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Om FødevareBanken
FødevareBanken er en nonprofit forening 
baseret på frivillig arbejdskraft. 

Siden 2008 har vi modtaget frisk overskuds-
mad fra producenter, landbrug og grossister. 
Fødevarerne viderefordeles udelukkende 
til organisationer, der arbejder med socialt 
 udsatte i Danmark. 

Vi henter og leverer varer på Sjælland, i  
Nord– og Midtjylland og i Region Syd. 

Hver dag flytter vi 3 tons mad. Det svarer til  
ca. 7.600 måltider til socialt udsatte dagligt. 

FødevareBankens mission:
Landsdækkende distribution af overskudsmad 
til fordel for socialt udsatte børn, unge og 
voksne i Danmark. 

FødevareBankens vision:
At bekæmpe madspild og madfattigdom.

Det praktiske 
Levering
Virksomheden der donerer overskudsmad 
leverer som udgangspunkt fødevarerne til 
FødevareBankens lagre i København, Aarhus 
eller Kolding. Afhentning kan dog aftales. 
 Virksomheden indestår for, at fødevarerne 
frem til overleveringstidspunktet har været 
behandlet i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende regler for fødevarehånd-
tering. Ved overdragelsen overgår ansvaret til 
FødevareBanken.

Fødevaresikkerhed spiller en afgørende rolle 
for FødevareBanken og donor er forpligtet til 
at give FødevareBanken besked i tilfælde af, 
at donerede fødevarer efterfølgende bliver 
tilbagekaldt. 

Moms
Rent praktisk skal FødevareBanken faktureres 
for afhentninger og leveringer af overskuds-
varer. Det er dette beløb, som der skal betales 
salgsmoms af. For at lette den administrative 
arbejdsgang kan FødevareBanken oprettes som 
almindelig kunde i virksomhedens IT system. 
Det giver en smidig håndtering og sikrer spor-
barheden i hele processen. SKAT har udarbej-
det et styresignal i forhold til udtagningsmoms 
i forbindelse med donation, så det er på plads. 

Momsgrundlaget er salgsmoms af den pris, 
som varerne faktisk sælges for. Salgsprisen er 
en symbolsk enhedspris. Der anbefales en ton-
pris tæt på 0 kr. Læs mere om dette på vores 
eller SKATs hjemmeside.

FødevareBankens donorer 
FødevareBanken modtager friske overskuds-
fødevarer fra både mejerier, nethandelsbutik-
ker, frugtdistributører, varelagre, grossister og 
fødevareproducenter.

FødevareBankens kendetegn 
• Vi arbejder professionelt, fødevaresikkert og i stor skala
• Vi forbinder fødevareproducenters overskud med behovet for nærende måltider  

hos socialt udsatte 
• Vi giver – via sociale organisationer – udelukkende mad til trængte mennesker
• Vi uddeler gode, friske fødevarer og bidrager til øget fællesskab og livsglæde
• Vi arbejder med frivillige og inklusion

Herover ses et udsnit at af vores nuværende 
donorer.
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Hvorfor kan god mad ikke sælges?
FødevareBanken modtager kun friske 
fødevarer, som fødevaredonor kan garantere 
kvaliteten af. Vi tager som udgangspunkt imod 
alle typer varer, men aftaler det konkret i 
forbindelse med den enkelte levering. Vi mod-
tager hovedsageligt større partier mad, der af 
den ene eller anden grund ikke kan sælges. 

At arbejde med overskudsfødevarer, 
stiller høje krav til egenkontrol og hygiejne. 
FødevareBanken kan til enhver tid fremlægge 
dokumentation for vores procedurer for 
sikker fødevarehåndtering. For at sikre 
sporbarheden registreres alle varer ved hjælp 
af FødevareBankens elektroniske scanner-
system. Derved registreres fødevarerne via 
eksisterende stregkoder eller oprettes med 
FødevareBankens stregkoder i 
systemet. FødevareBanken er en 
del af smileyordningen, og har en 
Elite smiley i afdelingen i Aarhus. 

Hvad kan doneres?

POLITIK

Ved handelsblokader 
kan varer produceret 
til det ramte marked 
ikke afsættes. Her-
hjemme kan varerne 
ikke sælges fordi 
ingredienslisten er på 
et andet sprog end 
dansk.

ÆNDRING PÅ 
EMBALLAGE
Emballagen på 
cornflakepakker ol., 
bliver ofte brugt til 
konkurrencer. Når 
konkurrencen udløber, 
men hele partiet ikke 
er solgt, fjernes varen 
fra hylderne. 

HOLDBARHED

Varerne vil inden 
for kort tid udløbe. 
Centrallagre kan have 
svært ved at distri- 
buere dem og super-
markeder ønsker ikke 
at modtage dem. 
Føde vareBanken 
uddeler kun over-
skudsmad der stadig 
er indenfor holdbar-
hedsdatoen.

SÆSONVARER

Når vejret slår om til 
kulde og regn kan det 
være svært at sælge 
koldskål, ligesom der 
primært spises peber-
nødder op til jul.

OVER- 
PRODUKTION
Efterspørgslen på 
varen er mindre, end 
man har estimeret i 
produktionen.

BESKADIGET 
EMBALLAGE
Æsker med bøjede 
hjørner, konserves-
dåser, der har fået 
en ridse og andre 
kosmetiske fejl, gør 
det vanskeligt at  
sælge varerne.

KVALITETSFEJL

Produktet lever ikke 
op til den forventede 
kvalitet. Det kan være 
små afvigelser i f.eks. 
farven, andelen af in-
gredienser eller vægt. 
F.eks. en kokosmælk, 
hvor procentdelen af 
kokos skal være 63%, 
men reelt er 61%.

ETIKETTEFEJL

Der er fejl i oplysnin-
gerne på etiketten. 
Det kan være trykfejl 
eller fejl i ingrediens-
listen. F.eks. kan der 
på en pose ris, stå at 
den har udløb i 2017, 
mens den faktisk først 
udløber i 2018. 
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914 tons årligt
7.600 måltider pr. dag
2.285.000 måltider årligt

2017
813 tons årligt
6.200 måltider pr. dag
1.900.000 måltider 
årligt

2016

Foto: Anders Brinckmeyer

Hvem får maden?
Maden fra FødevareBanken doneres til organi-
sationer, der arbejder med socialt udsatte. Det 
er bl.a. Røde Kors, Blå Kors, Mændenes Hjem, 
Kirkens Korshær med flere. 

Vi har både faste modtagere og ad hoc 
  modtagere og maden uddeles altid direkte til 
køkkenpersonalet.

Modtagerne får typisk leveret mad én gang  
om ugen.

Typer af organisationer
• Væresteder for socialt udsatte
• Kvindekrisecentre
• Morgenmadsklubber på skoler i  

udsatte områder
• Herberger
• Sommerlejre for udsatte børn
• Julehjælp

Frivillige
FødevareBanken har ca. 190 frivillige, der 
 henter og leverer overskudsmad til socialt 
udsatte børn, unge og voksne. Herudover er der 
ca. 16 fastansatte i driften og administrationen 
på kontorerne i København, Aarhus og Kolding.

Økonomi
FødevareBanken har fået støtte til etablering 
og udbredelse af bl.a. VELUX Fonden, A.P. 
Møller Fonden, Salling Fonden. 

Herudover kommer vores indtægter bl.a. fra 
erhvervspartnerskaber, medlemskaber, fonde 
og offentlige puljer. Modtagerne betaler et fast 
logistikgebyr for at få maden leveret.
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Det mener erhvervslivet

Hos Aarstiderne arbejder vi hele 
tiden meget bevidst på at minimere 
vores spild. Selvom vi gør, hvad vi 
kan, så står vi alligevel i slutningen 
af ugen ofte med en lille rest, der af 
den ene eller anden årsag ikke kan 
sælges eller bruges på anden vis. I de 
tilfælde løser FødevareBanken op-
gaven for os og sørger for at maden 
kommer ud og gør nytte.

Samarbejdet har været gnidnings- 
løst og de udfordringer vi har haft 
undervejs har vi løst i fællesskab.

Samarbejdet med FødevareBanken 
fylder en meningsfuld plads i det 
kredsløb, der er en central del af 
vores fortælling.

Svend Daverkosen, 
Landbrugs- og Miljøchef, 
Aarstiderne

Arla Foods har som mange andre 
fødevareproducenter en grad af 
overskudsproduktion, som vi af 
forskellige årsager ikke altid kan 
sælge. Når vi har disse varer, donerer 
vi dem gerne til FødevareBanken. 
Det har vi gjort siden 2012 og samar-
bejdet fungerer helt problemfrit.

FødevareBanken er landsdækkende, 
og det er derfor let og enkelt for os 
at sam- arbejde med dem, uanset 
hvor i landet, vi har en udfordring. 
De kan håndtere stor skala på en 
systematisk og sikker måde. Vi synes, 
at det er helt oplagt, at disse gode 
varer stadig kan bruges og hjælpe 
udsatte danskere.

Lars Fogh Sørensen, 
Senior Sales Administration 
Manager, Arla.

FødevareBanken har en yderst 
 professionel løsning på madspild, 
der opfylder alle krav til fødevare-
sikkerhed. Danmark er et føde-
vareland og vi gør alt for at bruge 
vores ressourcer optimalt. Men 
overproduktion kan desværre ikke 
helt undgås og så er det vigtigt, at 
fødevarer ikke bliver destrueret, 
men brugt nyttigt. Og det gør de, 
når FødevareBanken formidler over-
skudsmad til socialt udsatte.

FødevareBanken er ikke kun en 
professionel organisation, men en 
organisation med hjertet på rette 
sted, de engagerer mennesker i en 
vigtig sag og skaber mening for så 
mange mennesker.

 

Karen Hækkerup, 
Direktør for Landbrug & Fødevarer

Siden 2012 har Jyske Bank haft et 
partnerskab med FødevareBanken og 
her er vi meget tæt på det det ideelle 
CSR-samarbejde, set fra min stol.

Vi kan engagere vores egne med-
arbejdere, dels gennem frivilligt 
arbejde, dels ved at styrke bevidst-
heden om bæredygtighed ved  at 
bekæmpe madspild og mindske 
madfattigdom.

Det kræver et stærkt fokus på fælles 
strategiske ambitioner og værdi-
skabelse for at være en succes for 
både FødevareBanken og Jyske Bank. 
Det er lykkedes. Og vi bliver mere 
og mere professionelle sammen. 
Til glæde for vores medarbejdere, 
udsatte mennesker i Danmark og hele 
bæredygtighedsagendaen.

 
Lene Hjorth 
Afd.direktør 
Koncern CSR
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6 skarpe spørgsmål

Er det ikke upraktisk og 
besværligt at donere mad til 
FødevareBanken? 

Det er der mange, der tror. Men i virkelig- 
heden er det ret nemt og FødevareBanken 
hjælper jer. 

I forhold til at dumpe maden i en container, 
er det selvfølgelig lidt mere besværligt, især 
de første gange, indtil vi får samarbejdet op 
at køre. Til gengæld er I med til gøre mad-
spild til måltider for socialt udsatte, hvilket 
både ansatte og kunder helt sikkert vil sætte 
pris på. 

Nogle af FødevareBankens 
erhvervs partnere er store 
kommercielle foretagender. 
Hvordan sikrer I jer jeres 
integritet i forhold til dem? 

FødevareBankens mission er at bekæmpe 
madspild og formidle maden til socialt 
udsatte. Den mission går forud for alt andet 
og alle beslutninger vi tager, udspringer 
herfra. For at nå vores vision om at blive et 
landsdækkende tilbud, har vi brug for store 
kommercielle samarbejdspartnere. Dels for 
at få dem til at donere mad, men også for at 
få hjælp til at sprede budskabet om 
FødevareBanken. 

Hvis vi donerer mad til 
FødevareBanken, får vi jo ikke 
momsen retur, som vi ellers 
gør, når vi smider det ud. Så 
det er faktisk en dårlig 
forretning for os. 

Ifølge SKAT skal FødevareBanken ved mod- 
tagelse af overskudsfødevarer betale moms 
af en sådan donation. Men prisen er sym-
bolsk på f.eks. 10 kr. pr. ton. Så I får stadig 
jeres moms retur og det er ikke dyrere for 
jer, til gengæld går det til et godt formål. 

FødevareBanken får maden 
gratis af fødevaredonorer. Får 
modtagerne det også gratis 
eller tjener FødevareBanken 
penge på det?

Maden FødevareBanken deler ud, er gratis 
for modtageorganisationerne, der arbejder 
for socialt udsatte i Danmark. 

Det eneste de betaler, er et fast logistikgebyr 
for at få varerne leveret på et fast tidspunkt, 
hver uge. Det mad de modtager, har en 
værdi svarende til ca. 15 gange det, de 
betaler i logistikgebyr. Gebyret er ens for alle 
modtagere og er uafhængigt af, hvor meget 
mad, de får.

Hvordan kan FødevareBanken 
forsvare at uddele gammel 
og/eller dårlig mad til socialt 
udsatte? 

Intet af det mad FødevareBanken distribu- 
erer, er for gammelt. Det er simpelthen en 
kerneværdi for os. Socialt udsatte skal ikke 
have dårligere mad end andre.

Den mad FødevareBanken modtager, er 
mad, der er i overskud og som ellers ville 
være blevet smidt ud på grund af fejl på 
etiketter, emballage, snarligt udløb, stør-
relse, skift i sæson eller andre ting.

Hvordan kan vi være sikre på, 
at det mad, vi donerer til 
FødevareBanken ikke ender 
som madspild hos jer? 

Vi er meget opmærksomme på kun at tage 
imod de donationer, vi vurderer at kunne 
komme af med igen. Ellers takker vi nej og 
henviser evt. til andre aktører på markedet. 
Selvfølgelig kan det ske, at mad bliver for 
gammelt og ikke kan videredistribueres. 
Samlet smider vi dog under 4% mad ud om 
året.



– en seriøs løsning på madspild
FødevareBanken

Birkedommervej 31, 2. sal
2400 København NV 
Tlf: (+45) 31 21 00 29

www.foedevarebanken.dk 
CVR-nummer: 32573371  

Kom godt i gang
Har din virksomhed fødevarer, som I tror vil egne sig som donation til FødevareBanken, 
så kontakt: 

Nord- og Midtjylland:  60 11 16 21 - Driftschef Jesper Kinnerup
Region Syd:   60 11 16 81 - Driftschef Ole Lundtang
Sjælland og Øerne:  60 11 16 31 - Driftschef John Køppler

Tak til   for støtten til FødevareBanken


