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Danmarks grønne tænketank CONCITO, kort fortalt
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Unge aktive

?



• Befolkningstilvækst

• Stigende velstand

• Stigende udledning og pres på økosystemer

Baggrund



Planetære grænser

– et videnskabeligt forsøg på at definere et sikkert 
handlerum for menneskeheden. 

Fire ud af ni planetære grænser 
er allerede overskredet: 

• Klimaforandring
• Biodiversitet (arter)
• Arealanvendelse
• Biokemiske strømme (fosfor og kvælstof)

Kilde: Stockholm Resilience Centre



Kilde: Global Carbon Project baseret på IPCC’s 1,5 graders rapport

Global udledning skal i nul inden 2050



Kilde: Our World in Data

Verdens fødevaresystem skal fylde meget mindre 
og mætte mange flere

Areal

Mad

Husdyr 27% 

Planteafgrøder 7%

Skov 26%



Fødevaresektorens andel af det globale klimaaftryk

Kilde: Quantis Food Report 2019

Fødevaresystemet samlede klimaaftryk 
er knap 30 pct.

• 24 pct. er i primærproduktionen.

• 14,5 pct. er i 
husdyrproduktionen.

• 9,5 pct. er i 
afgrødeproduktionen.

• Andre led i kæden har lille aftryk, 
men stor indflydelse.



Fødevaregab skal lukkes med flere løsninger

Kilde: WRI, Sustainable Food Future

Mindre madspild og 
ændrede madvaner. 

Øget udbytte fra 
planteafgrøder og 
græsningsarealer.

Reduceret 
udledning fra 
produktion og 
energiforbrug.



Tilstrækkelig ernæring for klimaaftrykket



Mest ernæring for klimaaftrykket

Kilde: CONCITO på grundlag af Röös (2014) og DTU (2018)

Kg CO2e per
100 gr protein

Kg CO2e per
kg vare

🛒 💪



Kilder: EAT-Lancet Commission, @micminter, Videnskab.dk

Planetary health diet – sund og bæredygtig kost



Kilder: EAT-Lancet Commission, DTU-kostundersøgelse og DK-kostråd

Planetary health diet i Danmark

Grønt bør vi spise 

meget mere af

Rødt bør vi spise 

meget mindre af

Øvrige er nogenlunde 

tilpas ift. EAT-lancet



Kilde: DTU Fødevareinstituttet

Fagligt grundlag for nye danske kostråd

1. Gå efter de mere bæredygtige fødevarer inden for 
fødevaregrupperne
• Kylling frem for okse- og lammekød
• Sild og makrel frem for rejer og rødspætter
• Undgå fx visse letfordærvelige grøntsager og frugt, der 

flyves til Danmark, når disse ikke er i sæson i Europa
2. Spis mere plantebaseret kost

• Grøntsager og fuldkorn
• Plantebaserede proteinkilder som bælgfrugter, nødder mm. 

3. Balancer energiindtaget og minimer madspildet
• Reducer mængden af søde sager og drikke ved højere 

energiindtag i forhold til energiforbrug 
• Madspild er generelt højest for frugt og grønt, men i forhold 

til at reducere klimabelastning bør der også være fokus på at 
begrænse spild af animalske fødevarer. 



Kilde: CONCITO – produktudviklet af Coop

Klimaproportionerne på plads – typen af fødevarer afgørende



Kilde: CONCITO

Transport og emballage – knap så afgørende



Bæredygtighed og klima – kommer an på perspektivet

Samlet aftryk

Effekt på 
forbrug

Kulstof-
lagring

Areal-
forbrug

Udledning 
per enhed

Nuludledning kan opnås 
uden bæredygtighed.

Bæredygtighed kan ikke 
opnås uden nuludledning.



Hvad så nu?

✓ Madglade klimatips 
✓ Klimamoderniserede kostråd på vej
• Krav til offentlige indkøb af fødevarer?
• Rigtige prissignaler via afgift eller andet?
• Bedre styr på klimaanprisninger?



Nye værktøjer - Den store klimadatabase



Fødevareerhvervet skal med på vognen



Tak for opmærksomheden!

concito.dk/foedevarer
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