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M INDRE MADSPLID
Madspildet i de danske husholdninger er
mindsket med 14.000 ton siden 2012.
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DET LOKALE HITTER
Lokalt dyrkede madvarer, specialprodukter og
produkter fra lokale iværksættere og ildsjæle har
fået et stort opsving.

Hos
forbrugerne
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FORBRUGERNE VIL VÆRE BÆREDYGTIGE
Flere og flere forbruger har et ønske om et bæredygtigt forbrug.
Forbruget skal kunne hænge sammen for miljøet, naturen, dyrene
– ja, hele planeten.
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Forbrug i Danmark

Danskerne forbinder mindre
madspild med bæredygtigt
fødevareforbrug
Danskerne bruger få af deres penge på fødevareindkøb, men
bruger i stigende grad penge på udespisning. Samtidig er der en
øget interesse for at købe økologiske fødevarer, convenience,
og have et bæredygtigt fødevareforbrug.

Før i tiden anvendte danskerne en større
del af deres indkomst på indkøb af fødevarer, men de senere år har niveauet stabiliseret sig på omkring 10 pct. af det
samlede privat forbrug. Det svarer til, at
en gennemsnitlig dansk husstand brugte
33.267 kr. på fødevarer i 2016. Udviklingen hænger bl.a. sammen med, at nogle
fødevarer, såsom kød, de seneste årtier
er blevet relativt billigere.
Danske husstande brugte
i gennemsnit 33.267 kr. på
fødevarer i 2016
Fødevarevirksomhedernes effektivisering og produktivitetsgevinster er
kommet forbrugerne til gode gennem
lavere fødevarepriser. Men udviklingen
hænger også sammen med en øget købekraft, hvor befolkningen har fået en
større disponibel indkomst, og i stigende
grad benytter indkomsten på andre ting
end fødevarer, fx bolig og rejser.

Danskerne bruger dobbelt så mange
penge på sukker og slik som de bruger
på fisk
En sund livsstil står højt på ønskelisten
hos de danske forbrugere, og fire ud af ti
beskriver selv deres egen mad og drikke
som sund, mens over halvdelen af forbrugerne beskriver deres mad som ’både
sund og usund’. Kigger vi nærmere på,
hvad der ender i danskernes indkøbskurv,
ser vi ofte slik og chokolade sammen med
kødet, brødet, mælken og osten. Forbruget på sukker og slik udgør 11 pct. af de
penge, der bruges på fødevarer. Dermed
bruger danskerne omtrent dobbelt så
mange penge på sukker og slik som på
fisk og skaldyr.
I forbrugernes indkøb af fersk kød udgør
grisekød med 36 pct. den største del,
mens fjerkræ med 28 pct. og oksekød
med 24 pct. købes sjældnere. Grisekød
og fjerkræ spises i høj grad som forskellige udskæringer, mens oksekød oftest
spises hakket. Dette afspejles godt i danskernes spisevaner, hvor retter som
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lasagne, spaghetti bolognese, kotelet og
kyllingefilet ofte er at finde på tallerkenen i hverdagen.
Grisekød er med 36 pct. den
største del af forbrugernes indkøb
af fersk kød

madløsninger med et færdiglavet eller
tidsbesparende element. Det ses især
ved, at salget af færdigretter er steget
markant de seneste år. På en gennemsnitlig dag er det hver tiende, der spiser enten
take-away, en færdigret de selv varmer
eller spiser ude.
Mange forbrugere forventer høj kvalitet,
når de køber convenience produkter, og
udbuddet af friske færdigretter er derfor
steget. Forbrugerne får dermed mange nye,
spændende muligheder for at prøve inspi
rerende opskrifter eller nye ingredienser.

27 kr. på mejeriprodukter og æg
Forbruget af økologiske varer
For hver 100 kr. danskerne bruger på økologiske varer, er fordelingen
af varerne følgende: Mælk, ost og æg (27 kr.), grøntsager (21 kr.), frugt
(12 kr.), bagværk og gryn (10 Kr.), drikkevarer (9 kr.), kød og pålæg (8 kr.)
og andet (8 kr.)

Forskel på hverdag og weekend
Når vi spørger danskerne, hvad de sidst
spiste til aftensmad, er det hjemmelavede
varme måltid klart det mest udbredte
aftensmåltid alle ugens dage. Men hvad
danskerne derudover spiser, varierer fra
hverdage til weekend. Fra mandag til
torsdag spiser danskerne lidt oftere rester,
et koldt måltid såsom brød og pålæg, eller
aftensmad, der er enten helt eller delvist
færdiglavet. Fredag og lørdag spiser danskerne ofte ude, eller spiser take-away.
Eksempelvis spiser 18 pct. ude lørdag,
mod blot 4 pct. om mandagen. Danskernes måltider varierer altså ligeså meget
som deres liv gør det i løbet af ugen.

Forbrugerne ønsker en genvej til den
hjemmelavede mad
I hverdagen ønsker mange forbrugere at
bruge maksimum 20-30 minutter på at lave
aftensmad. Dette afspejler, at mange oplever, at travlhed er blevet et livsvilkår, hvor
det kan være svært at balancere arbejdsog privatliv. 54 pct. af forbrugerne mener
ikke, at de har tid nok til at nå alle de ting,
de gerne vil.

100 kr.

Blandt børnefamilier er det syv ud af ti,
der oplever, at de ikke har tid nok. Det er
derfor heller ikke overraskende, at forbrugerne i stigende grad efterspørger
genveje i deres madlavning i form af ”convenience” produkter, dvs. fødevarer og
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Danskerne spiser mere og mere uden
for hjemmet
Det er populært at spise uden for hjem
met. De senere år har set mange nye res
tauranter, cafeer og madboder, som har
givet danskerne flere forskellige muligheder for hurtige, lækre og billige måltider.
Udespisning fylder en væsentlig del af
det samlede forbrug af fødevarer. En
gennemsnitlig dansk husstand brugte
13.020 kr. på at spise ude på restaurant,
cafe, kantine og køb af take-away i 2017.
At danskerne bruger flere penge på at
spise ude, har ledt til en stigende omsætning i det private foodservicemarked
(restauranter, caféer mm.). Over de
seneste seks år har der været en gennemsnitlig årlig vækst på 6 pct.

Kigger vi på deres faktiske adfærd, tyder
noget på, at deres handlinger afspejler
deres holdninger. Danskerne spilder nemlig mindre mad nu end tidligere. Konkret
spildte danske husstande i alt ca. 261.000
ton mad om året i 2012, mens spildet i 2017
var faldet til 247.000 ton mad. Det er en
reduktion på 14.000 ton. Særligt er der
sket et fald for husstande i etageejendomme, hvor madspildet er reduceret
med hele 24 pct. i perioden.
Danskerne er (stadig) glade for økologi
De danske forbrugere er glade for økologiske fødevarer, og økologien har gjort sit indtog på både offentlige- og private spisesteder og i detailhandlen. Det ses eksempelvis

ved, at der nu er over 2.500 spisesteder,
med Det Økologiske Spisemærke. Det
statskontrollerede mærke tildeles offentlige og private spisesteder med mindst 30
pct. økologi. Mærket blev lanceret i 2009.
94 pct. af danskerne køber økologiske
fødevarer mindst ’en gang imellem’
Det afspejles også i andelen af økologiske føde- og drikkevarer, der sælges til
foodservice. Her er andelen vokset med
21 pct. fra 2015 til 2016, og med en værdi
på over 2 mia. kr. udgør økologi nu lidt
over 9 pct. af det samlede salg af mad
varer til foodservicesektoren.
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Salget af økologiske fødevarer i detailhandlen er mere end tredoblet de sen
este 10 år. I 2013 købte 89,5 pct. af danskerne økologiske fødevarer mindst en
gang i mellem. I 2017 er det steget til 94
pct. Der blev solgt for i alt 11,3 mia. kr. i
supermarkeder, varehuse, online handel
m.v. i 2017. Salgsværdien estimeres til at
være steget til 13,3 pct. af det samlede
salg af fødevarer i detailhandlen i 2017,
fra 10,5 pct. året før. En del af stigningen
kan skyldes, at undersøgelsen fra i år er
udvidet med salg af fødevarer fra virksomheder, som udelukkende har onlinesalg. Det svarer til, at hver dansker købte
økologiske fødevarer for lidt over 2.000 kr.
i detailhandlen.
Danskerne brugte 3,7 mia. kr.
på økologisk frugt og grønt i 2017

44 pct. af danskerne vil gerne
undgå madspild i husstanden for
at leve mere klimavenligt

Nogle varegrupper fylder væsentlig mere
end andre inden for økologien. Frugt og
grønt udgør 33 pct. af detailsalget af

En vigtig drivkraft for udviklingen er formentlig spisestedernes evne til at tilpasse
sig og løbende følge med forbrugernes
ønsker. Eksempelvis er fastfood og takeaway anset som mindre sundt. Forbrugernes efterspørgsel efter sund mad med god
kvalitet har ledt til, at mange etablissementer i stigende grad tilbyder sundere
alternativer, ofte med et præg af at være
hjemmelavet.

økologi, hvorimod mælk, ost og æg udgør
27 pct. af det økologiske salg. Begge varegrupper er fortsat i kraftig vækst. Salget
af økologisk frugt og grønt nåede med en
stigning på hele 46 pct. op på 3,7 mia. kr. i
2017, og er nu den største økologiske
varegruppe.
Forbrugerne vælger økologi af mange
årsager
Når forbrugerne forklarer, hvorfor de
vælger økologiske fødevarer, er de hyppigst nævnte årsager; at undgå sprøjterester i frugt og grønt, at de mener at det
bidrager til øget dyrevelfærd, og at de
mener, det skåner miljø og drikkevand.
Derudover begrundes valget af økologiske fødevarer også med, at forbrugerne
mener, at økologi er sundere, og fordi de
mener, det bidrager til et bedre klima.
Økologien formår således tilsyneladende
både at favne forbrugernes ønske om
sund mad samtidig med, at forbrugerne
oplever, at der med økologien tages mere
vare på natur, klima og dyr.

23% af
danskernes
samlede
madbudget
bruges på kød

Madspildsdagsordenen fylder mere hos
danskerne – og madspildet fylder mindre
Et emne danskerne i høj grad forbinder
med at have et ansvarligt forbrug er, at
undgå madspild. At undgå madspild forbindes af 62 pct. af danskerne med at
have et mere bæredygtigt fødevareforbrug. Når danskerne spørges, om hvad de
er villige til at gøre for at leve mere klimavenligt, topper ’undgå madspild i husstanden’ listen med 44 pct., der er villige
til at gøre mere. 27 pct. af forbrugerne
siger, at de altid undgår madspild i husstanden, og 53 pct. siger at de ofte
undgår madspild.

Danskernes madforbrug
Fødevarernes andel af det samlede private forbrug: Kød (23%), grøntsager,
kartofler og nødder (22%), mel, gryn, brød og kager (15%), mejeriprodukter
(13%), sukker og slik (11%), fisk (6%), krydderier, sovs og færdigretter (5%)
60

61

Landbrug & Fødevarer

Hos forbrugerne

Fakta om Fødevareklyngen 2018

Hos forbrugerne

Debatten om sundhed og fødevarer i Danmark

Sundhed er en vigtig faktor, når danskerne tænker, taler og
handler i forhold til deres kost og livsstil. Det er en stor fordel,
at vi i Danmark selv kan producere mange af de fødevarer, som
forbrugerne efterspørger, og at disse varer har høj kvalitet og
sundhedsværdi.

Over en årrække er en skov af gårdbutikker vokset frem med egenproducerede
madvarer. Her kan forbrugerne købe
sæsonens friske varer og ofte også forskellige produkter af gårdens råvarer.
Som noget nyt har Landbrug & Fødevarer
i år lavet et kort, hvor gårdbutikker kan
komme på. Kortet over gårdbutikker kan
findes på aabentlandbrug.dk

Den gode historie, det gode håndværk, det unikke og det eksklusive
er med til at drive interessen for
regionale madvarer
Lokalt dyrkede og producerede madvarer, specialprodukter og produkter fra
lokale iværksættere og ildsjæle har fået
et stort opsving. Den gode historie, det
gode håndværk, det unikke og det eksklusive er med til at drive interessen for
regionale madvarer.

Hotller

Café og barbesøg

Lokalt er det nye sort
Det lokale hitter. Lige fra det nye nordiske køkken, der har gjort Danmark til en
gastronomisk supermagt, over regional
madkultur, gårdbutikker og madfællesskaber, til supermarkeder der sælger kartofler og jordbær fra lokale producenter.

Hvor spiser danskerne?

Madboder

Flere supermarkedskæder tager desuden
også aktivt lokale fødevarer ind i sortimentet i de lokale butikker. Det gælder
blandt andet Coop, der i sit Madmanifest
har som ét af målene, at tilbyde flere
lokale varer i butikkerne, og Dansk
Supermarked med Føtex’ Go Local.

Café m. bordservering

Det er dog ikke kun økologimærket, som
forbrugerne opfatter som en markør for
et mere ansvarligt valg. Det ses også ved
kødmærket med Statens Dyrevelfærdsmærke, som forbrugerne på kort tid har
fået både kendskab og tillid til, samt i stigende grad køber i butikkerne. Ligeledes
er Fairtrade-mærkede produkter populære.
En analyse fra Fairtrade viser, at danskerne
bruger flere og flere penge på Fairtrade-
mærkede produkter. Fra 151 kr. pr. dan
sker i 2016, steg det til 170 kr. i 2017. En
undersøgelse af Norstat for Landbrug &
Fødevarer viser, at 62 pct. af danskerne
køber Fairtrade-mærkede produkter
hvoraf 12 pct. svarer, at de køber det
minimum én gang om ugen.

Danskerne vil gerne
leve sundere

Restauranter

62 pct. af danskerne køber
Fairtrade-mærkede produkter

stærkt på regional madkultur med et
bredt sortiment af fødevarer, lige fra øl til
rapsolie, pasta, mel, ost, kiks, sennep og
saft til kød, pølser, honning, vin, spiritus,
bolsjer, chokolade, lakridser, karameller
og is.

Fastfood

Meget tyder derfor på, at forbrugerne med
købet af økologiske fødevarer oplever, at
de træffer et mere ansvarligt valg.

11 café- og
barbesøg om året
Danskerne besøger caféer og barer
knap 11 gange på et år. Fastfood
restauranter besøges ca. 10 gange.
Den mindst besøgte form for udespisning er hotelrestauranter, som
besøges knap fire gange om året.

Et eksempel er Bornholm, der var med på
trenden fra starten, og har brandet sig
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Hvem stoler danskerne på – De officielle Kostråd eller?
Danskerne vil gerne leve sundere. Særlig
interesse er der for mad og motion, men
også søvn og mindre travlhed beskriver
danskerne, som vigtigt for sundhed og
trivsel. Over halvdelen mener, at den
mentale sundhed er lige så vigtig som den
fysiske, ligesom 38 pct. mener, at sundhed
handler mere om livskvalitet og nydelse
frem for slankekure og motion viser en
undersøgelse lavet for Landbrug & Fødevarer. Men hvad er sundt, og hvem lytter
danskerne til, når det gælder sunde
kostvaner?
Skal danskerne søge information om
sundhed i relation til mad og drikke, er
det primært internettet, der benyttes.
De sider, som danskerne vil besøge for
råd og vejledning er oftest sundheds- og
livstilshjemmesider, mens myndighedernes hjemmesider og hjemmesider for fagblade og magasiner kommer ind på 2. og
3. pladsen. Men hvem stoler danskerne
mest på? Spørger vi danskerne, så stoler

flest på ’Læger og sygeplejersker’, mens
’Diætister’ og ’Universiteter/forskere’ er
på 2. og 3. pladsen. ’Myndighederne’
kommer ind på en 4. plads tæt efterfulgt
af ’Individuelle ernæringseksperter’.
Konkret svarer 22 pct., at de stoler mest
på myndighederne, mens 20 pct. stoler
mest på individuelle ernæringseksperter.
Dette tegner et billede af, at sundhed er
til forhandling og mange følger egne
overbevisninger og mavefornemmelser i
jagten på sandheden om sundheden.
Autoriteterne udfordres af en række
selvbestaltede sundhedsrådgivere, som
virker tillidsvækkende på mange.
22 pct. stoler mest på myndighederne,
mens 20 pct. stoler mest på individuelle ernæringseksperter
I en verden hvor sundhedsdebatten raser
derudaf, er det måske endnu vigtigere
end tidligere at have nogle officielle retningslinjer for, hvad der er sundt og usundt.
Landbrug & Fødevarer bakker op om De
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officielle Kostråd, som er myndighedernes råd til en sund livsstil, som hovedparten af den danske befolkning med fordel
kan leve efter. Den nyeste undersøgelse
viser, at danskerne forholder sig positivt
til, at myndighederne har råd og anbefalinger til en sund livsstil. Det er dog færre
end hver tredje, der selv mener, at de har
et godt kendskab til De officielle Kostråd.
Blot halvdelen mener, at man kan regne
med rigtigheden af De officielle Kostråd.
Hvor ved du det fra?
”Hvor ved du det fra?” er det centrale
spørgsmål, man bør stille sig, når man
læser om nye forskningsresultater,
exceptionelle personlige erfaringer eller
firkantede myter om mad og sundhed.
Ny viden trumfer ikke gammel viden, og
der skal som udgangspunkt mange forskellige studier, der viser det samme, til at
generere holdbar evidens. Især når noget
så komplekst som ernæring er genstand
for undersøgelser. Personlige erfaringer
repræsenterer i de fleste tilfælde aktuelle historier, der ofte taler til følelserne
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og det hurtige ’fix’, der løser den enkeltes
udfordringer. Myter som fx ”Kulhydrater
feder”, ”Gluten er gift for maven” eller
”Sødemidler giver kræft” er – uanset hvor
tit de gentages – bare overskrifter, der
skræmmer og skaber forvirring, idet der
ikke er evidens for påstandene.

Danskernes proteinkilder
Kød (27 pct.), brød og kornprodukter
(21 pct.), mælk (14 pct.), ost (10 pct.),
fisk (7 pct.), fjerkræ (6 pct.),
grøntsager (4 pct.), æg (3 pct.), frugt
og kartofler (2 pct.), sukker, slik og
drikkevarer (1 pct.)

6 pct. af danskerne betegner sig
som fleksitarer, mens 1 pct. siger
at de er vegetarer
Vegetar – veganer – flexitar
Bølgerne går højt i debatten – også
højere end de i realiteten kan bære. En
undersøgelse foretaget af Kantar for
Landbrug & Fødevarer i 2017 viser, at 6
pct. af danskerne betegner sig selv som
fleksitarer (at de bevidst fravælger kød
nogle dage), mens 1 pct. svarer, at de er
vegetarer og 1 pct. svarer, at de er veganere. Salget af vegetarprodukter er stigende fra et lavt niveau. Det kan ses som
et udtryk for, at interessen for plantebaserede madvarer stiger, uden at det
behøver at betyde et decideret farvel til
animalsk baserede fødevarer.
Der er stor interesse for at prøve nye produkter og spise flere grøntsager på nye
måder. Der er også interesse for at vælge
produkter, der er ”fri for” diverse ingredienser som gluten, laktose eller sukker,
færdigretter/convenience produkter og
erstatningsprodukter. Bevæggrundene
for at skære ned på kød og mejeriprodukter bunder primært i klimahensyn, dyrevelfærd, sundhed og økonomi.
Bliver maden så mere sund uden kød og
mejeriprodukter? Det korte svar er nej.
Det længere svar er mere nuanceret:
Fravær af kød og mejeriprodukter er ikke
grunden til, at vegetarer og veganere
lever længere end personer der spiser ani
malske produkter i anbefalede mængder.
Flere studier viser, at vegetarer og veganere typisk er mere optagede af sundhed:
De er således gennem livet mere fysisk
aktive, ikke-rygere, nyder mindre alkohol
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27% protein
fra kød
21% protein fra
kornprodukter

4% protein
fra grøntsager
og er slankere end gennemsnitsbefolk
ningen, hvilket tillægges større bet ydning
for livslængde end fødevareindtaget.
Fakta er at:
• Jo mere restriktivt eller ensidigt man
spiser, jo flere udfordringer opstår der
for den ernæringsmæssige sundhed.
• Den samlede videnskabelige evidens
viser ingen sammenhæng mellem indtag
af animalske fødevarer og for tidlig død.
• Ren plantebaseret kost øger risiko for
mangeltilstande på bl.a. vitamin B12,
D-vitamin, zink, selen, calcium og jern.
• Plantebaseret kost (også) kan indeholde for meget tilsat sukker, salt, forarbejdet mad og energi.
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De overordnede budskaber på
ernæringsområdet er derfor:
• Alle fødevarer har plads i en sund og
varieret kost.
• Det anbefales at spise varieret mad
og bruge sund fornuft frem for afsavn
og udelukkelse.
• Ingen fødevarer – i sig selv – er sunde
eller usunde. Det handler om mængder
og variation og om at se maden i sammenhæng med livsstil.
• Mad er ikke bare mad: Det handler om vel
smag, oplevelser, sociale relationer mm.
Interessen for protein er stor
Protein er kroppens byggemateriale nr. 1,
og indgår i stort set alle kroppens biokemiske og fysiologiske funktioner. Fagligt
er der fokus på, at de ældre over 65 år skal
have mere protein end gennemsnitsbefolk
ningen, og at svage personer oplever en
bedre helingsproces, hvis de formår at
spise mad med en højere andel protein.
Den særligt store interesse nogle danskere
har for mad og motion sætter fokus på god
muskeltoning og dermed for proteiner i
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kosten, hvilket har givet anledning til
vækst i produkter med højt proteinindhold. Protein giver os energi og aminosyrer. Nogle af aminosyrerne kan vi danne
selv, andre er livsnødvendige, de kaldes
også essentielle aminosyrer, og dem skal
vi have tilført gennem maden.
2/3 af danskernes proteintilførsel
kommer fra animalske produkter
Protein indgår naturligt i de fleste af vores
madvarer, men i meget forskellig mængde
og kvalitet. Via de animalske kilder til pro
tein får man fra enkeltprodukter dækket
behovet for alle de essentielle aminosyrer,
mens flere vegetabilske kilder skal kombi
neres for at opnå samme dækning. 2/3 dele
af danskernes proteintilførsel kommer fra
animalske produkter. De allerfleste får nok
protein, der som oftest er af ret høj kvalitet,
netop på grund af kostens høje indhold af
kød, fjerkræ, æg og mejeriprodukter. Men fravælger man de animalske produkter, kræver
god proteindækning en større planlægning.
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Bæredygtighed er
fødevareklyngens store
vækstmotor
Bæredygtighed er i fokus hos forbrugerne og meget tyder på, at interessen
kun vil stige fremover. Det er ikke alene blevet et grundvilkår for udvikling
og legitimitet, men også et konkurrenceparameter. Her kan den danske
fødevareklynge møde forbrugernes efterspørgsel både herhjemme og på
vigtige eksportmarkeder.

Verden over er bæredygtighed nu for alvor kommet i forbrugernes søgelys. Ønsket om at have et bæredygtigt forbrug gennemsyrer holdninger og adfærd hos flere og flere. Hvor det de
seneste 10-15 år har handlet meget om den individuelle sundhed og dét at leve et sundt liv, flytter fokus nu ud mod verden.
Nu handler det om, at ens forbrug skal kunne hænge sammen for miljøet, naturen, dyrene – ja, hele planeten. Hos forbrugerne udspringer den stigende interesse for bæredygtighed af en bekymring omkring ’verdens beståen’.

Med en befolkning, der forventes at stige til
omkring ti milliarder i 2050, skal der tænkes
i nye og bedre måder at producere og forbruge, hvis alle skal kunne blive mætte.
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Det seneste år har der været stor interesse for plantebaserede
snacks, måltidsløsninger og færdigretter, som tilbyder alternativer til de animalsk baserede fødevarer. Der har ligeledes
været en stigning i popularitet af økologi, som mange forbrugere oplever som en mere bæredygtig produktionsform.
Mange veje til mere bæredygtighed
På samme måde som ’alle’ kan blive enige om, at sundhed er
godt, kan flere og flere efterhånden også blive enige om, at vi
skal forbruge og producere på en måde, der ikke går ud over
fremtidige generationers muligheder for at få mad på bordet.
Men ligesom ’sundhed’ kan blive fortolket meget forskelligt
hos forbrugerne, kan det også med bæredygtighed være
meget forskelligt, hvordan det tolkes og anvendes.
Det kan være svært for forbrugerne at gennemskue det bæredygtige aspekt ved forskellige produktionsformer. Forskellige
kategorier kan være bæredygtige på hver sin måde, og forbrugerne kan omvendt have meget forskellige opfattelser af,
hvad der er bæredygtigt og hvad, der ikke er.

Tanker om konsekvenser af den globale opvarmning, forurening og ophobning af plastik i naturen fylder hos forbrugerne. Ligeledes er der med den stigende verdensbefolkning
et ønske om at udnytte de sparsomme ressourcer bedre. For
med en befolkning, der forventes at stige til omkring ti milliarder i 2050, skal der tænkes i nye og bedre måder at producere og forbruge på, hvis alle skal kunne blive mætte.
Forbrugerne vil gerne tage ansvar
Spørger man forbrugerne, kan bæredygtighed inden for fødevarer handle om mange forskellige aspekter. Lige fra den
måde fødevarerne er produceret på ude hos landmanden til
de forbrugs- og indkøbsvaner, som forbrugerne selv har. Her
vil forbrugerne gerne tage ansvar og med deres forbrugsvalg
selv gøre en forskel. Et eksempel er, at flere og flere er blevet
opmærksomme på at undgå madspild, og mange tager deres
egne indkøbsposer med, når de handler ind for at mindske
plastikaffald.
Brugen af forskellige typer fødevarer tages også op til overvejelse ud fra et ønske om at have et mere bæredygtigt forbrug.
Forbrugerne oplever nogle typer fødevarer eller produktionsformer som mere bæredygtige end andre, og søger derfor løsninger
til at forbruge mere af dette på bekostning af andre kategorier.
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Samtidig er der en række dilemmaer forbundet med ønsket
om et mere bæredygtigt forbrug. Her kan hver enkelt have
vidt forskellige holdninger og opfattelser af, hvordan ’regnskabet’ bedst kan gå op. Det skyldes, at der både er økonomiske,
sociale, etiske og miljømæssige facetter af bæredygtighed.

Der er både økonomiske, sociale, etiske og
miljømæssige facetter af bæredygtighed
Mange argumenter, for hvilken fødevare eller produktionsform der er ’mest bæredygtig’, tager udgangspunkt i én af
disse facetter og har tendens til at negligere andre perspektiver. Derfor er nogle vilde med bestemte fødevarer og produktionsformer, mens andre kan have en noget anderledes holdning til, hvad der gør en fødevare bæredygtig.

Landbrug & Fødevarer

Hos forbrugerne

Hvor det de seneste 10-15 år har handlet
meget om den individuelle sundhed og dét
at leve et sundt liv, flytter fokus nu ud mod
verden. Nu handler det om, at ens forbrug
skal kunne hænge sammen for miljøet,
naturen, dyrene – ja, hele planeten.

Der er derfor brug for dialog og en diskussion af bæredygtighed, der tilgodeser de mange forskellige perspektiver. Kun
ved at favne alle de forskellige aspekter af bæredygtighed –
og særligt de miljømæssige og etiske aspekter, som forbrugerne er meget optagede af – kan man for alvor skabe konsensus fremadrettet.
Innovative løsninger til et mere bæredygtigt forbrug
Forbrugerne efterspørger ansvars- og stillingtagen hos fødevareproducenter og detailhandel, og her er den danske fødevareklynge allerede langt i konkurrencen om at blive den
bevidste forbrugers foretrukne spisekammer. Der arbejdes
kontinuerligt med at forbedre bæredygtigheden i fødevarer
gennem nye udviklinger og innovation. Som eksempel arbejder Carlsberg lige nu på at udvikle en fuldt biobaseret flaske
og har sat mål for at eliminere CO2-udledning og halvere
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vandforbruget inden 2030. Inden for fiskeriet er 90 pct. af det
danske erhvervsfiskeri nu bæredygtigheds-certificeret (MSC),
og der arbejdes hårdt på at øge andelen endnu mere.
I kampen mod madspild har ingrediensvirksomheden Chr.
Hansen udviklet en naturlig bakterie, der forlænger holdbarheden af yoghurt med en hel uge. Det er vel og mærke uden
at gå på kompromis med naturlighed og sundhed.
Arla Foods har netop lanceret en ny karton med FSCcertificeret pap og brug af bioplast, der er baseret på fornybart og organisk materiale. Resultatet er en emballage, der
udleder 20 pct. mindre CO2. Disse og mange andre løsninger
vil i stigende grad tiltale ikke blot de danske forbrugere, men
også forbrugere på vigtige eksportmarkeder.

Fra neutral til positiv effekt på natur og miljø
Arbejdet med cirkulær bioøkonomi er et godt eksempel på,
hvordan den danske fødevareklynge også i fremtiden kan
møde forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtigt producerede fødevarer. Det handler om effektiv brug af ressourcer og
brug af ny teknologi, der øger udbyttet. I cirkulær økonomi er
der ingen ressourcer, der går tabt, og materialerne bevarer
deres værdi.
Fokus er på genbrug og genanvendelse, så produkterne bruges flere gange eller materialerne bliver brugt i nye produkter. Fx har DAKA udviklet ReFood, hvor de indsamler madaffald fra fx supermarkeder, kantiner og storkøkkener. Det
bliver så genanvendt som gødning eller biogas.
Et andet eksempel er udviklingen af metoder, der kan ændre
vallen fra mælkeproduktionen fra at være et restprodukt til i
stedet at være et værdifuldt protein. Visionen går på at vende
fokus fra at minimere den negative effekt til at have en produktion, der har en positiv effekt på både økonomi, miljø og
mennesker.

I cirkulær økonomi er der ingen
ressourcer, der går tabt, og materialerne
bevarer deres værdi
I takt med at opmærksomheden på miljø- og klimamæssige
konsekvenser ved fødevareforbruget får mere og mere fat i
forbrugere verden over, vil et øget fokus på bæredygtighed og
cirkulær økonomi for alvor have potentiale til at bringe den
danske fødevareklynge helt i front.
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