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Notat vedrørende:
Fødevarernes klimaaftryk

Definition af opgaven1.

Fødevareministeriet har i mail af 15. september bedt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) 
ved Aarhus Universitet om at udarbejde et notat om ”Fødevarernes klimaaftryk”. Notatet skal på 
baggrund af eksisterende viden gøre status på de forskellige fødevarers klimaaftryk, herunder også 
økologiske fødevarer. Udfordringer og muligheder i forhold til fødevarernes klimaaftryk skal 
beskrives. Der tages udgangspunkt i dansk producerede fødevarer.

Indledning2.

Produktion og forbrug af fødevare er ansvarlig for et betydeligt bidrag til den samlede 
menneskeskabte udledning af drivhusgasser. På det engelske marked mødes 
fødevarerleverandørerne endvidere af krav om, at deres produkter skal være forsynet med et Carbon 
Footprint, og med det stigende fokus på klimaeffekter overalt i verden, må det forventes, at 
efterspørgslen bliver mere udbredt i fremtiden. 

I Danmark er landbrugets udledning af drivhusgasser skønnet at udgøre 16% af den samlede 
udledning af drivhusgasser. Landbrugsproduktionen medfører udledning af klimagasserne metan 
(CH4), lattergas (N2O) og kuldioxid (CO2). Landbrugets energiforbrug bidrager til udledning af 
CO2, men for landbrugets vedkommende kommer de største bidrag til drivhusgasudledningen fra 
metan og lattergas, bl.a. fordi disse drivhusgasser har hhv. 25 og 297 gange kraftigere drivhuseffekt 
end effekten af kuldioxid (IPPC, 2006). Drøvtyggernes fordøjelse er den største enkeltkilde til 
metan udledning, desuden kommer der metan fra gødningslagrene. Lattergas dannes, når kvælstof 
omdannes ved mikrobielle processer i jorden. Derfor øges udslippet af lattergas, når jorden tilføres 
gødning. 

Forbruget af kød og mejeriprodukter i Europa er netop opgjort til at være ansvarlig for 14,2% af den 
effekt på den globale opvarmning, som det samlede forbrug i Europa forårsager (Weidema et al., 
2008). Hertil skal lægges bidraget fra produktion og forbrug af de vegetabilske fødevarer, når man 
skal have det samlede bidrag til fødevarernes klimaaftryk. 

Metode til beregning af fødevarernes klimaaftryk3.

Når man skal vurdere fødevarernes effekt på den globale opvarmning (klimaaftryk) er det vigtigt at 
vælge et relevant vurderingsværktøj. Livscyklustankegangen er et af de fem grundprincipper i EU-
kommissionens Integrerede Produkt Politik (IPP)(European Commission, 2003) og understøttes 
ligeledes af De forenede Nationers miljø program (UNEP, 2004). Det mest anerkendte værktøj 
inden for livscyklustankegangen er Livscyklusvurdering (LCA=Life Cycle Assessment) (ISO 2006a 
og 2006b). At man ser på miljøeffekterne i et livscyklusperspektiv, betyder at man medtager alle 
miljøeffekter i hele produktionskæden ”fra vugge til grav”. For fødevareproduktionen betyder dette 
livscyklusperspektiv, at det ikke kun er de miljøeffekter, der kommer fra produktionen på 
landbrugsbedriften, der medtages. Man medregner også miljøbelastningen fra input (f.eks. 
importerede foder og kunstgødning) og output (f.eks. husdyrgødning der sælges til en anden 
bedrift). Miljøbelastningen fra de processer, der kommer efter, at produkterne forlader gården 
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indregnes ligeledes (f.eks. transport til og bearbejdning af mælken på mejeriet, og emballering og 
transport til supermarked). 

Med LCA metoden kan man beskrive flere miljøeffekter på samme tid, f.eks. effekt på den globale 
opvarmning, eutrofiering, og forsuring. I tabel 1 ses nogle af de miljøbelastnings kategorier, der 
bestemmes ved en livscyklusvurdering. Når man f.eks. skal beregne de enkelte fødevarers 
klimaaftryk, altså deres bidrag til den globale opvarmning, udtrykkes det pr. produceret enhed, 
oftest i enheden kg CO2-ækvivalenter. Derved udtrykkes virkningen af de enkelte drivhusgasser 
relativt til virkningen af 1 kg CO2. I tabel 1 ses, at de emissioner, der medregnes er kuldioxid (CO2), 
metan (CH4) og lattergas (N2O). Da metan er 25 gange mere effektiv til at holde på varmen i 
atmosfæren end CO2 svarer 1 kg metan til 25 kg CO2-ækvivalenter, hvilket er den 
karakteriseringsfaktor, der anvendes. Tilsvarende er 1 kg lattergas lig med 298 kg CO2-
ækvivalenter (se tabel 1).

En stor fordel ved LCA metoden er, at man kan beskrive flere miljøeffekter på samme tid, f.eks. 
effekt på den globale opvarming, eutrofiering, og forsuring. På den måde kan man være med til at 
undgå ”pollution swapping”. ”Pollution swapping” eller sub-optimering betyder, at når man løser et 
miljøproblem et sted (f.eks. reducerer den globale opvarmning) skaber man et nyt miljøproblem et 
andet sted (f.eks. øger forsuringen).  

Tabel 1. Udvalgte miljøbelastningskategorier, tilhørende enheder, emissioner og 
karakteriseringsfaktorer.

Miljøbelastningskategorier Enhed Emissioner Karakteriseringsfaktor
Effekt på global opvarmning 
(klimaaftryk)b

Kg CO2-ækv CO2 1

CH4 25
N2O 298

Eutrofiering Kg NO3
--ækv NOx 1.35

(Nutrient enrichment) P2O5 14.09
NH3 3.64
NO3

- 1
PO4

3- 10.45
NH4

+ 3.6
CODc 0.22

Forsuring Kg SO2-ækv SO2 1
NH3 1.88
NOx

a 0.70
Naturbeslaglæggelse m2 m2 1

a) NO og NO2

b) Da der er en forsinkelse mellem udledning af drivhusgasser og deres effekt på den globale opvarmning, regner man effekten over 
en 100-års tidshorisont.
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”Carbon Footprint” og ”Food miles” er 2 andre indikatorer for klimaeffekt, der ofte anvendes i 
pressen. ”Carbon Footprint” svarer i nogle tilfælde til LCA metodens beregning af et produkts 
effekt på den global opvarmning. Der findes dog flere forskellige måder, hvorpå ”Carbon 
Footprint” beregnes og i nogle metoder medtages kun udledningen af kuldioxid, mens udledningen 
af de andre drivhusgasser (lattergas og metan) ikke medtages (Boardman et al., 2007). I så fald 
underestimeres produktets effekt på den globale opvarmning og en eventuel sammenligning af 
produkter bliver misvisende. ”Food miles” angiver, hvor langt produktet er rejst fra det produceres 
til det når forbrugeren. Men da transport kun udgør et meget lille bidrag til et produkts samlede 
effekt på den globale opvarmning (f.eks. udgør bidrag fra transport kun 1% af den samlede 
klimaeffekt fra svinekød, der produceres i Danmark og sælges i England, Dalgaard et al., 2007) er 
det en utilstrækkelig indikator, hvis man ønsker at sige noget om klimaeffekten. 

Carbon Trust (en uafhængig virksomhed, som finansieres af den britiske regering) har gennem et 
stykke tid arbejdet med en metode til at estimere et produkts totale emission af drivhusgasser. 
Måleenheden er kulstofækvivalenter. British Standard Institut (BSI) er i samarbejde med Carbon 
Trust og Defra ved at videreudvikle metoden. Det er tanken at udarbejde en vejledning i brug af 
metoden, så virksomhederne på en ensartet måde kan dokumentere deres CO2 reduktioner. Der er 
således udarbejdet et forslag til en standard for, hvordan en beregning af Carbon Footprint skal 
gennemføres, de såkaldte PAS 2050-Specifications (se www.carbontruststadard.com). Det er 
intentionen med forslaget, at det skal danne grundlag for en international standard, f.eks. i ISO-regi. 
Det engelske forslag afviger imidlertid på væsentlige punkter fra ISO’s standarder for LCA (ISO 
2006a og 2006b), som ligger til grund for bl.a. det danske arbejde med livscyklusvurderinger.  

Klimaaftrykket fra de fødevarer, der sælges i supermarkedet4.

Produktion og forbrug af fødevarer udgør et betydeligt bidrag til udledning af drivhusgasser fra en 
families aktiviteter. For såvel den enkelte forbruger som fødevareproducenter og detailhandlen er 
det vigtig at kende de enkelte fødevarers klimaeffekt.  Flere undersøgelser har nemlig vist, at der er 
stor forskel i klimaeffekten fra forskellige typer af fødevarer, men der er også en del variation i 
klimaeffekten fra den enkelte type fødevare (Halberg et al., 2006). Dette skyldes dels, at der er stor 
forskel på produktionsmetoden, om man skal producere f.eks. 1 kg mælk sammenlignet med om 
man skal producere 1 kg kartofler, og dels at de enkelte produkter kan produceres på mange 
forskellige måder, f.eks. ved økologisk eller konventionel produktion.

Den samlede udledning af drivhusgasser forårsaget af produktion og forarbejdning af udvalgte 
animalske og vegetabilske danskproducerede fødevarer er vist i tabel 2. Resultaterne er vist som kg 
CO2-ækv. per kg produkt, når fødevaren ligger i disken i supermarkedet. 

Generelt er udledningen af drivhusgasser større ved produktion af animalske produkter 
sammenlignet med produktion af vegetabilske produkter. Kød er den gruppe af fødevarer, der giver 
anledning til den største klimaeffekt, dog med stor variation for kød fra forskellige dyrearter (3-26 
kg CO2-ækv pr. kg kød). Oksekøds klimabelastning er 4-8 gange større end klimabelastningen fra 
produktion af svine- og kyllingekød, hvilket bl.a. skyldes, at udledningen af metan fra 
drøvtyggernes (kvæg og får) fordøjelsessystem er langt større end metanudledningen fra de 
énmavede dyrs (svin og fjerkræ) fordøjelse. Endvidere er der en meget høj foder- og 
kvælstofeffektivitet i slagtekyllinge- og slagtesvineproduktionen, som gør kød fra disse 
produktioner mere klimavenlig end kød fra oksekødssektoren.
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Af tabel 2 fremgår, at det har stor betydning, hvorvidt man køber frosne eller ferske produkter. Hvis 
man f.eks. køber en frossen kylling i stedet for en fersk kylling stiger klimaaftrykket med 19%.

Mælk er det animalske produkt, der giver den laveste klimabelastning, og når klimaeffekten fra 1 kg 
ost er 9 gange større end den fra 1 kg mælk, skyldes det især at der går meget råmælk til 
osteproduktionen.

For vilde fisk fra havet kommer det største bidrag til klimaeffekten fra selve fiskeprocessen, der er 
karakteriseret ved et stort brændstofforbrug. Klimaeffekten fra 1 kg vildtorsk er lavere end effekten 
fra 1 kg kylling. Køber man i stedet 1 kg friske rejer giver det samme klimaeffekt som 1 kg kylling, 
men køber man 1 kg pillede, frosne rejer er klimaeffekten 3 gange større end den fra kylling. Det 
skyldes de mange processer på fiskefabrikken, hvor de frosne rejer skal optøs, afskalles, blanceres 
og indfryses enkeltvis. Dette kræver en del el og varme.

Klimaeffekten fra produktion og forarbejdning af mel og brød er på niveau med den fra mælk. Men 
hvis man køber frossent brød i stedet for frisk brød øges klimaeffekten med 35-43%.

Sukkeret i tabel 2 er dansk produceret sukker fra sukkerroer. Den vegetabilske olie kommer fra 
rapsfrø, hvor der ved beregning af klimaaftrykket er kompenseret for bidraget fra bi-produktet 
rapskage.

Frilandsgrøntsager og kartofler giver betydelig lavere klimaeffekt end andre fødevarer per kg 
produkt. Karakteristisk for planteproduktionen er også, at udledningen af drivhusgasser er 
domineret af lattergas. Lattergas udgør for eksempel 80% af drivhusgasudledningen i 
hvedeproduktionen, og falder til at udgøre 50% ved kartoffelproduktion, da kold opbevaring kræver 
en del fossil energiforbrug. Drivhustomater og -agurker har derimod en klimaeffekt på niveau med 
den fra svinekød. Drivhustomater adskiller sig væsentlig fra frilandsgrøntsager, både fordi 
opvarmning af drivhuset giver en relativ stor udledning af drivhusgasser og fordi 
gødningsanvendelsen giver anledning til betydelig tab af kvælstof (Halberg et al., 2006). Resultatet 
for drivhusgrøntsagernes klimaaftryk afhænger dog meget af, hvilken varmekilde der bruges.

Man skal være opmærksom på, at der er forskelligt energiindhold i 1 kg af de forskellige produkter, 
og at man i den daglige kost ikke bare kan substituere de forskellige fødevarer på vægtbasis. For 
eksempel er der mere protein i kød og mejeriprodukter end i grøntsager. Af tabel 3 fremgår, at de 
animalske fødevarer fortsat vil have den højeste klimaeffekt, også når der tages hensyn til 
forskelligt energiindhold i fødevarerne.

I tabel 4 er vist et typisk aftenmåltid for en dansk familie, og den klimaeffekt som produktion af 
råvarerne giver anledning til (Halberg et al., 2006). Kød er den fødevare, som giver den største 
klimaeffekt. Hvis man derfor reducerer niveauet af kød fra 188 til 100 g per person (det anbefalede 
niveau), reduceres klimaeffekten med 25% forudsat, at man i stedet spiser flere frilands grøntsager 
(kartofler). Men hvis man i stedet spiser 0,5 kg drivhustomater bliver reduktionen kun 9%. Til 
sammenligning koster 12 km bilkørsel samme klimaeffekt som det typiske aftenmåltid til 4 
personer. 
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Tabel 2. Klimaaftryk (effekt på den globale opvarmning) fra produktion af 1 kg produkt inkl. 
alle led i værdikæden indtil varen ligger på hylden/i køledisken i supermarkedet, kg CO2-ækv. 
pr. 1 kg produkt.

Animalske fødevarer Vegetabilske fødevarer
Kylling, hel fersk 3,1 1) Hvedemel 1,130 1)

Kylling, hel frossen 3,7 1) Havregryn 0,790 1)

Svinekød, kg slagtekrop 3,6 3) Rugmel 1,000 1)

Oksekød, kg slagtekrop, tyrekalve 12,6 4) Franskbrød, frisk 0,840 1)

Oksekød, kg slagtekrop,  ammekvæg 25,6 4) Franskbrød, frossen 1,200 1)

Mejeriprodukter og æg Rugbrød, frisk 0,790 1)

Letmælk 1,2 1) Rundstykker, frisk 0,930 1)

Gul ost 11,3 1) Rundstykker, frossen 1,260 1)

Sukker 0,960 1)

Æg (20 stk.) 2,0 1) Vegetabilsk olie 3,630 1)

Fisk Kartofler 0,21 1)

Vildtorsk, hel fersk 1,2 1) Løg 0,382 2)

Fladfisk, fersk 3,3 1) Gulerødder 0,122 2)

Rejer, friske 3,0 1) Gulerødder, økologiske 0,155-0,234 2)

Rejer, pillede og frosne 10,5 1) Drivhustomater 3,450 2)

Muslinger 0,09 1) Drivhustomater, økologiske 4,960 2)

Hummer 20,2 1) Drivhusagurker 4,370 2)

www.LCAFood.dk (sep. 2008)1)
Halberg et al., 20062)
Dalgaard et al., 20073)
Upubl. 20084)

Tabel 3. Klimaaftryk for udvalgte fødevarer fra tabel 2, her opgjort efter energiindhold1), kg 
CO2-ækv. pr. 1 MJ.

Fødevarer i supermarkedet kg CO2-ækv. pr. 1 MJ
Oksekød 1,47
Gul ost 0,84
Letmælk 0,59
Svinekød 0,46
Kylling, hel fersk 0,41
Æg 0,31
Løg 0,20
Rugbrød, frisk 0,09
Hvedemel 0,08
Gulerødder 0,08
Franskbrød, frisk 0,07
Kartofler 0,06
Havregryn 0,05

Data fra Fødevareinstituttet, 20081)
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Table 4. Hypotetisk aftenmåltid for en familie på 4 personer, sammensætning af råvarer og 
den samlede klimaeffekt i kg CO2-ækv. (Halberg et al., 2006).

‘Typisk’ ‘Mindre kød
mere frilandsgrønt’

‘Mindre kød
mere drivhusgrønt’

12 km
bilkørsel

Svinekød, kg 0.75 0.4 0.4
Kartofler, kg 0.5 0.75 0.75
Brød, kg 0.5 0.5 0.5
Mælk, l 1 1 1
Gulerødder, kg 0.5 0.5 0.4
Løg, kg 0.4 0.2 0.2
Drivhustomater, kg 0 0 0.5
kg CO2-ækv. 4,4 3,2 4,0 4,4

Hvis fødevarerne placeres i en kostpyramide i stil med den traditionelle kostpyramide ville nogle 
fødevarer bytte plads. For eksempel ville drivhustomater skulle placeres i toppen umiddelbart under 
animalske produkter. Mens frilandsgrøntsager ville være en del af basis både ud fra et klimamæssigt 
og et kostmæssigt synspunkt. 

Hot spots for forskellige fødevarer – hvor i værdikæden generes det største bidrag til 5.
klimaeffekten?

Af tabel 5 fremgår at for såvel svine-, okse- og kyllingekød, som letmælk og hvedemel kommer 
over 80% af bidraget til klimaeffekten fra primærleddet, altså fra produktionen på 
landbrugsbedriften inklusiv import af hjælpestoffer såsom kunstgødning og foder.

Undersøgelser af Dalgaard et al. (2007) har vist, at de miljømæssige ”hot spots” i dansk svinekøds 
værdikæde er leddene før svinene ankommer til slagteriet. Hele 94% af klimaeffekten fra 
produktionen af svinekød stammer fra primærproduktionen. På landbrugsbedriften kommer de 
største bidrag til den globale opvarmning fra foderproduktion og fra emission af metan og lattergas 
fra gylle i stald og lager (Dalgaard et al, 2007). Bidraget fra slagteprocessen er lille, hvilket til dels 
skyldes, at der er antaget brug af den mest moderne slagteriteknologi baseret på genanvendelse af 
affaldsprodukter. Opgørelsen er baseret på data fra 2005, og det blev konkluderet, at 
miljøpåvirkningen (bl.a. global opvarmning) pr. kg svinekød er blevet reduceret siden 1995. De 
miljømæssige forbedringer er primært opnået ved. lavere foder- og proteinforbrug, samt forbedret 
håndtering af gylle. Det blev vurderet, at den miljømæssige profil kan forbedres yderligere. Især vil 
drivhusgasudledningen pr. kg svinekød kunne reduceres, hvis gyllen bioforgasses, og den 
producerede gas anvendes til el og varme.
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Tabel 5. Klimaaftryk fra produktion af 1 kg produkt produceres ved forskellige 
produktionsmetoder. Klimaaftrykket er opdelt på bidrag fra hhv. landbrugsproduktionen 
(inkl. bidrag fra import af foder, kunstgødning) og led i værdikæden efter 
primærproduktionen (forarbejdning, transport o.lign.), kg CO2-ækv.

Animalske fødevarer Ab gård
(% af bidrag)

Forarbejdning og transport
(% af bidrag

I alt ab 
supermarked

Svinekød, hel fersk slagtekrop
- konventionel2)

- økologisk4)
3,3
3,8 (94%) (6%)

3,6
4,0

Oksekød, hel fersk slagtekrop3)

- tyrekalve 
- ammekvæg

12,3
25,1 (98%) (2%)

12,6
25,6

Kylling, hel fersk slagtekrop1) 2,51 (81%) (19%) 3,11
Letmælk

- konventionel
 -økologisk1)

1,0
0,9 (81%) (19%)

1,2
1,1

Vegetabilske fødevarer
Hvedemel1) 1,01 (91%) (9%) 1,11
Kartofler1) 0,152 (72%) (28%) 0,21

www.LCAFood.dk1)
Dalgaard et al., 20072)
Upubl. 2008 3)
Halberg et al., 20084)

For kyllingekøds vedkommende, udgør de led i værdikæden, der kommer efter 
landbrugsproduktionen, 19% af det samlede bidrag til klimaeffekten.

Forarbejdning, emballering og transport af råmælk til konsummælk udgør 10-20% af mælks 
samlede klimaeffekten. Så selvom de fleste mejeriprodukter kræver kølet transport, er det stadig 
produktionen i primærleddet, der er ansvarlig for den største del af klimaeffekten. På bedriften 
kommer de største bidrag (i størrelsesorden 75%) til klimaeffekten fra metan udledt fra koens 
fordøjelsessystem og fra håndtering af husdyrgødning samt lattergas udledt ved dyrkning af 
hjemmeavlet foder. De resterende bidrag (ca. 25%)  kommer fra produktion af det importerede 
foder og kunstgødning, samt forbrug af el og diesel. 

Det er ikke lige meget, hvor langt fødevarerne er blevet transporteret, før de havner på 
supermarkedets hylder. Det koster nemlig CO2-udledning at køre eller sejle varerne fra 
produktionsstedet til supermarkedet. Det er heller ikke ligegyldigt, hvilken form for transport, der 
bliver anvendt, lastbiler udleder nemlig 10-30 gange mere CO2 end et containerskib, når de 
transporterer 1 ton fragt en given afstand. Men transport udgør dog et meget lille bidrag til et 
produkts samlede effekt på den globale opvarmning, f.eks. udgjorde klimabidraget fra transport kun 
1% af den samlede klimaeffekt for det svinekød, der blev produceret i Danmark og solgt i England 
(Dalgaard et al., 2007).  

Effekt af forskellige produktionssystemer, bl.a. økologisk produktion6.

Af tabel 5 fremgår, at klimaaftrykket for en liter økologisk letmælk er 10% lavere end for 1 liter 
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konventionel letmælk (Dalgaard & Halberg, 2004). Disse data er baseret på repræsentative danske 
bedrifter, hvor den økologiske mælkeproduktion er karakteriseret ved at en lavere dyretæthed per ha 
(ca 1.1 versus 1.5 DE/ha), en lavere mælkeydelse per ko (700 kg), og en større andel af græs i 
sædskiftet. Det økologiske produktionssystem resulterer i en markant lavere drivhusgasudledning 
per ha sammenlignet med det konventionelle produktionssystem, men regnet per kg mælk bliver 
forskellen betydelig mindre. Omvendt de danske resultater har man i hollandske undersøgelser 
(Thomassen et al. 2008) fundet en lidt højere CO2 belastning per kg økologisk mælk (1,5) 
sammenlignet med konventionel mælk (1,4 kg CO2-ækv.). I det hollandske system er der betydelig 
højere belægningsgrad og en større ydelsesforskel mellem økologiske og konventionel produktion. 
Ved modelberegning af CO2 belastning for økologisk og konventionel mælkeproduktion under en 
række forskellige forudsætninger fandt Olesen et al (2006), at CO2 belastningen var meget afhængig 
af kvælstofhusholdningen, og at en højere samlet N effektivitet reducerer CO2 belastningen 
markant. I praksis er N-udnyttelsen på bedriftsniveau højere under økologiske forhold (Nielsen og 
Kristensen, 2005), og der vil dermed give en lavere CO2 belastning per ha. Derimod kan der kun 
forventes en lille forskel i CO2 belastning pr kg produceret mælk under typiske danske forhold. 

Modelberegninger viste, at produktion af økologisk svinekød gav 15% større klimaaftryk 
sammenlignet med produktion af konventionel svinekød (Halberg et al., 2008). Foderforbruget er 
den enkeltfaktor, der betyder mest for emission af drivhusgasser i husdyrproduktionen. I 
svineproduktionen er det således 2/3 af den samlede drivhusgasudledning for et kg svinekød, der 
hidrører fra produktionen af foder (Dalgaard et al 2007), og da foderforbruget til fremstilling af 
økologisk svinekød er højere end ved konventionel produktion vil dette isoleret set betyde en større 
drivhusgasudledning ved økologisk produktion. Endvidere er økologisk svineproduktion meget 
forskellig fra den konventionelle i og med, at grisene skal have adgang til et græsnings-/udeareal.  
Herved afsættes betydelige mængder husdyrgødning udendørs. Generelt antages det, at en lidt 
større del af husdyrgødningens N-indhold bliver til N2O ved afsætning på græs frem for at blive 
håndteret i et traditionelt gødningssystem. Samtidig er udearealet i praksis oftest begrænset til, hvad 
der lovgivningsmæssigt kræves, og undersøgelser har vist (Eriksen et al, 2002, Eriksen et al, 2006; 
Hermansen et al , 2005) at der er et stort kvælstof tab fra disse arealer i form af 
ammoniakfordampning og udvaskning. Dette betyder, at udendørssystemerne i praksis er forbundet 
med en større lattergasemission og dermed bidrag til drivhusgasudledningen.

Økologiske drivhustomater og gulerødder giver en større klimaeffekt per kg produkt end tilsvarende 
konventionelle produkter (Halberg et al., 2006). For tomaternes vedkommende skyldes det især, at 
det store bidrag, der kommer fra opvarmning af drivhuset fordeles på et lavere udbytte i det 
økologiske system. For økologiske gulerødder skyldes den større klimaeffekt sammenlignet med 
konventionelle gulerødder især den mindre effektive udnyttelse af N i husdyrgødning sammenlignet 
med N i kunstgødning. Endvidere er der for de økologiske gulerødder et større forbrug af diesel og 
el, når der regnes pr. kg gulerod, hvilket skyldes, at udbyttet i de økologiske gulerødder er lavere 
end de konventionelle. Gulerødderne i tabel 2 er opbevaret under halm i marken, hvis man i stedet 
valgte at høste gulerødderne på en gang og opbevare dem i kølehus bliver bidraget til 
drivhuseffekten 19% større. 

For oksekødsproduktion fremgår det af tabel 5, at klimaeffekten per kg kød er dobbelt så stor når 
kødet kommer fra et ammekvægsystem, hvor koen går sammen med kalven til den er ½ år 
sammenlignet med kød fra den meget mere intensive tyrekalveproduktion baseret på tyrekalve fra 
malkekvægsbesætningen. Forskellen skyldes især det større input af foder pr. kg tilvækst i 
ammekvægsystemet. 
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Mulighed for mærkningsordninger7.

Danmark er som fødevareeksporterende land begyndt at mærke krav fra aftagerlandene om, at 
fødevarerne er produceret under hensyntagen til klimaet, og at dette kan dokumenteres. 
I den forbindelse har DJF i samarbejde med Dansk Kød gennemført en analyse af dansk svinekøds 
’klimaspor’ til brug for dokumentation på det Britiske marked.  

Klimadokumentation bliver uden tvivl en af fremtidens konkurrenceparametre enten direkte 
gennem en mærkning af fødevarerne eller indirekte ved at centrale aktører indenfor 
fødevareindustri og detail-handel stiller klimakrav til deres produkter.
Men fakta er, at forskellige undersøgelser af fødevarerne klimaeffekt ikke altid resulterer i 
sammenlignelige resultater, da forskellige forudsætninger og beregningsmetoder giver forskellige 
resultater. Det er derfor nødvendigt med et fælles internationalt metodisk grundlag for 
klimamærkning af fødevarer for at kunne dokumentere fødevarernes klimabelastning ensartet, 
således at dette område ikke giver grundlag for nye handelshindringer.

Fremtidige udfordringer8.

Understøtte, at fødevareproduktionen, især i primærproduktionen, sker med mindst mulig 
belastning for klimaet. Når det især er i primærleddet, der bør sættes ind, skyldes det, at der for 
produktion af såvel svine-, okse- og kyllingekød, som letmælk og hvedemel kommer over 80% af 
bidraget til klimaeffekten fra primærleddet, altså fra produktionen på landbrugsbedriften inklusiv 
import af hjælpestoffer såsom kunstgødning og foder.

Klimadokumentation af fødevarer bliver en af fremtidens konkurrenceparametre enten direkte 
gennem en mærkning af fødevarerne eller indirekte ved at centrale aktører indenfor 
fødevareindustri og detail-handel stiller klimakrav til deres produkter. Derfor bliver det for såvel 
den enkelte forbruger, som fødevareproducenter og detailhandlen vigtigt at kende de enkelte 
fødevarers klimaeffekt. Der er som vist stor forskel i klimaeffekten fra forskellige typer af 
fødevarer, men der er også en del variation i klimaeffekten fra den enkelte type fødevare afhængig 
af produktionsmetoden.

Endelig bliver den fremtidige udfordring, at understøtte forskning i et fælles internationalt metodisk 
grundlag for klimamærkning af fødevarer for at sikre Danmarks konkurrenceevne på 
verdensmarkedet. På nuværende tidspunkt findes der ikke en international standard for, hvordan 
virksomhederne på en ensartet måde kan dokumentere deres produkters klimaeffekt.
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