til donation, imens det at læse 
holdbarhedsdatoerne korrekt, kan være en hindring for forbrugerne, hvilket 
resulterer i maden går til spilde.    

MADSPILD ÅRSAGER OG PÅVIRKNING

1 i-REXFO LIFE
LAYMAN REPORT



Endvidere er forbrugerne ansvarlige over for forkert håndtering og dårlig 
planlægning af indkøb, de handler mere ind end de har brug for, og stiller krav til 
æstetikken af frugter og grøntsager, hvilket gør at de ikke bliver solgt i butikken 
eller går til spilde allerede hos landmanden. 

I Hotel- og Restaurationsbranchen sker madspild på grund af alt for store 
portioner, imens doggy bags for rester eller koncepter sjældent overvejes.

At minimere overproduktion af 
mad og gøre det mere tilgængeligt 
for menneskeligt forbrug før 
udløbsdatoen er første sted der skal 
sættes ind for at reducere madspild. 
Det kræver et incitament for at øge 
donationer til velgørenhed og salg 
før udløbsdatoen, men også at øge 
forbrugernes opmærksomhed om 
hvordan de kan reducere madspild.
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Det er basis-konceptet af i-REXFOs 
forretningsmodel i den cirkulære økonomi, 
som vi demonstrerede i Italien, nærmere 
præcist i Umbria-regionen. 

Energi udvundet fra organisk 
madaffald via biogas produktion og 
brug af det overskydende digestat som 
gødning, dette resulterer i større 
miljømæssige fordele i forhold til CO2 
og at undgå forurening og unødigt 
vandforbrug. Det genererer penge som 
kan dække dele af beløbet eller hele 
beløbet for de tidligere nævnte tiltag.

i-REXFO reducerer markant mængden af 
madspild deponeret ud fra en innovativ 
tankegang der understøtter tiltag til at 
reducere madspild ved at fremme energi 
produktionen fra organiske madaffald.

i-REXFO FORRETNINGSMODEL

 Fokus er på madspild produceret fra 
landbruget og madindustrien, detail 
handlen og hotel- og restaurations 
branchen, samt forbrugerne.

i-REXFOs forretningsmodel fremmer 
biogasproduktionen fra madspild som 
erstatning for energiafgrøder. Det 
resulterer i miljømæssige fordele udledt 
fra reduktionen i brugen af kunst 
gødning, kunstvanding m.m., og den 
undgåede deponering af organisk 
madaffald.

Udover bæredygtighed bidrager de 
lavere omkostninger til brændstoffet 
også positivt set i et økonomisk 
perspektiv i i-REXFOs forretningsmodel 
sammen med Co2-kvoten som partnere 
kan kræve for de miljømæssige fordele.  
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Disse indtægter dækker de ekstra omkostninger til f.eks. transport og skaffer 
finansiering til tiltag for reducering madspild:

Fordelene for samfundet er tydelige, nemlig i: at levere mad til mennesker i nød, 
produktion af vedvarende energi og bæredygtig gødning (digestat), reducere 
madspild og den relaterede miljøpåvirkning, C02-fodaftryk og energi-vandforbrug.  

Fordelene for partnere er også tydelige, 
nemlig i det øgede cash flow, takket være 
den Co2-kvote og i den øgede sociale og 
miljømæssige bæredygtighed som skal 
oplyses i virksomhedens forretnings 
resultater, og rapportering i henhold til 
2014 | 95 | EU Non Financial Reporting 
Directive (NFRD). 

i-REXFOs forretningsmodel er i 
overensstemmelse med klassificeringen 
af bæredygtige aktiviteter, der er forudset 
i Regulation (EU) 2020 | 852 on Taxonomy 
der etablerer en ramme for at lette 
bæredygtige investeringer. 

til hotel- og restaurations branchen 
til anskaffelse og distribution af 
doggybags.

til detailhandlen med henblik på 
lavprisområder med salg af varer 
der løber på dato.

til forbrugerorienterede oplysnings 
kampagner om reduktion af 
madspild. 

til velgørende organisationer i 
deres genvinding og donation af 
overskydende mad.
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Fra begyndelsen af september 2017 designede og byggede i-REXFO solidaritets- 
og bæredygtighedsforsyningskæden med en software, der er specielt udviklet, og 
gratis, i open source-format på projektets hjemmeside (www.irexfo.eu). Brugeren 
identificerer det madaffald der er tilgængelige inden for EU's grænser, og softwaren 
udregner distancen til biogasanlægget og metan produktionspotentialet takket 
være en database oprettet af SESLAB (Sustainable Energy Systems LABoratory) ved 
Department of Engineering ved University of Perugia. 

For at opnå dette resultat har SESLAB 
analyseret 100 typer madaffald for at kunne 
bestemme deres kemisk-fysiske egenskaber 
og frem for alt Bio-methanation Potential 
(BMP), i specialdesignede minireaktorer. Selve 
databasen er et vigtigt og topmoderne redskab 
og er derfor blevet publiseret i Golden Open 
Access format. 

OPEN 
SOURCE

DESIGN VÆRKTØJ
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Gennem en optimeringsalgoritme 
vælger softwaren mængden og 
placeringen af madspild for at 
maksimere den økonomiske profit 
og de undgåede udledninger af CO2, 
også transporten tages i betragtning. 
De økonomiske fordele deles 
derefter mellem parterne og til 
aktiviteterne relateret til mindre af 
madspild i detailhandlen og hotel-og 
restaurationsbranchen, og forbruger 
oplysningskampagnerne og overskud 
til velgørende organisationer.  

Softwaren kan bruges i ethvert 
EU-land og er blevet brugt til at designe 
lignende forsyningskæder i Puglia og 
Piedmonte i Italien og Ungarn, det er 
takket være fødevarebanken I Budapest 
og biogasvirksomheden Biogaz, der 
begge er strategiske partnere i 
projektet. 
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i-REXFO
DEMONSTRATION

I de sidste 18 måneder af projektet, 
har i-REXFO demonstreret den 
økonomiske og miljømæssige gevinst 
ved at gennemføre solidaritets- og 
bæredygtighedsforsyningskæden. 

Marketings samarbejds partneren A+ 
lavede og distribuerede 100.000 
designbeholdere til genvinding af 
rester (doggybags) og informations 
materiale med praktiske råd til 
bæredygtige indkøb, resthåndtering 
og til at læse udløbsdatoerne korrekt 
til hotel- og restaurationsbranchen i 
provinserne Perugia og Terni.  

UMBRIA - ITALY
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Også 4 udstillingsmontre til salg af udløbsvare i store supermarkeder i Umbrien 
(Coop, Conad og Emi), var udstyret med videoinstallationer for at give nyttig 
information om, hvordan man reducerer madspild og de miljømæssige 
konsekvenser.

CARITAS velgørenhedsorganisationer 
i Perugia og Terni tog sig af 
indsamlingen af madoverskuddet, som 
til sidst blev fordelt i de kantiner og 
solidaritetscentre, de administrerer. 
Overskudsfødevare blev hovedsageligt 
indvundet fra fødevareindustrien og 
supermarkeder, men også gennem 
installation af plexiglasbeholdere til 
genvinding af husholdningsindpakket 
overskudsmad i skoler og sogne grundet 
forbrugeroplysningsaktiviteter.  

I demonstrationsfasen blev disse aktiviteter finansieret af ressourcer sat til 
rådighed af partnere i energiforsyningskæden. 

Ecopartner srl indsamler affald fra fødevareindustrien, udskiller de 
genanvendelige råmaterialer (papir, glas, jern) og behandler organisk materiale til 
at producere brændstof til biogasanlæg.  

Muligheden for at bruge brændstoffet 
produceret af Ecopartner er blevet 
godkendt af både Umbrien regionen, 
projekt partnere og i forhold til 
administrative retningslinjer som en 
forsøgsprotokol (DGR 164 / 21). Dog blev 
brugen af det overskydende digestat 
som gødning udført af et andet 
biogasanlæg tilhørende Rapolano 
Green Energy srl. belligende tæt på 
Toscana.

Iraci Borgia-gården omdanner 
landbrugs afgrvøder og organiske 
restprodukter til biogas og gødning der 
bruges på hans egne marker i en 
cirkulær økonomi.
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INDVIRKNING
OMSÆTTELIG

i-REXFO-sofwareværktøjet blev brugt til at designe forskellige scenarier i 
geografiske områder præget af forskellig følsomhed over for madspild, forskellig 
lovgivning vedrørende brug af madaffald i biogasanlæg og af nedbrydningsaffald 
på marker og forskellige incitamenter til produktion af vedvarende energi. 
Forskellige cash flows var resultatet af 
varierende biometaneringspotentiale af rester, 
også under hensyntagen til mulige 
svingninger i CO2-kvotens markedsværdi. 

i-REXFO påviste, at i best-case 
scenariet, hvor madaffald med højt 
biometaneringspotentiale genvindes 
(f.eks. olie og fedtstoffer, chokolade, 
korn m.fl.), og CO2-kvoten er 
værdiansat til 96 €/ton (februar 
2022-værdi), er forretningsmodellen 
selvbærende uden behov for 
yderligere incitamenter, ud over dem 
der er tilgængelige for vedvarende 
energiproduktion. 

PIEMONTE-PUGLIA | ITALY
ÉSZAK ALFÖLD - KÖZÉP DUNÁNTÚL | HUNGARY
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Worst-case scenariet, hvor madspild med lavt biometaneringspotentiale 
genvindes (f.eks. frugt og grøntsager, juice, drikkevarer m.fl.) og CO2-kvoten er 
værdiansat til 20€/ton (maj 2020-værdi), vil forretningsmodellen kræve støtte i 
form af et yderligere offentligt incitament til madaffaldsleverandører som 
belønning for bæredygtig bortskaffelse. 



EU ANBEFALING FOR POLITISKE FORANSTALTNINGER & KPI
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i-REXFO har i Umbrien demonstreret muligheden for at undgå deponering af over 
2500 tons madaffald om året, der i stedet bidrog til produktionen af over 2200 MWh om 
året i vedvarende energi og donation af over 120 tons madoverskud om året. Det 
integrerede system har undgået produktion af over 9200 tons Co2-ækvilenter om året 
og undgået forbruget af over 496.000 m3 vand. I-REXFO KPI blev målt udfra 5 % af 
engagement af de advarede personer.

i-REXFO nøgleprojektindikatorer (KPIs)

24,520

CHANGING 
BEHAVIOUR

+8%
671,802

PEOPLE 
ALERTED

+424%
182 TONS

FOOD 
RECOVERED

+24%

9,941 TONS

FOOD WASTE 
REDUCTION

+91%
13,914 TONS

CO2eq 
REDUCTION

+9%
744,788 m3

WATER 
REDUCTION

+2%

6,004 MWh

ENERGY 
SAVINGS

+62%
2,696 ha

SUSTAINABLE 
LAND

+55%
3,430 MWh

RENEWABLE 
ENERGY

+61%

i-REXFO EU Anbefalinger



i-REXFO KONFERENCER & EVENTSSOCIALT
FÆLLESSKAB
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Da pandemien ramte Europa, betalte Italien en meget høj pris og indførte derfor 
en af de hårdeste nedlukninger. i-REXFO måtte derfor omstrukturere og igen 
ændre begivenhedskalenderen og deres metodik, til at støtte mennesker der har 
bruge for hjælp.

De sociale kanaler har vist sig at være en uerstattelig ressource for i-REXFO til 
at nå den oprindelige målgruppe samt organiseringen af onlinekonferencer og 
netværksbegivenheder, især med succesfulde resultater såsom konferencen i maj 
2021 og DAKOFA webinar samt med den afsluttende konference i februar 2022, 
som fandt sted i København og var arrangeret af Ragn-Sells.

i-REXFO-fællesskabet omfatter også 
danske partnere som Primetime, som er en 
kommunikationsvirksomhed og Ragn-Sells, 
som er en affaldshåndteringsvirksomhed 
der er ansvarlig for god praksis og 
EU-netværk, og NOESIS til økonomistyring.

I løbet af projektet delte partnerne erfaringer, 
organiserede og deltog i begivenheder og 
konferencer, producerede og distribuerede 
informativt forbrugeroplysningsmateriale om 
i-REXFOs model til det civile samfund og det 
videnskabelig samfund med adskillige artikler 
publiceret i specialiserede tidsskrifter og 
konferenceforhandlinger.   
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Vi mødte Dr. Muhammad Yunus 
opfinderen af mikrokredit og vinder 
af Nobels Fredspris 2006, i Assisi i 
2019, i anledning af hans Lectio 
Magistralis med titel ”Cirkulær 
Økonomi og Mikrokredit”. Yunus 
argumenterede for vigtigheden i at 
opmuntre unge mennesker til at 
blive sociale iværksættere, ikke 
bare for at tjene, fordi ”at tjene er 
ikke sjovt, at hjælpe med at ændre 
verden er meget sjovere”. 

Derfor siger han, når han taler om mikrokredit: ”Det er ikke velgørenhed, men en 
virksomhed med et socialt mål: at hjælpe folk med at komme ud af fattigdom”.

Han bekræfter med et smil, at i-REXFO bevæger sig i den rigtige retning. 

Koordinatoren for i-REXFO prof. Francesco Fantozzi med Nobelprisen 
i økonomi Muhammad Yunus (Assisi, 2019)

Ragn-Sells CEO Massimo Forti ved Konferencen i Maj
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Dette rapport er designet og trykt af Ragn-Sells Danmark



@iREXFO i-REXFOi-REXFOwww.iREXFO.euinfo@irexfo.eu

Indholdet af denne publikation er udelukkende i-REXFO-partnerens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis EU's holdning.

LIFE16 ENV/IT/000547
Varighed: 56 måneder
Samlet Budget: € 2.324.915
EU Bidrag: € 1.279.098 LIFE 16/ENV/IT/000547

i-REXFO is Partner of the 
FAO ini�a�ve Save Food

www.fao.org/save-food


