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Med udgangspunkt i Verdensmålene …



Husdyr er en vej ud af  fattigdom:

• Øget ‘robusthed’

• Bedre udbytte/produktivitet

• Varer at sælge

• ‘Forsikring’

• ‘Transportabel’ værdi

Husdyr: Fødevaresikkerhed og 

næringsrig mad hele året rundt

Forebygge fejlernæring og 

væksthæmning af børn < 5

Mælk/kød/æg: vigtige nærings-

stoffer,  specifikt fokus på 

gravide og små børn

Mejeriprodukter kan være

med til at forebygge visse

livsstilssygdomme

Husdyrhold: 

Flere steder må kvinder ikke eje 

jord, men må gerne drive en gård

‘women empowerment’

Mange jobs i landbruget, 

både direkte og i afledte erhverv,

også i landområder

Minimering af drivhusgas-

udledning, sådan at det ikke

truer fødevareproduktionen



Bæredygtighed



Udledning fra danske husholdninger (tCO2eq/cap) 
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References: 

Ivanova et al. 2017. Mapping the carbon footprint of  EU regions. Environmental Research Letters, 12.

Ivanova et al. 2015. Environmental Impact Assessment of  Household Consumption. Journal of  Industrial Ecology, 20.



Hvordan defineres 

‘bæredygtig kost’

Burlingame et al. 2010



Sundhed

Klima

Økonomi

Kultur

Bæredygtig kost

‘beskyttende og respektfuld

overfor økosystemer 

og biodiversitet’

‘ernæringsmæssig tilstrækkelig,

sikker og sund’

‘tilgængelig, økonomisk fair 

og til at betale’

‘kulturelt acceptabel’

‘optimerer naturens og

menneskers ressourcer’



Ofte hørt kommentar: 

‘Skær ned på de animalske fødevarer og vælg de plantebaserede

fødevarer i stedet’ ……

Men det er måske lidt for unuanceret ….?
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Alle disse er plantebaserede ……



De er ikke alle lige bæredygtige ….



Reference: ‘Vores forbrug af  fødevarer har stor betydning for klimaet’

Lisbeth Mogensen, Marie Trudeman Knudsen, John E Hermansen, 2009, Aarhus Universitet

Klima-aftryk af  fødevarer



Alternativer til animalske produkter



Alternativer til de animalske produkter

Scenarie 1:

30% animalske produkter udskiftet.

14% reduktion i CO2 aftryk.

Scenarie 2:

100% animalske produkter udskiftet.

40% reduktion i CO2 aftryk.

Ref: Seves et al. 2017. 

Public Health Nutrition: 20(11), 2050-2062



Alternativer til de animalske produkter

Ref: Seves et al. 2017. 

Public Health Nutrition: 20(11), 2050-2062

Hvide søjler: 30% substitution

Sorte søjler: 100% substitution

Noter:

• Protein stadig ok, men brug

for ekstra protein pga

lavere kvalitet

• Jern i planter er non-hæm,

med lavere bio’

tilgængelighed

• Vit D fra berigede drikke



Bæredygtig kost

WWF har arbejdet med dette emne 

siden 2010, hvor rapporten ‘Livewell,

a balance of  health and sustainable food

choices’ blev publiceret.

I 2017 lavede de opdaterede udregninger 

baseret på ‘Paris Aftalen’, om 2 (1,5) grader.

Rapport fra august 2017



Livewell rapport

Ref: ‘Eating for 2 degrees. New and updated

Livewell plates’. August 2017

• Klima

• Næringsstofanbefalinger

• Nuværende kost (kultur)

• Pris (økonomi)



Livewell rapport

Fra rapporten:

Ref: ‘Eating for 2 degrees. New and updated

Livewell plates’. August 2017



Ref: ‘Eating for 2 degrees. New and updated

Livewell plates’. August 2017

Livewell rappprt



EAT-Lancet rapport

Deres mål: 



EAT-Lancet rapport

Figur fra Videnskab.dk

Note:

Grøntsager: i alt 300 g 

(største gruppe), men

det er vigtigt at vælge

varieret som anført,

ellers holder 

beregningerne ikke

Den kostsammensætning der anbefales i rapporten:



EAT-Lancet rapport

Rapporten er interessant, 

men har en række fejl/mangler:

• Kost til alle, men undtagelser

• Jern (kosttilskud!)

• Calcium (udregninger baseret på 500mg/dag)

• Referencer (udvalgte)

• Teknologi (udvikling!)

• Mængder …



EAT-Lancet rapport

Figur fra EAT-Lancet 

Summary Report



Hvor meget
betyder det, 
hvad der 
ligger på
vores
tallerken?



Ref: Wynes & Nicholas, 2017.

Environ. Res. Lett 12, 074024











Opsummering

Bæredygtig kost defineres 

ud fra 4 elementer:

Klima, sundhed, 

økonomi og kultur

Ren plantebaseret kost er 

ikke nødvendigvis løsningen

Der er flere af  vores 

Individuelle aktiviteter, 

Vi også skal have fokus på


