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STOP SPILD LOKALT



Vi reducerer
madspild og

hjælper økonmisk
pressede borgere 

 
 
 

Stop Spild Lokalt er en social madspildsorganisation, som
blev etableret i 2016 af den dengang kun 17- årige
Rasmus Erichsen, med målet om at hjælpe økonomisk
trængte personer og familier i lokalsamfundet og samtidig
mindske madspild.

I dag er vi ca. 200.000 medlemmer i vores lokale Stop Spild
Lokalt Facebookgrupper, og vi driver mere end 25
Madoaser over hele landet. Antallet af medlemmer og
Madoaser, er i konstant vækst grundet eksternt behov.  

Vores formål er at hjælpe lokalsamfundets økonomisk
pressede borgere, med at få mad på bordet, via gratis
overskudsmad og samtidig reducere madspild.
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HVAD ER
Stop Spild Lokalt?

Rasmus Erichsen
Founder & CEO af  SSL 

200.000
Medlemmer



Måltider uddeles 
på daglig basis 

 
 

75.000

En Madoase er med til at mindske
detailhandlens madspild, ved at vi
henter overskudsmad fra lokale
supermarkeder, producenter og
grossister, sorterer den og uddeler
den til økonomisk trængte i
lokalsamfundet.

MEN VI VIL MERE!

Vores Madoaser over hele landet er 
drevet af frivillige madspildshelte, som dagligt
uddeler overskudsmad svarende til mere end
75.000 måltider og dermed reducerer
madspild med over 30 tons! Samtidigt sparer
vi også klimaet for mere end 3.400 ton Co2
om året. What’s not to like?

Det kræver, at vi skal have mange flere
Madoaser, hvor vi kan hjælpe massevis
af økonomisk trængte personer og
familier med at få glæde af de nationale
aftaler, vi i dag har med Salling Group,
Coop og mange flere.

HVAD ER EN MADOASE?
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Vores mål er at reducere madspild med
mere end 130 tons om dagen (svarende
til 50% af detailhandlens madspild) ved
at uddele denne overskudsmad
svarende til over 300.000 måltider.

MIN.

Ca. 1000  frivillige
madspildshelte 

 



BLIV NATIONAL 
PARTNER

Som national partner hjælper I med, at
vi kan nå vores ambitiøse mål om at
mindske detailhandlens madspild med
50% og samtidig uddele mere end
300.000 måltider om dagen.
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Muligheder som national partner 

Få jeres logo på
Stop Spild Lokalt’s

hjemmeside og
oplægsslides

 

Anvende SSL’s
partnerlogo i jeres

markedsføring

Et årligt
netværksmøde med

andre partnere

Få 25% rabat på foredrag
med stifter, Rasmus

Erichsen omkring Stop
Spild Lokalt og

opbygningen af en
frivillig organisation, der

gør en kæmpe forskel,
både lokalt og nationalt

 
Styrket

værdiopfattelse hos
vores medlemmer,
som viser at i tør og
vil den bæredygtige

agenda



5000,-
 

MELLEM

25.000,-

NGO
 

50.000,-

STORLILLE
 

10.000,-

VIRKSOMHEDER

 +45 71 13 05 40 re@stopspildlokalt.dk
 

CVR: 38194046
 

150.000,-

STOR SPONSOR

 

Vi har forskellige partnerløsninger, som er tilpasset ud
fra jeres virksomheds størrelse. Kontakt os for at høre
nærmere om mulighederne og fordelene ved at være
partner hos Stop Spild Lokalt.

 NATIONALE  PARTNERLØSNINGER
Tænk globalt støt lokalt-


