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14. januar 2021 
 

Til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

 

Den 31. oktober har vi, Forbrugerrådet Tænk og Miljøbevægelsen NOAH, klaget over Fødevarestyrelsens 

afgørelse i en række forbrugeranmeldelser omhandlende Arlas markedsføring af Arla ØKO serien som 

værende ”CO2e-neutral, kompenseret med klimakreditter”.  

Der er siden da kommet flere oplysninger til, som vi mener bør inddrages i vurderingen af denne sag. 

Udover at kommentere på Fødevarestyrelsens bemærkninger til sagen indgivet den 16. december, vil vi 

med denne parthøring inddrage og beskrive nytilkomne oplysninger med relevans for sagen 21/14127. 

 

1. Retsgrundlaget 

I Fødevarestyrelsens afgørelse (J.nr. 2020-21-400-07305) gør de klart, at afgørelsen er baseret på 

Fødevareinformationsforordningen artikel 36 stk. 2 og artikel 2.  

Den 15. november 2021 besvarer erhvervsminister Simon Kollerup et udvalgsspørgsmål (spørgsmål 29) 

stillet den 9. november efter ønske fra Rune Lund (EL). Som en del af svaret står (direkte citeret): ”Det 

fremgår også af vejledningen [Forbrugerombudsmandens vejledning], at hvis der i anden lovgivning 

(særlovgivning) er fastsat særlige krav til produkters egenskaber, mærkning eller lignende eller 

markedsføringen af disse, falder de uden for denne vejledning. Sådanne særlige krav skal overholdes 

foruden [vores fremhævning] de krav, der følger af markedsføringsloven.” (se bilag 1).  

Arlas kampagne er frivillig mærkning. At klagesagen, udover Fødevareinformationsforordningen, derfor 

skulle have været behandlet efter markedsføringsloven understreges af EU-Kommissionens svar af 5. april 

2016 ref E-001195/2016, hvori de bl.a. skriver: “Direktiv 2005/29/EF om vildledende handelspraksis 

supplerer sektorspecifikke regler, såsom Forordning 1169/2011. Dette direktiv vil finde anvendelse på 

aspekter af urimelig handelspraksis, som ikke er omfattet af de sektorspecifikke EU-regler. Dette direktiv 

forhindrer især erhvervsdrivende i uretmæssigt at udnytte den tillid, som forbrugerne kan have til 

selvregulerende kodekser, såsom private mærkningsordninger”. Eftersom erhvervsministeren i et svar til 

Folketinget har fastslået, at markedsføringsloven, i overensstemmelse med den udtalelse, der foreligger fra 

Kommissionen, skal inddrages, og da dette ikke er sket, lider Fødevarestyrelsens afgørelse af en væsentlig 

mangel, som indebærer, at sagen må sendes tilbage til Fødevarestyrelsen for fornyet sagsbehandling. 

Desuden vil det være relevant, at sagen også forelægges for Forbrugerombudsmanden, som således kan 

bistå ved afgørelsen om, hvorvidt markedsføringsloven er overholdt.  

Af den oprindelige aktindsigt (sagsnummer 2020-21-400-07305), kan vi se, at der var planlagt et møde 

imellem Fødevarestyrelsen og Forbrugerombudsmanden (Dok.nr. 3868529, ”SV: Arla-sag og vejledning”, 

akt nr. 89), men det lader ikke til at mødet blev afholdt, eftersom der intet referat foreligger, og vi ser heller 

ingen anden kommunikation, som bevidner at Forbrugerombudsmanden har været inddraget i den 

konkrete sag, f.eks. ved en vurdering af sagen i forhold til markedsføringsloven. 

Inddragelse af Forbrugerombudsmanden vil ligeledes være i overensstemmelse med erhvervsministerens 

udmelding den 21. december 2021, som svar på udvalgsspørgsmål (spørgsmål 86) stillet den 26. november 
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efter ønske fra Rune Lund (EL). Spørgsmålets essens er, hvordan der sikres en effektiv sanktionering ved 

overtrædelse af markedsføringsloven på de områder, hvor både markedsføringsloven og særlovgivning 

gælder, som det er tilfældet ved fødevareområdet. Som en del af svaret står (direkte citeret): 

”Bødemodellen finder anvendelse på overtrædelser af markedsføringsloven, men ikke på overtrædelser, der 

alene vedrører særlovgivning. I tilfælde – som f. eks fødevareområdet – hvor både markedsføringsloven og 

særlovgivning finder anvendelse, vil det bero på en konkret vurdering om der er grundlag for at rejse en sag 

og dermed sanktionere efter markedsføringsloven. Det er den uafhængige Forbrugerombudsmand, der 

vurderer, om der foreligger en overtrædelse af markedsføringsloven.” (se bilag 2) 

 

2. Til støtte om, at anprisningen er vildledende, og at budskaberne om kompensation ikke fremstår klare 

og let forståelige, skal følgende bemærkes: 

Fødevarestyrelsen fastholder, at det fremstår klart for forbrugeren, at produktseriens klimaaftryk er 

kompenseret.  

I vores klage fra 31.oktober 2021 påpegede vi en undren overfor, at analysebureauet A&B’s analyse 

(foretaget på anmodning af margarineforeningen (MIFU)) ikke i højere grad blev inddraget i 

Fødevarestyrelsens vurdering. Til dette kommenterer Fødevarestyrelsen den 16. december 2021: ”Det skal 

bemærkes, at Fødevarestyrelsen ved vurderingen af anprisningens omfang i forhold til virksomhedens 

produkter har gennemgået de af henholdsvis MIFU og Arla fremlagte forbrugerundersøgelser, men kun 

tillagt resultatet af disse begrænset værdi, henset til vores betænkeligheder ved parametrene i 

undersøgelserne […]”. Det udtrykkes således, at forbrugeranalyserne kun er indgået i vurderingen af, om 

det er uklart, hvilke produkter som indgår i kampagnen. Vi mener dog, at det vil være mindst ligeså relevant 

at inddrage forbrugeranalyser til vurderingen af, om anprisningen og dens budskaber er let forståelig for 

forbrugeren. Hvad angår de to forbrugeranalyser, så skriver Fødevarestyrelsen, at undersøgelserne viser 

vidt forskellige resultater, selvom de angår samme produkter. Dette lyder til i sig selv at blive et argument 

for, at resultaterne kun tillægges begrænset værdi i deres vurdering. Vi mener dog, at Fødevarestyrelsen i 

stedet burde foretage en metodisk vurdering af analysernes individuelle validitet og ikke nødvendigvis 

skære dem over samme kam. 

Fødevarestyrelsen udtrykker altså betænkeligheder ved at tillægge de to forbrugeranalyser for stor værdi 

bl.a. på grund af, at de er blevet udført på foranledning fra sagens involverede parter. Netop derfor mener 

vi også, at det er relevant at henvise til og inddrage den forbrugeranalyse som den svenske 

Konsumentombudsmannen fik foretaget (se bilag 3) i forbindelse med sin behandling af Arla Sveriges 

markedsføring af mejeriprodukter med anprisningen ”netto null klimatavtryck”. Som Fødevarestyrelsen 

nævner, men ikke i nævneværdig grad kommenterer på, i deres brev pr 16. december 2021, så har den 

svenske Konsumentombudsmannen, den 15. november 2021 sagsøgt Arla Foods Sverige. 

Komsumentombudsmanden vurderer markedsføringen som værende vildledende og beder Patent- og 

Markedsdomstolen om at forbyde Arla at bruge udsagnet "netto nul klimaaftryk" eller andre lignende 

udsagn, der giver indtryk af, at produktet ikke ændrer klimaet på nogen måde (se bilag 4). Vi er enige i, at 

teksten i den svenske og danske anprisning ikke kan sammenlignes 1:1, men nogle af de mere overordnede 

resultater fra forbrugerundersøgelsen er relevante perspektiver. Blandt de 1012 respondenter mener 

næsten 50 %, at påstande om klimakompensation er svære at forstå, hvorimod 20 % mener, at de er lette 

at forstå. Derudover udtrykkes det at ”netto nul aftryk” er et løfte som er umuligt at opfylde og derfor ikke 
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kan være sandt, samt at udsagnet er for stærkt i forhold til at der skabes emissioner i flere dele af 

produktions- og leveringskæden. Samme forbrugerperspektiver vil med stor sandsynlighed blive udtrykt for 

andre formuleringer, som udtrykker klimaneutralitet. At den svenske Konsumentombudsmannen får 

foretaget denne analyse som et led i vurderingen af Arlas markedsføring, bidrager med en vurdering af, 

hvordan en gennemsnitsforbruger opfatter anprisningen. Derfor så vi gerne, at de danske myndigheder 

ligeledes fik foretaget en uvildig forbrugeranalyse til at underbygge vurderingen af den konkrete sag. Uden 

uvildige forbrugeranalyser som grundlag, bliver det på linje med en påstand, når Fødevarestyrelsen 

argumenterer, at anprisningen og dens budskaber ikke er vildledende for en gennemsnitlig forbruger. 

Som Fødevarestyrelsen gør klart i deres svar den 16. december 2021, findes der ikke særskilt regulering af 

klimaanprisninger, som afskærer animalske produkter fra at bruge klimaanprisninger. Samtidig tilføjer de 

dog: ”at der kan være en større risiko for vildledning, såfremt kategorier af produkter, der som 

udgangspunkt har et særligt højt klimaaftryk, anvender generelle udtryk om klima (fx ”klimavenligt”) uden 

nogen tilhørende forklaring”. En sådan større risiko for vildledning er i mindst lige så høj grad gældende for 

klimaanprisninger om neutralitet (fx ”CO2-neutral”, ”CO2e-neutral” og ”klimaneutral”). Når et animalsk 

mælkeprodukt markedsføres på denne måde, er der en høj grad af risiko for, at forbrugeren vildledes til at 

tro, at det er et bedre klimavalg at drikke det animalske mælkeprodukt som er ”CO2e-neutral, kompenseret 

med klimakreditter” frem for plantedrikken, der muligvis ingen anprisning bærer på emballagen.  

Desuden skriver Fødevarestyrelsen: ”Vi bemærker, at anprisningen ”neutral” efter vores opfattelse generelt 

godt kan anvendes i relation til klimaaftryk, selvom en virksomhed har et højt klimaaftryk, når blot der 

kompenseres herfor i tilstrækkelig grad”. Ved en sådan udmelding sættes der ingen krav eller forventninger 

til, at virksomheden først og fremmest arbejder for at nedbringe CO2-udledningen fra råvare og produktion 

og først derefter tilkøber klimakompensation som et supplement. Med en anprisning som Arlas ”CO2e-

neutral, kompenseret med klimakreditter” kan forbrugeren således ikke vide, om virksomheden også har 

gjort nogle klimareducerende tiltag, eller om de udelukkende har købt sig til klimakreditter. Dette vurderer 

vi som stærkt problematisk, da det underminerer den reelle grønne omstilling, som er nødvendig. 

Baseret på ovenstående mener vi således, at der er grund til at fastholde vores vurdering af, at Arlas 

anprisning med ”CO2e-neutral, kompenseret med klimakreditter” ikke er klart og let forståeligt og at 

budskabet derfor kan misforstås af forbrugeren, som foranlediges til at tro, at forbruget af dette produkt 

ikke bidrager negativt til forbrugerens klimaaftryk. 

 

3. Til støtte om, at det er uklart, hvilke produkter, der er omfattet af kampagnen, herunder at 

anprisningen tillægger de omfattede produkter en særlig egenskab, de ikke har, skal følgende bemærkes: 

Fødevarestyrelsen skriver i deres brev pr 16. december 2021, at ”klimakreditter kan tilknyttes og dermed 

bruges til at anprise en fordel (klimaneutral ved klimakompensation) ved specifikke produkter, 

produktkategorier eller brands”. Således vurderes køb af klimakreditter altså som en produktfordel og ikke 

som en virksomhedsfordel, selvom det er virksomheden der køber kreditterne, og der ikke ændres noget 

konkret i produktfremstillingen. En sådan anprisning har derfor langt større risiko for at vildlede end de 

mere traditionelle anprisninger af fordele knyttet direkte til produktet, men dette synes ikke at blive 

reflekteret i vurderingen af den konkrete sag. Anprisningen af en så abstrakt klimafordel bliver desuden 

endnu mere abstrakt af, at afgrænsningen af de produkter, som tilknyttes klimakreditter, defineres af 

virksomheden frem for en naturlig afgrænsning – altså at det er en særligt navngivet produktserie i stedet 
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for eksempelvis alle økologiske produkter i sortimentet. Derfor vil vi endnu engang fastholde, at det er en 

abstrakt forståelse at anse klimakreditter som en produktfordel, der kan tilknyttes nogle af virksomheden 

udvalgte produkter/brands. Dette skaber forvirring hos forbrugeren, og vi anser det som værende i strid 

med følgende formulering fra Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer, kapitel 17.19 

Anprisninger vedr. miljømæssige og etiske forhold (juni 2021): ”I forhold til kravet om klar og ikke 

forvirrende information, bør det være klart og letforståeligt for forbrugerne, hvad der menes med de 

angivne informationer, herunder hvorvidt de pågældende informationer vedrører virksomheden som 

helhed, en eller flere aktiviteter i virksomheden eller blot en eller flere af virksomhedens fødevarer”. 

Fødevarestyrelsen skriver pr 16. december 2021: ”Fødevarestyrelsen har i vurderingen af anprisningen 

“CO2e neutral, kompenseret med klimakreditter”, herunder hvilke produkter, der er omfattet af 

anprisningen, ikke anset det for at være afgørende, hvor stor en andel af Arlas produkter, der samlet set 

kompenseres eller hvor stor en andel af Arlas økologiske produkter, der kompenseres for samlet set, idet 

anprisningen udelukkende vedrører ”Arla ØKO”-produktserien”. I vores oprindelige klage fra den 31. 

oktober 2021 anfægtede vi Arlas beregning af, at 70 % af deres økologiske produkter indgik i Arla ØKO 

serien, og derved blev klimakompenseret. Vi fastholder, at denne beregning er misvisende og bør baseres 

på liter indvejet mælk i stedet for kg færdigproduceret produkt, idet hver eneste liter mælk har betydning 

for klimaaftrykket. En sådan omregning vil betyde, at det er en minimal andel af Arlas indvejede mælk som 

tilknyttes klimakreditter som en produktfordel.  Dette mener vi bestemt skal indgå i vurderingen, eftersom 

den abstrakte forståelse af klimakreditter som en produktfordel bliver mere problematisk af, at det er en 

minoritet af mælken som det omhandler frem for, hvis det var majoriteten af Arlas mælk, som det var 

gældende for.  

At Arla ØKO-produktserien tydeligt er angivet med ”vi kompenserer udledningen af drivhusgasser fra ko til 

bord på dette Arla ØKO produkt”, fremhæves af Fødevarestyrelsen som centralt argument for, at det 

fremstår klart for forbrugeren, at det udelukkende omhandler produkter i denne serie og ikke alle 

økologiske produkter. Dette hjælper rigtigt nok forbrugeren til at se, at det konkrete produkt indgår i den 

klimakompenserede produktserie, men dette er ikke et validt argument for, at forbrugere ikke vildledes til 

den opfattelse at andre økologiske produkter er klimakompenseret. Med den påvirkning som den generelle 

markedsføring har på forbrugeren, er et fravær af mærkning på andre økologiske produkter, ikke 

tilstrækkeligt til at forbrugeren forstår den subtile afgrænsning imellem ØKO og økologisk, når de alene ser 

et økologisk produkt fra Arla. 

Som allerede fremført, synes vi, det er mangelfuldt, at Fødevarestyrelsen i deres vurdering betragter de to 

forbrugeranalyser (foretaget på foranledning fra MIFU og Arla) som ligestillede, og tillægges begrænset 

værdi i vurderingen. Til vurderingen af, hvorvidt det er klart for forbrugeren, hvilke produkter der er 

omfattet af kampagnen, vil valide forbrugeranalyser ligeledes bidrage med værdifuld indsigt som kan 

underbygge vurderingen. Igen vil vi derfor bede om, at Fødevarestyrelsen foretager en metodisk vurdering 

af analysernes individuelle validitet og derudfra afvejer analyseresultaterne i deres vurdering. Desuden vil 

en uvildig forbrugeranalyse foretaget på foranledning af myndighederne, yderligere være en vej frem til i 

højere grad at underbygge vurderingen af forbrugernes forståelse af kampagnens produktafgrænsning.   

Baseret på ovenstående fastholder vi, at det er uklart for forbrugeren, hvilke produkter der er omfattet af 

kampagnen, og at det er en abstrakt betragtning at anse anprisningen som en produktnær fordel, hvilket er 

med til at forvirre forbrugeren.  Vi mener, at Fødevarestyrelsens vurdering heraf er utilstrækkelig og i 

højere grad skal underbygges.   
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4. Til støtte om, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, hvor meget Arla klimakompenserer, skal 

følgende bemærkes: 

Med Fødevarestyrelsens svar den 16. december 2021, bliver det tydeligt for os, at deres vurdering af Arlas 

dokumentation for klimakompensation beror på en overordnet gennemgang af certificerings- og 

verifikationssystemet for kreditterne, men at der ikke er blevet taget stilling til projektniveaudata. Baseret 

herpå, vurderer de, at der ikke er anledning til at betvivle kreditternes gyldighed i de projekter Arla 

investerer i for at opnå CO2-neutralitet.  

Siden vi indsendte vores klage den 31. oktober 2021 er der dog kommet adskillige yderligere oplysninger, 

som vi mener giver god grund til at betvivle kreditternes gyldighed, og derfor bør indgå i vurderingen af 

denne sag. 

Først og fremmest vil vi henvise til den svenske Konsumentombudsmannen, som modsat 

Fødevarestyrelsen, har indhentet og taget stilling til projektniveaudata for Arlas 

klimakompensationsprojekter og herunder har fået to universitetsforskere til at gennemgå Arlas 

klimaregnskab for udledning og kompensation (se bilag 5). Dette er grundlaget for, at 

Konsumentombudsmannen vurderer, at Arlas klimakompensation ikke er tilstrækkelig til at konstatere 

neutralitet, og er et af argumenterne bag Konsumentombudsmannens sagsanlæg mod Arla. 

Fødevarestyrelsen gør i deres brev den 16. december 2021 opmærksom på, at projekterne fra hvilke 

klimakompensationen er opnået, er de samme i de to sager. De kommenterer dog ikke yderligere på dette. 

Dog mener vi, at det giver god grund til, at man også i Danmark bliver nødt til at vurdere klimaregnskabet 

baseret på de konkrete projektniveaudata. 

Den 23. november 2021 bringer Politiken en temartikel samt forsidehistorie om, at ”satellitfotos 

underminerer Arlas stort anlagte klimakampagne”, som baseres på en undersøgelse af professorer fra 

Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet (se bilag 6). Den 24. november 2021 

offentliggør Mellemfolkeligt Samvirke analyserapporten ”Netto-nul klimamål og klimakreditter er røgslør 

for manglende klimahandling – en analyse af Arlas klimamål” (Se bilag 7). Begge dele er med til at belyse de 

problematikker og usikkerheder, der er ved at benytte klimakreditter som en del af sit klimaregnskab, og 

helt konkret stiller begge spørgsmålstegn ved validiteten af de klimakreditter og skovprojekter, som Arla 

benytter i klimaregnskabet for Arla ØKO-serien for at kunne kalde den ”CO2e-neutral, kompenseret med 

klimakreditter”.  

Fødevarestyrelsen henviser til Forbrugerombudsmandens vejledning i deres vejledning om mærkning af 

fødevarer, kapitel 17.19 Anprisninger vedr. miljømæssige og etiske forhold (juni 2021), og derfor finder vi 

det relevant at fremhæve følgende fra Forbrugerombudsmandens ”Kvikguide til virksomheder om 

miljømarkedsføring” (december 2021) om dokumentation af klima- eller miljøudsagn i markedsføringen: 

”Det følger af markedsføringslovens § 13, at virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af 

oplysninger om faktiske forhold. Udsagnene skal normalt kunne underbygges af udtalelser eller 

undersøgelser fra uafhængige eksperter. Er undersøgelsen lavet af producenten af produktet eller af 

virksomheden, der sælger det, skal undersøgelsen som udgangspunkt kunne bekræftes af uafhængige 

eksperter. Hvis der er betydelig uenighed blandt eksperter, skal I oplyse om dette i markedsføringen eller 

undlade at bruge udsagnene”. 
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Der foreligger nu to ekspertundersøgelser (jf. bilag 5 og bilag 6), der udfordrer tilliden til de 3. 

partscertificerede kreditter, som Arla har anvendt og fortsat anvender, hvorfor vi mener at ovenstående 

krav til dokumentation er modstridende med Fødevarestyrelsens svar af den 16. december 2021, hvor de 3. 

partscertificerede kreditter anses som tilstrækkelige, med yderligere angivelse af, at det ”må være tilladt på 

linje med, at der ifølge Parisaftalen findes en mulighed for at købe CO2-kvoter fra tredjelande trods de 

kendte risikoforhold herved”.  

Baseret på ovenstående, mener vi således, at der i høj grad er belæg for at betvivle gyldigheden af Arlas 

klimakreditter, og fastholder at Fødevarestyrelsens gennemgang af Arlas dokumentation for 

klimaregnskabet er utilstrækkelig. 

 

Indstilling 

Vi er enige med Fødevarestyrelsens vurdering af, at der med denne sag er tale om en principiel afgørelse. 

Vi fastholder vores vurdering af, at der er tale om vildledende markedsføring. Derudover er det vores 

opfattelse, at Fødevarestyrelsen i sin sagsbehandling har begået en fejl ved ikke at inddrage 

markedsføringsloven i sit lovgrundlag for afgørelsen, jf. de nye oplysninger fremlagt i punkt 1. 

Forbrugerrådet Tænk og Miljøbevægelsen NOAH nedlægger derfor over for ankenævnet principal påstand 

om, at sagen hjemvises til fornyet behandling i Fødevarestyrelsen. 

Subsidiært er vores påstand, at ankenævnet skal omgøre Fødevarestyrelsens afgørelse, jf. vores 

klageskrivelse af 31. oktober 2021. Der er siden vi klagede kommet flere oplysninger til, som vi mener bør 

inddrages i klagenævnets vurdering, jf. punkt 2, 3 og 4. 

 

Med venlig hilsen 
 
Camilla Udsen 
Projektchef for fødevarer 
Afdelingen for bæredygtigt forbrug 
Forbrugerrådet Tænk     

Bente Hessellund Andersen 
Research og kampagne 
Ansvarlig for jordbrug og klima 
Miljøbevægelsen NOAH 
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1) Besvarelse af spørgsmål 29 ad L 13 stillet af erhvervsudvalget den 9. november2021 efter ønske fra 

Rune Lund (EL). 

2) Besvarelse af spørgsmål 86 alm. del stillet af udvalget den 26. november 2021 efter ønske fra Rune 

Lund (EL). 

3) Komsumentverkets forbrugeranalyse ”Klimatpastaenden - Svåra att förstå för konsumenter”. 

4) Konsumentverket sagsøger Arla Food AB ” Stamningsansokan”. 

5) Konsumentnetverkets videnskabelige gennemgang af klimakreditter ”Om betydelsen av metriker 

och antaganden om permanens för påståendet "netto noll klimatavtryck” gällande Arlas 

klimatkompenserade mejeriprodukter”. 

6) Politiken artikel fra 23. november 2021, ”satelitfotos underminerer Arlas stort anlagte 

klimakampagne”. 

7) Rapport af Mellemfolkeligt Samvirke, september 2021, ”Netto-nul klimamål og klimakreditter er 

røgslør for manglende klimahandling – en analyse af Arlas klimamål”. 

 


