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Fødevareministeriet 

Opfølgning på notat om fødevarernes klimaaftryk 

I to mails af 10. august har Fødevareministeriet (FVM) bedt om nogle op-

lysninger som opfølgning på det baggrundsnotat om ”Fødevarernes kli-

maaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt 

omfang og effekt af fødevarespild”, der blev til FVM fremsendt 15. juni. I 

de to mails spørges om følgende: 

1) I notatets skema har DJF noteret følgende klimaaftryk: Oksekød 
19,4, slagtekalve 12,2 og ammekvæg 26,6. Betyder det, at man kan 
skrive: Kalvekød: 12,2; Oksekød (fra malkekvæg): 26,6; og er tallet 
19,4 er et gennemsnitstal for oksekød eller er det tallet for kød-
kvæg? 

2) Når der er så stort klimaaftryk fra ammekvæg, skyldes det vel bl.a. 
at køerne lever længe? Når klimaaftrykket beregnes, har forskerne 
så trukket det klimaaftryk fra, som mælken tilskrives eller hvordan 
bliver udregningen foretaget? 

3) I forbindelse med fremsendelse af baggrundsnotatet oplyste DJF 
om, at man i forbindelse med udarbejdelse af notatet havde brugt 
Fødevareinstituttet som kilde til en del af notatet på baggrund af 
foreliggende litteratur, men at DJF ikke havde tidsmæssigt kunnet 
nå at få deres evt. bemærkninger til notatet. DJF foreslog derfor, at 
FVM kunne overveje at bede om Fødevareinstituttets bemærknin-
ger til notatet. FVM beder om navn på kontaktperson i Fødevare-
instituttet. 

4) FVM ønsker beregning af klimaaftrykket af tre fremsendte traditi-
onelle, danske retter, der skal indgå i arbejdet med kommende 
klimakogebogen, og som FVM skal måle 12 nye klimavenlige op-
skrifter op imod. 
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Spørgsmål 1 til 3 har været forelagt notatets forfattere, og de svarer føl-

gende: 

 

Ad 1. 

Teksten til tallene i tabel 3 i notat a 15. juni 2009 kan ændres til: 

”Oksekød, gennemsnit:        19,4     
- kød fra tyrekalve (malkekvæg)     12,2       
- kød fra kødkvæg (slagtekalve og –køer)                      26,6.” 

Tallet 19,4 er således et gennemsnitstal (simpelt gennemsnit af værdi-
erne fra de 2 oksekødsproduktionssystemer), foreslået anvendt gene-
relt for oksekød.                                                                                                          
Tallet 12,2 kg CO2-ækv/kg kød er beregnet for intensivt opfedede ty-
rekalve, der er født i en malkekvægsbesætning, men kalven er adskilt 
fra moderkoen umiddelbart efter fødslen og i stedet tildelt mælkeer-
statning, samt intensiv fodring baseret hovedsagelig på kraftfoder.                          
Tallet 26,6 kg CO2-ækv/kg kød er beregnet som et gennemsnit for alt 
det kød (fra ammekoen, slagtetyrekalve, og overskydende kviekalve), 
der produceres i et kødkvægsystem. Her går kalven og dier hos koen 
det første halve år, og fodringen er langt mere ekstensiv hovedsagelig 
baseret på græs og grovfoder. 

 

Ad 2. 

Teksten s. 11 vedrørende forklaring til tallene i tabel 3 i notat a 15. juni 
2009 kan uddybes til: 

Det ses endvidere af tabel 3, at klimabelastningen fra oksekød er mindre, 

når det er tyrekalve fra malkekvæg, der fedes op sammenlignet med kød-

produktionen i et kødkvægsystem. 

I kødkvægsystemet er der kun et produkt: kød, der tildeles hele klimabe-

lastningen fra systemet. Ammekoens mælk indgår som foder til ammekal-

ven.  Den samlede klimabelastning fra systemet er 26,6 kg CO2-ækv/kg 

kød (tabel 3).   

I malkekvægsystemet er der 2 produktioner: 

a) Mælk. Klimabelastningen herfra tilfalder mælkeproduktionen: 1,23 kg 

CO2-ækv/kg mælk (tabel 3). Dette tal er korrigeret for klimabelast-

ningen fra kød fra udsættermalkekøer. 

b) Kød fra tyrekalvene. Kød fra dette system giver en klimabelastning på 

12,2 kg Co2-ækv/kg kød (tabel 3). 

Til produktion af 1 kg kød fra tyrekalve fra malkekvægsystemet bruges 8,4 

kg foder (tørstof) sammenlignet med 21,0 kg foder (tørstof) til produktion 

af 1 kg kød i kødkvægsystemt. I systemet med tyrekalve fra malkebesæt-

ninger spares noget vedligeholdelsesfoder til moderkoen, mens det koster 
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meget foder per kg kød produceret, at ammekoen æder græs og grovfoder 

for at producere mælk til ammekalven. 

 

Ad 3. 

Som kontaktpersoner fra DTU forslås forfattere til rapporten ”IDAs Kli-

maplan 2050”, da denne rapport er brugt som en af hovedkilderne i bag-

grundsnotatet a 15. juni 2009. 

 

Ansvarlig for Landbrugs og fødevareafsnittet i ”IDAs klimaplan 2050”: 

Michael Søgaard Jørgensen (DTU, Bygning 424, rum 109, 2800 Kgs. 

Lyngby; msj@man.dtu.dk),   

 

  

Ad 4) 

Vedrørende det sidste spørgsmål om beregning af klimaaftryk for opskrif-

ter på tre fremsendte retter er det aftalt, at dette vil blive foretaget samti-

dig med beregning af klimaaftryk for de klimavenlige opskrifter. 

  

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til forskningsleder John Hermansen 

(8999 1236). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 

 


