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Vores mad påvirker både sundheden og klimaet. Derfor skal det være let 

at købe sundt og bæredygtigt, og madspild skal begrænses. Politikere og 

virksomheder bør i højere grad tage ansvar for folkesundheden og kli-

maudfordringerne.  
 

 

Baggrund 

For at forbrugerne kan træffe et sundt og bæ-

redygtigt valg i indkøbssituationen forudsætter 

det, at: 

 Der er attraktive, sunde og bæredygtige 

valgmuligheder tilgængelige i alle situati-

oner. 

 Forbrugerne får den rette information i 

købssituationen via mærkning og mærker. 

 Der ikke sker vildledende markedsføring. 

 Forbrugerne har den rette viden og kom-

petencer til at træffe et valg. 

 Prisen er rimelig. 

 

Virksomhederne har stor indflydelse på, hvil-

ket valg forbrugeren reelt har mulighed for at 

træffe. Ikke mindst detailhandlen, som afgør, 

hvilke varer der ligger på hylden, hvilke varer 

der sættes på tilbud, og hvor varen placeres på 

reolen og i butikken. 

  

Den stigende fokus på fødevareproduktionens 

påvirkning af klimaet har medført et stort 

behov for at hjælpe forbrugerne til at træffe et 

mere klimavenligt valg. 

 

Madspild og fødevaretab sker i alle led af pro-

duktionskæden. Der mangler kompetencer og 

incitamenter hos producenterne og forbruger-

ne til at mindske madspild. 

  

Hvis forbrugernes vaner og adfærd skal ændres 

i en sundere og mere bæredygtig retning, skal 

der sættes ind allerede over for børnene, da 

vaner grundlægges tidligt i livet. Der er enig-

hed blandt eksperter om, at man skal styrke 

børns grundlæggende maddannelse, og dette 

omfatter også indkøbskompetencerne. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

I mange tilfælde er det svært for forbrugerne at 

træffe et sundt og bæredygtigt valg, fordi de fx 

ikke har den rette information til rådighed om 

fødevarernes klimabelastning, eller fordi de 

bliver vildledt af en sundhedsanprisning.  

 

Ofte anvendes mærker til at informere forbru-

gerne om en vares karakteristika. At anvende 

mærker til at informere med er dog ikke upro-

blematisk, da et mærke sammenfatter noget 

komplekst og nemt bliver mere vildledende 

end vejledende. 

 

Når antallet af mærker bliver stort, kan det 
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Det skal være let at spise sundt og bæredygtigt 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Forbrugerne skal have gode valgmuligheder, så de altid kan vælge sundt og bæredygtigt. 

 Forbrugerne skal have tilstrækkelig, overskuelig og ikke-vildledende information til at kunne 

træffe et valg. 

 Madspild skal reduceres i alle led i produktionskæden. 

 Den grundlæggende maddannelse skal styrkes, og en særlig indsats skal rettes mod børn og unge. 

 Bæredygtig fødevareproduktion skal fremmes. 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

desuden blive uoverskueligt for forbrugerne.   

 

Forbrugerne kan uddannes til at blive kompe-

tente og bevidste forbrugere, der forholder sig 

kritisk over for den store ubevidste påvirkning 

fra reklamer, placering i butik og gule tilbuds-

mærker. 

 

Løsningsforslag 

Politikerne i Danmark og EU skal sikre, 

at  

 Der lovgives om mærkning, markedsfø-

ring, madspild og vildledning. 

 

Politikerne i Danmark skal sikre, at 

 Forbrugerne får bedre information om 

fødevarers klimabelastning i indkøbssitua-

tionen.  

 Fødevarebranchen påvirkes til at tilbyde 

flere sunde og klimavenlige alternativer. 

 Der sættes konkrete mål for madspild i 

alle led i produktionskæden 

 Forbrugerne uddannes til at blive kompe-

tente og bevidste forbrugere, der træffer 

sunde og bæredygtige valg og begrænser 

madspild. Der skal sættes ind allerede 

over for børn og unge. 

 

Virksomhederne og branchen bør  

 I højere grad tage ansvar for folkesundhe-

den og klimaudfordringerne.  

 Tilbyde velsmagende, sundere og mere 

klimavenlige alternativer. 

 Undlade at vildlede via mærkning og mar-

kedsføring. 

 Anvende færre, men uafhængige og tro-

værdige, mærker så som Nøglehullet, Ø-

mærket. 

 Via placering i butikken, prisstruktur mv. 

gøre det sunde og bæredygtige valg mere 

attraktivt.  

 Fremme bæredygtig fødevareproduktion.  

 

Yderligere oplysninger 

Seniorrådgiver i fødevarepolitik Camilla Udsen, cu@fbr.dk  / 2222 7459 / Twitter: @CamillaUdsen, 

eller afdelingschef Laura Kirch Kirkegaard, lkk@fbr.dk / 2564 9633. 

 

 

Faktaboks  

 

 51 % af de danske forbrugere er i dag overvægtige eller svært overvægtige. Det betyder øget risiko 

for tidlig død og livsstilssygdomme samt store udgifter til samfundet.1 

 Fødevareproduktionen står for ca. 25 % af CO2-udledningen2, og ca. 1/3 af al mad, der produceres 

i dag, går til spilde.3 

 En undersøgelse, Forbrugerrådet Tænk har lavet i samarbejde med YouGov om Klima og Bære-

dygtighed i efteråret 2019, viser, at 

o 52 % af forbrugerne mener, at fødevareproducenterne har ansvaret for at fremme klima-

venlige varer, og 46 % mener, at detailhandlen har  ansvar for at fremme klimavenlige 

fødevarer.  

o knap en tredjedel af danskerne tænker mere over at mindske madspild end for bare tre 

år siden. 

o af dem, der tænker over klimaet, når de handler, er det mere end en tredjedel, der finder 

det svært at handle klimavenligt.   

o købe bæredygtigt og klimavenligt ind i supermarkedet er særlig vigtigt for de unge frem 

for de ældre. 

o Knap en tredjedel af danskerne spiser mindre kød end for tre år siden, men samtidig har 

de fleste kun et par kødfrie dage om ugen. 

 Forbrugerrådet Tænk har lavet en liste over 16 mærker, heraf 10 fødevaremærker, som forbruger-

ne anbefales at kende4 

                                                                    
1 Sundhedsstyrelsen: ”Danskernes Sundhed – den nationale sundhedsprofil 2017” 

2 Poore & Nemecek: ”Reducing food's environmental impacts through producers and consumers”, 2018 
3 FAO-rapport: “Global Food Losses and Food Waste”, 2011 

4 taenk.dk/maerker 
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Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

 


