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Gratis app imod madspild går i havens
skatkammer

Et privat borgerinitiativ mod madspild breder sig nu i hele landet: Over 3.300
danskere har allerede taget den gratis app Sanker til sig, som både
minimerer madspild og hjælper med at udnytte naturens spisekammer.
Sommeren er over os, og de danske haver bugner af æbler, bær, urter, frugt og snart
nødder i overflod. Men meget af det – op til 50 mio. kr årligt beregnet i værdi – går til
spilde i de danske haver. Dette spild af ressourcer medvirker den nye gratis app,
Sanker, til at eliminere.
5.000 år gammel tradition
Mange danskere har ikke hørt udtrykket før. At sanke betyder at samle. Det er en
næsten en glemt tradition, men for bare 5.000 år siden levede mennesker som
jægere og samlere. Sanker er et privat non-profit borgernitiativ som hjælper med
formidling af privat overskud i haver, og muliggør vidensdeling om offentlig sankning.
Desuden deles viden om spiselige planter og inspiration til anvendelsen heraf.
Sanker blev sidst i maj introduceret med gratis app, hjemmesiden www.sanker.dk
og Facebook fællesskab. Allerede nu er der over 3.300 brugere spredt over hele
landet, hvoraf mange har offentliggjort deres private eller offentlige sankesteder.
God udnyttelse af naturens ressourcer
Det er målet at Sanker bliver et folkeeje og at Danmark er blevet en nation af sankere
- på den måde kan de store uudnyttede resourcer medvirke til at aflaste mange
belastede madbudgetter med lokale ”økologiske” afgrøder. Travle haveejere får besøg
i deres have og ryddet op – og danskerne vil komme mere ud i naturen og får viden
om naturens spisekammer og dermed mere varieret og sund kost.
Thomas Lundkvist, initiativtager til Sanker udtaler:
”Sanker er ligesom de fleste andre opfindelser fostret af frustration. Sidste efterår
havde jeg igen ærgret mig over, at se enorme mængder frugt rådne op i folks haver.
Derfor indså jeg, at Danmark har brug for et forum, hvor privat sankning legaliseres
og udbredes. Det er mit håb, at jeg fremover får mindre grund til frustration. Flere og
flere danskere er i dag meget åbne for at dele deres haver med deres medmennesker
– derfor er monentum for Sanker helt rigtig nu.”
Stop Spild Af Mad, Danmarks største frivillige bevægelse mod madspild,
bakker op om Sanker:
"Der er stort frugt- og madspild, som finder sted i Danmark: Alene i de private danske
haver går der hvert år, ifølge tal fra Landbrug & Fødevarer, pærer og æbler til spilde,

som svarer til 50 mio. kr." beretter Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop
Spild Af Mad. "Hos Stop Spild Af Mad har vi siden 2010 sat fokus på problemet og
opfordret danskerne til at bruge og dele deres frugt i havene. Derfor hilser vi Sanker
app'en velkommen. Ikke alene kan Sanker afhjælpe de danske haveejernes frugtspild,
men også være med til at hjælpe danskerne til at udnytte naturens gratis skatte."
Glade brugere
”Jeg er blevet utrolig glad for den nye app. Hvis jeg går en tur i skoven tjekker jeg
altid lige om, der registreret nogle nye emner jeg kan sanke. Eller hvis jeg går en
aftentur i et villakvarter, kan det være jeg kan komme hjem med en pose frugt. Det
er så nemt og lige til” – Bruger af App’en
Sanker app kan downloades gratis på iTunes App Store og Google Play.
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