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Executive Summary

             Formålet

Værdikædegruppen Fra Græs til Gæst skal se på, hvordan der i fremtiden skabes en kortere og mere 
bæredygtig vej fra græs til gæst. Hvordan fremmes systemer og løsninger, som sikrer, at den danske 
restaurationsbranche køber råvarer i bedre kvalitet lokalt, og på den måde understøtter mere bæredyg-
tige fødevaresystemer end det vi har i dag?   

Denne eksplorative kortlægning tager sit udgangspunkt i at etablere en individuel baseline for de del- 
tagende restauranter, og ud fra konkrete indkøbstal udarbejde en forståelses- og målingsramme, der giv-
er mulighed for at forholde sig til, hvor de største bæredygtighedspotentialer findes, og hvordan vi samlet 
som branche og enkeltvis tager skridt mod mere bæredygtige indkøb og større ansvar for udviklingen af 
fødevaresystemet. 

              Det fandt vi ud af

Samlet set kan der på baggrund af råvareanalysen konkluderes, at der er et stort bæredygtighedspoten-
tiale i restaurationerne samlet set. 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. 

Når man kigger på indkøbene på tværs giver det indtryk af en vis inkonsekvens. Der købes økologisk in-
denfor enkelte varegrupper eks. mejeri og æg, men ikke i særlig høj grad af eks. mel og bælgfrugter. Det 
kan udefra set virke lidt tilfældigt, hvilke valg, der træffes. Hvis der er ønske om at arbejde med bæredyg-
tighed og tage aktiv del i en udvikling af den bæredygtige fødevareproduktion er det nødvendigt at tage 
stilling til, hvordan det skal omsættes til handling. Hellere mindre delmål, der er klare og kan indfries, end 
noget, der bliver for vanskeligt at fastholde. 

Generelt kunne det ligne, at der er potentiale i at opnå en større forståelse af og kendskab til fødevare-
produktion, 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, og hvad der er produceret på 
en bæredygtig måde.
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Kapitel 1

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

Forståelses- og målingsramme

Målingsrammen  

Analysen tager udgangspunkt i en række rap-
porter og ny forskning, der har undersøgt det 
nuværende fødevaresystem og anvist veje til en 
bæredygtig udvikling.  

Særligt EAT-Lancet rapporten og dens definition 
af planetære grænser og anbefaling om en glob-
al diæt er grundlæggende for målingsrammen.  

EAT-Lancet Kommissionens råvarefordeling er 
beregnet til at kunne imødekomme hele verdens 
befolkning uanset indkomstniveau i forhold 
til kalorie og næringsstofindtag. Derudover er 
diæten testet op imod klimaudlednings-ækviv-
alenter for de angivne råvarer og bidrager, hvis 
overholdt, aktivt til indfrielse af klimamålene i 
Paris-aftalen.

Forståelsesrammen 

Denne består af en holistisk forståelse af en bære-
dygtig fødevareproduktion, der både tager hensyn 
til klima og miljø for at sikre mest mulig biodiver-
sitet, anvendelig landbrugsjord, rent grundvand 
samt mest mulig mindskelse af klimamæssige 
påvirkninger.      

Det vil sige, at den nuværende højintensive pro-
duktionsform ønskes ændret til en mere divers og 
resilient produktionsform, som i højere grad tag-
er udgangspunkt, hvad der kan dyrkes og produc-
eres på naturens, miljøets og klimaets præmiss-
er – indenfor de planetære grænser.  
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Kilde: Our World in Data

Et mere bæredygtigt   
fødevaresystem
 
For at skabe et mere bæredygtigt fødevaresys-
tem, hvor der produceres nok mad indenfor de 
planetære grænser, skal verdens kødproduktion 
og dermed kødforbrug mindskes drastisk, og 
fødevareproduktionen skal arealmæssigt fylde 
væsentlig mindre.    
  
Det skal den fordi lige netop den animalske pro-
duktion er årsag til afbrænding af regnskov for 
at give plads til foderproduktion, hvilket giver et 
dårligt C02-regnskab, samt at kød og mejeri-pro-
duktion er en ineffektiv måde at producere føde 
på i forhold til grøntsagsdyrkning. 

Mindre eftespørgsel
efter kød  
 
For at ændre fødevareproduktionen drastisk skal 
der ske ændringer i efterspørgslen. Det betyder, 
at særligt forbrugere i den vestlige verden skal 
spise langt mindre kød, end det er tilfældet i dag.  
Den ændring kan de professionelle køkkener gå 
foran i.

Den globale 
fødevareproduktion
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838 mio. 

måltider sælges årligt fra mere end 22.000 
enheder fordelt på offentlige og private aktører. 

Kilde: Landbrug & Fødevarer: Foodservice er fremtidens fødevaremarked, April 2019

Food service-branchen

Stabil vækst over 10 år  

Food service-branchen består af både private og 
offentlige aktører, og der er store forskelle på 
de enkelte aktører på markedet. Den private del 
havde i 2016 en markedsandel på 72 pct. af de 
serverede måltider, mens den offentlige del stod 
for en andel på 28 pct.  

For den private food service-branche er det i høj 
grad restauranter, der dominerer fordelingen af 
måltiderne, med en andel på 57 pct., efterfulgt 
af fast food-restauranter, der står for knap en 
fjerdedel. Restaurationsbranchens samlede salg 
i Danmark er i løbende priser steget med 54 pct. 
fra 27,8 mia. kr. i 2009 til 42,7 mia. kr. i 2017.

De professionelle køkkener 
som foregangsmænd  

I forhold til omlægning til en mere klimavenlig 
og bæredygtig produktion er de professionelle 
køkkener på en række områder de mest logiske 
foregangsmænd:

• Hvert køkken laver mange måltider hver 
dag. Ved at eks. en køkkenchef hos en mel-
lemstor frokostleverandør ændrer adfærd, 
kan tusindvis af måltider påvirkes hver 
dag med en målrettet indsats.  

• Mange af spisestederne – særligt i de større 
byer - oplever allerede i dag en efterspørgsel 
fx fra virksomheder, der ønsker en mere bære-
dygtig profil af CSR-hensyn. Motivationen og 
efterspørgslen er der derfor allerede, men 
de konkrete løsninger mangler.  

• Der findes allerede en betydelig basal køk-
kenfaglighed, der kan bygges videre på. 
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Kapitel 2

METODIK &  
ARKETYPER



Metodik & Arketyper

Metodik  

Rapporten er en eksplorativ undersøgelse af indkøbene hos 10 restaurationer ud fra den tese, at ind-
købene vil afsløre, hvor de største bæredygtighedspotentialer findes, og hvordan branchen og de enkelte 
restaurationer tager skridt mod mere bæredygtige indkøb og større ansvar for udviklingen af fødevare-
systemet.

Der er derfor blevet undersøgt indkøb fra én vintermåned i 2019, hvor andelen af økologi, danskproduc-
eret og indkøb af sæsonvarer er kortlagt, ligesom fordelingen mellem grønt og kød er blevet undersøgt.

Arketyper
Råvareanalysen har forholdt sig til 10 restaurationer i Værdikædegruppe C ”Fra Græs til Gæst” samt i 
puljen af REGA-medlemmer. Restaurationerne er fordelt ud på de af projektet tildelte fire arketyper.

2 3

Restaurant Quick-service
restaurant

Café & Bar Storkøkken

23

VÆRD AT BEMÆRKE:

Undersøgelsens resultater er ikke bedre end 
de data, det er lykkedes at indsamle. Det har 
været en udfordring at indsamle data samt 
at mange oplysninger manglede fra lever-
andørernes side særligt ift. oprindelse, der er 
en vigtig parameter ift. bæredygtighedspo-
tentiale.

10
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Datasæt & Analyseområder

Datasæt  

Til råvareanalysen er rekvireret leverandørover-
sigter over alle produkter med parametrene: 
 
• råvare/navn
• producent/brand
• fødevaregruppe
• antal købte kg total
• antal købte kg økologisk
• pris 
• oprindelsesland (landekode)  

For at sikre at datasættet indeholdt det fulde 
overblik over restaurationernes indkøb i den ud-
valgte måned, rekvireredes også en liste over 
alle restaurationernes leverandører i den pågæl-
dende måned.      
 
Det kan dog, trods forsøg på det modsatte, ikke 
garanteres, at alle deltagende restaurationer har 
leveret det totale overblik over leverandører. Den 
leverede data stammer derudover fra forskellige 
leverandørkilder med forskelligartede dataform-
ater og procedure for detaljegrad, hvorfor en vis 
grad af fejlmargin må medregnes. 

Endelig skal det bemærkes, at oprindelsesland 
ikke altid handler om, hvor råvarerne har været 
produceret, men nogle gange angiver, hvor de er 
blevet processeret. 

Analyseområder  

På baggrund af tidligere råvareanalyser i food 
service-sektoren og en gennemgang af data-
landskabet tilgængeligt fra de større grossist-lev 
erandører er følgende analyseområder udvalgt 
til råvareanalysen i Værdikædegruppe C.  
 

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
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EN KORTERE OG MERE 
BÆREDYGTIG VEJ FRA 
GRÆS TIL GÆST 
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Bæredygtighed

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

Ændring af fødevaresystem 
      
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 vok-
sende befolkning. Men vores fødevaresystem er 
formet af vores forbrug, og fødevareraktørernes 
forventninger til vores fortsat stigende efterspørg-
sel.       
 
For at kunne ændre systemet, er det derfor nød-
vendigt at igangsætte en større ændring af vaner 
og adfærd både i fødevareservicesektoren og i de 
private hjem. 

Nyeste forskning indenfor bæredygtige diæter 
har specielt fokus på råvarefordelingen og 
råvaremængder. Således kan der med fordel her 
drages en direkte kobling til det overordnede 
indkøb i et givent køkken, og sammenlignes med 
anbefalinger fra EAT-Lancet rapporten for at 
vurdere et potentiale for ændret råvarefordeling. 

Potentiale for forbedring 
      
Nedenstående figur er lavet på baggrund af 
EAT-Lancet Kommissionens “Planetary Health 
Diet” og viser den anbefalede vægtfordeling af 
råvaremængderne i et dagligt indtag for en sund og 
rask person over 5 år.    
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sammenligning viser nedenstående figur for-
delingen af det samlede indkøb på 81,4 tons for 
alle restaurationerne som gruppe. Det fremgår, 
at selvom andelen af grønt er høj, er der et poten-
tiale for at reducere kødmængden og øge andel-
en af særligt grønt og bælgfrugter.

Grøntsager; 300; 23%

Kartoffel of casava; 
50; 4%

Bælgfrugter; 75; 6%

Frugt; 200; 15%

Nødder; 50; 4%

Cerealier; 232; 17%Okse, lam, gris; 14; 
1%

Fjerkræ; 29; 2%

Mælk ell. Mælke-
ækvivalenter; 250; 

19%

Æg; 13; 1%
Fisk; 28; 2%

Umættet fedt; 40; 3%

Mættet fedt; 11,8; 1%
Sukker; 31; 2%

EAT lancets Planetary Health Diet
(Standardværdier*) (gram; procent) 



Tonnage, pr. restauration (kg) 
       

Tonnage, pr. Arketype (kg)  
      

17372
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Restaurant Quick service restaurant Café Storkøkken

Samlet mængde indkøb 
for én vintermåned

14



Fordeling på fødevaregrupper  

På grafen fremgår fødevarefordelingen fordelt på de 10 restaurationer, hvor man dels kan se, at de samlet 
bidrager til en høj andel af grønt, og forholdsvis høj andel af kød, men også at der er markante forskelle 
mellem de 10 restaurationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordeling på fødevaregrupper - Arketyper 
 
Når man kigger på 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 restauran-
terne som samlet gruppe ligger lavest.
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70%

80%

FrugtGrønt Cerealier Kød Mejeri Æg FiskSkaldyr OlieFedt Drikkevarer Øvrige
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Restaurant Quick service restaurant Café Storkøkken

Fødevarefordeling
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God fordeling af 
frugt & grønt
 
EAT-Lancet kommissionen anbefaler en høj an-
del af grøntsager og bælgfrugter til fordel for 
frugt. Råvareanalysen har her vist, at restaura-
tionerne samlet set har et relativt lavt forbrug 
af frugt, hvilket passer godt overens med, at der 
ikke er meget frugt tilgængeligt i Danmark i vin-
termånederne.     
 

Stort potentiale for mindre kød  

Når vi kigger koncentreret på proteinfordelingen fra EAT-Lancet rapporten, så anbefaler de, at hovedpar-
ten af proteiner indtages i form af bælgfrugter.

Sammenligner man med de konkrete indkøb fremgår det tydeligt, at andelen af kød er langt større end 
anbefalet, og der er klart bæredygtighedspotentiale for dels mere fisk og flere bælgfrugter. Der er dog 
store forskelle internt mellem de deltagende restaurationer. 

Proteinfordeling, Eat Lancet  
      

Proteinfordeling, Arketyper  
     

Grøntsager
76%

Bælgfrugter
9%

Frugt
12%

Nødder
2%

Plantefars/drik
1%

Bælgfrugter+nødder
64%

Kød
22%

Fisk
14%

Bælgfrugter+nødder
25%

Kød
68%

Fisk
7%

Hvad viser tallene?



Økologiandel pr. fødevaregruppe

Økologiandelen fordelt på fødevaregrupper viser, at der er stort indkøb af økologisk mejeri og æg. Den 
meget lave økologiandel på kød afspejler både, at der er store prisforskelle mellem konventionel og økol-
ogisk kød, samt at der her er et stort dyrevelfærds- og bæredygtighedspotentiale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den enkelte restaurations økologiprocent

Med en samlet gennemsnitlig økologiandel på 20 pct. ligger gruppen ikke særligt højt, men der er dog 
store individuelle forskelle. Her vejer det tungt, at det er et af storkøkkenerne, der har en meget lille øko-
logiandel og derfor trækker gennemsnittet ned, når der udregnes gennemsnit. 

Økologiandel

17



18

Ikke oplyst (kg.); 
37714; 45%

Danmark; 21711; 
26%

Udenfor Danmark; 
24531; 29%

* https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk

Oprindelse

Oprindelse

For at finde potentialet for at indkøbe mere 
bæredygtigt og skabe forbindelse mellem græs 
og gæst er det undersøgt, hvor meget der ind-
købes indenfor og udenfor Danmark. 
 
Samlet set er det mest i øjenfaldende, at det har 
været vanskeligt at få oplyst varernes oprin-
delsesland. Det kan dog skyldes, at det ikke 
oplyses på faktura. Det kan være, at restaura-
tionerne har haft viden om, hvorvidt varerne var 
danske eller ej i indkøbsøjeblikket. 

Kategorisering kaster lys på restaurationernes 
globale produktionsaftryk, og afdækker andelen 
af danske råvarer (Danmark og omegn) sam-
menlignet med andelen af råvarer fra udlandet. 

Forskellige  niveauer af   
certificeringer & standarder

Når man ser på bæredygtighed og oprindelse 
skal man være opmærksom på niveauer af 
udenlandske råvarers miljø- og evt. klimacertifi-
ceringer og standarder i produktionsforholdet og 
landenes kapacitet til at håndhæve disse certifi-
ceringer og standarder.     
     
Det er vigtigt at bemærke, at transport af fødevar-
er på tværs af råvaregrupper kun udgør ca. 10 pct. 
af råvarens CO2 aftryk. Transport af uforarbejdet 
frugt/grønt udgør ifølge CONCITO* i mange til-
fælde over 50 pct. af råvarens CO2 aftryk og er 
derfor ikke ubetydelig i denne varekategori.  
     
Dog har frugt/grønt et lavt klimaaftryk sammen-
lignet med andre råvaretyper.
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Et mere bæredygtigt   
fødevaresystem

Alle grøntindkøb har været vurderet ud fra om det 
har været i dansk sæson (jf. sæsonopdeling udar-
bejdet af Landbrug og Fødevarer). Af tabellen 
fremgår det, at der er indkøbt i alt 33,7 tons frugt 
og grønt. Heraf er 19,2 tons ikke i dansk sæson. 
Derudover fremgår det, at af de 14,5 tons, der var 
indkøbt i dansk sæson, var de 8,4 tons desuden ind-
købt i Danmark.      

Det giver samlet et potentiale for et langt større 
indkøb hos danske producenter i sæson. Brugen af 
lokale, danskproducerede råvarer forkorter vejen 
mellem produkt og gæst og fordrer ikke bare en 
reduktion i transport, men også en styrkelse af et 
mere biodiverst dansk landbrug i kraft af en øget 
efterspørgsel.      
 
Den kortere varekæde gør det muligt i højere 
grad at af-anonymisere vores fødevarer, sådan 
at vi er i stand til at forstå råvarernes klima-og 
miljømæssige fodaftryk og danne grundlag for en 
klogere efterspørgsel af bæredygtige fødevarer.

Dansk Sæson 
Frugt & Grønt
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Anbefalinger

På kort sigt  

Hvad den enkelte restauration skal gøre vil 
være helt individuelt, så ambition og konkrete 
tiltag giver mest mulig mening for både ledelse 
og medarbejdere. Her er dog en række anbe-
falinger og mulige tiltag, som er udarbejdet på 
baggrund af de indsamlede indkøbsdata: 

• Bevidsthed i restaurantionen om, hvordan 
man ønsker at arbejde med bæredygtighed 
– hvorfor sætter man noget på menu-
kortet? 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 prior-
iter det kød, der er produceret mest bære-
dygtigt. Skru samtidigt op for grøntsager 
og bælgfrugter.

• Tag en principbeslutning om, hvilke frugter 
og grøntsager man vil prioritere. Eks. at 
købe ind i dansk/europæisk sæson, og und-
gå 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 bære-
dygtigt alternativ til de eksotiske import-
erede 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 bære-
dygtighed, samt forståelse for, hvorfor det 
er vigtigt at ændre adfærd og efterspørg-
sel. Samtidigt giver den en forståelse for 
sæson og hvorfor det skal prioriteres at 
købe lokalt.
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På lang sigt  

Der er meget den enkelte restauration kan begy-
nde på med det samme, men der er også tiltag 
af mere strukturel karakter, der bedre vil kunne 
løftes i flok. Anbefalingerne er skitser, som det 
foreslås at arbejde videre med i det kommende 
projektarbejde:

• Etablering af samarbejde med lever-
andørerne (grossisterne) om en tydelig-
ere markering af oprindelsesland, så der 
er større fokus på, hvad der er i sæson 
sideløbende med en aftale om, at lever-
andørerne indgår i flere samarbejder med 
mindre, lokale producenter, som har brug 
for rygstød til at fastholde en bæredygtig 
produktion. 

• En form for måling giver fokus og motiva-
tion for den enkelte og sammenlignings-
grundlag på tværs. Der er allerede ve-
ludviklede certificering i Danmark, eks. 
økologimærkning og dyrevelfærd.  
Derudover kunne det være interessant 
i fællesskab at blive enige om en bære-
dygtighedsmåling, 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 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 produ-
center, 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.
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