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1. Introduktion 
 

Kostændringer er en vigtig faktor i forhold til at kunne reducere klima- og miljøbelastning fra 
fødevaresystemet (Bryngelsson et al., 2016; Springmann et al., 2018). For at guide forbrugerne 
til at kunne reducere klima- og miljøbelastningen fra fødevareproduktionen kan man bruge 
klima- og miljømærkning af fødevarerne. I denne rapport er der fokus på klimamærkning. 
Mange af de datasæt, der indeholder oplysninger om fødevarers klimaaftryk indeholder lige-
ledes oplysninger om andre miljøpåvirkningskategorier end klima. Det kunne for eksempel 
være eutrofiering, toksicitet og biodiversitet. Beskrivelse af andre miljøpåvirkningskategorier 
indgår ikke i del 1 af denne rapport, men i del 2 beskrives om de enkelte datasæt rummer 
andre miljøparametre og hvorvidt det er muligt at udvide de enkelte datasæt med flere mil-
jøparametre. Disse andre miljøpåvirkningskategorier vil være relevante at inddrage, hvis man 
skal lave et bredere miljømærke, der indeholder andre påvirkningskategorier end klima.  
Klimamærker kan overvejes implementeret på forskellige måder. Det kunne være generiske 
kategori-baserede mærker som en mulighed i en ene ende af skalaen eller produkt-speci-
fikke mærker som en mulighed i den anden ende af skalaen. Generiske fødevarer kunne f.eks. 
være opdelt efter fødevarekategorier (f.eks. mejeriprodukter, frugt, grøntsager, animalske pro-
dukter eller fisk og skaldyr) eller efter produkternes klimapåvirkning som illustreret af Mogen-
sen et al. (2020) i klimapyramiden. I den anden ende af skalaen vil de helt produktspecifikke 
mærker derimod være baseret på data fra et specifikt produkt fra en specifik producent. Det 
kunne f.eks. være letmælk fra et bestemt mejeri. Ind i mellem disse yderpunkter kunne det 
være mærkning af f.eks. letmælk generelt eller mælk generelt. 

En af de mest almindelige metoder til at vurdere produkters klima- og miljøpåvirkninger er 
livscyklusvurdering (life cycle assessment; LCA). I en LCA samler man data om input og output 
for et produkt gennem hele dets livscyklus (herunder råvareudvinding, produktion af input, 
produktionsprocesser, forarbejdning, emballering, transport mv.). Det giver mulighed for iden-
tifikation af hotspots i produktionen og dermed identifikation af forbedringsmuligheder. LCA-
metoden er beskrevet i ISO-retningslinjerne 14040 og 14044 (ISO, 2006)  og består af fire fa-
ser. Fase 1. Definition af formål, afgrænsning og funktionelle enhed (systemgrænser, påvirk-
ningskategorier, håndtering af multifunktionelle processer). Fase 2. Dataindsamling og estime-
ring af input, output og emissioner (inventory). Fase 3. Klima- og miljøvurdering i forskellige 
miljøpåvirkningskategorier (impact assessment). Fase 4. Fortolkning af undersøgelsens kon-
klusioner. 

I Mogensen et al. (2022) identificeres adskillige databaser og datasæt, der kvantificerer føde-
varers klimapåvirkning vha. en LCA-tilgang. Af disse vurderes følgende databaser/datasæt at 
være relevante at undersøge nærmere for det danske fødevaremarked. Vurderingen tager 
udgangspunkt i de fødevarer, hver enkelt database medtager. De relevante databaser er: 
Ecoinvent (Ecoinvent, 2013), World Food LCA Database (Nemecek et al., 2019), Agribalyse 
(Asselin-Balençon et al., 2020), Exiobase 3 (Merciai and Schmidt, 2017), Den Store Klimadata-
base (Chrintz and Minter, 2021; Schmidt et al., 2021), RISE database (RISE, 2021), Aarhus Uni-
versitets (AUs tabel) fødevaredatasæt (Mogensen, 2021, 2014; Mogensen et al., 2020, 2016), 
Moberg et al. (2019)'s datasæt, Agri-footprint (Blonk et al., 2022a, 2022b), Potter et al. (2020)'s 
datasæt og Clark et al. (2022)’s datasæt (Figur 1). 
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Figur 1. Internationale LCA-databaser for fødevarers klimaaftryk  

Denne rapport bidrager med i) grundlæggende oplysninger om de anvendte metoder i de 
eksisterende databaser og datasæt relateret til fødevarens klimaaftryk, og ii) en analyse af 
forskellige aspekter relateret til disse databaser og datasættes. 
 

2. Basisinformation om de eksisterende LCA-databaser og datasæt 
 

2.1 Eksisterende datasæt med fødevarers klimaaftryk 
 

Dette afsnit giver en kort beskrivelse af de tilgængelige LCA-fødevaredatabaser og den me-
tode, der bruges til at kvantificere klima- og miljøpåvirkninger. 

Ecoinvent er en schweizisk databasen, der indeholder miljø- og klimaberegninger for mere 
end 18.000 produkter (f.eks. fødevarer, bygning og konstruktioner, kemikalier og plast, energi, 
skovbrug og træ, metaller, tekstiler, transport mv.) fra forskellige regioner i verden (Ecoinvent , 
2013). 

World Food LCA Database er udviklet i Schweiz af Agroscope (schweizisk ekspertisecenter for 
landbrugsforskning) og Quantis (europæisk konsulentfirma indenfor LCA og bæredygtighed) 
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for at forbedre modelleringen af landbrugsprocesser med hensyn til gennemsigtighed, fuld-
stændighed, konsistens, dataopdatering og regionalisering (Nemecek et al., 2019). Denne da-
tabase bruger baggrundsprocesser fra Ecoinvent-databasen. 

Agribalyse food (AGB) database er en fransk landbrugs- og fødevare database udviklet af 
ADEME (Fransk Miljø- og Energiforvaltningsagentur), INRAE (National Research Institute for Ag-
riculture, Food and Environment) og andre organisationer og eksperter (Asselin-Balençon et 
al., 2020). Den bruger baggrundsprocesser1 fra Ecoinvent-databasen og Environmental Foot-
print databasen. 

Exiobase database V3 er udviklet af NTNU (Norsk Universitet for Naturvidenskab og Tekno-
lofgi), SERI (Den Bæredygtige Europæisk Forskning Institut), Leiden Universitet, WU (Wien Uni-
versitet for Økonomi og Erhverv/ Instituttet for Økologisk Økonomi), 2.-0 LCA Consultans (fra 
Danmark). Databasen er baseret på multiregionale hybride forsyningsbrugstabeller (supply-
use tables) fra perioden 2000 til 2011. Den omfatter data fra 43 lande og fem ’øvrige regioner 
i resten af verden’ (rest-of-the-world-regions) (Merciai og Schmidt, 2017). 

Den Store Klimadatabase (Schmidt et al., 2021) er udviklet af 2.-0 LCA Consultants i samar-
bejde med CONCITO (Danmarks grønne tænketank) til det danske fødevaremarked. Data-
basen blev bestilt og finansieret af Salling Group. Databasen bruger data fra Exiobase 3 (in-
ventory data).  

RISE er en svensk database udviklet af RISE (Research Institute of Sweden) til det svenske fø-
devaremarked (RISE, 2021). Databasen blev udvidet og omfatter nu også det norske fødeva-
remarked (RISE, n.d.). 

AUs Tabel over Fødevarers klimaaftryk består dels af A) en Myndighedsopgave  (Mogensen 
et al., 2016), hvor nogle af klimaaftrykkene er opdateret og publiceret i Mogensen et al. (2020) 
og B) et projektarbejde (Mogensen, 2014; Trolle et al., 2022) med relativt mange fødevarer, 
der dækker mange af fødevarerne i danskernes kost/fødevarerne i DTUs Frida Food Database 
(DTUs Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase, med ernæringsmæssige data om fø-
devarer). 

Moberg et al. (2019) datasættet er udviklet til de fødevarer, der er tilgængelige på det svenske 
marked til brug i en mulig klimaafgift. 

Agri-footprint database er udviklet i Holland af Blonk Consultants til landbrugsprodukter og 
fødevarer. Den indeholder data om dyrkning af afgrøder, forarbejdning af afgrøderne og ani-
malske produkter til fødevarer og foder, men også baggrundsprocesser (Blonk et al., 2022a, 
2022b). 

Potter et al. (2020) datasættet blev udviklet af det svenske landbrugsuniversitet til brug som 
en forbrugervejledning vedrørende plantebaserede produkters miljø- og klimapåvirkninger 
(klimapåvirkninger, forbrug af vand og pesticider, transportafstande). 

 
1 Baggrundprocesser refererer til de processer, der anvendes i primærproduktion af (fødevare)produk-
ter, såsom produktion af energi, brændstoffer, landbrugskemikalier mv. 
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Clark et al. (2022) datasættet indeholder talrige ingredienser i form af 57.000 fødevarepro-
dukter i England og Irland. Produkternes klima- og miljøbelastning er baseret på data fra an-
dre klima- og miljødatabaser. De fleste af disse data er baseret på Poore and Nemecek (2018) 
samt HESTIA (2021), mens data vedrørende vildtfangede fisk er baseret på Gephart et al. 
(2021). Data fra Poore and Nemecek (2018) er genereret ud fra data fra 38700 gårde, 1600 
forarbejdnings virksomheder, samt data om emballage og detailhandel. HESTIA (2021) giver 
data om klima- og miljøpåvirkning på gårdniveau, forarbejdningsniveau samt fra forsøg. I 
følge Clark et al. (2022), bygger HESTIA videre på arbejdet fra Poore and Nemecek (2018). 
(Gephart et al., 2021) giver standardtal for fisk og andre akvatiske fødevarer (blå fødevarer). 

Derudover er der et igangværende fireårigt dansk projekt med titlen "Getting the data right", 
der sigter mod at udvikle en "klimaaftryksgenerator" til globale produktions- og forbrugsakti-
viteter (AAU, 2021). Hovedformålene med dette projekt er: "i) Tilvejebringelse af en opdateret 
klimaaftryksgenerator baseret på en konsistent fysisk og monetær model for globale produk-
tions- og forbrugsaktiviteter og beregne klimapåvirkninger på et ekstraordinært detaljerings-
niveau (>1000 aktiviteter og produktgrupper) og geografisk specificitet; ii) Minimering af den 
indsats, der kræves for løbende opdatering af modellen gennem automatisering og åbent 
samarbejde om dataindsamling og beregningsprocedurer; iii) Forbedring af de tidligere ud-
viklede modeller med hensyn til modellering af husholdningernes forbrugsmønstre, kulstof-
strømme i økosystemer og rutiner for håndtering af usikkerhed på rå data og beregninger; iv) 
Forøgelse af tilgængeligheden og anvendeligheden af klimaaftryksgeneratoren til beslut-
ningsstøtte og kommunikation på alle niveauer fra individuelle forbrugere og virksomheder til 
globale beslutningstagere; v) Indlejring af klimaaftryksgeneratoren i et uafhængigt, selvfinan-
sieret, globalt, akademisk baseret netværk, der i videst muligt omfang sikrer fremtidig løbende 
opdatering af værktøjet, understøttet af åbent dokumenterede og tilgængelige procedurer 
for automatiseret dataindsamling, databehandling, validering og gennemgang” (AAU, 2021) 

Endelige findes også en anden schweizisk LCA-database kaldet ESU World Food LCA Data-
base med mere end 2500 fødevare datasæt. En kort beskrivelse af dette datasæt indgår i 
Mogensen et al. (2022). 

2.2 Anvendte LCA-metoder 

Der er to grundlæggende tilgange til LCA, henholdsvis attributional-LCA (A-LCA) og konse-
kvens-LCA (C-LCA). I en A-LCA benyttes der primært allokering mellem produkterne (f.eks. 
økonomisk), mens der ved C-LCA ofte benyttes systemudvidelse. Typisk vil A-LCA benytte 
gennemsnitsdata, men C-LCA vil benytte marginale data. Formålet med livscyklusvurderin-
gen kan være med til at afgøre, hvilken tilgang, der bedst understøtter formålet – altså om der 
er brug for en kortlægning af det nuværende produktsystems klima- og miljøaftryk (A-LCA) 
eller der er brug for at undersøge klima- og miljøkonsekvensen af at producere en ekstra en-
hed (C-LCA) (EU-JRC, 2010). Se f.eks. Schaubroeck et al. (2021) eller Moberg et al. (2019) for 
yderligere diskussion af de to tilgange. Egnetheden af hhv. A-LCA- og C-LCA-tilgange mht. 
klimamærkning undersøges i del 2 i dette projekt. 

De fleste af de LCA-fødevaredatabaser, der er beskrevet ovenfor, følger en attributional til-
gang (A-LCA) (Tabel 1), herunder at der typisk er anvendt allokering til at fordele klima- og 
miljøbelastningen mellem de enkelte produkter. Den Store Klimadatabase anvender en kon-
sekvens LCA-metode (C-LCA) med marginale data og hvor emissioner fra processer med 
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flere outputs typisk deles ud på produkterne via systemudvidelse. Ecoinvent-databasen er den 
eneste database, der giver miljø- og klimaaftryk regnet både med attributional (A-LCA) og 
konsekvens (C-LCA) tilgang.  

Det skal bemærkes, at de datasæt, der er baseret på klimaaftryk fra forskellige LCA-studier i 
litteraturen (AU's og Potter et al.’s datasæt) kan være baseret på klimaaftryk fra både attribu-
tional og konsekvens LCA-studier, dog er langt den overvejende del af litteraturstudier baseret 
på A-LCA.  

RISE-databasen (RISE, 2021) indeholder ikke oplysninger om den anvendte LCA-tilgang. Det 
nævnes dog, at tallene er baseret på tidligere gennemførte undersøgelser, der overvejende 
er attributionelle studier. Exiobase 3-databasen benytter en top-down tilgang i modsætning 
til den bottom-up tilgang, der benyttes i mange LCA-studier.  

2.3 Funktionel enhed og systemgrænser 

De estimater for klimaaftryk, der indgår i databaserne, er typisk baseret på kæden fra ”vugge 
til detailhandel” (Figur 2), hvilket inkluderer følgende processer; udvinding af råvarer, produk-
tion af input, dyrkning af afgrøder, animalsk produktion, forarbejdning af produkter og trans-
port til supermarkeder (Tabel 1). I RISE-databasen er det kæden til og med fødevareforarbejd-
ning i fødevareindustrien, der indgår (RISE, 2021), mens kæden i Agribalyse- og WFLDB-da-
tabaserne også omfatter anvendelse af produkter (dvs. inklusiv tilberedning af fødevarerne i 
hjemmet) (Asselin-Balençon et al., 2020; Nemecek et al., 2019). Ud fra de processer, der ind-
går i vurderingen, er den typisk anvendte funktionelle enhed "1 kg fødevare i supermarkedet". 
For de databaser (WFLDB, Agribalyse, AUs Tabel), der også inkluderer tilberedning af fødeva-
ren i hjemmet, er den funktionelle enhed ‘1 kg fødevare, der er klar til at blive spist’.  

Endelig kan fødevarernes klimaaftryk bruges til at beregne klimaaftrykket for den samlede 
kost. Dvs. den funktionelle enhed er kostens klimaaftryk. I princippet kan alle databaser, hvori 
der indgår de vigtigste fødevarer i kosten bruges hertil. Et eksempel herpå er, at AU’s datasæt 
er blevet brugt til at beregne og sammenligne klimaaftrykket for den samlede kost og for for-
skellige kostmønstre (Trolle et al., 2022). 

RISE-databasens ”open access list” (RISE, 2021) og Clark et al.-datasættet er de eneste to da-
tasæt, der ikke viser klimabidragene fra de enkelte produktionsfaser, men kun angiver føde-
vareprodukternes samlede klimaaftryk. Alle de andre databaser og datasæt angiver disse 
aspekter. 
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Figur 2. Illustration af systemgrænser i de databaser og datasæt, der leverer klimaaftryk for fødevarer (figuren er 
baseret på Moberg et al. (2019)). Alle databaserne inkluderer faserne fra primærproduktion til detailhandel (men 
nogle databaser inkluderer ikke bidrag fra produktion af emballage som angivet i diagrammet), og nogle af da-
tabaserne inkluderer også klimabidrag fra tilberedning i hjemmet (men ikke klimabidrag fra transport fra super-
marked til hjemmet). 

 

2.4 Tilgængeligheden af databaserne 

Med hensyn til tilgængeligheden af de oplysninger, der indgår i databaserne, kan de fleste 
databaser tilgås med gyldige licenser til LCA-software, såsom SimaPro (Pré, 2013) eller Open-
LCA (Green Delta, 2018). Den Store Klimadatabase, Moberg et al. (2019), Potter et al. (2020) 
og Clark et al. (2022) datasætterne er frit tilgængelige online. AU-datasættet er delvis tilgæn-
geligt (Tabel 1).  

 

2.5 Dataindsamling 

I forhold til de data, der anvendes i klimavurderingerne, er der identificeret fire typer dataind-
samlingsprocedurer:  

1) Flere af databaserne (Ecoinvent, WFLDB, Agribalyse, AFP) er baseret på en kombination af 
primære og sekundære data indsamlet fra nationale statistikker, opgørelser, videnskabelige 
forskningsundersøgelser og andre undersøgelser. De primære data, refererer til data med et 
lavt aggregeringsniveau, mens de sekundære data involverer en vis aggregering af dataene. 
I databasernes metodevejledninger gives oplysninger om datakilder og deres kvalitet. Refe-
rencerne til datakilder i de enkelte databaser er inkluderet i Tabel 1.  

2) Exiobase 3 og Den Store Klimadatabase er baseret på multiregionale forsynings-brugs (sup-
ply-use) tabeller. I Den Store Klimadatabase er disse aggregerede data  koblet sammen med 
statistik og litteraturdata (Schmidt et al., 2021).  
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3) Den tredje dataindsamlingsprocedure gælder for RISE-databasen og datasættene fra AU, 
Moberg et al. (2019), og Potter et al. (2020). Disse databaser er baseret på klimaaftryk for fø-
devarer fra review af den videnskabelige litteratur vedrørende LCA-studier af fødevarer (Ta-
bel 1).  

4) Endelig som den fjerde procedure, er datasættet fra Clark et al. (2022) dannet vha. en al-
goritme til at indsamle data om ingrediens sammensætningen fra produktmærker og parret 
med data fra andre databaser. De fleste af de anvendte klima- og miljødata er baseret på 
Poore and Nemecek (2018). Dog er data for fangede fisk baseret på Gephart et al. (2021). 

 

3. Detaljeret information om LCA-databaserne 
 

I det følgende afsnit præsenteres detaljerede oplysninger om LCA-databaser og datasæt, 
med klima- og miljøestimater for fødevarer. Dette omfatter i) dækning af det danske marked; 
ii) muligheder for supplering med andre eksisterende datasæt; iii) kompatibilitet med PEF 
(også kaldet Product Environmental Footprint, PEF) retningslinjer (European Commission, 
2018); iv) håndtering af ændringer i arealanvendelse (LUC) i klima- og miljøvurdering; v) da-
takvalitet og begrænsninger. 
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Tabel 1. Grundlæggende information om de tilgængelige LCA-fødevaredatabaser. Anvendte forkortelser: LCA (livscyklusvurdering); A-LCA (attributionel LCA); C-
LCA (konsekvens-LCA).  

Databaser LCA-metode Systemgrænser** Funktionel enhed Tilgængelighed Datakilder 

Ecoinvent  A-LCA & C-LCA  Vugge-til- detailhandel   
(exkl. emballage) 

1 kg produkt Der kræves et abonnement 
(f.eks. SimaPro).  

Statistik og litteraturdata (Nemecek and 
Kagi, 2007) 

World Food LCA Da-
tabase (WFLDB) 

A-LCA Vugge-til-gaffel. 
  

1 kg produkt,  
samt tilberedning af 1 kg 
fødevarer  

Et abonnement på LCA-
software (f.eks. SimaPro) er 
påkrævet. 

Der anvendes primære og sekundære 
data fra videnskabelig forskning, under-
søgelser, casestudier og overvågnings-
data. Data er dokumenteret i regnear-
ket "WFLDB-Documentation_Appendix 
1" 
(Nemecek et al., 2019).  

Agribalyse  A-LCA Vugge-til-gaffel Brug af 1 kg produkt 
(1 kg tilberedt produkt)  

Et abonnement på SimaPro 
eller OpenLCA er nødven-
digt.  

Produktionsdata fra franske produkti-
onssystemer. Estimater bruges fra andre 
lande i nogle situationer (Asselin-
Balençon et al., 2020).  

Exiobase 3 - Vugge-til-detailhandel 1 kg produkt Et abonnement på SimaPro 
er nødvendigt  

Multiregionale Forsyning-brug (supply-
use) tabeller (nationale opgørelser) 
(Merciai and Schmidt, 2017).  

Den Store Klimada-
tabase 

C-LCA Vugge-til-detailhandel 1 kg produkt i supermarke-
det  

Tilgængelig online Exiobase 3 og andre data (LCA-studier 
for flere produkter, f.eks. drikkevarer) 
anvendes (Schmidt et al., 2021).  

RISE database A-LCA* Fra vugge til detailhandel  
(exkl. emballage) 

1 kg produkt Der kræves et abonne-
mentsgebyr, men en kort 
“open access” liste er til-
gængelig. 

" De bedste tilgængelige data bruges i 
forhold til kvalitet, tid og geografi" (RISE, 
2021). De omfatter: undersøgelser som 
RISE gennemførte, videnskabelige ar-
tikler, publikationer fra konferencer, po-
pulærvidenskabelige rapporter, miljø-
/klimadeklarationer, internationale kli-
mamærkningsinitiativer, forenklede be-
regninger udført af RISE (RISE, 2021). 
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Databaser LCA-metode Systemgrænser** Funktionel enhed Tilgængelighed Datakilder 

AU’s Tabel over Fø-
devareres klimaaf-
tryk 

A-LCA* Vugge-til-detailhandel  
hhv. vugge til gaffel 
(exkl. emballage) 

1 kg produkt i supermarke-
det hhv. 
1 kg produkt på tallerken.  

Delvis tilgængelig online. 
Projektdatabasen giver dog 
kun relativ få klimaaftryk, og 
de resterende data er upub-
licerede.  

Review af LCA-studier  
(Mogensen et al., 2022). 

Moberg et al  A-LCA Vugge-til-detailhandel 1 kg produkt i supermarke-
det 

Tilgængelig online. Generelt anvendes primære, stedspe-
cifikke data, men når disse ikke er til-
gængelige anvendes data fra 1. 
WFLDB, 2. peer-reviewede LCA-studier 
og 3. LCA-rapporter (Moberg et al., 
2019).  

Agri-footprint (AFP) A-LCA Vugge-til-detailhandel   
(exkl. emballage)  

1 kg produkt Der kræves et abonnement 
på LCA-software (f.eks. 
SimaPro).  

FAO statistiske data, litteraturdata 
(Blonk et al., 2022b) 

Potter et al A-LCA* Vugge-til-detailhandel i i 
Sverige  

1 kg produkt i en butik i 
Sverige 

Tilgængelig online. Data indsamlet fra andre LCA-studier: 
123 videnskabelige artikler, 31 konfe-
renceartikler, 42 rapporter og anden 
grå litteratur og to LCA-databaser (Pot-
ter et al., 2020).  

Clark et al A-LCA  Vugge-til-detailhandel 
 i UK og Irland 

100 g multi-ingrediens fø-
devare 

Tilgængelig online   Ingredienssammensætning er baseret 
på produktmærkning, mens klima- og 
miljø data er baseret på andre databa-
ser (Gephart et al., 2021; Poore and 
Nemecek, 2018). 

*nogle af undersøgelserne, der angiver tal for datasættene, kan også følge en C-LCA-tilgang 
**processer i kæden, der er medtaget (f.eks. inkluderer vugge-to-grav hele kæden dvs. følgende processer; råvareproduktion, landbrug, forarbejdning, transport, 
detailleddet, forbrug, bortskaffelse) mens vugge-to-detailhandel kun medtager processerne til og med detailhandel) 
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3.1 Dækker datasættet de fleste fødevarekategorier på det danske marked?  
 

Tabel 2 giver et overblik over de enkelte datasæts dækning af det danske marked, baseret på 
forfatterenes vurdering af, hvor mange af de fødevarer, der er tilgængelige på det danske mar-
ked, der er inkluderet i databasen.    

Den Store Klimadatabase er den database der bedst dækker de fødevarer, der findes på det 
danske marked, fordi den er udviklet specifikt på opfordring fra en stor fødevarekoncern i Dan-
mark. Den består af omkring 500 produkter, fordelt på tretten fødevarekategorier (Tabel 2). Pro-
dukterne i Den Store Klimadatabase er udledt fra Exiobasen 3, hvilket betyder, at Exiobasen 3 
også omfatter produkterne fra det danske marked, men på et højere aggregeringsniveau. For 
eksempel er der i Exiobasen 3 kun én proces for "Grøntsager, frugter og nødder" (Tabel 2), hvilket 
betyder, at alle produkter i den kategori har samme klimapåvirkning.  

AU’s tabel over fødevarers klimaaftryk giver ligeledes en god dækning af det danske marked. Der 
er klimaaftryk af ca. 400 fødevarer, hvoraf klimaaftryk for omkring 126 fødevarer er publiceret 
(Trolle et al., 2022).  

RISE-databasen og datasættene af Moberg et al. (2019) og Potter et al. (2020) er udviklet til det 
svenske fødevaremarked, men omfatter flere importerede produkter, der også er tilgængelige på 
det danske marked (f.eks. bananer, kaffe, kakao osv.). De dansk producerede produkter, der ind-
går i Moberg et al. (2019) er svinekød, fjerkræ, smør, hård ost, dessertost, fisk (nordlige rejer) og 
kartofler. Endvidere har Moberg et al. (2019) datasættet rapporteret gennemsnitlige tal for pro-
dukter fra ’resten af Europa’ eller ’resten af verden’. RISE open access-liste omfatter, ud over de 
svenske produkter, estimater for produkter fra de vigtigste globale producenter (f.eks. norsk laks, 
brasiliansk appelsinjuice), som er også på det danske marked. 

Tallene rapporteret i databaserne Ecoinvent, WFLDB, Agribalyse, Clark et al. og AFP refererer ho-
vedsageligt til verdens største producenter af fødevarer. Disse databaser giver indsigt i de impor-
terede fødevarers (importeret til Danmark) klima- og miljøbelastning. Agribalyse-databasen om-
fatter det højeste antal af disse typer produkter (Tabel 2), og rapporterer en bred vifte af produkter, 
i forskellige forarbejdningsfaser (f.eks. for "frugt"-gruppen er der fire undergrupper inkluderet som 
"konserves", " tørrede frugter", "friske frugter" og "purerede frugter"). Agribalyse-databasen er ud-
viklet til at dække det franske fødevaremarked.  

Datasættet fra Clark et al. (2022) dækker et højt antal produkter (57000), men den består kun af 
klimaaftryk for sammensatte produkter, der er tilgængelige i supermarkeder i UK og Irland  (f.eks. 
sports- og energidrikke, frisk salat og dip, morgenmadsprodukter, chips, popcorn, kage, madlav-
nings ingredienser, quiches, yoghurt). Det vil kræve yderligere analyse af databaserne og det 
danske marked for at vurdere, hvordan dette stemmer i forhold til dækning af det danske marked. 

En oversigt over de fødevarer, der indgår i forskellige databaser findes i bilaget tabel A1.1. 
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Tabel 2 Vurdering af, i hvor høj grad den enkelte database med fødevarers klimaaftryk dækker de fødevarer, der fin-
des på det danske marked. Oversigt over hvilke fødevarekategorier, der findes i hver database, samt antal af fødeva-
rer inden for kategori.  

Databaser   Dækning af fødevarer på det danske marked 

Ecoinvent  Den dækker importprodukterne, men ikke dem alle. Lokalt producerede varer er ikke inkluderet, 
men der findes globale estimater for en lang række produkter. 

World Food 
LCA Database 
(WFLDB) 

Den dækker importprodukterne, men ikke dem alle. Lokalt producerede grøntsager og frugter 
(f.eks. tomater og jordbær) er ikke inkluderet i WFLDB, men der findes globale estimater for en 
lang række produkter. Den omfatter 120 produkter, der dækker 56 lande (Bengoa and Lévová, 
2020). 

Agribalyse  Databasen dækker 2.484 fødevareprodukter, der er tilgængelige på det franske marked. Nogle 
af disse produkter overlapper med produkter fra det danske marked. Nogle af produkterne 
mangler dog (f.eks. danskproduceret kød). 

Exiobase 3 Den dækker det danske marked, da den er baseret på multi-regionale forsynings-anvendel-
sestabeller (supply-use tables). Mange af fødevarekategorierne er dog aggregerede (f.eks. 
samme klimaaftryk for alle fødevarer i den aggregerede kategori "grøntsager, frugter, nødder").  

Den Store Kli-
madatabase 

Databasen er udviklet til at dække de fødevarekategorier, der findes på det danske marked. 
Den omfatter 13 fødevarekategorier og omkring 500 produkter. 

RISE database Databasen dækker fødevarekategorier, der er tilgængelige på det svenske marked. Mange af 
disse produkter overlapper med produkter fra det danske marked. Nogle af produkterne mang-
ler dog (f.eks. danskproduceret kød). 
Databasen omfatter omkring 750 produkter, men i open access-listen er omkring 46 produkter 
tilgængelige. 

AU’s Tabel 
over Fødeva-
reres klimaaf-
tryk 

Dækker fødevarer i danskernes kost/fødevarer i DTU’s Frida Food Database. 
I myndighedsopgaven (A) er der 74 fødevarer (Mogensen et al., 2016), opdateret i 2020 
(Mogensen et al., 2020) for 41 fødevarer. I projekt arbejdet (B) er der i alt ca. 400 fødevarer, 
heraf er klimaaftryk for 126 fødevarer publiceret (Trolle et al., 2022), mens øvrige endnu er 
upublicerede. 

Moberg et al.  Databasen dækker de fødevarekategorier, der er tilgængelige på det svenske marked. Mange 
af disse produkter overlapper med dem fra det danske marked. Det er dog ikke alle de produk-
ter, der findes på det danske marked, der er omfattet. 

Agri-footprint 
(AFP) 

Databasen dækker udvalgte fødevarekategorier, hvoraf nogle findes på det danske marked. 
Der er 163 fødevarer i AFP version 6, og de fleste af dem er landespecifikke 

Potter et al. Databasen dækker 91 plantebaserede fødevarer tilgængelige på det svenske marked. Nogle 
af disse findes også på det danske marked.  

Clark et al. Datasættet dækker sammensatte fødevarer (multi-ingredienser) tilgængelige i detailhandlen i 
UK og Irland. Nogle af disse er også tilgængelige på det danske marked. 
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3.2 Muligheder for supplering med klimaaftryk fra andre eksisterende datasæt 
 

Mulighederne for at supplere og kombinere de eksisterende databaser og datasæt, kræver at 
klimaaftryk for fødevarerne er beregnet med samme metode. Det gælder for eksempel de me-
toder, der er anvendt til at beregne emissioner og bidrag fra ændret arealanvendelse (LUC), hvor-
dan man håndtere systemer med flere produkter (allokeringsmetoder), hvilke baggrundsproces-
ser, der anvendes osv. En oversigt over mulighederne for at supplere hver database med klima-
aftryk fra andre eksisterende datasæt er angivet i Tabel 3. 

Ecoinvent-, WFLDB- og Agribalyse-databaserne er meget ens i deres metodiske tilgange 
(Bengoa and Lévová, 2020). Således kan de hver især suppleres med klimadata, der indgår i de 
to andre databaser. AFP-databasen adskiller sig en smule fra de andre betragtede databaser, 
der er inkluderet i denne rapport. Den kan suppleres med tal fra tilgængelige PEF-kompatible 
studier, da den anvendte metode er på linje med den, der kræves i PEF klima- og miljødeklarati-
oner (Blonk et al., 2022a). 

RISE-databasen, AU's tabel, Moberg et al. (2019), og Potter et al.’s (2020) datasæt er baseret på 
data indsamlet fra andre LCA-studier. Disse kan alle suppleres yderligere med andre tilgængelige 
studier. Tallene fra disse databaser kunne også slås sammen, men det ville sandsynligvis resultere 
i lav konsistens, da de inkluderede LCA-studier kan være heterogene i den anvendte metodologi. 
Standardisering af den anvendte metode vil bl.a. kræve, at systemgrænser og funktionelle enhe-
der, metoder til beregning af emissioner osv. er ens. Når dette ikke er tilfældet kan forskellene 
mellem produkternes klimaaftryk til dels skyldes forskellene i de anvendte metoder. En undta-
gelse er datasættet af Moberg et al. (2019), hvor data er blevet standardiseret til at følge ISO 
14067 carbon footprint-standarden2 (ISO, 2013). 

Den algoritme, der bruges i Clark et al. (2022) kan også bruges til, ud fra data fra produktmærk-
ning, at bestemme sammensætningen af multi-ingredienser i sammensatte fødevarer i super-
markedet, men præcisionen, hvormed det kan gøres, vil være afhængig af den tilgængelige in-
formation på produktmærkningen (Clark et al., 2022). 

Endelig er Den Store Klimadatabase udviklet efter en C-LCA-tilgang, hvilket derfor indebærer 
behov for supplering med tal fra andre C-LCA-studier (Tabel 3). Exiobase-databasen er et kom-
plet datasæt, hvor alle økonomiske aktiviteter fra 43 lande er inkluderet baseret på multi-regio-
nale forsynings-brugstabeller (multi-regional supply-use tabeller). Men som allerede nævnt i det 
foregående afsnit er disse data aggregerede (Tabel 2). For at inkludere specifikke fødevarepro-
dukter, er der behov for indsamling af data, modellering af klima- og miljøpåvirkninger og deres 
input i et LCA-software (Schmidt et al., 2019).  

 
2 Klimaaftryk for alle produkter, der indgår i datasættet, blev estimeret efter den metode, der anbefales i 
ISO 14067 carbon footprint standard 
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Det skal også bemærkes, at data, der stammer fra alle lignende studier, kan bruges som input til 
at videreudvikle alle databaserne præsenteret i Tabel 3. Det er dog en tidskrævende proces, da 
implementeringen kræver adgang til LCA-software og anvendelse af LCA-metoden. 

Tabel 3. Muligheder for supplering af de enkelte datasæt med klimaaftryk fra andre eksisterende klimadatasæt  

Databaser Muligheder for supplering med klimatal fra andre eksisterende datasæt 

Ecoinvent  Lignede tilgang som Agribalyse & WFLDB. Så produkter inkluderet i disse to databaser, 
som ikke er i Ecoinvent-databasen, kan tilføjes på en konsistens måde. 

World Food LCA Database 
(WFLDB) 

Lignende tilgang som Agribalyse & Ecoinvent (Bengoa and Lévová, 2020). Så produk-
ter inkluderet i disse to databaser, som ikke er i WFLDB, kan tilføjes på en konsistent 
måde.  

Agribalyse  Lignede tilgang, som der anvendes i WFLDB og Ecoinvent. Den kan således suppleres 
med data fra disse databaser og give mulighed for sammenligning mellem fødevare-
kategorier og inden for fødevarekategorier. 

Exiobase 3 Det inkluderer allerede alle produkter fra et land/område, men i aggregeret form. Da-
tabasen kan dog videreudvikles med specifikke indsamlede data i SimaPro (Schmidt 
et al., 2019). 

Den Store Klimadatabase Ifølge Schmidt et al. (2021); "databasen giver grundlag for at skabe mange flere føde-
varer ved at kombinere de inkluderede afgrøder, dyr og fødevareforarbejdnings-pro-
cesser ved hjælp af forskellige opskrifter. Denne mulighed er mulig i SimaPro-versio-
nen af databasen, der vil være tilgængelig". 
  

RISE database Den kan suppleres med datasæt med samme eller lignende tilgang (metode). 

AU’s Tabel over Fødevare-
res klimaaftryk 

Den kan suppleres med datasæt med samme eller lignende tilgang (metode). 

Moberg et al  Den kan suppleres med datasæt med samme eller lignende tilgang (metode). 

Agri-footprint (AFP) Supplering kan udføres med data fra tilgængelige PEF-kompatible studier. 

Potter et al. Den kan suppleres med datasæt med samme eller lignende tilgang (metode). 

Clark et al. Data fra produktmærkning fra supermarkeder i andre lande kan bruges i algoritmen, 
men med forskellig succes, da der i forskellige lande er forskellige krav til produkt-
mærkning (Clark et al., 2022). 
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3.3 Kompatibilitet med PEF-retningslinjer eller en anden produktspecifik opgørelsesmetode 
 

3.3.1 Kompatibilitet med PEF-retningslinjer 
 

PEF-retningslinjer er udviklet af Den Europæiske Union (EU) med det formål "at fastsætte et ens-
artet sæt regler for at beregne den relevante klima- og miljøinformation for produkter inden for 
samme kategori" og at "muliggøre sammenligninger og sammenlignende påstande i alle til-
fælde, når dette overvejes gennemførligt, relevant og passende” (European Commission, 2018). 
PEF's regelsæt omfatter procedurer for landbrugs- og husdyrmodellering (såsom dataindsamling, 
håndtering af multifunktionelle processer, pesticid-, gødnings- og tungmetalmodellering) og mo-
deller til vurdering af klima- og miljøpåvirkninger (16 klima- og miljøpåvirkningskategorier anbe-
fales analyseret). A-LCA-tilgangen er den underliggende modelleringstilgang. En oversigt over 
databasernes kompatibilitet med PEF-retningslinjerne er angivet i Tabel 4, og for arealændringer 
(LUC) mere uddybet i afsnit 3.4 og Tabel 5. 

Det er kun Agri-footprint (AFP)-databasen, der er fuldt ud kompatibel med PEF-retningslinjer 
(Blonk et al., 2022a).  Det følger alle procedurerne i PEF, og i følge dens udviklere (Blonk et al., 
2022a), kan fødevarers klimaaftryk herfra bruges som supplement til andre PEF-kompatible da-
tabaser.  

De fleste af de andre databaser, der er inkluderet i Tabel 4, følger en A-LCA-tilgang og håndterer 
multifunktionelle processer, som anbefalet i PEF-guidelines. Ecoinvent, WFLDB og Agribalyse-da-
tabaserne følger de fleste af PEF-kravene. Ifølge udviklerne af WFLDB omfatter de største forskelle 
sammenlignet med PEF i) brugen af et andet baggrundsbibliotek; ii) brugen af ”cut-off” tilgangen 
i stedet for ”the circular footprint formula end of life” (CFF EoL) allokering; iii) og tilgangen der 
anvendes til modellering af pesticidemissioner. Generelt finder man, at valg af allokeringsmetode 
kan påvirke resultaterne for f.eks. klimaaftrykket (Nicholson et al., (2009), derudover fandt de, at 
variation i resultater for klimaaftryk også kan skyldes forskelle i de anvendte input data. Hvilken 
model, der anvendes til toksicitetsmodellering, kan give betydelige forskelle for de toksicitetsre-
laterede resultater (Dorca-Preda et al., 2022), men uden at det havde konsekvenser for resultater 
mht. klimapåvirkninger. 

I Agribalyse-databasen er nogle af landbrugets emissioner modelleret efter franske modeller 
(Bengoa and Lévová, 2020; Koch and Salou, 2016). Disse modeller refererer hovedsageligt til re-
gionale eller lokale miljøpåvirkninger (såsom eutrofieringspotentialet) og ikke til beregning af kli-
maændringer. Ikke desto mindre er den seneste version af databasen (v3) i overensstemmelse 
med PEF-anbefalinger for "modellering af livscyklusstadierne fra distribution til gaffel" bortset fra 
de anvendte allokeringsprincipper i nogle tilfælde, som f.eks. mælk og kød-allokering afviger fra 
PEF (Asselin-Balençon et al., 2020).  

Datasættene, der er baseret på LCA-resultater fra andre undersøgelser (RISE-database, AU-tabel 
og Potter et al. (2020)) er generelt baseret på A-LCA-tal (Tabel 1). Det er dog vanskeligt at vurdere 
deres overensstemmelse med PEF, da der bag hvert datasæt er adskillige baggrunds-LCA-stu-
dier, der kan være udført efter forskellige metodiske retningslinjer.  



19 
 
 

De fleste klima- og miljødata, der anvendes i datasættet fra Clark et al. er baseret på Poore and 
Nemecek (2018). I dette datasæt er der anvendt en metode, der overordnet svarer til anbefalin-
gerne i PEF, dvs. der er anvendt en attributional (A-LCA) tilgang og økonomisk allokering. Derud-
over er dLUC beregnet med en metode (PAS 2050) der følger PEF guideline. Dog er der nogle af 
de anvendte modeller til beregning af emissioner (f.eks. nitratudvaskning fra tildeling af kunst-
gødning og husdyrgødning, ammoniakfordampning fra afgrøderester efterladt i marken) der ikke 
er i overensstemmelse med PEF guidelines (Poore and Nemecek, 2018). Som tidligere nævnt vil 
brugen af disse metoder kun påvirke resultaterne for klimaaftryk i mindre grad. 

Den Store Klimadatabase og Exiobase er ikke kompatible med PEF-guidelines. Den Store Klima-
database er baseret på C-LCA, modsat A-LCA der anvendes i PEF-guidelines. Til at beregne 
”Land Use Changes” (LUC) anvendes desuden en indirekte arealændringstilgang (iLUC) (Schmidt 
et al., 2015). Denne tilgang er heller ikke forenelig med den direkte arealændringstilgang (dLUC) 
(BSI, 2008) anbefalet af PEF-guidelines. Brugen af aggregerede data i Exiobase-databasen føl-
ger ikke PEF-guidelines vedrørende dataindsamling. F.eks. skal data vedrørende produktion af 
landbrugsafgrøder ifølge PEF være  "afgrødetypespecifikke og lande-region-eller-klimaområde 
specifikke for udbytte, vand- og arealanvendelse, ændring af arealanvendelse, gødningstype, 
mængder af input (N, P-mængde) og pesticidmængde (pr. aktiv ingrediens) udtrykt pr hektar pr. 
år" (European Commission, 2018). 
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Tabel 4. Kompatibilitet med PEF-retningslinjer for de databaser og datasæt, der giver klimaaftryk på fødevarer 

Databaser Kompatibilitet med PEF-retningslinjer 

Ecoinvent  Den metodiske tilgang ligner den for WFLDB, som følger de fleste af PEF-kravene. 

World Food LCA Database 
(WFLDB) 

"WFLDB følger de fleste af kravene fra PEF-vejledningen. De vigtigste undtagelser er i) 
brugen af Ecoinvent-databasen som baggrundsbibliotek (og ikke Environmental Foot-
print-databasen), ii) cut-off-tilgangen bruges i stedet for CFF EoL-allokering, iii) fordelin-
gen af 100 % af pesticiderne til jorden"  (Bengoa and Lévová, 2020) 

Agribalyse  I lighed med WFLDB følger den de fleste af kravene i PEF. Mens nogle af emissionsesti-
materne er baseret på franske metoder (Bengoa and Lévová, 2020; Koch and Salou, 
2016) og i nogle tilfælde er allokeringsreglerne ikke tilpasset PEF. Databasen følger PEF i 
modellering for de sidste led i kæden af livscyklusstadier fra distribution til gaffel (Asselin-
Balençon et al., 2020) 

Exiobase 3 Brugen af aggregerede afgrødedata passer ikke med PEF-krav vedrørende dataindsam-
ling. 

Den Store Klimadatabase Ikke kompatibel med PEF, da den er baseret på en C-LCA tilgang og iLUC (Schmidt et 
al., 2021) anvendes i stedet for dLUC som anbefalet af PEF (European Commission, 
2018). 

RISE database Det er svært at vurdere kompatibilitetet med PEF. Den følger en attributional tilgang, som 
også anbefales i PEF-retningslinjer. Den følger dog ikke alle kravene. 

AU’s Tabel over fødevare-
res klimaaftryk 

Det er svært at vurdere kompatibilitetet med PEF. De fleste af undersøgelserne bag da-
tasættet følger en A-LCA som anbefalet af PEF. Dog, er der mange forskellige litteratur-
studier bag klimaaftryk for de enkelte fødevarer. Disse har typisk ikke taget stilling til PEF, 
ligesom det ikke vil være muligt at følge op på alle litteraturstudier, hvor der måtte være 
afvigelser fra PEF-metoden. Omvendt vil nye LCA-beregninger, der følger PEF fint kunne 
indgå i denne database.  

Moberg et al  Den følger en attributional tilgang, som også anbefales i PEF-retningslinjer. Den følger 
dog ikke alle kravene. Den anvendte metode følger ISO 14067 CO2-fodaftryksstandard 
grundet behovet for "en metode, der er konsistent på tværs af alle fødevarekategorier"  
(Moberg et al., 2019)  

Agri-footprint (AFP) Fuldt kompatibel da den anvendte LCA-metode er tilpasset PEF-retningslinjer (Blonk et 
al., 2022a). 

Potter et al Det er svært at vurdere kompatibilitetet med PEF. Den følger en attributional tilgang, som 
også anbefales i PEF-retningslinjer. Det følger dog ikke alle kravene (f.eks. er dLUC ikke 
inkluderet) 

Clark et al Det er svært at vurdere kompatibilitetet med PEF. Den følger en attributional tilgang, som 
også anbefales i PEF-retningslinjer. Ligeledes følger det kravene for, hvordan dLUC inklu-
deres. Dog følger man ikke alle kravene mht., hvilke modeller, der anvendes til at beregne 
emissioner. 
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3.3.2 Produktspecifik opgørelsesmetode 
Udviklerne af databaserne Ecoinvent, WFLDB, AGB, Exiobase v3, Den Store Klima Database og 
AFP giver i deres beskrivelser af databaserne information om den anvendte metode, beregnings 
metode og anvendte data, der er brugt til at estimere de klimaaftryk, der indgår i databaserne. 
Disse materialebeskrivelser er meget specifikke (herunder funktionelle enhed, systemgrænser, 
miljøpåvirkninger, afskæringskriterier, håndtering af multifunktionelle processer, modellering af 
landbrugsemissioner, metode anvendt til dataindsamling, bestemmelse af produktmarkeder, for-
arbejdningsindustri, emballage, detailled) og giver derfor mulighed for reproduktion af de samme 
trin for at lave produktspecifikke skøn. Der er ikke desto mindre behov for at få adgang til, ind-
samle og modellere specifikke data.  

Et udfordrende aspekt er relateret til brugen af konsekvens-LCA til produktspecifikke vurderinger, 
som involverer brugen af marginale data i modellering. På grund af denne tilgang indeholder 
Den Store Klima Database kun tal for opdrættede fisk, da vildtfangede fisk er en begrænset res-
source. I denne situation bliver det problematisk at medtage skøn over vildtfangede fisk. 

Datasættet af Moberg et al omfatter klimatal bestemt ved at følge CO2-footprintmetoden (ISO, 
2013). Disse er standardiserede retningslinjer, der også muliggør produktspecifikke beregninger 
på grund af den specifikke vejledning om LCA-modellering for produkter. Vejledningen dækker 
ovennævnte aspekter. 

Desuden kan den algoritme, der anvendes af Clark et al., nemt bruges til produktspecifikke vur-
deringer med flere ingredienser. Ikke desto mindre er oplysningerne på etiketterne forskellige 
mellem produktkategorier og lande. Dette aspekt påvirker dens egnethed til det danske fødeva-
remarked. 

Med hensyn til de datasæt, der er baseret på klimaaftryk for fødevarer fra forskellige LCA-studier 
i litteraturen (RISE, AUs tabel og Potter et al), er det ikke muligt at beregne produktspecifikke kli-
maftryk. Det skyldes, at de eksisterende LCA-studier bruger forskellige metoder, hvilket fører til 
forskelle i estimater. Nogle eksempler er illustreret i afsnit 4.2 i Mogensen et al. (2021). 

 

3.4 Håndtering af ændringer i arealanvendelsen (iLUC/dLUC) 
 

Den øgede efterspørgsel efter areal til menneskelige aktiviteter har ført til skovrydning i mange 
regioner i verden. Disse ændringer forårsager adskillige klima- og miljøproblemer, herunder frigi-
velse af CO2 i atmosfæren, der bidrager til klimaændringer. Effekterne af disse aktiviteter kan 
medregnes i klimavurderinger ved at inddrage arealændringer (land use change) i estimaterne. 
Der findes flere tilgange til at estimere arealændringer og disse omfatter hhv. direkte arealæn-
dringer (dLUC) (hvilket vedrører de landbrugsaktiviteter, der direkte udløser skovrydning) eller in-
direkte arealændringer (iLUC) (hvilket vedrører alle landbrugsarealer og bygger på en antagelse 
om at øget efterspørgsel efter areal er hoveårsagen til arealændringer). Med dLUC-tilgangen til-
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skrives LUC-effekten de afgrøder, der er dyrket, hvor regnskovsrydningen er foregået (f.eks. soja-
bønner, og palmeolie). Med iLUC-tilgangen tilskrives LUC-effekten alle producerede afgrøder, der 
anvender et areal til dyrkning. I PEF-retningslinjerne anbefales at medtage klimabidrag fra direkte 
arealændringer (dLUC) efter PAS 2050 metoden (BSI, 2008) (European Commission, 2018). 

Vedrørende håndteringen af arealændringer i de databaser og datasæt, der her er medtaget 
med klimaaftryk på fødevarer, inddrager de fleste af databaserne dette aspekt i deres vurdering. 
Agribalyse, RISE, Agri-footprint (AFP), EcoInvent, WFLDB -databaserne samt RISE, Moberg et al. og 
Clark et al. anvender alle direkte arealændringer (dLUC). Agri-footprint (AFP), EcoInvent, Agriba-
lyse og WFLDB-databaserne anvender direkte arealændringer (dLUC) baseret på PAS 2050 (BSI, 
2008), hvor effekten af skovrydning er kvantificeret for afgrøder dyrket i de berørte regioner (f.eks. 
sojabønneproduktion i Latinamerika; palmeplantager i Indonesien og Malaysia). Produkter fra 
områder med skovrydning som f.eks. sojaskrå fra visse områder får dermed et klimaaftryksbidrag 
fra dLUC. I i datasættet fra Clark et al. (2022) er klimaaftryksværdierne baseret på Poore and 
Nemecek (2018), de også anvender dLUC i overensstemmelse med PEFs anbefalinger. Disse 
data anvendes endvidere også. I datasættet af Moberg et al. (2019) medtages direkte arealæn-
dringer (dLUC), men efter en anden metode udviklet af Henders et al. (2015). 

 

Tabel 5 Håndtering af ændringer i arealanvendelsen (LUC) i metoden anvendt til at estimere klimaaftryk for fødeva-
rer i databaser og datasæt.  

Databaser Håndtering af ændringer i arealanvendelse (LUC) 

Ecoinvent  dLUC  

World Food LCA Database 
(WFLDB) 

dLUC er inkluderet, som i Ecoinvent  

Agribalyse  dLUC er inkluderet, som i Ecoinvent  

Exiobase 3 iLUC er inkluderet i databasen (Schmidt et al., 2015) ifølge Schmidt et al. (2019)  

Den Store Klimadatabase iLUC indgår (Schmidt et al., 2015, 2021) 

RISE database dLUC er inkluderet (RISE, 2021) 

AU’s Tabel over fødevareres kli-
maaftryk  

Arealændringer er ikke inkluderet 

Moberg et al.  dLUC medtages efter metoden af Henders et al. (2015). 

Agri-footprint (AFP) dLUC er medtaget, hvor det følger PAS 2050-tilgangen (BSI, 2008) 

Potter et al. Arealændringer er ikke inkluderet i den endelig vurdering (Potter et al., 2020)  

Clark et al. dLUC er inkluderet. Klima- og miljødata er baseret på Poore and Nemecek 
(2018), der følger en metode, der er i overensstemmelse med anbefalingerne 
fra PEF (dLUC). 
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RISE open access-listen præsenterer dLUC for nogle produkter, der er der dog ingen dokumenta-
tion af hvilken metode, der er brugt til at estimere dem (RISE, 2021). AU’s tabel og Potter et al’s 
datasæt medtager ikke dLUC i deres klimatal. Nogle af studierne omfattet af Potter et al. (2020) 
rapporterer dLUC-tal, som er "markeret særskilt i grafer", men ikke med i de opgivne tal for klima-
påvirkning. 

Den indirekte arealændringstilgang (iLUC) anvendes i Den Store Klimadatabase (Schmidt et al., 
2015). Ifølge Schmidt et al. (2019), er denne metode også inkorporeret i Exiobase-databasen. 

AUs tabel og Potter et al datasættet inkluderer ikke LUC. Hvis iLUC skal inkluderes vil det kræve, 
at man kender arealforbruget per produceret enhed af de enkelte fødevarer. Hvis dLUC skal in-
kluderes vil det kræve, at man kender oprindelseslande for de fødevarer, der kan være produce-
ret i lande, hvor der kan foregå regnskovsrydning. For animalske fødevarer skal man ligeledes 
kende foderforsyningen og oprindelseslande for de foderemner, der kan være produceret i lande, 
hvor der kan foregå regnskovsrydning.     

 

3.5 Datakvalitet og begrænsninger 

 

3.5.1 Aktualitet af data 
De fleste af databaserne (Ecoinvent, WFLDB, Agribalyse, RISE, AFP) udgiver nye versioner med 
jævne mellemrum, hvor eksisterende datasæt opdateres og nye datasæt er inkluderet (Tabel 6). 
I den Store Klimadatabase er afgrøde- og dyreproduktionsdata baseret på den seneste FAO-
statistik, men Exiobase-dataene er fra 2011 (Schmidt et al., 2021). Der arbejdes på at opdatere 
Exiobase-dataene til de seneste tilgængelige data fra 2015. I AU-tabellen er mange af tallene 
fra 2016 opdateret i 2020 og nogle nye fødevarer tilføjet i 2021. Nogle af litteraturkilderne brugt i 
Moberg et al., AU-tabellen og Potter et al.’s datasæt er baseret på ældre data, men Moberg et al. 
(2019) giver anbefalinger til datavedligeholdelse i det supplerende materiale. Klima- og miljø-
data, der anvendes af Clark et al. (2022) er baseret på data fra studier, der er publiceret mellem 
2000 og 2016 og eksterne data fra perioden 2009-2011 (Poore and Nemecek, 2018) (Tabel 6). 
Brugen af ældre data i LCA-modellering kan betyde, at man ikke får taget hensyn til eventuelle 
nyere tiltag til at reducere klimagasudledningen (f.eks. nye teknologier til produktion af mineralsk 
gødning eller til gødningshåndtering), der er blevet introduceret i kæden fra jord til bord. 
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Tabel 6 Data aktualitet for databaser og datasæt med klima- og miljøestimater på fødevarer 
Databaser  Data aktualitet 

Ecoinvent  Nye versioner af databasen udgives med jævne mellemrum. Den seneste version (Eco-
invent v3.8) blev udgivet i 2021, et år efter dens tidligere version. Ecoinvent v3.8 invol-
verede tilføjelse af 360 nye processer og opdatering af 700 processer (Moreno Ruiz et 
al., 2021).  

World Food LCA Data-
base (WFLDB) 

Databasen blev udgivet  i 2014, og den er i øjeblikket (2020-2023) i vedligeholdelses-, 
opdaterings- og forbedringsfasen (Quantis, n.d.).  

Agribalyse  Den opdateres med jævne mellemrum. Den seneste version blev udgivet i 2020. Data 
er ikke ældre end 3 år (Asselin-Balençon et al., 2020).  

Exiobase 3  De seneste tilgængelige data er fra 2011 (Merciai and Schmidt, 2017). 

Den Store Klimadatabase Databasen blev frigivet i 2021 og er baseret på de seneste tilgængelige data. For ud-
byttet af afgrøder og animalsk produktivitet anvendes data fra 2018. Exiobase 3-data-
ene er dog baseret på data fra 2011 (Schmidt et al., 2021). 

RISE database Dataene opdateres hvert år (RISE, 2021). 

AU’s Tabel over fødevare-
res klimaaftryk 

Nogle af litteraturdataene er af ældre dato. A: Myndighedsopgaven er udgivet i 2016, 
flere af tallene blev opdateret i 2020 (Mogensen et al., 2020). B: Første version af klima-
aftryk for fødevarerne i DTU’s Fødevaredatabase er fra 2014, flere af tallene blev opda-
teret i 2021 og der blev suppleret med 'nye' fødevarer f.eks. bælgplanter. Baseret på 
studier fra litteraturen, hvorfor data kan være betydeligt ældre end udgivelsesåret for 
datasættet.   

Moberg et al.  Datasættet blev frigivet i 2019, og anbefalinger om datavedligeholdelse er inkluderet i 
de supplerende materialer (Moberg et al., 2019). 

Agri-footprint (AFP) Nye versioner af databasen udgives med jævne mellemrum. AFP v6 blev udgivet i 
2022. Den omfatter FAO-data fra 2018 for udbytter og FAO-data fra 2021 for gylleud-
bringningsrater og pesticidinput (Blonk et al., 2022b).  

Potter et al. Nogle af litteraturdataene er af ældre dato (Potter et al., 2020).  

Clark et al. Klima- og miljødata er baseret på data, der er publiceret online mellem 2000 and 2016. 
De fleste data er fra 2010, eksterne data er baseret på data fra 2009-2011 (Poore and 
Nemecek, 2018). 

 

3.5.2 Datakvalitet  
De metodiske retningslinjer for mange af databaserne (Ecoinvent, WFLDB, Agribalyse, AFP) om-
fatter en vurdering af datakvaliteten (ADEME, 2020; Asselin-Balençon et al., 2020; Bengoa et al., 
2020; Blonk et al., 2022b; Weidema et al., 2013).  

Datakvalitetsvurdering af Ecoinvent-databasen er baseret på Nemecek og Schnetzer (2011) 
samt Weidema et al. (2013). Kvaliteten af landbrugsdata, herunder markafgrøder, græsarealer 
og landbrugsproduktion i EU, vurderes i forhold til fem kriterier (pålidelighed, fuldstændighed, tids-
mæssige sammenhænge, geografiske sammenhænge og yderligere teknologiske sammen-
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hænge) for forskellige kategorier. Disse er præsenteret i bilag 2, Tabel 2.1, hvor en lav score indi-
kerer en god datakvalitet, mens en høj score illustrerer et groft estimat. I denne tabel er datakva-
liteten generelt vurderet som meget god, med undtagelse af en lav pålidelighed (kvalificeret esti-
mat) for transportprocesserne, samt en middel tidsmæssig korrelation for pesticider (mindre end 
10 års forskel til tidsperioden for datasættet). Ifølge Weidema et al. (2013), har man ’for at sikre 
fuldstændighed’ inkluderet et globalt referenceaktivitetsdatasæt (et datasæt med geografisk 
indstilling "Global") for hver af de inkluderede aktiviteter i Ecoinvent-databasen. 
 
Udviklere af WFLDB fokuserede på at udvikle en "database, der repræsenterer primære land-
brugsprodukter og forarbejdede fødevarer", som omfatter "produkter, der handles på det globale 
marked" (Nemecek et al., 2019). Datasættene i WFLDB blev vurderet til at have en god kvalitet 
(herunder "fremragende", "meget god" og "god"), med kun få sæt af "rimelig" (8) og "dårlig" (3) 
kvalitet (Bengoa et al., 2020). Denne evaluering blev udført efter PEF-retningslinjer for datakvali-
tetsvurdering, som omfatter seks kriterier: "teknologisk repræsentativitet", "geografisk repræsen-
tativitet", "tidsrelateret repræsentativitet", "fuldstændighed", "præcision/usikkerhed" og "meto-
dens egnethed og konsekvens " (Nemecek et al., 2019). 
 
I AGB-databasen blev datakvalitetsvurdering udført ved at følge en procedure svarende til PEF-
anbefalinger, som var "tilpasset til databasens omfang" (Asselin-Balençon et al., 2020). Fire para-
metre blev analyseret: "teknologisk repræsentativitet", "geografisk repræsentativitet", "tidsrelate-
ret repræsentativitet" og "præcision/usikkerhed" på tværs af syv hovedfaser i livscyklussen (pro-
duktion af råvarer, forarbejdning af råvarer, blanding af forarbejdede ingredienser, pakning, di-
stribution, detailhandel i supermarkedet og tilberedning og forbrug). Hver af dem blev scoret på 
en skala fra 1 til 5. En score lavere end 1,6 indikerer fremragende kvalitet, en score mellem 1,6 og 
2 indikerer en meget god kvalitet, en score mellem 2 og 3 indikerer en god kvalitet, en score 
mellem 3 og 4 indikerer en fair kvalitet, og en score højere end 4 indikerer en dårlig kvalitet af 
data (Asselin-Balençon et al., 2020). Den overordnede vurdering af datakvalitetsvurderinger 
(DQR) er præsenteret i Figur A2.1 a) og b). De fleste af DQR'erne er "gode", men omkring en fjer-
dedel af dem er "fair" eller "dårlige". En lignende fordeling af DQR'er observeres også pr. produkt-
kategori, men for produkter med flere ingredienser (f.eks. "Is og sorbet", "Sukker og konfekture", 
"Drikkevarer") har de "fair" DQR'er en meget højere andel (Figur A2.1 b). Dette aspekt (data brugt 
til vurdering af multi-ingrediens produkter) repræsenterer faktisk en prioritet med hensyn til data-
opdatering i de næste versioner af databasen (ADEME, 2020). Desuden, der ikke er omfattet, er 
sekundær og tertiær emballage, og vandforbrug til grøntsager og frugter ikke er inkluderet 
(Asselin-Balençon et al., 2020) 

 
I AFP-databasen blev datakvaliteten også vurderet efter PEF-retningslinjer, specifikt dem for fo-
der. I lighed med AGB involverede dette brugen af fire kriterier ("teknologisk repræsentativitet", 
"geografisk repræsentativitet", "tidsrelateret repræsentativitet" og "præcision/usikkerhed") og 
den samme klassificering af data ("fremragende" for DQR < 1,6 ; "meget god" for DQR mellem 1,6 
og 2; "god" for DQR mellem 2 og 3; "rimelig" for DQR mellem 3 og 4; og "dårlig" for DQR højere 
end 4). DQR'er blev estimeret for både landbrugsproduktion og forarbejdning af landbrugspro-
dukter. Kvantificering af kvalitetsscorer for dyrkning er eksemplificeret i Tabel A2.2, og oversigten 
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over baseline rating for dyrkning er inkluderet i Tabel A2.3. I gennemsnit er DQR "fremragende" 
og "meget god". Data vedrørende vandforbrug og pesticider har dog en "dårlig" kvalitet med 
hensyn til tidsrepræsentativitet, mens data vedrørende kapitalgodet har en "dårlig" kvalitet med 
hensyn til præcision (Blonk et al., 2022b). Endvidere blev en del af de anvendte data i AFP-data-
basen eksternt gennemset af Center for Design og Samfund, RMIT University, Melbourne, Austra-
lien, som fandt de anvendte data "passende og rimelige i forhold til det tilsigtede mål med livs-
cyklusopgørelser" (Blonk et al., 2022b). 
 
De øvrige databaser og datasæt inkluderer ikke DQR-vurderinger i deres metodiske retningslinjer. 
Udviklerne af Den Store Klimadatabase oplyser, at datakvaliteten ikke kunne vurderes, men næv-
ner, at databasen er forbundet med usikkerhed i forhold til de data, der anvendes til afgrøde- og 
husdyrproduktion (globale statistiske data) for fødevareindustrien. For at reducere usikkerheden 
forbundet med data er der anvendt tilgængelige flowdata i onlineversionen af databasen. På 
denne måde forventes det, at nogle af fejlene kan identificeres af personer, der tilgår databasen 
og derefter forbedres eller rettes i de kommende versioner (Schmidt et al., 2021) 
 
Selvom DQR-vurderinger ikke inkluderes, er procedurer for datarevision i Exiobase v3 meget de-
taljerede. Disse refererer til data pålidelighed, data rimelighed og procedurer til udfyldning af hul-
ler i data (Merciai og Schmidt, 2017). 
 
I Moberg et al. (2019) er der nævnt flere databegrænsninger. Disse omfatter brugen af oversim-
plificerede data til forarbejdning og emballering og brug af ikke helt nye data relateret til regioner 
fra lande uden for Europa og inputdata for fisk (brændstoffer, landet fangst). 
 
I RISE open access-listen omfatter begrænsningerne med hensyn til kvaliteten af data sig til ikke 
at inkludere data for transport fra forarbejdningsindustrien til detailhandel, samt ikke at inkludere 
data for emballage. Datasættene fra AU og Potter et al giver ikke information om datakvalitet, da 
de rapporterer tal stammer fra andre LCA-studier. 
 
Tre hovedbegrænsninger beskrives af Clark et al. (2022). Den første vedrører brugen af den ud-
viklede algoritme i andre lande, hvilket kan være problematisk på grund af forskellige krav til 
produktetiketter i forskellige lande (f.eks. kræves der i USA kun rangordenen af ingredienser). For 
det andet giver etiketterne generelt ikke information om oprindelseslande for ingredienserne. 
Havde man oplysninger herom kunne klimabidraget herfra bestemmes mere nøjagtigt. Endelig 
viste det sig, at den anvendte klima- og miljødatabase indeholdt en "bias mod de dyrkede varer 
og produktionssystemer, der findes i højindkomstregioner” (Clark et al., 2022). 
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3.5.3 Intern sammenlignelighed 
Intern sammenligning af estimaterne for fødevarers klimaaftryk i de forskellige databaser og da-
tasæt, er mulig, når der er anvendt en konsistent metode til modelleringen af klimaaftrykket. På 
denne måde sikres det, at forskelle i resultater for klimaaftryk skyldes en reel forskel i deres klima-
gasudledning og ikke at det også skyldes forskelle i metodiske tilgange. 

På denne baggrund er der mulighed for intern sammenligning af klimaaftryk i databaserne Eco-
invent, WFLDB, AGB, Exiobase v3, Den Store Klima Database, AFP og Moberg et al. Produkterne 
inkluderet i disse databaser og datasæt blev vurderet i henhold til den tilgang, der er defineret i 
deres metodiske retningslinjer eller fulgt en standardiseret vurderingsvejledning som diskuteret i 
afsnit 3.3.2. Intern sammenligning er også mulig for datasættet af Clark et al., da de præsenterede 
tal blev beregnet ved at bruge den samme algoritme. Oplysningerne på de etiketter, der anven-
des i algoritmen, kan dog føre til uoverensstemmelser mellem produktkategorier og lande, som 
også forklaret i afsnit 3.3.2 og 3.5.2. Endvidere blev AFP-databasen eksternt gennemgået af Cen-
ter for Design and Society, RMIT University, Melbourne, Australien med hensyn til dens overhol-
delse af ISO-retningslinjer for LCA-modellering (ISO 14040, 14044). Det blev konkluderet, at me-
toderne er i overensstemmelse med ISO-standarder og også videnskabeligt og teknisk valide. De 
aggregerede datasæt fra Exiobase-databasen er udfordret med henblik på sammenligninger af 
fødevarekategorier, da den samme klima- og miljøeffekt estimeres for alle produkterne i en ka-
tegori (f.eks. i kategorien ”grøntsager, frugter og nødder”). Der findes dog detaljerede data for 
nogle fødevarer, såsom hvede, oksekød eller svinekød (Schmidt et al., 2019).  Baseret på vurde-
ringer af databasen i andre studier, understreger Stadler et al. (2018), at Exiobase 3 er “velegnet 
til politisk analyse af udviklede økonomiske regioner” ud fra dens udformning baseret på aggre-
gerede datasæt. 
 

Intern sammenligning er udfordrende for datasættene, der giver tal fra forskellige LCA-studier 
(AUs-tabel, RISE og Potter et al.). Som nævnt i afsnit 3.3.2 blev tallene i disse dataser opnået efter 
forskellige tilgange i forskellige LCA-studier, og derfor er konsistensen af resultater lav. 

 

3.5.4 Andre begrænsninger 
I nogle tilfælde beskrives databasernes begrænsninger yderligere. I det følgende afsnit præsen-
teres udvalgte vigtige begrænsninger identificeret i litteraturen for databaserne. Det skal derfor 
bemærkes, at der er behov for yderlige analyser for at give et mere dækkende overblik over da-
takvalitet og begrænsningerne. 

Fuld overensstemmelse med baggrundsdatasættene (WFLDB, Ecoinvent, Environmental Foot-
print) kan ikke altid opnås (Asselin-Balençon et al., 2020). Dvs. at det ikke altid er 100% den 
samme metode, der er anvendt i beregning af de standardtal f.eks. for input af strøm (baggrunds-
data), som de data der anvendes i LCA-beregninger for fødevaren (forgrundsdata). Disse aspek-
ter forårsager dog ikke inkompatibilitet mellem de tre databaser. 
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Selvom Den Store Klimadatabase omfatter en del af de produkter, der er tilgængelige på det 
danske marked, fraråder dens udviklere, at den bruges som et værktøj til klima- og miljømærk-
ning, da datasættet ikke illustrerer den store spredning, der findes indenfor de samme produkter 
(CONCITO, 2021). 
 
Tilsvarende understreges om RISE datasættet, at der ikke tages højde for variationen i klimapå-
virkningerne af specifikke produkter (RISE, 2021). Herudover er de anvendte klimaaftryk i denne 
database baseret på værdier fra litteraturen fra mange forskellige studier, hvorfor der er en risiko 
for, at forskelle i klimaaftryk mellem f.eks. to forskellige grøntsager skyldes metodemæssige for-
skelle mellem de to studier snarere end en reel forskel i klimaaftrykket. De metodiske forskelle 
gælder også for AU-tabellen og Potter et al. datasættet. 
 
AFP-databasen er erklæret "ikke beregnet til virksomheds- eller stedspecifik miljørapportering el-
ler miljøcertificering af specifikke livscyklusser" (Blonk et al., 2022a). Det skyldes, at "tilstrækkelige 
data om leverandør- eller mærkespecifikke produkter" endnu ikke er tilgængelige i databasen. 
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5. Bilag – Del 1 
 

5.1 Bilag A1 
 

Tabel A1a. Oversigt over forskellige fødevarekategorier, der er tilgængelige på det danske marked, og hvorvidt der findes 
klimaftryk for Fødevarer i hver kategori i de forskellige databaser 

Databaser/ 
Fødevarekategorier Ecoinvent 

World Food Data-
base Agribalyse Exiobase 3 

Brød og kornprodukter   Korn Korn og kornprodukter (375) Korn (2), Ris(1) 

Kartofler og kartoffelpro-
dukter 

        

Grøntsager og grøntsags 
produkter 

Rodfrugter (11), Grøntsa-
ger (12) 

Grøntsager Frugter, grøntsager, bælgplanter og nødder 
(227) 

Grøntsager, frugter, nødder (1) 

Bælgplanter 
Bælgplanter (8)Tofu (1)   Frugter, grøntsager, bælgplanter og nødder 

(227) 
  

Frugt og frugtprodukter 
Frugt (33) Frugt Frugter, grøntsager, bælgplanter og nødder 

(227) 
Grøntsager, frugter, nødder (1) 

Mælk og mælkeprodukter Mejeri (8) Mejeri Mælk og mejeriprodukter (221) Mejeri (1) 

Fedt  Olie (10) Olie og fedtstoffer Olie og fedtstoffer (56) Olie (1) 

Æg     Kød, æg og fisk (590)   

Rødt kød Kød (1) Animalske produkter Kød, æg og fisk (590) Kød (4) 

Fjerkræ   Animalske produkter Kød, æg og fisk (590) Kød (4) 

Fisk og fiskeprodukter     Kød, æg og fisk (590) Fisk (1) 

Nødder og frø 
  Nødder Frugter, grøntsager, bælgplanter og nødder 

(227) 
Grøntsager, frugter, nødder (1) 

Sukker og slik Sukker (2) Kakao og chokolade Sukker og konfekture 855)Is og sorbet (25) Sukker 81) 

Drikkevarer Drikkevarer (2) Kaffe og te Drikkevarer (211) Drikkevarer (1) 

Andet 
  Insekter, Fødevarepro-

dukter 
Babymad (33), diverse (168), forretter og ho-
vedretter (284), opskrifter (670) 

Andet (1) 
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Tabel A1b. Oversigt over forskellige fødevarekategorier, der er tilgængelige på det danske marked, og hvorvidt der findes 
klimaftryk for Fødevarer i hver kategori i de forskellige databaser 

Databaser/ 
Fødevarekategorier 

Den Store Klimadata-
base 

Rise - open access 
listen AU-tabel  Moberg et al 

Brød og kornprodukter 

Korn, gryn og bælgplanter 
(22), brød og bageartikler 
(34) 

Kulhydratkilder (6) Korn og kornprodukter 
(9 - 32) 

Gryn, olie og sukker (9) 

Kartofler og kartoffelpro-
dukter 

        

Grøntsager og grøntsags-
produkter 

Grøntsager (56), frugt og 
grøntsagsprodukter (75) 

Frugt og grøntsager (9) Grøntsager (8 - 82) Grøntsager og bælg-
frugter (13) 

Bælgplanter 
Korn, gryn og bælgplanter 
(22) 

Proteinkilder (16) Bælgplanter (0-10) Grøntsager og bælg-
frugter (13) 

Frugt og frugtprodukter 
Frugt (27), frugt og grønt-
sagsprodukter (75) 

Frugt og grøntsager (9) Frugt (5 - 49) Frugt, bær, kakao og 
kaffe (12) 

Mælk og mælkeprodukter 
Mælk, æg og erstatnings-
produkter (31) 

Mejeri (5) Mejeriprodukter (15 - 
44) 

Mejeriprodukter (9) 

Fedt  Spiseolie og fedt (4)     Gryn, olie og sukker (9) 

Æg 
Mælk, æg og erstatnings-
produkter (31) 

  Æg (1 - 3)   

Rødt kød Kød og fjerkræ (62) Proteinkilder (16) Kød (7 - 64) Kød og æg (4) 

Fjerkræ Kød og fjerkræ (62) Proteinkilder (16) Kød (7 - 64)   

Fisk og fiskeprodukter Fisk og skaldyr (51) Proteinkilder (16) Kød (7 - 64) Fisk og skaldyr (13) 

Nødder og frø     Frø og nødder (0 - 21)   

Sukker og slik Slik og sukkervarer (13),      Gryn, olie og sukker (9) 

Drikkevarer 
Drikkevarer (32) Drikkevarer (4) Drikkevarer (5 - 11) Frugt, bær, kakao og 

kaffe (12) 

Andet 

Tilberedte, konserverede 
fødevarer (61), krydderier 
mm (32) 

Andet plantebaseret 
mad (6) 

  Forarbejdede produk-
ter (21) 
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Tabel A1c. Oversigt over forskellige fødevarekategorier, der er tilgængelige på det danske marked, og hvorvidt der findes 
klimaftryk for Fødevarer i hver kategori i de forskellige databaser 

Databaser/ 
Fødevarekategorier Agrifootprint Potter er al Clark et al 
Brød og kornprodukter Kornprodukter (34), ris (11) Kulhydratkilder (16) Korn og brød 
Kartofler og kartoffelpro-
dukter Kartofler (4)     
Grøntsager og grøntsags 
produkter   Grøntsager og svampe (20)   

Bælgplanter Bælgfrugter (20) Proteinkilder (14)   

Frugt og frugtprodukter   Frugt og bær (24)   

Mælk og mælkeprodukter Mejeriprodukter (7)   Mejeri 

Fedt  Veg. olie og animalsk fedt (43)     

Æg Æg (2)   Æg 

Rødt kød Oksekød (14), gris (6)   Kød 

Fjerkræ Fjerkræ (6)     

Fisk og fiskeprodukter       

Nødder og frø   Nødder og kerner (11)   

Sukker og slik Sukker (14)     

Drikkevarer   Plantebaseret drikke (6) Alkoholfri drikkevarer 

Andet Andet (2)   
Sammensatte fødevarer, snacks, andet, 
tilberedte varer 
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5.2 Bilag A2 
 

Table A2.1 Vurdering af datakvalitet i Ecoinvent (Nemecek and Schnetzer, 2011) 

Category  Reliability Completeness Temporal 
correla-
tion 

Geographical 
correlation 

Further techno-
logical correla-
tion  

Fertilizers and fertilizers spre-
ading 

2 1 1 1 1 

Pesticide usage, pesticide 
applications and pesticide 
emissions 

2 2 3 1 1 

Other machine usage, seed 
quantity, grain drying, land 
use 

2 1 1 1 1 

Transport processes 4 1 1 1 1 
Field emissios 2 2 1 1 1 
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Figur A2.1  Datakvalitetsvurderings (DQR) scorer i Agribalyse-databasen, hvor a) illustrerer fordelingen af datasæt i 
henhold til deres DQR og b) illustrerer fordelingen af DQR efter produktkategori Asselin-Balençon et al., 2020) 

 

 

 

 



38 
 
 

Tabel A2.2 Vurdering af dyrknings aktivitetsdata i Agri-footprint (Blonk et al., 2022b)1)  

 

1) Anvendte forkortelser: P – præcision, TiR – tidsrepræsentation; TeR – teknologisk repræsentativitet, GR – geo-
grafisk repræsentativitet 
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Tabel A2.3 Baseline rating af dyrkningsdata i Agri-footprint (Blonk et al., 2022b) 1) 

 

1) Anvendte forkortelser: P – præcision, TiR – tidsrepræsentation; TeR – teknologisk repræsentativitet, GR – geo-
grafisk repræsentativitet, DQR – datakvalitetsvurdering 
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1. Introduktion 
Denne rapport er anden del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’s (FVM) bestilling 
vedrørende analyse af eksisterende datasæt om fødevarers klimaaftryk. Opgaven omfatter ana-
lyse af livscyklusvurderingsdatabaser (LCA) med klima- og miljøaftryk for fødevarer, der er tilgæn-
gelige på det danske marked. De overvejede databaser er: Ecoinvent, World Food LCA Database 
(WFLDB), AGRIBALYSE, Exiobase v3, Den Store Klimadatabase, RISE database, AUs tabel over fø-
devarers klimaaftryk, Moberg et al, Agri-footprint, Potter el. al., og Clark et al. 

Rapporten giver oplysninger om følgende aspekter: i) håndtering af produkternes oprindelse i 
databaserne; ii) muligheder for yderligere udvikling af databaserne til at omfatte (flere) produkter 
på det danske marked, herunder sammensatte produkter; iii) hvorvidt databaserne rummer andre 
miljøparametre og om der fremadrettet er mulighed for at inkludere flere miljøparametre; iv) hvor-
vidt datasættet skelner mellem forskellige produktionsformer (f.eks. økologi og konventionel); v) 
detaljeringsgrad og struktur i datasættet i forhold til produktkategorier; samt vi) begrænsninger 
for og fordele ved anvendelse af databaserne til forskellige typer af klimamærker. 

2. Er der taget højde for oprindelseslande, som gør datasættet repræsentativt for det 
danske marked? 

 

De fødevarer, der findes på det danske marked, kan enten have dansk oprindelse (dvs. de er 
produceret i Danmark) eller de kan være importeret fra andre lande (og produceret uden for 
Danmark). Ifølge Mogensen et al. (2020) er en betydelig del af mejeriprodukterne på det danske 
marked af dansk oprindelse (80-90 %). De tilsvarende skøn for, hvor stor en andel af de enkelte 
fødevarer, der er af dansk oprindelse, er som følger; svinekød (91 %), oksekød (60 %), fjerkræ (63 
%), æg (62 %), fisk og skaldyr (58 %), sukker (76 %), brød (62-84 %), mel og korn (50-87 %) og 
grøntsager (45-90 %). Fødevarekategorier med en lav andel af danskproducerede varer er frugt 
(0-30 %), olier og fedtstoffer (0-49 %), og al kaffe, the, kakao og krydderier er importret (0 % dansk 
oprindelse). Selvom disse oprindelsestal er baseret på skøn, illustrerer de nødvendigheden af, at 
der i databaserne findes klimaaftryk for de ovennævnte dansk producerede varer. Tilsvarende er 
det vigtigt, at der findes klimaaftryk for de fødevarer, der importeres til Danmark. Bilag 1 viser de 
Top 10 importlande i Danmark i 2021 per fødevarekategori i følge deres økonomiske værdi 
(Danmarks Statistik, 2021). Her skal man dog være opmærksom på, at det er sidste led i kæden, 
der er angivet, dvs. hvorfra varen er importeret til Danmark. Fødevarerne kan være handlet flere 
gange og være produceret i et andet land. Så i nogle tilfælde er importlandene ikke også oprin-
delseslandene. I det følgende afsnit diskuteres håndtering af oprindelseslande for fødevarer i de 
forskellige databaser. 

Modellering af fødevarers klimaaftryk i de databaser, der indgår i denne undersøgelse anvender 
to overordnede forskellige tilgange vedrørende håndtering af produkternes oprindelse: i) gen-
nemsnitlige klimaaftryksværdier præsenteres for produkter eller produktmarkeder, baseret på 
modellering af produkter i de største producerende lande. Både gennemsnitstallene og tallene 
for de enkelte lande er inkluderet+ i databaserne (Se Tabel 7 og tilhørende fodnoter, hvor detaljer 
for hver database er forklaret). I tilgang ii) præsenteres gennemsnitlige klimaaftryksværdier for 
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produkter (eller produktkategorier), men produkternes oprindelse er ikke tilgængelig eller kun til-
gængelig for nogle af produkterne i databaserne. Databaserne, der benytter den første tilgang, 
er AGRIBALYSE, World Food LCA Database, Ecoinvent, RISE, Moberg et al, Agri-footprint og Potter 
et al, mens de øvrige databaser bruger den anden tilgang (Tabel 7). 

Tabel 7. Fødevarernes oprindelseslande i de databaser og datasæt, der giver klimaaftryk for fødevarer, der er tilgæn-
gelige på det danske marked 1) 

Databaser Tilgang til at håndtere fødevarers oprindelseslande 

World Food LCA 
Database 
(WFLDB) 

Tilgang i): For de importerede produkter, der er tilgængelige på det danske marked, findes der 
estimater for hovedproducenterne af et produkt (f.eks. er den globale produktion af kaffebønner 
modelleret ud fra FAO-statistikker over eksportandele for kaffe fra landene BR, VN, ID, CO, IN, HN, 
MX, TZ. Ydermere skelnes der mellem to typer hhv. Arabica & Robusta kaffe. (kilde: SimaPro data-
base) 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Databasen indeholder klima- og miljøpåvirk-
ninger for mange af de fødevarer, der importeres til Danmark, og for danske produkter, der bidra-
ger til det globale marked (grisekød, smør, mælk). 
 

Ecoinvent V3 
database 

Tilgang i): Databasen bruger i mange tilfælde processer fra WFLDB-projektet til at dække produkt-
markeder (f.eks. for appelsiner er den globale produktion modelleret baseret på eksportandele for 
ES, USA, ZA og RoW. Disse processer er modelleret i WFLDB projektet. (kilde: SimaPro database) 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Databasen indeholder klima- og miljøpåvirk-
ninger for mange af de fødevarer, der importeres til Danmark. Disse kan anvendes i en dansk 
kontekst.  

AGRIBALYSE 
database 

Tilgang i): De importerede fødevarer består af produkter fra flere lande (f.eks. består markedet for 
bananer af produkter produceret i FR, CI, CM og DO; markedet for avocado består af produkter 
produceret i CL ES, FR, IL, MX, PE). Men i mange tilfælde er LCA-beregningerne for disse produkter 
baseret på overordnede generelle tal for gennemsnitlige varer fra f.eks. ’resten af verden’ (RoW) 
eller ’globale varer’ ’GLO-processer fra Ecoinvent (som kunne være baseret på WFLDB-data). For 
eksempel bruges Ecoinvent RoW-processen til at estimere produktionen af bananer i CI-, CM- og 
DO-processen; GLO-processen i Ecoinvent bruges til at estimere produktionen af avocadoer i CL, 
ES, FR, IL, MX, PE) (kilde: SimaPro database) 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Databasen indeholder klima- og miljøpåvirk-
ninger for mange af de fødevarer, der importeres til Danmark. Disse kan anvendes i en dansk 
kontekst.  

Exiobase V3 da-
tabase 

Tilgang ii) Databasen indeholder data om produktmarkederne for hver af de produkter, der er til-
gængelige for 43 lande og fem ROW-regioner (f.eks. præsenteres produktmarked for "hvede", 
"korn", "grøntsager, frugter og nødder", "oksekød") (kilde: SimaPro database) 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Produkterne i databasen er tilgængelige på 
det danske marked.  

Den store 
klimadatabase 

Tilgang  ii): Ifølge CONCITOs baggrundsrapport (Chrintz og Minter, 2021) er oprindelsen af de pro-
dukter, der er tilgængelige på det danske marked, taget i betragtning i databasen. Oplysningerne 
om produkters oprindelse bruges dog til at beregne produkters klimapåvirkning som et gennem-
snit. Databasen giver f.eks. ikke oplysninger om svinekød produceret i DK, DE osv., der er tilgænge-
lig på det danske marked, men den giver et gennemsnit, der er bestemt af de produktmarkeder, 
der er tilgængelige i statistikken. 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Produkterne i databasen er tilgængelige på 
det danske marked.  

RISE database Tilgang i): I open access-listen (der er en mindre delmængde af den samlede RISE database) er 
produkternes oprindelse inkluderet. De fleste af produkterne er fra SE, men nogle af produkterne 
har flere forskellige oprindelser (f.eks. oksekød fra BR, laks fra NO, mandler fra USA, banan fra CR, 
brygget kaffe fra Amerika og Afrika og chokolade fra GH. 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Databasen omfatter klima- og miljøpåvirk-
ninger for svenske og andre fødevarer importeret til Danmark.  Disse kan anvendes i en dansk 
kontekst. 
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Databaser Tilgang til at håndtere fødevarers oprindelseslande 

AUs tabel Tilgang ii): A)-datasættet skelner kun mellem danske og importerede produkter, der antages 
samme klimabidrag fra produktion af fødevaren, mens der er forskel i forhold til klimabidrag fra 
transport. Den indeholder nogle oplysninger om produkternes oprindelse (f.eks. appelsiner, toma-
ter, bananer, vin og ris), men de fleste af de inkluderede tal inkluderer ikke produkternes oprindelse. 
B)-datasættet indeholder klimaaftryk for fødevarer, der indgår i danskernes kost (Trolle et al., 
2022). 
Produkter, der er relevante for det danske fødevaremarked:  Det omfatter data om produkter, som 
danskerne indtager.  

Moberg et al. Tilgang i): Oprindelsen af de produkter, der er tilgængelige på det svenske marked, tages i be-
tragtning. Der laves klima- og miljøvurderinger for produkter i forskellige lande eller regioner, og 
derefter beregnes et vægtet gennemsnittet for det svenske marked ud fra markedsandele. 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Datasættet indeholder tal for nogle danske 
produkter (grisekød, fjerkræ, mejeriprodukter, fisk) og oplysninger om nogle importerede produk-
ter, der anvendes både i DK og SE (tomater, agurker, peberfrugter, appelsiner, kaffe, chokolade).  

Agri-footprint 
database 

Tilgang i): Produkternes oprindelse tages i betragtning i databasen. Databasen omfatter nogle af 
de importprodukter, der findes på det danske marked (hvedemel, palme/soja/solsikkeolie, dåse-
ærter). 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Databasen indeholder klima- og miljøpåvirk-
ninger for mange af de fødevarer, der importeres til Danmark. Disse kan anvendes i en dansk 
kontekst.  

Potter et al. Tilgang i): Produkternes oprindelse tages i betragtning i datasættet baseret på data tilgængelige 
i Sveriges Statistik. Således indgår produkter fra de lande, der udgør over 10 % af den importerede 
mængde af den pågældende fødevare. Klimapåvirkningen præsenteres for produkter produce-
ret i SE, Europa og RoW. 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Databasen omfatter klima- og miljøpåvirk-
ninger for flere danske varer (grøntsager, rodfrugter, korn, pasta, frugt) og andre varer (fra SE eller 
andre lande), der importeres til Danmark.  

Clark et al. Tilgang ii): Datasættet dækker sammensatte fødevarer (multi-ingredienser) tilgængelige i detail-
handlen i UK og Irland. Klimaaftrykket for disse sammensatte fødevarer er beregnet baseret på 
information fra produktetiketter på de sammensatte varer. Derfra får man generelt ikke information 
om de enkelte ingrediensers oprindelsesland (Clark et al., 2022). Af denne grund anvendes "et 
gennemsnitlig klimaaftryk for ingredienserne" (dette aspekt er detaljeret beskrevet i supplerende 
materiale i Clark et al., 2022). 
Produkter relevante for det danske fødevaremarked: Nogle af disse sammensatte fødevarer 
(multi-ingredienser) fra UK og Irland er også tilgængelige på det danske marked.  

1 Tilgang i) involverer estimering af gennemsnitlige klimaaftryk for produkter eller produktmarkeder, baseret på modellering af pro-
dukter i de største producerende lande. Klimaaftryk for varer fra de enkelte lande er inkluderet i databaserne.  
Tilgang ii) involverer estimering af gennemsnitlige klimaaftryk for produkter eller produktkategorier. Klimaaftryk for varer fra de en-
kelte lande er ikke præsenteret eller inkluderet kun for nogle få produkter i databasen 
Anvendte forkortelser: WFLDB – World Food LCA Database, ES- Spanien, ZA- Sydafrika, RoW – Resten af verden, BR – Brasilien, VN – 
Vietnam, ID- Indonesien, CO- Columbia, IN – Indien, HN – Honduras, MX – Mexico, TZ – Tanzania, FR – Frankrig, CI – Elfenbenskysten, 
CM- Cameroun, DO – Den Dominikanske Republik, CL – Chile, IL – Israel, PE – Peru, CR – Costa Rica, NO- Norge, SE – Sverige, GH – 
Ghana 
2RISE Open-acces liste er en mindre delmængde af den samlede RISE database, - der er kun adgang til denne del af databasen 

 
 

De mest detaljerede data om produkternes oprindelse findes i AGRIBALYSE, WFLDB, Ecoinvent 
og Agri-footprint. AGRIBALYSE, WFLDB og Agri-footprint estimerer først klimapåvirkningerne for 
produkter fremstillet i forskellige lande (f.eks. kaffe produceret i Brasilien, Vietnam, Colombia osv.) 
og derefter estimerer de gennemsnitlige klimaaftryk for globale produktmarkeder (i WFLDB, Eco-
invent og Agri-footprint databaserne) eller for landespecifikke produktmarkeder (i AGRIBALYSE 
databasen) ud fra de landespecifikke klimaestimater. For eksempel beregnes et klimaaftryk for 
kaffe på det globale produktmarked ved at beregne klimaaftryk for kaffe fra de eksportandele 
for landene der er vist i Tabel 7 (ex. fra WFLDB databasen). I de fleste tilfælde er det ikke alle de 
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lande, der bidrager til produktmarkederne, der er medtaget i beregning af klimaaftrykket, men 
kun de vigtigste eksportører, der tilsammen dækker mere end 50 % af det samlede produktmar-
ked, der tages i betragtning.  

I AGRIBALYSE beregnes klimaaftryk for de importerede fødevarer på baggrund af produkter fra 
flere lande (f.eks. består markedet for bananer af produkter produceret i FR, CI, CM og DO; og 
markedet for avocado består af produkter produceret i CL ES, FR, IL, MX, PE, som eksemplificeret 
i Tabel 7). Men i nogle tilfælde bruges de globale (generelle) produktionsdata i databaserne Eco-
invent og WFLDB som estimat for forskellige producerende lande (forklaring i Tabel 7). Generelt 
omfatter Ecoinvent-databasen nogle globale (GLO) produktionsprocesser, produktionsprocesser 
for Schweiz, Europa, resten af Europa (RER) og fra ’resten af verden’ (RoW). Efter udviklingen af 
WFLDB er nogle af de landespecifikke processer, der er modelleret i WFLDB-projektet, også ble-
vet inkluderet i Ecoinvent-databasen (f.eks. for appelsinproduktion). Disse databaser er meget re-
levante for det danske fødevaremarked, da de omfatter klimavurderinger for de produkter, der 
importeres til Danmark (f.eks. frugt, kaffe, te, krydderier, chokolade, olier). Endvidere indeholder 
nogle af databaserne samtidig data om nogle af de danskproducerede fødevarer, der er tilgæn-
gelige på det danske marked (Tabel 7). 

I datasættet af Moberg et al. (2019) indgår hensyn til oprindelseslande af de fødevarer, der er 
tilgængelige på det svenske marked (Tabel 7). De følger tilgang i). Datasættet indeholder dels 
gennemsnitlige klimaaftryksværdier, klimaaftryk for svensk producerede fødevarer, for fødevarer 
fra andre specifikke lande, samt for fødevarer fra ’resten af Europa’ (RER) og fra ’resten af verden’ 
(RoW). Der er således flere fødevarer, der er produceret i Danmark (grisekød, fjerkræ, mejeri, fisk, 
øl) i databasen. Mht. oprindelsen af de importerede fødevarer i den svenske database, vil flere af 
de samme fødevarer også være tilgængelige på det danske marked (f.eks. de lande, hvorfra der 
importeres tomater, agurker, peberfrugter, appelsiner, kaffe, chokolade). 

I RISE's open access-liste (RISE, 2021) angives fødevarernes oprindelseslande efter tilgang i). For 
de fleste fødevarer præsenteres klimaaftryk for fødevarer produceret i Sverige, og for de impor-
terede fødevarer tages der hensyn til deres oprindelse (Tabel 7). Ifølge Bilag 1 er Sverige et af de 
vigtigste lande, hvorfra vi importerer fødevarer til Danmark, og data i RISE-databasen for svenske 
fødevarer er derfor relevante for det danske fødevaremarked. 

Fødevarer, der er inkluderet i datasættet af Potter et al. (2020) er opdelt i tre kategorier efter deres 
oprindelse: varer produceret i Sverige, varer produceret i Europa og varer produceret i resten af 
verden (RoW). Oplysninger om oprindelseslandene for de forskellige fødevarer fremgår af Ap-
pendix til Potter et al., (2020). Ifølge disse oplysninger er der medtaget følgende plantebaserede 
fødevarer af dansk oprindelse: grøntsager (kartofler, løg, tomater), bælgfrugter (tørrede ærter, 
hørfrø), korn (byg, rug, hvede, havre), pasta, rodfrugter (rødbeder) og frugter (kirsebær, blommer 
og slåen). Ifølge Bilag 1, kommer mange af de produkter, der importeres til Danmark, fra Sverige, 
så databasen indeholder mange relevante data for det danske marked. Det skal bemærkes, at 
fødevarerne ikke nødvendigvis er produceret i Sverige, selvom de er importeret fra Sverige. Im-
portlandet er således ikke nødvendigvis produktionslandet. 
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Exiobase v3-databasen er udviklet baseret på data fra multi-regionale supply-use tabeller, hvori 
der indgår oprindelsen af fødevarerne. På grund af databasens aggregerede struktur er der dog 
kun angivet gennemsnitlige tal for klimaaftryk for produkter og produktmarkeder3 (f.eks. hvede, 
korn, oksekød, grøntsager, frugter og nødder). De specifikke klimaaftryk for produkter og produkt-
markeder med forskellig oprindelse er ikke tilgængelige i databasen. Det der er inkluderet i da-
tabasen, er produktmarkederne for varer fra 43 lande og fem resten af verden (RoW)-regioner. 

Den Store Klimadatabase giver gennemsnitlige klimaaftryksværdier for fødevarer, der er tilgæn-
gelige på det danske marked. I excel-versionen af databasen er det nævnt, at det aritmetiske 
gennemsnit er beregnet for input data fra flere studier. Databasen indeholder ikke oplysninger 
om klimaaftrykket af de enkelte fødevarer, der er produceret i de forskellige lande, som bidrager 
til dette gennemsnitstal. 

AU-tabellen omfatter generelt gennemsnitlige klimaaftryk for fødevarer, der er tilgængelige i 
Danmark. I A-datasættet skelnes der mellem danske varer og importvarer (Tabel 7). Det er dog 
kun klimabidrag fra transport, der varierer mellem danskproducerede og importerede varer. Så-
ledes antages samme klimabidrag fra selve produktionen uafhængig af produktionslandet. B-
datasættet indeholder klimaaftryk for fødevarer, der indgår i danskernes kost (Trolle et al., 2022). 

I datasættet af Clark et al. (2022), der omfatter multiingrediensprodukter, indgår ingrediensernes 
oprindelse ikke, da de anvendte produktetiketter ikke indeholder disse oplysninger. Af denne 
grund anvendes der gennemsnitlige klimaaftryk (gennemsnittet af klimapåvirkninger for et pro-
dukt fra flere undersøgelser) for ingredienserne. Multiingrediensprodukterne i datasættet af Clark 
et al. (2022) er relevante for det danske marked, da Storbritannien er et af de lande, hvorfra der 
importeres multiingrediensprodukter til Danmark (Landbrug & Fødevarer, 2017). 

 

3. Kan datasættet videreudvikles for at repræsentere (flere) produkter på det danske 
marked, inklusiv sammensatte fødevarer 

 

LCA værktøjer så som SimaPro, der giver adgang til LCA databaser indeholder også beregnings-
værktøjer, der kan anvendes til at beregne et nyt klimaaftryk for en given fødevare, hvis de nød-
vendige input data er tilgængelige. Hvis man således ønsker at inkludere klimaaftryk for flere nye 
produkter i en database, hvor klimaaftrykket kan beregnes i databasen, skal man først indsamle 
specifikke produktionsdata for hele kæden fra jord til bord for den fødevare, man ønsker at be-
regne et klimaaftryk for og herefter er det nødvendigt at foretage en ny LCA-modellering. Hvis 
datasættet er baseret på klimaaftryksværdier fra litteraturen, kan man udvide datasættet til at 
inkludere flere produkter, hvis man kan finde allerede eksisterende klimaaftryksværdier for disse 
nye produkter i litteraturen.  

For at inkludere klimaaftryk for flere sammensatte fødevarer er det nødvendigt med data og kli-
maaftryk for de anvendte ingredienser og for forarbejdningen. Ikke desto mindre kan grove skøn 

 
3 Produktmarkederne omfatter produktionslandene for et produkt, der er tilgængeligt på et marked 
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opnås ved at følge fremgangsmåden fra Clark et al. (2022), hvor oplysning om ingredienserne 
bruges af en algoritme til at beregne klimabidrag fra de anvendte ingredienser. Dog skal det be-
mærkes, at ingrediensernes oprindelse ikke tages i betragtning i denne tilgang (oplysning om 
oprindelse er typisk ikke inkluderet på produktetiketterne), hvilket kan have betydning for resulta-
terne. Der anvendes gennemsnitlige tal for klimaaftrykket per ingrediens (gennemsnittet af klima-
påvirkninger for et produkt er baseret på klimaaftryk fra flere undersøgelser). 

Alt afhængig af mulighederne for at få adgang til de data (primære produktionsdata, samt bag-
grundsdata), der anvendes i de enkelte databaser til beregning af klimaaftryk for fødevarer, er 
der flere tilgange til videreudvikling af datasættet for at kunne omfatte flere af de produkter, der 
er tilgængelige på det danske marked, herunder sammensatte produkter (Tabel 8), hvilket disku-
teres nedenfor.  
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Tabel 8 Muligheder for videreudvikling af databaser og datasæt, der giver klimaaftryk for fødevarer, der er tilgængelige 
på det danske marked, til at omfatte flere produkter, herunder multiingrediensprodukter 

Databaser Muligheder for videreudvikling 

Ecoinvent V3, 
World Food LCA  
(WFLDB), 
AGRIBALYSE, 
Agri-footprint 

For at inkludere flere produkter i databaserne er der behov for data for forgrunds- (primær-
produktion) og baggrunds- (inputproduktion) processerne. Ecoinvent, WFLDB, AGRIBALYSE 
samt Agri-footprint giver adgang til de data, der bruges til at estimere klimaaftryksværdier, 
hvilket gør det nemmere at videreudvikle databaserne til at inkludere flere produkter. Bag-
grundsdata fra databaserne kan kombineres med specifikke data (inkl. tilhørende drivhus-
gasemissioner) indsamlet for de nye produkter.  

Exiobase V3 data-
base 

Databasen kan videreudvikles til at omfatte flere produkter. Ifølge Schmidt et al. (2019) , skal 
man for at inkludere flere produkter i databasen, lave en kopi af den proces, der minder mest 
om den, der skal introduceres. Derefter kan specifikke data (inkl. tilhørende emissioner) ind-
læses til den nye proces. Samtidig skal input fra baggrundsprocesserne justeres, så de passer 
til referenceflowet for det nye produkt. For at lave klimavurderinger for produkter med flere 
ingredienser, er det nødvendigt at estimere klimaaftryk for de enkelte ingredienser.  

Den store klimadata-
base 

Databasen giver klimaaftryk for fødevarer uden at give adgang til de anvendte forgrunds- og 
baggrundsdata. Det betyder, at dens videreudvikling involverer indsamling af specifikke bag-
grunds- og forgrundsdata og LCA-modellering. Den samme tilgang skal bruges til sammen-
satte produkter. 

RISE database, 
AUs tabel, 
Potter et al. 

Datasættene indeholder klimaaftryksværdier fra forskellige LCA-studier. Data fra andre un-
dersøgelser kan bruges til at inkludere flere produkter, herunder multi-ingrediens produkter. 
Alternativt skal man selv indsamle specifikke baggrunds- og forgrundsdata samt estimere kli-
mapåvirkninger for andre produkter (inkl. produkter med flere ingredienser), men disse data-
sæt indeholder ikke en beregningsmodel hertil.  

Moberg et al.. I datasættet er "Common input data" og "Input data" pr. fødevarekategori (f.eks. mejeripro-
dukter, kød & æg, plantebaserede produkter osv.) kombineret for at lave klimaestimater for 
fødevarer. For at inkludere flere produkter skal specifikke data indtastes i regnearkene "Input 
data". For produkter med flere ingredienser kan sammensætning heraf tilføjes i "Inputdata 
forarbejdede produkter", hvor der allerede eksisterer klimaaftryksværdier for 25 forskellige in-
gredienser. I nogle tilfælde, kan det være nødvendigt at tilføje klimaaftryksværdier for nye 
ingredienser. 

Clark et al. Algoritmen, der bruges til at lave klimaestimater for multi-ingrediensfødevarer, kan bruges til 
at beregne estimater for klimaaftryksværdier baseret på produktetiketter, for nye sammen-
satte fødevarer, der er tilgængelige på det danske marked. I dette tilfælde skal udfordringerne 
beskrevet i afsnittet "Datakvalitet og begrænsninger" i Del 1 tages i betragtning. 

 

De mest indlysende muligheder for videreudvikling af datasættet til at omfatte flere produkter vil 
være for databaserne Ecoinvent, WFLDB, AGRIBALYSE og Agri-footprint. Disse databaser giver ud 
over estimaterne for fødevarers klimapåvirkning også adgang til de data, der er brugt i beregnin-
gen. Disse data refererer til forgrundsdata (primære data, der er specifikke for det analyserede 
produkt, såsom brugen af forskellige input og tilhørende emissioner) samt baggrundsprocesser 
(produktion af input, såsom mineralsk gødning, pesticider, energi osv.). For at kunne beregne nye 
klimaaftryk for flere produkter er det nødvendigt at indsamle specifikke input-output data, der 
repræsenterer de produktionssystemer, man ønsker at inkludere, samt foretage emissionsmodel-
lering for forgrundsprocesserne. De processer, der er tilgængelige i databasen mht. baggrunds-
processer kan bruges i deres oprindelige form. 
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En lignende fremgangsmåde kan bruges til at inkludere klimaaftryk for nye produkter (inklusive 
multi-ingrediens-produkter) i Exiobase v3-databasen. Forskellen er, at der i Exiobase hovedsage-
ligt gives data pr. produktkategori og ikke pr. produkt. Af denne grund kan klimatal for multi-in-
grediens produkter ikke beregnes. Først skal data for enkeltprodukter introduceres i databasen. 
Den Store Klimadatabase blev udviklet ved at indsamle specifikke produktdata og linke dem til 
data i Exiobase v3. Videreudvikling af Den Store Klimadatabase involverer lignende trin, og det 
er planlagt i projektet "Getting the data right" som oplyst af AAU (2021). 

De databaser og datasæt, der er baseret på klimaaftryksværdier fra LCA-studier i litteraturen 
(RISE, AUs-tabel og Potter et al) kan videreudvikles ved at følge to tilgange. For det første, hvis 
klimaaftryk for de ønskede nye fødevarer allerede er tilgængelige i litteraturen, kan klimaaftryk 
fra disse LCA-studier bruges til at inkludere flere produkter (inklusive multi-ingrediens produkter) i 
datasættet. For de produkter, hvor der ikke er tilgængelige klimaaftryk i andre undersøgelser i 
litteraturen, er der behov for estimering af nye klimaaftryk. I dette tilfælde er der også behov for 
at indsamle baggrundsdata sammen med primære produktionsdata. Det skyldes, at der i data-
sættene ikke er adgang til de anvendte data, og heller ikke til noget beregningsværktøj. 

Datasættet af Moberg et al. indeholder flere regneark med dels "Generelle input data" og dels 
"Input data" pr. fødevarekategori (f.eks. mejeriprodukter, kød & æg, plantebaserede produkter 
osv.). Disse inputdata kan bruges til enten at opdatere datasættet eller til at inkludere flere pro-
dukter i datasættet. Ydermere indeholder datasættet et regneark med klimaaftryk for 25 ingredi-
enser, der kan bruges til at beregne klimapåvirkninger for multi-ingrediensprodukter. Afhængigt 
af de produkttyper, der skal inkluderes, kan det være nødvendigt at tilføje tal for nogle nye ingre-
dienser. Ud over inputdata kan de forskellige klima- og miljøindikatorer fra de anvendte modeller 
opdateres eller ændres. 

Datasættet af Clark et al. giver klimaaftryksværdier for sammensatte produkter, der er tilgænge-
lige i supermarkeder i Storbritannien og Irland. Algoritmen, som Clark et al. anvender, kan bruges 
til at beregne klimaaftryk for den type sammensatte produkter, der findes på det danske marked. 
Det skal dog bemærkes, at der er begrænsninger med hensyn til brug af algoritmen. Disse omfat-
ter det usikre i, at man ikke kender ingrediensernes oprindelseslande, samt hvilken detaljerings-
grad, der er på etiketterne mht. hvilke ingredienser produkterne indeholder (Clark et al., 2022). 

4. Rummer datasættet andre data om miljøparametre, fx. biodiversitet? Mulighed for 
at udvide datasættet med flere miljøparametre? 

 

Der indgår i flere af databaserne (Ecoinvent, WFLDB, AGRIBALYSE, Exiobase og AGRI-FOOT-
PRINT) en bred række miljøparametre (klimaændringer, eutrofiering, forsuring, minerale og fossile 
ressourcer, toksicitetsrelaterede påvirkninger, partikler, arealforbrug, fotokemisk ozondannelse, 
ozonnedbrydning, ioniserende stråling), dog ikke biodiversitet. Påvirkning af biodiversiteten er ge-
nerelt ikke medtaget i databaserne, da der er usikkerhed om, hvilken metode der skal anvendes 
til at opgøre og beregne dette. En metode til at inkludere fødevareproduktionens påvirkning af 
biodiversiteten kunne være at sammenkæde data om arealanvendelse (herunder om der er tale 
om f.eks. agerjord til konventionel dyrkning/økologisk landbrug, permanent græs, afgræssede 



49 
 
 

natur arealer) med biodiversitets karakteriseringsfaktorer udviklet baseret på artsrigdoms til-
gange. Både UNEP-SETAC-guidelines, der er udviklet af LCA-eksperter (Frischknecht og Jolliet, 
2016) og PEF-retningslinjer (European Commission, 2018) anbefaler brugen af metoden af 
Chaudhary et al. (2015) til vurdering af tab af biodiversitet. Metoden af Chaudhary et al. (2015) 
dækker fem taksonomiske grupper (fugle, pattedyr, krybdyr, padder og karplanter) og seks for-
skellige typer arealanvendelse (intensivt/ekstensivt skovbrug, enårige/permanente afgrøder, 
græs og byområde). 

Selvom de ovennævnte databaser indeholder en lang række miljøpåvirkningskategorier, er det 
vigtigt at bemærke, at data vedr. vandforbrug fra primærproduktionen af grøntsager og frugter 
ikke er inkluderet i AGRIBALYSE-databasen (Asselin-Balençon et al., 2020). Af denne grund er 
korrekt estimering af vandforbrugsrelaterede miljøpåvirkninger udelukket for disse to fødevare-
kategorier.  

Estimering af toksicitetsrelaterede og ioniserende strålingspåvirkninger kan være problematisk for 
Exiobase V3 (Schmidt et al., 2019), da ikke alle kemikalierne er omfattet af datasættet (Tabel 9).  

Potter et al. (2020) giver tal for arealanvendelse, biodiversitet, vandforbrug og pesticidforbrug. 
Tabet af biodiversitet vurderes ved at bruge metoden af Chaudhary et al., (2018), som er en op-
datering af metoden af Chaudhary et al. (2015). Mht. arealanvendelse, vand- og pesticidforbrug, 
kvantificerer Potter et al. (2020) kun selve brugen af input i produktionskæden (f.eks. forbrug af 
vand, pesticider, jord), men de estimerer ikke miljøvirkningerne forbundet med brugen af disse 
input (f.eks. vandmangel, toksicitetsrelaterede påvirkninger og påvirkning af jordkvaliteten). Op-
gørelsesmodellering og karakterisering af emissioner er nødvendige for at estimere de tilknyttede 
påvirkninger. Den samme procedure kan også bruges til at beregne andre miljøpåvirkninger 
(f.eks. eutrofiering) (Tabel 9).  

For at inkludere flere miljøpåvirkninger i datasættet af Clark et al. (hvor klimaændringer, arealan-
vendelse, risiko for vandknaphed og eutrofiering er aggregeret i såkaldte ”eco-scores”), skal pro-
ceduren nævnt for Potter et al. følges. 

Nogle af databaserne og datasættene (Den Store Klimadatabase, RISEs open access list, AUs 
tabel og Moberg et al.) giver kun værdier for klimaaftryk (Tabel 9). Da disse databaser ikke inklu-
derer en beregningsmodel, svarer det til at beregne en ny LCA for hver fødevare, hvis der skal 
inkluderes andre miljøparametre. Dvs. det kræver dataindsamling, emissionsmodellering og ka-
rakterisering for at kunne inkludere flere miljøpåvirkninger. Det er dog muligt, at nogle af de LCA-
studier fra litteraturen, der giver de klimaaftryk, der er brugt i AUs tabel, RISE database samt af 
Potter et al., også omfatter andre miljøpåvirkningskategorier. Men i nogle tilfælde, afhængigt af 
den anvendte livscyklusvurderingsmetode, kan resultaterne udtrykkes i forskellige enheder (f.eks. 
kan eutrofiering præsenteres som kg NO3-ækv., kg PO4-ækv., kg N-ækv., kg P-ækv. pr. funktionel 
enhed). I dette tilfælde vil en tilpasning af de anvendte metoder være nødvendig.  
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Tabel 9. Andre miljøpåvirkningskategorier i de databaser og datasæt, der giver klimaaftryk for de fødevarer, der er 
tilgængelige på det danske marked 

Databaser Indgår andre miljøpåvirkningskategorier i 
databasen? 

Er der mulighed for at inkludere andre miljøpåvirk-
ningskategorier? 

Ecoinvent 
V3database 

Databasen indeholder data for en lang 
række miljøpåvirkningskategorier (klima-
ændringer, eutrofiering, forsuring, abiotisk 
udtømning af (mineraler og fossile) ressour-
cer, toksicitetsrelaterede påvirkninger, par-
tikler, jordbesættelse, fotokemisk ozondan-
nelse, ozonnedbrydning, ioniserende strå-
ling), dog ikke biodiversitet. 

Der er ikke enighed om, den metode, der skal bruges 
til at vurdere biodiversiteten. Arealanvendelsesdata, 
der er inkorporeret i databasen, kan kædes sammen 
med biodiversitetskarakteriseringsfaktorer, der er ud-
viklet baseret på artsrigdomstilgange til at estimere 
biodiversiteten.  

World Food 
LCA Database 
(WFLDB) 

Databasen indeholder data for en lang 
række miljøpåvirkninger (klimaændringer, 
eutrofiering, forsuring, abiotisk udtømning 
af (mineraler og fossile) ressourcer, toksici-
tetsrelaterede påvirkninger, partikler, jord-
besættelse, fotokemisk ozondannelse, 
ozonnedbrydning, ioniserende stråling), 
dog ikke biodiversitet. 

Der er ikke enighed om den metode, der skal bruges 
til at vurdere biodiversiteten. Arealanvendelsesdata, 
der er inkorporeret i databasen, kan kædes sammen 
med biodiversitetskarakteriseringsfaktorer, der er ud-
viklet baseret på artsrigdomstilgange til at estimere 
biodiversiteten.  

AGRIBALYSE 
database 

Databasen indeholder data for en lang 
række miljøpåvirkninger (klimaændringer, 
eutrofiering, forsuring, abiotisk udtømning 
af (mineraler og fossile) ressourcer, toksici-
tetsrelaterede påvirkninger, partikler, jord-
besættelse, fotokemisk ozondannelse, 
ozonnedbrydning, ioniserende stråling), 
dog ikke biodiversitet. Vandforbrugsdata 
for primærproduktionen af grøntsager og 
frugter er ikke inkluderet, hvilket udelukker 
vurdering af vandforbrugsrelaterede på-
virkninger for disse fødevarekategorier. 

Der er ikke enighed om den metode, der skal bruges 
til at vurdere biodiversiteten. Arealanvendelsesdata, 
der er inkorporeret i databasen, kan kædes sammen 
med biodiversitetskarakteriseringsfaktorer, der er ud-
viklet baseret på artsrigdomstilgange til at estimere 
biodiversiteten.  
For at vurdere vandforbrugsrelaterede påvirkninger er 
der behov for vandforbrugsdata for grøntsager og 
frugter fra primærproduktionen (pt. indgår kun vand-
forbrug fra baggrundsprocesser for disse fødevareka-
tegorier). 

Exiobase V3 
database 

Databasen indeholder data for en lang 
række miljøpåvirkninger (klimaændringer, 
eutrofiering, forsuring, abiotisk udtømning 
af (mineraler og fossile) ressourcer, toksici-
tetsrelaterede påvirkninger, partikler, jord-
besættelse, fotokemisk ozondannelse, 
ozonnedbrydning, ioniserende stråling), 
men ikke biodiversitet. I følge Schmidt et 
al. (2019), er evalueringen af ioniserende 
stråling og toksicitetsrelaterede påvirknin-
ger problematisk. 

Der er ikke enighed om den metode, der skal bruges 
til at vurdere biodiversiteten. Arealanvendelsesdata, 
der er inkorporeret i databasen, kan kædes sammen 
med biodiversitetskarakteriseringsfaktorer, der er ud-
viklet baseret på artsrigdomstilgange til at estimere 
biodiversiteten. For at vurdere toksicitetsrelaterede 
påvirkninger er det nødvendig med data om alle ke-
mikalier, der anvendes i hele kæden. 
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Databaser Indgår andre miljøpåvirkningskategorier i 
databasen? 

Er der mulighed for at inkludere andre miljøpåvirk-
ningskategorier? 

Den store kli-
madatabase 

Databasen indeholder kun 
klimaaftryksværdier. 

Andre påvirkningskategorier kan estimeres. Men der 
er ikke direkte adgang til beregningsmodellen i data-
basen. Derfor skal der indsamles relevante data, an-
vendes LCI-modeller til at estimere emissioner og der-
efter karakterisering af resultater.  
Med hensyn til beregning af påvirkning af biodiversitet 
kan de arealanvendelsesdata, der er inkorporeret i 
databasen, og brugt til at beregne iLUC kobles sam-
men med biodiversitets karakteriseringsfaktorer (ba-
seret på artsrigdom).  

RISE database  RISE Open-acces liste 1) og hele RISE da-
tabasen indeholder kun klimaaftryksvær-
dier.  

Andre påvirkningskategorier kan estimeres, og det in-
volverer indsamling af relevante data, anvendelse af 
LCI-modeller til at estimere emissioner og derefter ka-
rakterisering af resultater.  
Med hensyn til biodiversitet er det nødvendigt at ind-
arbejde data om arealanvendelse i databasen og 
kombinere dem med biodiversitets karakteriserings-
faktorer. I denne proces vil det være en hjælp, at de 
undersøgelser, der giver data om klimapåvirkninger, 
også vil give data om andre påvirkninger.  

AUs tabel Datasættet indeholder kun 
klimaaftryksværdier. 

Andre påvirkningskategorier kan estimeres. Men da 
datasættet er baseret på litteraturværdier og der ikke 
er en beregningsmodel i datasættet svarer det til at 
lave en ny LCA for hver fødevare. Det involverer ind-
samling af relevante data, anvendelse af LCI-model-
ler til at estimere emissioner og derefter karakterise-
ring af resultater.  
Med hensyn til biodiversitet kan påvirkningen bereg-
nes ud fra data om arealanvendelse.  

Moberg et al Datasættet indeholder kun klimaaftryk-
sværdier, da det fokuserer på en klimaaf-
gift. 

Andre påvirkningskategorier kan estimeres, og det in-
volverer indsamling af relevante data, anvendelse af 
LCI-modeller til at estimere emissioner og derefter ka-
rakterisering af resultater.  
Med hensyn til påvirkning af biodiversitet, kan det be-
regnes ud fra data om arealanvendelse koblet med 
biodiversitets karakteriseringsfaktorer.  

Agri-footprint 
database 

Databasen indeholder en lang række mil-
jøpåvirkninger (klimaændringer, eutrofie-
ring, forsuring, abiotisk udtømning af (mi-
neraler og fossile) ressourcer, toksicitetsre-
laterede påvirkninger, partikler, jordbe-
sættelse, fotokemisk ozondannelse, ozon-
nedbrydning, ioniserende stråling), men 
ikke biodiversitet. 

Der er ikke enighed om hvilken metode, der skal bru-
ges til at vurdere biodiversiteten. Men arealanvendel-
sesdata, der er inkorporeret i databasen, kan kædes 
sammen med biodiversitetskarakteriseringsfaktorer 
(artsrigdoms-tilgangen) til at estimere biodiversiteten.  

Potter et al Datasættet indeholder også andre indika-
torer: arealanvendelse, biodiversitet, vand-
forbrug og pesticidforbrug. 

Yderligere påvirkningskategorier (f.eks. eutrofiering, 
toksicitetsrelaterede påvirkninger) kan estimeres, og 
det involverer indsamling af relevante data, anven-
delse af modeller til at estimere emissioner og derefter 
karakterisering af resultater.  
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Databaser Indgår andre miljøpåvirkningskategorier i 
databasen? 

Er der mulighed for at inkludere andre miljøpåvirk-
ningskategorier? 

Clark et al Datasættet giver en eco-score baseret på 
fire miljøindikatorer: drivhusgasemissioner 
(kg CO 2 ækvivalent), arealanvendelse   
(m2 ), vandknaphed (liter) og eutrofiering 
(g PO4 eq.). Biodiversitet er ikke inkluderet. 

Data om arealanvendelse, der er inkorporeret i data-
sættet, kan kædes sammen med biodiversitets-karak-
teriseringsfaktorer udviklet baseret på artsrigdomstil-
gange til at estimere biodiversitet. 
Andre påvirkninger kan estimeres, hvis data er tilgæn-
gelige i de screenede undersøgelser, der giver miljø-
estimater for fødevarer. Da datasættet er baseret på 
litteraturværdier og der ikke er en beregningsmodel i 
datasættet svarer det til at lave en ny LCA for hver fø-
devare. Dvs. data skal indsamles, og emissioner skal 
modelleres og karakteriseres for at bestemme andre 
påvirkninger. 

1) RISE Open-acces liste er en mindre delmængde af den samlede RISE database, - der er kun adgang til denne del 
af databasen 

 

  



53 
 
 

5. Skelner datasættet mellem forskellige produktionsformer, f.eks. økologi og konventi-
onel? 

 

Produktionssystemer for fødevarer varierer med hensyn til de anvendte produktionsprincipper 
(f.eks. økologiske og konventionelle), hvilke teknologier, der anvendes i produktionen (f.eks. grønt-
sager på friland og drivhuse, opdrættede og vildtfangede fisk mv.), brugen af input (f.eks. eksten-
sive og intensive systemer) samt i hvilken region, produktionen foregår (f.eks. mælk fra gårde i 
lavlandsområdet og mælk fra gårde i højlandsområderne i Frankrig). Endvidere indebærer de 
stedspecifikke forhold for landbruget forskellige jordtyper og forskellige klimatiske forhold. I det 
følgende undersøges om de forskellige datasæt inddrager flere forskellige produktionssystemer.  

Som vist i Tabel 10 har AGRIBALYSE-databasen det største udvalg af forskellige produktionssyste-
mer per fødevare. Databasen giver klimaaftryk for fødevarer produceret i systemer, hvor der er 
anvendt forskellige teknologier f.eks. økologiske og konventionelle produkter, pløjefri dyrkning af 
afgrøder, udendørs ‘Label Rouge-gris', ‘Label Rouge-gris' med udendørs løbegård, mælk baseret 
på græsfoder, forskellige fodringsstrategier til malkekøer, og forskellige produktionsregioner (f.eks. 
højlands- og lavlandsmælk). 

Andre databaser leverer også tal for nogle af de ovennævnte produktionssystemer. Økologiske 
produktionssystemer indgår i Ecoinvent-databasen (men ikke for alle produkterne) og i datasæt-
tene af Potter et al. og Clark et al. Potter et al. skelner de kun mellem økologiske og konventionelle 
produkter mht. bidrag fra arealanvendelsen, biodiversitet og pesticidforbrug (Potter et al., 2020). 

I datasættet af Moberg et al. skelnes der mellem produkter fremstillet med forskellige teknologier 
(f.eks. grøntsager og frugter på friland vs. drivhus, opdrættet vs. vildfangede fisk, samt oksekød fra 
malkerace eller kødkvægsracer). 

Flere af databaserne (WFLDB, Exiobase v3, Den Store Klimadatabase, RISE open-access-list, AU 
tabel og Agri-footprint) skelner ikke mellem produkter fra forskellige produktionssystemer, men 
de fleste af dem (WFLDB, RISE open-access-list, AUs-tabel og Agri-footprint) skelner mellem pro-
dukter fra forskellige produktionslande (Tabel 10). 
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Tabel 10. Dækning af forskellige produktionssystemer i de databaser og datasæt, der giver klimaaftryk for fødevarer, 
der er tilgængelige på det danske marked.  

Databaser Repræsentation af forskellige produktionssystemer i databasen 

Ecoinvent V3data-
base 

Databasen omfatter både konventionelle og økologiske fødevarer. Endvidere skelnes der i 
nogle tilfælde mellem produkter produceret i forskellige lande. 

World Food LCA 
Database (WFLDB) 

Hidtil er økologiske produkter ikke inkluderet (Bengoa og Lévová, 2020). Der skelnes dog mel-
lem produkter produceret i forskellige lande (BR, VN, ID, CO, IN, HN, MX og TZ) og mellem for-
skellige kaffevarianter (Robusta/Arabica).  

AGRIBALYSE data-
base 

Databasen omfatter en "bred mangfoldighed af produkter produceret i forskellige produkti-
onssystemer i Frankrig (f.eks. økologiske, pløjefri afgrøder)" (Asselin-Balençon et al., 2020) . 
I SimaPro-databasen er flere produktionssystemer modelleret for hvert produkt (f.eks. økologisk 
mælk, lavlandsmælk (med forskellig andel majsensilage i foderrationer), højlandsmælk - 
græsfodret, konventionel gris (med forskellige fodringsstrategier), konventionel gris ‘Big Blanc 
Coeur’, udendørs ‘Label Rouge gris’, ‘Label Rouge gris’ - med udendørs løbegård, økologisk 
gris) 
Endvidere indgår produkter produceret i forskellige lande.  

Exiobase v3 data-
base 

Databasen er baseret på Multi-Regional Supply Use Tables (MR-SUT), hvilket betyder at alle 
produkter er inkluderet, men i en samlet aggregeret form. Én kategori (f.eks. "korn") omfatter 
således alle produktionssystemer for korn fra den pågældende region.  

Den store klimada-
tabase 

Databasen giver gennemsnitlige klimaaftryk på 500 produkter. Variabiliteten bestemt af fak-
torer som produktionssteder, produktionsmetoder eller sorter er inkluderet i gennemsnittet, og 
databasen giver ikke tal for forskellige produktionssystemer (CONCITO, 2021)  

RISE database 
(open-access-list 1)  

I open-access-listen skelnes der ikke mellem forskellige produktionssystemer (RISE, 2021) . 
Der skelnes dog mellem produkter produceret i forskellige lande.  

AU fødevarer tabel For enkelte produkter (f.eks. jordbær, æbler, tomater, agurker) skelnes der mellem danske og 
importerede produkter, dog kun mht. klimabidrag fra transport. Der skelnes ikke mellem for-
skellige produktionssystemer, f.eks. økologiske og konventionelle systemer. 

Moberg et al Udover at skelne mellem produkter fra forskellige lande og regioner, indgår i nogle tilfælde 
også forskellige produktionssystemer (f.eks. opdrættet vs. vildtfanget fisk, oksekød fra malke-
race eller fra kødkvæg, frilands vs. drivhusgrøntsager & -frugter), økologiske produktionssyste-
mer er ikke inkluderet. 

Agri-footprint data-
base 

Der skelnes mellem produkter produceret i forskellige lande (f.eks. sojaolie fra BR, AR, DE, ES, IT, 
NL, PT, UK; ærter, dåse fra FR, DE). 
Der skelnes ikke mellem økologiske og konventionelle systemer eller andre typer produktions-
systemer.  

Potter et al Økologiske produkter er inkluderet, men er ikke præsenteret for alle miljøpåvirkninger  (Potter 
et al., 2020)  

Clark et al Der anvendes data fra de økologiske produktionssystemer fra Poore og Nemecek (2018). I da-
tasættet er der således nogle økologisk sammensatte fødevarer, baseret på disse økologiske 
ingredienser og LCA resultater for dem (Clark et al., 2022). 

1 RISE Open-acces liste er en mindre delmængde af den samlede RISE database, - der er kun adgang til denne del af 
databasen,  
2Anvendte forkortelser: BR - Brasilien, VN - Vietnam, ID - Indonesien, CO - Columbia, IN - Indien, HN - Honduras, MX - 
Mexico, TZ - Tanzania, MR-SUT - Multi-Regional Supply Use Tables, DE - Tyskland, ES - Spanien, IT - Italien, NL - Hol-
land, PT - Portugal, FR – Frankrig. 
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6. Hvilken detaljeringsgrad har datasættet ift. opdeling af fødevarer i bredere produkt-
kategorier og hvordan fordeler produkterne sig i kategorier? 

 

De databaser og datasæt med klimaaftryk for fødevarer, der er tilgængelige på det danske mar-
ked, omfatter generelt en bred vifte af produktkategorier med flere fødevarer i hver af disse ka-
tegorier (Tabel 11). Strukturen af hver database er beskrevet nedenfor. 

Ecoinvent-databasen består af elleve fødevarekategorier: “Mejeri” (med 8 fødevareprodukter), 
“Kød” (1 produkt), “Sukker” (2 produkter), “Tofu” (1 produkt), “Olie” (10 produkter), “Bælgplanter” 
(8 produkter), “Frugt” (33 produkter), “Rodfrugter” (11 produkter), “Grøntsager” (12 produkter), 
“Korn” (8 produkter) og “ Drikkevarer” (2 produkter). De fleste fødevarekategorier omfatter således 
mellem 8 og 12 fødevarer. Det højeste antal fødevarer er i kategorien "Frugt" (33 produkter) og 
det laveste antal fødevarer er i kategorien "Kød" (1 produkt) (Tabel 11). Multiingrediensprodukter 
(sammensatte fødevarer) er ikke omfattet af databasen. Databasen giver klimaaftryk for fødeva-
rer, der er produceret globalt, europæisk, eller i resten af verden (RoW), samt klimaaftryk for føde-
varer produceret i de enkelte lande (landespecifikke).  

WFLDB-databasen omfatter 120 fødevarer produceret i forskellige lande og dækker i alt produk-
tion i 56 lande. (Dog ikke alle fødevarer produceret i alle lande). De 120 fødevarer er inddelt i 12 
produktkategorier: ”Korn”, ”Mejeri”, ”Animalske produkter”, ”Frugt”, ”Grøntsager”, ”Olie og fedstof-
fer”, ”Kaffe/te”, ”Nødder”, ”Kakao og chokolade”, ” Insekter”. For hver af disse produktkategorier 
er produktionen af fødevarer i de vigtigste eksportlande modelleret. WFLDB er den eneste data-
base, der giver estimater for produkter fra kategorien "Insekter" (Tabel 11). Databasen giver kli-
maaftryk, der enten er globale, landespecifikke eller fra ‘resten af verden’ (RoW). Dertil kommer 
at man kan se klima- og miljøbelastningen forbundet med forskellige ”Processer til forarbejdning 
af fødevarer”. 

AGRIBALYSE-databasen er den mest omfattende database med klimaaftryk for flest fødevarer  
fra 12 fødevarekategorier: “Babymad” (med 33 fødevarer), “Drikkevarer” (211 produkter), “Korn 
produkter” (375 produkter), “Olie og fedstoffer” (56 produkter), “Frugter, grøntsager, bælgplanter 
og nødder” (227 produkter), “Is og sorbet” (25 produkter), “Kød, æg, fisk” (590 produkter), “Mælk 
og mejeriprodukter” (221 produkter), “Diverse” (168 produkter), “Forretter og hovedretter” (284 
produkter), “Sukker og konfekture” (55 produkter), “Sammensatte produkter baseret på opskrifter” 
(f.eks. æbletærte, pølser, kompot) (670 produkter) (Tabel 11). Hver af disse fødevarekategorier er 
yderligere opdelt i underkategorier og under-underkategorier. For eksempel i fødevarekatego-
rien ‘Frugter, grøntsager, bælgplanter og nødder‘, her er der en underkategori "Frugt", og her un-
der kategorierne; "Friske frugter", "Tørrede frugter", "Dåsefrugter" og "Purerede frugter". De fleste 
af de tilgængelige produkter på det franske marked (2484 produkter) er tilgængelige i databa-
sen, inklusiv de importerede fødevarer fra forskellige oprindelseslande. 

 

  



56 
 
 

Tabel 11.  Fødevarekategorier i databaser og datasæt og antal af fødevarer med klimaaftryk i hver kategori. 

Databaser  Fødevarekategorier i databaser og datasæt (antal af fødevarer med klimaaftryk 
i hver  kategori) 

Ecoinvent  Mejeri (8), Korn (8), Kød (1), Sukker (2), Tofu (1), Olie (10), Bælgplanter (8), Frugt 
(33), Rodfrugter (11), Grøntsager (12), Drikkevarer (2),  

World Food LCA Data-
base (WFLDB) 1) 

Korn, Mejeri, Animalske produkter, Frugt, Grøntsager, Olie og fedtstoffer, Kaffe/te, 
Nødder, Kakao og chokolade, Insekter, Processer til forarbejdning af fødevarer 

AGRIBALYSE  Babymad (33), Drikkevarer (211), Korn produkter (375), Olie og fedtstoffer (56), 
Frugter, grøntsager, bælgplanter og nødder (227), Is og sorbet (25), Kød, æg, fisk 
(590), Mælk og mejeriprodukter(221), Diverse (168), Forretter og hovedretter 
(284), Sukker & konfekture (55), Opskrifter (670) 

Exiobase 3 Korn (2), Mejeri (1), Kød (4), Grøntsager, frugter, nødder (1), Drikkevarer (1), Ris 
(1), Fisk (1), Sukker (1), Olie (1), Andet (1) 

Den Store Klimadatabase Korn-/gryn-/bælgfrugtprodukter (22), Mælk/æg/erstatningsprodukter (31), 
Kød/fjerkræ (62), Frugt (27), Grøntsager (56), Frugt/grøntsagsprodukter (75), Fisk 
og skaldyr (51), Drikkevarer (32), Spiseolie/-fedt (4), Brød/bageartikler (34), Tilbe-
redte/konserverede fødevarer (61), Slik/sukkervarer (13), Krydderier/konserve-
ringsmidler/ ekstrakter (32),  

RISE database 2) Proteinkilder (16), Kulhydratkilder (6), Mejeri (5), Frugt & grøntsager (9), Andet 
plantebaseret mad (6), Drikkevarer (4) 

AU’s tabel Version A: 
Korn & kornprodukter (9), Kød (7), Æg (1), Mejeriprodukter (15), Frugt (5), Grønsa-
ger (8), Drikkevarer (5) 
Version B: 
Korn & kornprodukter (32, heraf 9 publiceret), Kød (64, heraf 7 publiceret), Æg (3, 
heraf 1 publiceret), Mejeriprodukter (12, heraf 12 publiceret), Frugt (49, heraf 17 
publiceret), Grønsager (82, heraf 24 publiceret), Drikkevarer (11, heraf 11 publi-
ceret), Bælgplanter (10, heraf 5 publiceret), Frø, nødder (21, heraf 5 publiceret) 

Moberg et al.  Kød & æg(4), Mejeri produkter (9), Fisk & skaldyr (13), Gryn, olie afgrøder & suk-
ker (9), Grøntsager, rodfrugter & bælgfrugter (13), Frugt, bær, kakao, kaffe (12), 
Forarbejdede produkter (21) 

Agri-footprint Oksekød (14), Korn produkter (34), Mejeriprodukter (7), Æg (2), Bælgfrugter (20), 
Andet (2), Gris (6), Kartofler (4), Fjerkræ (6), Risprodukter (11), Sukker (14), Vege-
tabilske olier & animalsk fedt (43) 

Potter et al. Proteinkilder (14), Kulhydratkilder (16), Nødder & kerner (11), Frugt & bær (24), 
Grøntsager & svampe (20), Plantebaserede drikkevarer (6) 

Clark et al. Sammensatte fødevarer:  Alkoholfri drikkevarer, Frugt, grøntsager & nødder, Korn 
& brød, Snacks, Desserter, Andet (f.eks. krydderier), Tilberedte fødevarer , Mejeri. 
Æg, kød, & plantebaserede alternativer 

1. Det var ikke muligt at finde data for antallet af fødevarer med klimaaftryk pr. fødevarekategori 
2. Antallet af inkluderede fødevarer med klimaaftryk pr. fødevarekategori refererer til databasens open-access-liste, denne 

liste er en mindre delmængde af den samlede RISE database, men der er kun adgang til denne del af data-
basen 
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Exiobase v3 database omfatter ti fødevarekategorier: “Korn” (2 fødevarer i denne kategori), “Me-
jeri” (1 produkt), “Kød” (4 produkter), “Grøntsager, frugter, nødder” (1 produkt), “Drikkevarer” (1 
produkt), “Ris” (1 produkt), “Fisk” (1 produkt), “Sukker” (1 produkt), “Olie” (1 produkt), “ Andet” (1 
produkt) (Tabel 11). Disse fødevarekategorier indeholder på et aggregeret niveau de fleste af de 
fødevarer, der er tilgængelige på det danske marked. Der findes kun specifikke data for klimaaf-
tryk for nogle få fødevarer (f.eks. "hvede", grisekød", "oksekød", "fjerkræ" og "sukkerrør"). 

Den Store Klimadatabase indeholder 13 fødevarekategorier og omkring 500 generiske fødeva-
rer, som dækker det danske marked: ”Korn/-gryn-/bælgfrugtprodukter” (22 produkter), 
”Mælk/æg/erstatningsprodukter” (31 produkter), ”Kød/fjerkræ” (62 produkter), ”Frugt” (27 pro-
dukter), ”Grøntsager” (56 produkter), ”Frugt/grøntsagsprodukter” (75 produkter), ”Fisk og skaldyr” 
(51 produkter), ”Drikkevarer” (32 produkter), ”Spiseolie/-fedt” (4 produkter), ”Brød/ bageartikler” 
(34 produkter), ”Tilberedte/konserverede fødevarer” (61 produkter), ”Slik/ sukkervarer” (13 pro-
dukter), ”Krydderier/konserveringsmidler/ ekstrakter” (32 produkter) (Tabel 11). Databasen inde-
holder et klimaaftryk for hver af de 500 fødevarer, der findes på det danske produktmarked. 

Open-acces RISE-listen omfatter seks fødevarekategorier, herunder “Proteinkilder” (med 16 føde-
varer i kategorien), “Kulhydratkilder” (6 produkter), “Mejeri” (5 produkter), “Frugt og grøntsager” (9 
produkter), “Andet plantebaseret mad” (6 produkter) og “Drikkevarer” (4 produkter) (Tabel 11). 
Nogle sammensatte fødevarer (f.eks. blødt brød, sodavand, øl) er også omfattet af listen. Open 
access-listen dækker kun 46 fødevareprodukter, mens der findes omkring 750 fødevarer i den 
samlede database, der anvendes for svenske fødevarer. Databasen er blevet udvidet yderligere 
til at omfatte fødevarer på det norske marked. Klimaaftryk for både svensk producerede og im-
porterede fødevarer (inklusive oprindelseslandet) er inkluderet i databasen. 

AUs tabel består af to datasæt. A datasættet dækker 115 produkter og B datasættet dækker 
omkring 400 produkter, hvoraf klimaaftrykket for de 126 fødevarer er publiceret (Trolle et al., 
2022). Datasættene omfatter ti fødevarekategorier ”Korn og kornprodukter” (9 produkter i A) og 
32 produkter i B), heraf 9 publiceret), ”Kød” (7 produkter i A) og 64 produkter i B), heraf 7 publice-
ret), ”Æg” (1 produkter i A) og 3 produkter i B), heraf 1 publiceret), ”Mejeriprodukter” (15 produkter 
i A) og 12 produkter i B), heraf 12 publiceret), ”Frugt” (5 produkter i A) og 49 produkter i B), heraf 
17 publiceret), ”Grøntsager” (8 produkter i A) og 82 produkter i B), heraf 24 publiceret), ”Andet” 
(sukker, slik), ”Drikkevarer” (5 produkter i A) og 11 produkter i B), heraf 11 publiceret), ”Bælgplan-
ter” (0 produkter i A) og 10 produkter i B), heraf 5 publiceret), ” Frø, nødder” (0 produkter i A) og 
21 produkter i B), heraf 5 publiceret) (Tabel 11). Sammensatte produkter er kun lidt repræsenteret 
i datasættene. I datasættet skelnes der mellem danske og importerede produkter, dog antages 
samme klimabidrag fra produktionen, mens bidrag fra transport varierer. 

Datasættet af Moberg et al. dækker syv fødevarekategorier med fødevarer, der er tilgængelige 
på det svenske marked: “Kød og æg” (4 produkter), “Mejeri produkter” (9 produkter), “Fisk og skal-
dyr” (13 produkter), “Gryn, olie afgrøder og sukker” (9 produkter), “Grøntsager, rodfrugter og bælg-
frugter” (13 produkter), ”Frugt, bær, kakao, kaffe” (12 produkter) og ”Forarbejdede produkter” (21 
produkter) (Tabel 11). Datasættet omfatter gennemsnitstal for varer på det svenske marked og 
produkter produceret i Sverige og andre regioner (forskellige lande, ReR og RoW). 
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Agri-footprint-databasen inkluderer klimaaftryk for både globale og landespecifikke fødevarer 
fordelt i tolv fødevarekategorier: "Oksekød", "Kornprodukter", "Mejeriprodukter", "Æg", "Bælgfrug-
ter", "Andet", "Gris", "Kartofler" “Fjerkræ”, “Risprodukter”, “Sukker”, “Vegetabilske olier og animalsk 
fedt”. Kategorierne med et højt antal produkter er ”Kornprodukter”, ”Bælgfrugter” og ”Vegetabil-
ske olier og animalsk fedt” (Tabel 11). Sammensatte fødevarer er ikke omfattet af databasen. 
Databasen indeholder både globale og landespecifikke tal for fødevarers klimaaftryk. 

Datasættet af Potter et al. omfatter kun plantebaserede fødevarer fordelt i seks kategorier: ”Pro-
teinkilder” (14 produkter), ”Kulhydratkilder” (16 produkter), ”Nødder og kerner” (11 produkter), 
”Frugt og bær” (24 produkter), ”Grøntsager og svampe” (20 produkter) og ”Plantebaserede drik-
kevarer” (6 produkter) (Tabel 11). I alt 91 produkter er inkluderet med gennemsnitlige estimater 
for svenske, europæiske og RoW-producerede varer. Den nøjagtige oprindelse af fødevarer er 
angivet i bilagene til den metodiske rapport. 

Datasættet af Clark et al. indeholder sammensatte fødevarer. Disse varer er fordelt i otte katego-
rier, svarende til de kategorier, der er tilgængelige i supermarkeder i Storbritannien og Irland: 
"Drikkevarer", "Frugt, grøntsager og nødder", "Korn og brød", "Snacks", "Desserter", "Mejeri, æg, kød 
og plantebaserede alternativer”, “Tilberedte fødevarer” og “Andet” (Tabel 11). Datasættet inklu-
derer produktspecifikke estimater (for omkring 57.000 produkter) for varer, der er tilgængelige i 
flere supermarkeder i Storbritannien og Irland. 
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7. Opsummering af begrænsninger for og fordele ved anvendelse af databaserne til 
forskellige typer af klimamærker 

 

I dette afsnit vil begrænsninger for og fordele ved anvendelse af de eksisterende databaser til 
forskellige typer af klimamærker blive diskuteret. I den ene ende af skalaen er de generiske kli-
mamærker, der refererer til gennemsnitlige klimaaftryk for produkter (f.eks. den gennemsnitlige 
klimabelastning af mælk), mens der i den anden ende af skalaen er de produktspecifikke klima-
mærker, der angiver klimaaftrykket på det enkelte specifikke produkt, der er i køledisken (f.eks. af 
en bestemt type mælk fra den enkelte producent.) Disse er angivet i Tabel 12, hvor følgende kri-
terier er taget i betragtning: i. Dækning af produkter tilgængelige på det danske marked, ii. Op-
dateringsfrekvens, iii. Mulighed for at videreudvikle databaserne efter en konsekvent metodologi, 
iv. Kompatibilitet med PEF-retningslinjer; v. Mulighed for sammenligning på tværs og mellem pro-
dukter; vi. Konsistens. En opsummering af disse er inkluderet i teksten. 

7.1 Anvendelse til generiske klimamærker 
Bortset fra Exiobase V3, som er mere velegnet til makroanalyser fordi data er aggregeret  (Stadler 
et al., 2018) og der anvendes en top-down tilgang, giver de fleste databaser gennemsnitlige kli-
maaftryksværdier, der kan bruges til generiske mærkninger (Tabel 12). Databasen med det hø-
jeste antal produkter er AGRIBALYSE, der er udviklet til det franske marked. Derfor er nogle danske 
produkter (f.eks. jordbær) ikke godt repræsenteret i databasen, hvorimod andre overlapper med 
produkter på det danske marked. Den Store Klimadatabase er udviklet specifikt til det danske 
marked og omfatter omkring 500 produkter, der dækker de fødevarekategorier, der findes på 
markedet. AU-tabellen er ligeledes udviklet til at dække de mest almindelige fødevarer i dan-
skernes kost. 
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Tabel 12. Fordele og begrænsninger ved brug af de eksisterende databaser til miljømærkning1).  

Database Miljømærkningstyper Fordele Begrænsninger 

Ecoinvent 
database 

Generisk i) Den giver generiske tal for produkter 
fra forskellige produktkategorier (Tabel 
11). 
ii) Databasen opdateres med jævne 
mellemrum. 

i) De generiske tal er globale eller eu-
ropæiske, ikke dansk-specifikke. 

Produktspecifik i) Produktspecifikke estimater kan indfø-
res og beregnes i databasen baseret på 
den beskrevne metodologi, hvis speci-
fikke data er tilgængelige. 
ii) Der findes også baggrundsprocesser 
for økologiske produktionssystemer. 
Iii) Den er næsten PEF-kompatibel (Del 1; 
sektion 3.3) 

 

World Food 
LCA Data-
base 
(WFLDB) 

Generisk i) Den giver generiske tal for produkter 
fra forskellige produktkategorier (Tabel 
11); 
ii) Den har en god repræsentation af pro-
dukters miljøpåvirkninger, da den dæk-
ker de vigtigste nettoeksporterende 
lande som forklaret af Nemecek et al. 
(2019) . 
iii) Databasen opdateres med jævne 
mellemrum. 

i) En del produkter, der er fremstillet i 
Danmark, dækkes ikke (f.eks. æbler, 
jordbær, agurker) 

Produktspecifik i) Produktspecifikke estimater kan indfø-
res og beregnes i databasen baseret på 
den beskrevne metodologi, hvis speci-
fikke data er tilgængelige. 
ii) Den er næsten PEF-kompatibel (Del 1; 
sektion 3.3)  

AGRIBALYSE 
database 

Generisk i) Den giver generiske tal for produkter 
fra forskellige produktkategorier i forskel-
lige forarbejdningsstadier (f.eks. fri-
ske/tørrede/konserves/purerede frug-
ter), inkl. sammensatte produkter (Tabel 
11). ii) Databasen opdateres med jævne 
mellemrum. 

En del produkter, der er fremstillet i 
Danmark, dækkes ikke (f.eks. æbler, 
jordbær, agurker) 

Produktspecifik i) Den omfatter produktspecifikke pro-
dukter, der er tilgængelige på det fran-
ske marked. 
ii) Det kan videreudvikles til at inkludere 
danske produktspecifikke fødevarer som 
forklaret i afsnit 3. 
iii) Den er næsten PEF-kompatibel (Del 1; 
sektion 3.3) 

i) Det fokuserer på det franske marked, 
og derfor er nogle danske produkter 
ikke repræsenteret; 
ii) Der er inkluderet en bred vifte af pro-
dukter, men nogle af dem er fremkom-
met ved at bruge estimater. 

Exiobase da-
tabase 

Generisk i) Den indeholder tal for de danske pro-
duktmarkeder 

i) Data er aggregerede, i mange til-
fælde præsenteres kun ét tal pr. føde-
varekategori 
ii) MR-SUT-data er ikke helt nye (de er 
fra 2011, de senest tilgængelige er 
2015, men er endnu ikke indarbejdet i 
databasen) 

Produktspecifik i) Den kan udvikles til at inkludere pro-
duktspecifikke data som forklaret i afsnit 
3 

ii) Den er ikke PEF-kompatibel (Del 1; 
sektion 3.3)  
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Database Miljømærkningstyper Fordele Begrænsninger 

Den Store Kli-
madata-base 

Generisk i) Den omfatter generiske tal for fødeva-
rer fra det danske marked 
ii) Den er planlagt at blive opdateret 

 
Produktspecifik 

 
i) Ingen baggrunds- og forgrundsdata 
eller beregningsværktøjer er tilgæn-
gelige i databasen for at tillade bereg-
ning af produktspecifikke tal. 
ii) På grund af brugen af den anvendte 
metode kan estimering af klimaaftryk 
og inddragelse af forbedrings mulig-
heder i den specifikke produktion for 
nogle produkter være udfordrende 
(f.eks. vildfanget fisk, hvor der angives 
værdier for opdrætsfisk). 
iii) Den er ikke PEF-kompatibel (Del 1; 
sektion 3.3). 

RISE data-
base 

Generisk i) Den giver generiske tal for produkter 
fra forskellige produktkategorier (Tabel 
11);  
ii) Databasen opdateres med jævne 
mellemrum. 

i) Forskellene i klimaaftryk mellem pro-
dukter kan være påvirket af den an-
vendte metode, da data er baseret på 
forskellige LCA-studier. 

Produktspecifik 
 

i) Den er baseret på data fra LCA-stu-
dier, så estimering af produktspeci-
fikke tal er vanskelig, da der ikke er no-
gen baggrunds- og forgrundsdata el-
ler beregningsværktøjer tilgængelige 
ii) Det er svært at vurdere kompatibili-
tet med PEF (Del 1; sektion 3.3) 

AUs tabel Generisk i) Den giver generiske tal for produkter 
fra forskellige produktkategorier (Tabel 
11) 

i) Forskellene i klimaaftryk mellem pro-
dukter kan være påvirket af den an-
vendte metode, da data er baseret på 
forskellige LCA-studier 
ii) Opdatering af databasen er usikker 

Produktspecifik 
 

i) Den er baseret på data fra LCA-stu-
dier, så estimering af produktspeci-
fikke tal er vanskelig, da der ikke er no-
gen baggrunds- og forgrundsdata el-
ler beregnings værktøjer tilgængelige. 
iii) Det er svært at vurdere kompatibili-
tet med PEF (Del 1; sektion 3.3) 

Moberg et al Generisk i) Den giver generiske tal for produkter 
fra forskellige produktkategorier (Tabel 
11); 

i) De generiske tal repræsenterer sven-
ske gennemsnit, kun nogle skøn findes 
for danske produkter 
ii) den vil ikke blive opdateret, men der 
findes anbefalinger til opdatering af 
den 

Produktspecifik i) I nogle tilfælde tages der hensyn til for-
skellige produktionssystemer (f.eks. op-
drættede/vildfangede fisk, grøntsager 
og frugter i åben mark/drivhus); 
ii) Yderligere udvikling til at inkludere 
flere produkter er mulig som beskrevet i 
afsnit 3 
iii) Den er udviklet efter en standardiseret 
metode (ikke PEF) 

i) Baggrundsdata ("fælles inputdata" 
og "inputdata" for forskellige produkt-
kategorier) omfatter ikke forskellige 
muligheder for behandling eller em-
ballering 
ii) Den anvendte metode vedrører kun 
klimaændringer 
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Database Miljømærkningstyper Fordele Begrænsninger 

Agri-footprint 
database 

Generisk i) Den giver generiske tal for produkter 
fra forskellige produktkategorier (Tabel 
11); 
ii) Databasen opdateres med jævne 
mellemrum 

i) De generiske tal er globale, dvs. de 
tager ikke hensyn til danske forhold 

Produktspecifik i) Produktspecifikke estimater kan indfø-
res og beregnes i databasen baserede 
på den beskrevne metodologi, hvis spe-
cifikke data er tilgængelige 
ii) Den er PEF-kompatibel (Del 1; sektion 
3.3)  

Potter et al Generisk i) Den giver generiske tal for 91 plante-
baserede produkter fra forskellige pro-
duktkategorier (tabel 11) 

i) Den dækker kun de plantebaserede 
produktkategorier, således er katego-
rierne "Kød" og "Mejeri" ikke inkluderet 
ii) Forskellene i påvirkninger mellem 
produkter kan være påvirket af den 
anvendte metode, da data er baseret 
på forskellige LCA-studier 
iii) Opdatering af databasen er usikker 

Produktspecifik 
 

i) Den er baseret på data fra LCA-stu-
dier, så estimering af produktspeci-
fikke tal er vanskelig, da der ikke er no-
gen baggrunds- og forgrundsdata el-
ler beregningsværktøjer tilgængelige 
ii) Det er svært at vurdere kompatibili-
tet med PEF (Del 1; sektion 3.3) 

Clark et al Generisk i) Den giver generiske tal for sammen-
satte produkter fra forskellige produktka-
tegorier (Tabel 11) 

i) Tallene dækker over produkterne fra 
engelske & irske supermarkeder, så de 
er ikke dansk-specifikke. 
ii) For produkterne med én/enkelt in-
grediens kræves data fra ( Gephart et 
al., 2021; HESTIA, 2021; Poore og 
Nemecek, 2018) 

Produktspecifik i) Produktspecifikke skøn er inkluderet for 
de sammensatte produkter, der er til-
gængelige i engelske og irske supermar-
keder; 
ii) den anvendte algoritme kan anven-
des på produktetiketter af multi-ingredi-
ensprodukter, der er tilgængelige på det 
danske marked  

i) Effektiviteten af at bruge algoritmen 
til at beregne produktspecifikke tal for 
flere ingredienser påvirkes af kvalite-
ten af den information, der er tilgæn-
gelig på etiketten (f.eks. er ikke alle in-
gredienser inkluderet på etiketterne; 
og ingrediensernes oprindelse er ikke 
nævnt).  

1) Anvendte forkortelser: MR-SUT – Multi-Regional Supply-Use Tables, C-LCA – konsekvent LCA, PEF – Product Environmental 
Footprint guidelines. 
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De svenske datasæt Potter et al., Moberg et al. og RISE-databasen indeholder mange fødevarer, 
der overlapper med dem på det danske marked. Tallene i AU-tabellen, Potter et al.-datasættet 
og RISE-databasen er baseret på litteraturstudie af forskellige LCA-studier, hvor metoden kan va-
riere. En ulempe ved Potter et al.-datasættet er, at det udelukkende angiver klimaaftryksværdier 
på plantebaserede fødevarer (Tabel 9). En  anden ulempe ved AU-tabellen og datasættene af 
Potter et al. og Moberg et al. er, at der ikke er sikret regelmæssig opdatering, hvorimod WFLDB-, 
Ecoinvent-, AGRIBALYSE- og Agri-footprint løbende opdateres. Forklaringer herom er angivet i 
Myndighedsopgavens Del 1; sektion 3.5.1. 

Datasættet af Clark et al. omfatter et stort antal sammensatte produkter (57.000) fordelt i forskel-
lige kategorier (Tabel 11), der giver både generiske og produktspecifikke miljøaftryk. Disse pro-
dukter er repræsentative for produkter, der er tilgængelige i britiske og irske supermarkeder. Ikke 
desto mindre kan algoritmen anvendt af Clark et al. (2022) bruges på de sammensatte produkter, 
der findes på det danske marked. Algoritmen anvender en kombination af produkternes ingredi-
ensliste og klimaaftryk for disse ingredienser fra Clark et al. (2022) (Se også Myndighedsopgavens 
Del 1, sektion 2.5). Det skal dog nævnes, at brugen af denne tilgang indebærer flere begræns-
ninger, bl.a. detaljeringsgraden vedrørende ingredienser på produktetiketter (ikke alle ingredien-
ser er inkluderet) og utilgængeligheden af oprindelsen af ingrediensernes data (Tabel 12). 

 

7.2 Anvendelse til produktspecifikke klimamærker 
Bortset fra datasættet af Clark et al., er det AGRIBALYSE-databasen, der indeholder flest produkt-
specifikke estimater af fødevarer (Tabel 11). Derudover kan AGRIBALYSE-databasen også vide-
reudvikles til at omfatte flere produkter (såsom dem, der er tilgængelige på det danske marked) 
som forklaret i afsnit 3. En anden fordel ved AGRIBALYSE-databasen er, at de metodiske retnings-
linjer næsten er på linje med PEF (European Commission, 2018) anbefalinger. Product Environ-
mental Footprint (PEF) er EU kommissionens livscyklusbaserede metode til grønne anprisninger af 
produkters miljø- og klimaaftryk. Det skal bemærkes, at nogle af tallene i AGRIBALYSE-databasen 
blev beregnet baseret på proxies, som forklaret i Myndighedsopgavens Del 1, afsnit 3.5. 

Mens de andre databaser og datasæt, der indgår i denne analyse, stort set ikke inkluderer pro-
duktspecifikke miljøtal kan nogle af dem (Ecoinvent, WFLDB og Agri-footprint) videreudvikles til 
at inkludere disse (Tabel 12). Mulighederne for yderligere udvikling er diskuteret i afsnit 3. I lighed 
med AGRIBALYSE-databasen er de metodiske retningslinjer for disse databaser næsten (for Eco-
invent of WFLDB) eller fuldt ud (for Agri-footprint) i overensstemmelse med PEF-retningslinjerne 
(se også Myndighedsopgavens Del 1; sektion 3.3).  

Datasættet af Moberg et al. omfatter tal for nogle få forskellige produktionssystemer (f.eks. op-
drættede og vildtfangede fisk, frilands og drivhusgrøntsager og -frugter). Denne database har 
også potentiale til at blive videreudviklet til at omfatte produktspecifikke tal. Den anvendte me-
tode (ISO 14067 CO2-fodaftryksstandard) er standardiseret og sikrer dermed konsistens for de 
producerede tal. Ifølge Moberg et al. (2019) er fordelen ved at bruge disse retningslinjer i stedet 
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for PEF, at det er konsistent på tværs af fødevarekategorier. Ulempen ved at bruge denne tilgang 
sammenlignet med PEF er, at den kun estimerer klimaaftryksværdier, og ikke andre miljøaftryk.  

Som også diskuteret i afsnit 3 er nogle af datasættene (RISE, AUs-tabellen og Potter et al.) primært 
baseret på videnskabelige litteraturstudier af de tilgængelige og mest relevante LCA-studier af 
fødevarerne. Af denne grund er estimeringen af produktspecifikke miljøpåvirkninger vanskelig, 
da der ikke findes baggrunds- og forgrundsdata samt beregningsværktøjer.  

Manglende tilgængelighed af anvendte data og beregningsværktøjer er en udfordring, der også 
gælder for Den Store Klimadatabase, som er udviklet på data fra Exiobase v3. Den anvendte 
metode (konsekvens LCA) kan sandsynligvis udvikles til at estimere mere produktspecifikke tal. 
Men metoden i denne database gør det dog vanskeligt at estimere klimaaftryk, hvor der kan ta-
ges højde for forbedringstiltag i den specifikke produktion (f.eks. mht. fisk, hvor man for alle fisk 
anvender klimaaftrykket for dambrugsfisk dvs. vildtfangede fisker i henhold til konsekvensmeto-
den i databasen estimeret som opdrættede fisk). Ifølge Moberg et al. (2019), er attributional LCA 
mere egnet end konsekvens-LCA "til brug i politik til implementering af en beslutning om at be-
væge sig hen imod et politisk mål, såsom ændrede forbrugsmønstre for fødevarer, da konse-
kvensmodeller afhænger af mange antagelser, og er derfor meget usikre, svære for ikke eksper-
ter at fortolke og dyre at opdatere (Moberg et al.,2019) ".  
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9. Bilag – Del 2 

9.1 Bilag 1 
Tabel A1. Top 10 importlande i Danmark i 2021 per fødevarekategori  ifølge deres økonomiske værdi (Danmarks 
Statistik, 2021). I nogle tilfælde er importlandene ikke også oprindelseslandene 
 

Fødevarekategorier Top 10 import lande i Danmark 
Kød og kødvarer 

1 Tyskland 

2 Holland 

3 Polen 

4 Sverige 

5 Italien 

6 Spanien 

7 Irland 

8 Frankrig og Monaco 

9 Ungarn 

10 Belgien 
Mejeriprodukter og fugleæg 

1 Tyskland 

2 Holland 

3 Sverige 

4 Frankrig og Monaco 

5 Italien 

6 Polen 

7 Belgien 

8 Storbritannien 

9 Irland 

10 New Zealand 

Korn og kornvarer 1 Tyskland 

  2 Sverige 

  3 Italien 

  4 Holland 

  5 Polen 

  6 Frankrig og Monaco 

  7 Belgien 

  8 Litauen 

  9 Storbritannien 

  10 Norge 

Frugt og grøntsager 1 Holland 

  2 Tyskland 

  3 Spanien 

  4 Italien 
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Fødevarekategorier Top 10 import lande i Danmark 

  5 Sverige 

  6 Belgien 

  7 Polen 

  8 Frankrig og Monaco 

  9 Tyrkiet 

  10 USA 

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 1 Norge 

  2 Grønland 

  3 Færøerne 

  4 Tyskland 

  5 Sverige 

  6 Polen 

  7 Canada 

  8 Holland 

  9 Island 

  10 USA 

Sukker, sukkerprodukter og honning 1 Tyskland 

  2 Sverige 

  3 Holland 

  4 Belgien 

  5 Frankrig og Monaco 

  6 Polen 

  7 Storbritannien 

  8 Rusland 

  9 Canada 

  10 Finland 

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier 1 Tyskland 

  2 Sverige 

  3 Holland 

  4 Polen 

  5 Belgien 

  6 Frankrig og Monaco 

  7 Italien 

  8 Brasilien 

  9 Luxembourg 

  10 Storbritannien 

Olieholdige frø og frugter 1 Tyskland 

 2 Holland 

 3 Frankrig og Monaco 
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Fødevarekategorier Top 10 import lande i Danmark 

 4 Litauen 

 5 Burkina Faso 

 6 Australien 

 7 Sverige 

 8 Benin 

 9 Mali 

 10 Ghana 

Drikkevarer 1 Frankrig og Monaco 

  2 Italien 

  3 Tyskland 

  4 USA 

  5 Holland 

  6 Spanien 

  7 Storbritannien 

  8 Sverige 

  9 Australien 

  10 Chile 

Vegetabilske olier og fedtstoffer 1 Tyskland 

  2 Malaysia 

  3 Rusland 

  4 Holland 

  5 indonesisk 

  6 Luxembourg 

  7 Norge 

  8 Italien 

  9 Hviderusland 

  10 Spanien 

Animalske olier og fedtstoffer 1 Peru 

  2 Norge 

  3 Tyskland 

  4 Chile 

  5 USA 

  6 Island 

  7 Panama 

  8 Frankrig og Monaco 

  9 Sydafrika 

  10 Holland 
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