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Statement

»Vi er den første generation,
der kan afskaffe fattigdom, og
den sidste, der kan forhindre
de værste konsekvenser af
klimaforandringerne.«

FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon
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Godt nytår
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Daka Danmark – 2019 udgaven
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Daka Danmark – 2019 udgaven
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Daka Danmark – 2019 udgaven

Daka SARVAL henter 

friske råvarer fra godkendte 

svineslagterier og forædler 

dem til højkvalitetsprotein 

og fedt, som typisk 

benyttes 

til foderblandinger til 

kæledyr, 

fisk, pelsdyr og fjerkræ.

I Daka SecAnim afhenter 

vi døde dyr fra 

landbruget og 

genanvender dem som 

råvarer i biodiesel- og 

kødbenmelsproduktion til 

energi og 

gødningsformål

Daka ecoMotions

producerer 2. generations-

biodiesel, udvundet af 

restprodukter fra landbrug 

og slagterier.

Med biodiesel fra Daka 

ecoMotion udledes 84 % 

mindre CO2 end ved 

konventionel diesel.

Daka ReFood indsamler og 

genanvender madaffald og 

brugt fritureolie fra 

fødevareindustrien, 

detailhandel, restauranter 

og storkøkkener.

Det indsamlede materiale 

genanvendes til biogas, 

biodiesel og gødning.
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Det, det hele overordnet handler om
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Fakta om madspild

➢ 1,3 milliarder ton fødevarer går tabt hvert år!

➢ Modsvarer en tredjedel af de fødevarer, der produceres årligt!

➢ Og kunne brødføde 3 milliarder mennesker!

➢ Det samlede danske madspild løber op i cirka 715.000 tons årligt. 

➢ Det største madspild sker i de private husholdninger - 260.000 tons i alt om året ud 

af de 715.000 tons

Kilde: natgeo.dk/videnskab
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Affaldshierarkiet – en bevægelse
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Daka ReFood – nyeste skud på stammen

Fakta om Daka ReFood:

• Beskæftiger ca. 35 

medarbejdere

• Indsamler og behandler ca. 

30.000 tons madaffald/år

• Indsamler og behandler ca. 

2.500 tons brugt fritureolie/år

• Forbehandlet madaffald 

leveres direkte til 

nærtliggende biogasanlæg
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Og det skaber både god mening og god værdi

Genanvendelse helt konkret

65 kg madaffald fra en ReFood beholder, genanvendt, 
svarer til:

• 251 km i en dieselbil

• 46,3 kg CO2 reduktion

• Næring til jorden som svarer til at producere 106 kg 
gulerødder
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Foreningen ReFood Mærket
– et bæredygtigt tiltag

Netværk og læring om reduktion 

af madspild

1000

medlemmer 

Gratis certificering af indsats mod 

madspild og for genanvendelse

Man vælger tre madspilds-

reducerende initiativer

Kræver en ordning for 

genanvendelse af madaffald
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FN’s 17 verdensmål

https://www.y
outube.com/w
atch?time_con
tinue=121&v=-
g21O7a9280

https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=-g21O7a9280
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FN’s 17 verdensmål – Daka ReFoods udvalgte

• Øget global efterspørgsel på energi
• Stigende behov for billigere energi
• Mere grøn energi, færre fossile brændstoffer, mindre udledning af 

drivhusgasser
• Innovative teknologier, der reducerer elforbruget

• Minimeret ”fodaftryk” på naturen igennem ændrede 
produktionsmetoder

• Reduceret affaldsmængde og øget genbrug og genanvendelse
• Effektiviserede produktionsmetoder og forsyningskæder, samt 

minimeret madspild
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Fra lineær til cikulær tænkning
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Eksempler på tiltag og kommunikation

Overskudsvarmen fra produktionen af ingredienser til kæledyrsfoder 
bidrager med 11.100 MWh varme til lokalsamfundene omkring fabrikkerne, 
svarende til 600 boligers årlige forbrug.

Overskudsvandet (spildevandet) fra produktionen af ingredienser til 
kæledyrsfoder renses, hvorefter det anvendes både til markvanding og
gødskning på lokale marker

Vores primære råvare er svin, som med et klimaftryk 
på 4,6 CO2-ækvivalenter/kg. fødevarer, er blandt de mest bæredygtige 
animalske råvarer

INTERNATIONALT – ET FÆLLES SPROG
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Bæredygtighed – et mindset.
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• Tag FN’s verdensmål til jer og udvælg 2-4 I vil arbejde i dybden med

• Fokuser på hvad I bruger af non-sustainable ressourcer – og tænk 
alternativer inden de bliver knappe/dyre

• Tænk på hvad I selv har af biprodukter/restprodukter og hvordan de 
evt. kan bruges

• Tænk cirkulært – hvordan sikrer du høj genanvendelse af dit produkt

• Tilmeld jer en ReFood ordning

Hop med på vognen….nu!
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Tak for opmærksomheden

www.ReFood.dk
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