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Hvordan fremmes systemer og løsninger, 
som sikrer, at den danske 
restaurationsbranche køber råvarer i bedre 
kvalitet lokalt, og på den måde understøtter 
mere bæredygtige fødevaresystemer end det 
vi har i dag? 



Forståelses- og målingsramme

Forståelsesrammen består af 
en holistisk forståelse af en 
bæredygtig 
fødevareproduktion, der 
både tager hensyn for klima 
og miljø for at sikre mest 
mulig biodiversitet, 
anvendelig landbrugsjord, 
rent grundvand samt mest 
mulig mindskelse af 
klimamæssige påvirkninger. 

Kilde: IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity. International Panel of Experts on Sustainable Food systems..



Den globale fødevareproduktion

For at skabe et mere 
bæredygtigt fødevaresystem, 
hvor der produceres nok 
mad indenfor de planetære 
grænser, skal verdens 
kødproduktion og dermed 
kødforbrug mindskes 
drastisk, og fødevare-
produktionen skal 
arealmæssigt fylde væsentlig 
mindre. 

Kilde: Our World in Data



Forståelses- og målingsramme



Animalsk produktion

Det handler ikke kun om, at 
køerne prutter. 

Det handler rigtigt meget at 
foderet til dyrene optager 1/3 
del af det dyrkbare areal, og 
dermed er årsag til afskovning, 
tab af biodiversitet og 
degenerering af jorden på 
grund af monokulturel 
dyrkning.



Fødevarernes påvirkning af klima

Kilde: QuantisFood Report 2019



Metodik og arketyper



Metodik

Kortlægningen består af 
indhentning af data fra 10 
restaurationers indkøb fra én 
vintermåned i 2019, hvor andelen 
af økologi, danskproduceret og 
indkøb af sæsonvarer er kortlagt, 
ligesom fordelingen mellem grønt 
og kød er blevet undersøgt.



Arketyper

Arketyper Fordeling

Restaurant 3

Quickservice 2

Café 2

Storkøkken 3

De ti restaurationer fordeler sig jævnt i arketype-kategorierne



Analyseområder

På baggrund af tidligere 
råvareanalyser i foodservice 
sektoren og en gennemgang af 
datalandskabet tilgængeligt fra de 
større grossistleverandører er 
følgende analyseområder udvalgt 
til råvareanalysen i 
Værdikædegruppe C ”Fra Græs til 
Gæst”. 

1. Råvarefordeling

2. Økologisk Råvarefordeling

3. Grøntfordeling

4. Økologisk grøntfordeling

5. Dansk sæson og eksotisk/væksthus

6. Processering

a. Grønt

b. Kød

7. Oprindelse

a. Alle råvarer

b. Grønt

c. Kød

8. Kødfordeling

9. Økologisk kødfordeling

10. Proteinfordeling

11. Mejeriprodukter



En kortere og mere bæredygtig 
vej fra græs til gæst



Bæredygtighed

Vores fødevaresystem skal ændres radikalt for at standse og forhindre 
de værste konsekvenser af klimaforandringerne, samtidigt med at det 
skal sikre tilstrækkelig med fødevarer til klodens voksende befolkning.

Men vores fødevaresystem er formet af vores forbrug, og 
fødevareraktørernes forventninger til vores fortsat stigende 
efterspørgsel. For at kunne ændre det, er det derfor nødvendigt at 
igangsætte en større ændring af vaner og adfærd både i 
fødevareservicesektoren og i de private hjem



Bæredygtighedspotentiale
EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health 
Diet” viser den anbefalede vægtfordeling af 
råvaremængderne i et dagligt indtag for en 
sund og rask person over 5 år. 

Til sammenligning viser nedenstående figur 
fordelingen af det samlede indkøb på 81,4 tons 
for alle restaurationerne* som gruppe. 

FrugtGrønt; 31082; 
43%

Cerealier; 10770; 
15%

Kød; 11016; 15%

Mejeri; 6571; 9%

Æg; 1425; 2%

FiskSkaldyr; 1107; 
1%

OlieFedt; 
5924; 8%

Drikkevarer; 1141; 
2%

Øvrige; 3851; 5%
Fødevarefordeling, Samlet gruppe



Samlet mængde indkøb for én vintermåned
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Fødevarefordeling
Fødevarefordelingen viser, at restaurationerne 
samlet bidrager til en høj andel af grønt, og 
forholdsvis høj andel af kød, men også at der er 
markante forskelle.
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Fødevarefordelingen i forhold til arketyperne 
bliver forskellene mindre markante, og viser, at 
det særligt er quickrestauranterne og 
storkøkkener, der har høje andele af grønt, hvor 
restauranterne som samlet gruppe ligger lavest.
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Restaurant Quick service restaurant Café Storkøkken



Rigtig god fordelingen indenfor frugt og grønt

EAT-Lancet kommissionen 
anbefaler en høj andel af 
grøntsager og bælgfrugter til 
fordel for frugt. Råvareanalysen 
har her vist, at restaurationerne 
samlet set har et relativt lavt 
forbrug af frugt, hvilket passer 
godt overens med, at der ikke er 
meget frugt tilgængeligt i 
Danmark i vintermånederne.Grøntsager

76%

Bælgfrugter
9%

Frugt
12%

Nødder
2%

Plantefars/drik
1%



Stort potentiale for mindre kød
Når vi kigger koncentreret på 
proteinfordelingen fra EAT-Lancet rapporten, så 
anbefaler de, at hovedparten af proteiner 
indtages i form af bælgfrugter

Bælgfrugter+nødder
64%

Kød
22%

Fisk
14%

Proteinfordeling, Eat Lancet

Sammenligner man med de konkrete indkøb 
fremgår det tydeligt, at kød-andelen er langt 
større end anbefalet. Der er dog store forskelle 
internt mellem de deltagende restaurationer. 

Bælgfrugter+nødder
25%

Kød
68%

Fisk
7%

Proteinfordeling



Økologiandel
Økoligiandel pr. fødevaregruppe

Økologiandelen fordelt på fødevarergrupper
viser, at der er stort indkøb af økologisk mejeri 
og æg, og meget lav ift. økologiandel på kød.

Den enkelte restaurations økologiprocent

Med en samlet gennemsnitlig økologiandel på 
20 pct. ligger gruppen ikke særligt højt, men der 
er dog store individuelle forskelle. 



Oprindelse

For at finde potentialet for at indkøbe 
mere bæredygtigt og skabe forbindelse 
mellem græs og gæst er det undersøgt 
hvor meget der indkøbes indenfor og 
udenfor Danmark. 

Samlet set er det mest i øjenfaldende, 
at det har været vanskeligt at få oplyst 
varernes oprindelsesland. Det kan dog 
skyldes, at det ikke oplyses på faktura. 
Det kan være, at restaurationerne har 
haft viden, om hvorvidt varerne var 
danske eller ej i indkøbsøjeblikket.

Ikke oplyst (kg.); 
37714; 45%

Danmark; 21711; 
26%

Udenfor Danmark; 
24531; 29%

Oprindelse



Dansk sæson

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Andel af fødevarer uden for dansk sæson Andel af fødevarer i dansk sæson

Sæson, Frugt og grønt

Ikke dansk oprindelse Dansk oprindelse

Alle grøntindkøb været vurderet ud 
fra, om det har været i dansk sæson. 

Af tabellen fremgår det, at de 19,2 
tons af i alt 33,7 tons, ikke har været 
i dansk sæson. Derudover fremgår 
det, at af de 14,5 tons, der var 
indkøbt i dansk sæson faktisk ikke 
var indkøbt fra Danmark. Det giver 
samlet et potentiale for et langt 
større indkøb hos danske 
producenter i sæson.



Konklusion og anbefalinger



Konklusion og overordnede paralleller

Samlet set kan der på baggrund af råvareanalysen konkluderes, at der 
er et stort bæredygtighedspotentiale i restaurationerne. 

Udover kødforbruget, hvor det største potentiale umiddelbart er, er det 
også vigtigt at se på grøntindkøbet, hvor meget købes udenfor sæson 
og selv af det, der købes i sæson købes meget udenfor Danmark. 

Generelt kunne det ligne, at der er potentiale i at opnå en større 
forståelse af og kendskab til fødevareproduktion, og hvad der er vigtigt i 
forhold til en bæredygtighedsdagsorden. Helt konkret forbinde køkken 
og producent på en måde, der giver forståelse for, hvad der er til 
rådighed, der er produceret på en bæredygtig måde.



Anbefalinger – på kort sigt
• Bevidsthed om, hvordan man ønsker at arbejde med bæredygtighed – hvorfor sætter man noget 

på menukortet? Hvorfor indkøber man det? Tag stilling og læg en retning

• Hav en holdning til økologi. Det økologiske spisemærke giver mål og motivation, og der er meget 
viden om, hvordan der kan ske en omlægning uden regningen lander hos gæsterne

• Find måder at begrænse kødet på, og prioriter det kød, der er produceret mest bæredygtig. Skru 
samtidigt op for grøntsager og bælgfrugter

• Tag en principbeslutning om, hvilke frugter og grøntsager man vil prioritere. Eks. at købe ind i i
dansk/europæisk sæson, og undgå at varerne transporteres med fly

• Den danske sæson kan give et underskud af sprødt og frisk grønt. Nye løsninger, eks.  vertical
farming kunne være et mere bæredygtigt alternativ til de eksotiske importerede varer

• Lokalt er bæredygtigt – men det handler ikke udelukkende om kilometerafstande. Det handler i 
højere grad om, at det lokale er i sæson og derfor produceret med færrest muligt hjælpemidler. 
Tillid og kendskab til producenten giver derudover sikkerhed for, at der arbejdes med 
bæredygtighed, samt forståelse for, hvorfor det er vigtigt at ændre adfærd og efterspørgsel, og 
giver samtidigt forståelse for sæson og hvorfor det skal prioriteres at købe lokalt.



Anbefalinger – på lang sigt
• Etablering af samarbejde med leverandørerne om en tydeligere markering af oprindelsesland, så 

der er større fokus på, hvad der er i sæson sideløbende med en aftale om, at leverandørerne 
indgår i flere samarbejde med mindre, lokale producenter, som har brug for rygstød til at 
fastholde en bæredygtig produktion

• En form for måling giver fokus og motivation for den enkelte og sammenligningsgrundlag på 
tværs. Der er allerede veludviklede certificering i Danmark, eks. økologimærkning og dyrevelfærd. 
Derudover kunne det være interessant i fællesskab at blive enige om en bæredygtighedsmåling, 
der eks. tog hensyn til CO2-forbrug, verdensmål og biodiversitet

• Der er mulighed for gennem et målrettet samarbejde at udvikle fælles principper for ønsker til 
fremtidigt forbrug, og dermed give de lokale producenter en langsigtet strategisk tilkendegivelse 
af, at man ønsker at aftage fremtidige varer. Der er behov for at investeringer i eks. 
økologiomlægning eller andre bæredygtige produktionsformer deles mellem by og land 

• Inspiration fra eks. Grow NYC i New York. Her har et målrettet samarbejde mellem by og land 
skabt en værdibaseret infrastruktur, der både er kurator for de lokale producenter, varetager 
lokale madmarkeder, samt er platform for en fælles ordning, der sikrer nok forretning for 
producenterne samtidigt med at aftagerne får de ønskede typer varer


