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 Danmarks første supermarked med overskudsfødevarer
 Et af de stærkeste brand indenfor madspildsbevægelsen i DK
 Tilbud om forbruger engagement mod madspild
 Kobling mellem overforbrug i rige lande og madmangel i ulande (Verdensmål 2 & 11)

Hvad er Wefood – også livtag med Verdensmål

Donation af 
overskudsmad til 
Wefood
- Reducering i produktion

Information og 
handlemuligheder 
for forbrugeren
- Reducering hos forbrugeren 

Investeringer i 
landbrug i verdens 
fattigste lande
- Reducering i tredje verden



 Mellem 30 og 50 procent af den mad, der produceres i verden bliver smidt ud – uden at gøre gavn 
for hverken mennesker og dyr. 700.000 tons alene i Danmark

 Dette enorme madspild har betydning for den samlede efterspørgsel af madvarer og dermed 
betydning for fødevarepriserne - og i sidste ende dyrere priser for verdens fattigste

 I verdens fattigste lande sker hovedparten af madspild i produktionsleddet, grundet mindre effektivt 
landbrug mv. I vesten er det lige omvendt. 

 Overskuddet fra Wefood har dermed en dobbelt betydning - dels mindskes madspildet i Danmark 
og dels giver det Folkekirkens Nødhjælp mulighed for at investere i projekter omkring mere effektivt 
landbrug og markedsadgang i verdens fattigste lande.

Hvad betyder madspild for verdens fattigste



 Der er pt. 300 aktive frivillige fordelt  på forskellige teams

 Butiksteams som tager sig af driften af vores butikker
 Leverandørteams som dagligt kører rundt og henter varer
 SoMe teams som hjælper med at få lavet daglige opslag på butikkernes  

FB-sider, om hvilke varer der er kommet med dagens levering.

• Wefood har også samarbejde med jobcentre,  hvor vi har praktikanter i                       
jobprøvning.  

• Wefood ”rummer” mange forskellige mennesker, hvor alle skal have en chance for at 
bidrage til succes, sammen med meget engagerede frivillige.

• Der er 3 lønnede medarbejdere i Wefood projektet.
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Frivillighed i Wefood
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Butikken i Aalborg
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MINDRE SPILD …

FLERE PENGE TIL MENNESKER I YDERSTE NØD

Resultater.

Madspild bekæmpet i:

- 2018      173 ton
- 2019      249 ton
- 2020      359 ton

Overskud til Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde i:

- 2018       1.245.000,00
- 2019       1.650.000,00
- 2020       2.647.500,00

Wefood har i dag over 70 
samarbejdspartnere som leverer 
varer.
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