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Nærværende rapport er udgivet i regi af Netværk 
for Fremtidens Planteproteiner i Danmark. Net-
værket ligger under Plantebaseret Videnscenter 
og drives af Dansk Vegetarisk Forening. I 2020-
2021 er netværket blevet støttet af Grønt Udvik-
lings- og Demonstrations Program (GUDP) under 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Netværket har ved udgangen af 2021 over 130 
deltagere fra mere end 105 forskellige virksom-
heder, tænketanke, vidensinstitutioner, råd og 
organisationer, som deler viden og erfaringer – 
lige fra dyrkning af nye afgrøder til forarbejdning, 
markedsføring og adfærdsændringer – for at 
fremme udviklingen og produktionen af plante-
baserede fødevarer i Danmark fra jord til bord. 

I løbet af projektperioden er der afholdt i alt 16 
netværksmøder, seminarer, webinarer og konfe-
rencer rundt om i landet og online. Aktørerne i 
netværket deltager alle med det formål at bidrage 
til udvikling af fødevareerhvervet, herunder også 
blive opmærksomme på eventuelle begrænsnin-
ger og muligheder, som fødevareerhvervet ople-
ver, men som kræver, at andre aktører handler 
– eksempelvis behov for ny forskning, behov for 

ændringer i lovgivning, behov for holdningsæn-
drende kampagner fra organisationer, etc.

Netværket har været en stor succes ved at in-
spirere mange aktører til at engagere sig i udvik-
lingen af fremtidens plantebaserede fødevarer, 
og det var dermed også en væsentlig faktor i, at 
Folketinget i den landbrugsaftale, som blev ind-
gået i oktober 2021, besluttede at afsætte bety-
delige midler til plantebaseret udvikling. Det er 
derfor glædeligt, at netværket fortsætter i 2022 
med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug, 
hvilket også betyder et endnu stærkere fokus på 
økologi.

Nærværende rapport sætter fokus på udvalgte 
nøgletemaer, som netværket har beskæftiget sig 
med gennem projektperioden. 

I regi af netværket er der også udarbejdet syv in-
spirationspapirer og udgivet fire andre materia-
ler, blandt andet om fermentering, navngivning, 
offentlige køkkener, fødevaresikkerhed for bælg-
frugter og meget mere. Disse er, foruden udta-
lelser fra netværksdeltagere, oplistet med hyper-
links sidst i rapporten.

INDLEDNING

Dialog på Folkemødet i regi af netværket
Foto: Joshua Tree
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Plantebaserede fødevarer kan indeholde følgende råvarer1:
  
• Frugt 

• Grøntsager 

• Bælgplanter 

• Kornprodukter

• Frø 

• Nødder 

• Tang

• Andet – f.eks. græs o.l. 

DEFINITION PÅ PLANTEBASEREDE FØDEVARER 

Desuden kan svampe, alger og mikroorganismer 
frembragt ved hjælp af fermentering indgå i plan-
tebaserede fødevarer.

Plantebaserede fødevarer kan både være uforar-
bejdede og forarbejdede.

Drejer det sig om et plantebaseret produkt, så er 
det et produkt, som består 100 % af planter, uan-
set om det er forarbejdet eller ej.

Et plantebaseret måltid forstås til gengæld nor-
malt som et måltid, der tager udgangspunkt i 
planter, som er fortrinsvis hele og uforarbejde-
de, men hvor der eventuelt kan serveres noget 
animalsk som tilbehør2. Med hele planter menes, 
at disse ikke er blevet separeret til eksempelvis 
protein, stivelse eller olie.
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HVORFOR SKAL VERDEN UUNDGÅELIGT  
PRODUCERE OG SPISE MERE PLANTEBASERET?

Fra 2006 frem til 2020 er der produceret en ræk-
ke rapporter, som på forskellig vis adresserer 
den animalske sektors rolle i udledningen af driv-
husgasser og andre miljøproblemer, vi står over-
for, og hvordan kostforandringer henimod flere 
planter er en afgørende løsning. 

Allerede tilbage i 2006 udgav FN’s Fødevare- og 
Landbrugsorganisation (FAO) rapporten ”Live-
stock’s Long Shadow: Environmental Issues and 
Options”3, som undersøgte de miljø- og klima-
mæssige påvirkninger fra den animalske sektor. 
Rapporten påpegede, at den animalske sektor 
globalt set er en af de to til tre vigtigste kilder til 
de alvorligste miljøproblemer på alle niveauer fra 
lokalt til globalt. 

Den animalske sektor er blandt andet en central 
kilde til vandforbrug, vandforurening, skovryd-
ning og udryddelse af dyre- og plantearter. Den 
står samtidig for udledningen af 14,5 % af alle 
menneskeskabte drivhusgasser4. De 14,5 % for-
deler sig sådan, at cirka 7 % skyldes, at drøvtyg-
gere som kvæg og får udleder meget metan, og 
at der frigives lattergas fra gylle. Cirka 5,5 % skyl-
des produktionen af foder til landbrugsdyr.

Også rapporten Global Resources Outlook 20195 
peger på, at en mindre animalsk produktion er 
fuldstændig afgørende for at bremse både kli-
maforandringer og tab af biodiversitet samt sik-
re ferskvand til klodens befolkning. 

Animalske fødevarer er en ineffektiv måde at 
bruge ressourcerne på i en verden, hvor knap 
800 millioner mennesker går sultne i seng hver 
dag. Den ineffektive produktionsform, hvor fo-
derproduktionen alene optager enorme arealer, 
blokerer samtidig for den genskovning, der skal 
til for at bremse klimaforandringerne. 

I 2018 udgav forskere fra blandt andet Princeton 
University6 en beregning, som viste, at hvis det 
tabte potentiale for skov (COC) indregnes i for-
skellige kostformers klimabelastninger, lander 
klimabelastningen for en typisk nordeuropæers 
kost på knap 9 ton CO2 om året – mere end tre 
gange så meget som det tal, der normalt regnes 
med.

I 2020 blev der udgivet endnu et studie fra blandt 
andet New York University og Harvard Universi-
ty7, som regnede på, hvor mange års samlede 
globale udledninger af drivhusgasser, der ville 
kunne neutraliseres, hvis landbrugsarealerne i 
videst muligt omfang kan omlægges til CO2-op-
sugende skov.

Forskerne nåede frem til, at man, afhængigt af 
graden af vegetarisk kostomlægning, kan neu-
tralisere et sted mellem 99 procent og 163 pro-
cent af menneskehedens resterende CO2-bud-
get, svarende til 9 til 16 års samlede globale 
udledninger, hvilket er afgørende, hvis vi skal nå 

Beregninger viser, at en stor del af klodens menneskeskabte  
drivhusgasser kan opsuges via genskovning, hvis landbrugsarealet reduceres 

- dette vil kræve en markant kostomlægning

CO2



6

målet om at bremse klimaforandringerne, så vi 
ikke overskrider målet på maksimalt 1,5 grader i 
globalt gennemsnitlig temperaturstigning.

Biologen Simon Fairlie har i bogen Meat: A Be-
nign Extravagance8 vurderet, at der bæredygtigt 
kan produceres cirka 12 kg kød om året per ver-
densborger i 2050 (foruden 26 kg mælk). Altså 
cirka 30 % af det nuværende globale kødforbrug 
og cirka 15 % af det nuværende danske kødfor-
brug. Hans udregning baserer sig på FAO-tal og 
går på, hvor meget kød der kan produceres, hvis 
man kun baserer produktionen på restprodukter 
fra den øvrige produktion, altså f.eks. koblerne 
i majs, diverse grøntsagsskræller, halm, osv., 
samt græsning på arealer, hvor der ikke kan dyr-
kes mad til mennesker. Dermed sikrer man, at 
der ikke spildes dyrkbare arealer på foderproduk-
tion, hvor vi har behov for de arealer til andre og 
vigtigere formål.

Hollandske forskere fra Wageningen University 
har regnet ud, at en kost, hvor cirka 12 % af pro-
teinerne kommer fra animalske fødevarer, er op-
timal i forhold til at udnytte klodens arealer bedst 
muligt. Beregningen er publiceret i The Internati-
onal Journal of Life Cycle Assessment i 20159.

Schweiziske forskere har, i samarbejde med kol-
legaer fra Skotland og Østrig, regnet på, om ver-
den kan brødfødes økologisk. De når frem til, at 
det kan lade sig gøre, hvis den animalske andel 
af proteiner i kosten reduceres fra globalt i snit 
pt 38 % til 11 %, dvs. cirka det samme resultat 
som ovenstående artikel fra Wageningen. Altså 
godt og vel 30 % af det nuværende forbrug. De-
res beregning er publiceret i det videnskabelige 
tidsskrift Nature Communications i 201710.

I januar 2019 udkom EAT-Lancet Kommission- 
ens rapport11 med anbefalinger til, hvad der reelt 
er en sund kost, og hvordan vi sikrer et bæredyg-
tigt fødevaresystem, som holder sig inden for de 
ressourcer, som er tilgængelige på kloden. Det vil 
sige hvad og hvor meget, vi kan spise, hvis ma-
den skal være nærende og sund, samtidig med at 
der kan produceres mad til alle. Kommissionen 

bestod af et hold af verdens førende forskere in-
den for ernæring og bæredygtig fødevareproduk-
tion. På baggrund af en omfattende gennemgang 
af den videnskabelige litteratur nåede forskerne 
frem til at anbefale en kost, som tager udgangs-
punkt i fuldkorn, grøntsager, frugt, bælgfrugter, 
nødder, kerner, frø og vegetabilske olier.

Derudover har forskerne beregnet, hvor meget der 
kan spises af animalske fødevarer, på en måde så 
det stadig er bæredygtigt og sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Der er naturligvis regionale forskelle, 
men som globalt gennemsnit er der plads til, at 
hvert menneske hver dag indtager 14 gram rødt 
kød, 29 gram fjerkræ, 28 gram fisk og 250 gram 
mælkeprodukter. Dette indtag af kød (inkl. kylling 
og fisk) er godt en tredjedel af det nuværende dan-
ske kødindtag, og for mælkeprodukter er det cirka 
halvdelen. Samtidig bør indtaget af vegetabilske 
fødevarer ifølge forskerne øges markant. For ek-
sempel skal indtaget af bælgfrugter per dansker 
mangedobles.

I en europæisk kontekst har Institute for Europe-
an Environmental Policy (IEEP) udgivet rapporten 
”Net-Zero Agriculture in 2050: How to get there”12. 
Den regner på forskellige scenarier for, hvilken 
omstilling landbruget skal igennem for at sikre, at 
denne industri når en netto-udledning på nul. Her 
tager de højde for både en reduktion i udledningen 
fra landbruget, men også optag af CO2 i skov. Rap-
porten har kigget nærmere på 60 relevante scena-
rier for vores fremtid fra 18 forskellige studier. I det 
følgende gengives kort to af disse scenarier. 

Det ene scenarie reducerer med 46 %. Det forud-
sætter, at EU er selvforsynende med mad, at ka-
lorieindtaget reduceres med 10 % per EU-indbyg-
gere, at kødindtaget reduceres med 75 %, og at 
kun 10 % af kødindtaget stammer fra drøvtyggere. 
Endvidere at fodereffektiviteten forbedres med 40 
% for den intensive produktion og med 20 % for 
dyr, der græsser, samt at udbyttet af afgrøder ge-
nerelt øges med 40 %, og at affaldsprodukter fra 
landbruget udnyttes langt bedre end i dag. Der er 
således mange forudsætninger, der skal falde på 
plads blot for at reducere med 46 %. 
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Den helt store reduktion kommer i det scenarie, 
hvor ovenstående kombineres med, at det land, 
som frigives, anvendes til at rejse skov og skabe 
permanente græsområder, og at disse arealers 
CO2-optag indregnes. Dermed når den samlede 
klimaforbedring op på hele 81 %.

Lektor i afgrødevidenskab ved Københavns 
Universitet, Christian Bugge Henriksen13, har 
desuden regnet på, hvad et fuldt ud implemen-
teret EAT-Lancet-scenarie vil betyde i en dansk 
sammenhæng. Det vil, hvis genskovningen på 
sparede landbrugsarealer medregnes (ligesom 
det også gøres i IEEP-beregningen), betyde en 
reduktion i klimabelastningen på op mod 86 % i 
forhold til nu, samt et markant fald i især svine-
produktionen.

IEEP’s og lektor Christian Bugge 
Henriksens beregninger understre-
ger således begge, at en markant 
kostomlægning og landbrugsom-
lægning er afgørende, hvis vi skal 
gøre os nogen forhåbninger om 
klimaneutralitet.

Den 7. januar 2021 fik Danmark nye officielle kost-
råd som både tager hensyn til sundhed og klima. 
10 kostråd blev til 7, og overskriften lyder ’Spis 
planterigt, varieret og ikke for meget’14. Som no-
get helt nyt nævnes bælgfrugter direkte i kostrå-
dene, som også opfordrer til, at vi spiser mindre 
kød (højst 350 gram om ugen) og flere bælgfrug-
ter (100 gram om dagen). De nye kostråd base-
rer sig på DTU Fødevareinstituttets anbefalinger 
og EAT-Lancet Kommissionens rapport fra 2019. 
DTU’s kostundersøgelser, som senest er gennem-
ført i 2010-2013, viser, at danskerne i gennemsnit 
spiser ca. 72 kg kød om året. Hvis danskerne skal 
følge de nye kostråd, så vil det betyde, at dan-
skerne skal reducere deres indtag af kød meget 
kraftigt. Det, som i høj grad skal erstatte kødet, er 
bælgfrugter. 

I februar 2021 udgav Fødevareministeriet en be-
regning, foretaget af Københavns Universitet, af 
de potentielle sundhedsøkonomiske gevinster 
ved de nye kostråd. Den nye beregning viser, at 
gevinsten, hvis alle danskere spiser efter de nye 
kostråd, er på over 20 milliarder kroner årligt15. 
Sammenholdes den danske beregning med et in-
ternationalt studie fra Oxford University16 fra 2016, 
hvor en vegetarisk kost, sammenlignet med at føl-
ge de officielle kostråd, øger den sundhedsøkono-
miske gevinst med 32 procent, mens en vegansk 
kost øger gevinsten med 45 procent, antyder det, 
at gevinsten muligvis kunne blive endnu større, 
hvis kosten blev endnu grønnere end kostrådene. 
I Danmark ville det svare til, at gevinsten stiger fra 
20 til mellem 26 og 29 milliarder kroner årligt.
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Afsætningen af plantebaserede fødevarer både 
på det danske og internationale marked er cen-
tralt for at skabe vækst for dette marked og 
herigennem tiltrække flere investeringer og sik-
re jobskabelse. Det er derfor relevant at se på 
forskellige markedsprognoser, som beskriver 
denne udvikling, inden vi sidst i rapporten ser 
nærmere på, hvilke barrierer som eksisterer for 
udviklingen.

En lang række analysebureauer har udarbejdet 
internationale prognoser for det plantebasere-
de marked globalt. Disse forudser, hvordan det 

plantebaserede marked forventes at udvikle sig 
globalt i perioden 2020-2030 og 2020-2050.

På tværs af alle prognoser ses der en markant 
stigning på markedet for plantebaserede fødeva-
rer. Der lader til at være en bred konsensus om, at 
udviklingen vil stige støt i første del af 2020’erne, 
hvorpå den vil begynde at accelerere stejlt sidst i 
2020’erne – og endnu stejlere efter 2030 og frem 
mod 2050, hvilket vi har illustreret ved at opdele 
grafikken i to (se nedenfor), da man ellers knap 
nok ville kunne se stigningen frem mod 2030, 
fordi den blegner i forhold til stigningen derefter.

PROGNOSER FOR FREMTIDENS MARKED
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Figur 1: Markedsprognoser for det plantebaserede marked globalt – frem mod 2030. DVF 2021. 
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Den amerikanske tænketank RethinkX17 forud-
ser, at en stor del af den animalske produktion 
fra levende dyr er forsvundet om 10-15 år. Det 
gør de, fordi tænketanken vurderer, at alternative 
proteinkilder (fra laboratorier og planter) vil være 
billigere og således blive foretrukket af ingredien-
sindustrien, som er en vigtig kilde til afsætning af 
produkter fra dyr i dag. Dvs. selvom forbrugerne 
ikke efterspørger alternativerne, så vil industrien 
foretrække alternativerne i alle de produkter, hvor 
det blot er en ingrediens og ikke et fuldt produkt. 

Det vil samlet set gøre den intensive animalske 
produktion mindre rentabel. 

RethinkX vurderer desuden, at “halvdelen af de 
1,2 mio. arbejdspladser i amerikansk oksekøds- 
og mejeriproduktion og deres tilknyttede indu-
strier vil gå tabt inden 2030 og stige mod at 90 
% tabes inden 2035. Den nye amerikanske præ-
cisionsfermenteringsindustri vil skabe mindst 
700.000 job inden 2030 og op til 1 mio. jobs in-
den 2035”18.

Figur 2: Markedsprognoser for det plantebaserede marked globalt – frem mod 2050. DVF 2021
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En af de ting, som blandt andet kommer til at 
have indflydelse på, hvor tæt prognoserne ram-
mer på virkeligheden, er omfanget af investerin-
ger, den teknologiske udvikling og ikke mindst de 

strukturelle tiltag, som iværksættes i Danmark 
og globalt for at overkomme de barrierer, som 
pt. findes. Som nævnt ser vi nærmere på sidst-
nævnte i den sidste del af nærværende rapport.
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Ser vi nærmere på omfanget af investeringer 
globalt, som kan anses som et pejlemærke for 
udviklingen indenfor plantebaserede fødeva-
rer, så offentliggjorde Good Food Institute (GFI) 
i maj måned 2021 deres årlige ’State of the In-
dustry’-rapport19. Her fremgår det, at der i 2020 
blev investeret 2,1 milliarder USD, over 13 mil-
liarder kroner, i plantebaserede virksomheder. 
Dertil kommer yderligere seks milliarder kroner 
investeret i virksomheder, som producerer andre 
alternativer til kød fra dyr (fermentering og labo-
ratoriekød). Til sammenligning blev der i hele pe-
rioden 2010-2019 investeret 2,3 milliarder USD 
i plantebaserede virksomheder – altså var det i 
2020 cirka samme beløb på ét år, som der inden 
da var blevet investeret på ti år. 

Selvom Beyond Meat og Impossible Foods er de 
mest omtalte plantebaserede virksomheder glo-
balt, var der alene i USA i 2019 over 150 plante-
baserede fødevarevirksomheder, som bidrog til 
den nye industris vækst. GFI peger i øvrigt på, at 
mange plantebaserede virksomheder før eller si-
den bliver opkøbt eller solgt for meget betydelige 
beløb. De seneste fem år er dette sket for tyve 
plantebaserede virksomheder, heraf er de fleste 
blevet opkøbt af andre virksomheder. Et af de 
mest kendte eksempler er producenten af plan-
tedrikke, WhiteWave Foods, som blev opkøbt af 
Danone for hele 12,5 milliarder USD. 

Figur 3: Annual alternative protein invested capital and deal count. Good Food Institute analysis of  
PitchBook data 2021. 

Også Skandinavien kan være med i forhold til 
stor markedsværdi: Den svenske producent af 
plantedrikke Oatly blev børsintroduceret i USA i 
2021 med en anslået værdi på 10 mia. USD20.

I 2014 udgjorde markedet for plantebaserede 
kødalternativer i Danmark 400 ton, hvilket i 2019 
var steget til 1.300 ton. Frem mod 2025 forven-
tes en årlig vækst på 30 %, hvilket giver 4.900 
tons, svarende til 8 % af markedet for kød og 
plantebaserede kødalternativer tilsammen21.

I 2014 udgjorde markedet for plantebaserede 
mælkealternativer i Danmark 6.000 tons, hvil-
ket i 2019 var steget til 17.000 tons. Frem mod 
2025 forventes en årlig vækst på 25 %, hvilket 
giver 53.000 tons svarende til 8 % af markedet 
for mælk og plantebaserede mælkealternativer 
tilsammen22.

Ovenstående prognoser illustrerer alle, hvordan 
markedet for plantebaserede produkter er i ha-
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stig vækst, og hvordan det forventes at stige 
kraftigt i de kommende år. 

Investeringer og strukturelle tiltag kan medvirke 
til at styrke og accelerere denne vækst. I Dan-
mark ses sådanne investeringer med oprettel-
sen af Fonden for Plantebaserede Fødevarer i 
forbindelse med Folketingets indgåelse af land-
brugsaftalen i Danmark den 4. oktober 2021, 
som afsætter cirka 85 millioner kr. årligt i otte 
år, sammen med udarbejdelsen af en handlings-
plan for plantebaserede fødevarer (se også sidst 
i nærværende rapport).

Fødevareministeren har erklæret en ambition 
om, at Danmark skal være absolut verdensføren-
de i plantebaserede fødevarer23. Samme ambiti-
on gør sig gældende i den forsknings- og udvik-
lingsstrategi for plantebaserede fødevarer, som 
Landbrug & Fødevarer har udgivet i samarbejde 
med Dansk Vegetarisk Forening og Tænketan-
ken Frej i november 202024. 

Andre lande har dog også store ambitioner in-
denfor det plantebaserede marked, og syv lande 
har hidtil udmærket sig som en form for ’hubs’ 
for plantebaseret udvikling. Disse er USA, Stor-
britannien, Canada, Tyskland, Holland, Brasilien 
og Israel25. Mange steder drives udviklingen af 
private aktører, men statslige aktører skaber flere 
steder rammerne, ikke mindst i Holland og Israel.
Det er vanskeligt at få et fyldestgørende overblik 
over de statslige investeringer, da de spænder 
vidt – lige fra strategiske bevillinger over forsk-
ningsbevillinger til investeringer i forarbejdnings-
anlæg. Good Food Institute arbejder på at op-
bygge en global database med sådanne data.

Hvis vi skal prøve at sammenligne Danmark med 
nogle af ovennævnte ’hubs’ for plantebaseret ud-
vikling, så vil det formentlig give mest mening af 
sammenligne Danmark med Canada, Holland og 
Israel pga. deres størrelse, og fordi regeringen 
spiller en aktiv rolle her.

Canada har en stærk position på det globale 
marked for bælgfrugter og forarbejdning af dis-
se. Den canadiske regering investerer jævnligt 
større beløb i at styrke denne position, senest en 
investering i et stort forarbejdningsanlæg på ca. 
500 millioner danske kroner i juni 202026.

Invest in Holland promoverer aktivt Holland som 
hub for plantebaseret udvikling i Europa med for-
muleringer som ”en mere plantebaseret fremtid, 
hvor køderstatninger snart kan blive normen”27. 
Mange af aktiviteterne foregår på og omkring 
Wageningen University, der af Netherlands 
Foreign Investment Agency betegnes som en 
form for ”Silicon Valley” for planteproteiner. Nog-
le af de private virksomheder, som investerer ak-
tivt i faciliteter og udvikling i Holland, er Beyond 
Meat, Nestlé og Upfield.

Israel er kendt for at have en relativt højt andel 
vegetarer og veganere i befolkningen, hvilket 
også bidrager til en høj grad af udvikling af nye 
produkter og teknologier til hjemmemarkedet, 
som så senere kan eksporteres. Den israelske 
regering har etableret flere acceleratorer og inku-
batorer for fremtidens fødevarer såsom The Kit-
chen FoodTech Hub og inkubatoren Fresh Start. 
Israel har også etableret kontorfællesskaber og 
lanceret et FoodTech-community-initiativ. De har 
desuden, ifølge GFI’s gennemgang, subsidieret 
lønninger for at bringe de bedste talenter i spil, 
samt finansieret et akademisk forskningsinstitut 
med et analytisk laboratorie og nyt laboratorie-
udstyr28.

Der er således en del andre lande, som har sat-
set på plantebaseret udvikling gennem flere år 
– både i regi af statslige og private investeringer.
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PLANTEBASEREDE FØDEVARER VS.  
FERMENTERING VS. KULTIVERET KØD

Alternativerne til produkter fra dyr består på nu-
værende tidspunkt af tre overordnede udviklings-
veje: 1) plantebaserede fødevarer, 2) fermente-
ring og 3) kultiverede produkter (stamcellekød 
o.l.). Der er derfor stor debat om, hvilken af de tre 
veje, der er mest lovende på sigt.

Der foregår globalt en debat om, hvorvidt plan-
tebaserede kødalternativer eller laboratoriekød 
på sigt vil vinde de største markedsandele. Iføl-
ge en analyse fra CE Delft fra februar 202130 er 
laboratoriekød langt mindre ressourcekrævende 
end oksekød, men kræver dog en del energi og 
reducerer derfor samlet set ’kun’ det miljømæs-
sige fodaftryk til cirka en fjerdedel (sammenlig-
net med kød fra kødkvæg) og til cirka halvdelen 
(sammenlignet med kød fra malkekvæg). 

Hvis energien kommer fra vedvarende energi, 
falder klimaaftrykket dog yderligere, og det sam-
lede aftryk bliver lavere end kyllingekød. Labo-
ratoriekød er således en attraktiv klimaløsning 

På nuværende tidspunkt er det plantebaserede 
fødevaremarked stort sammenlignet med mar-
kedet for laboratoriekød, som fortsat er meget lil-
le, fordi teknologien er under udvikling og opska-
lering. Globalt investeres der betydelige beløb i 
kød dyrket i laboratorier, dog investeres der cirka 
seks gange så meget i plantebaserede virksom-
heder29. 

sammenlignet med kød fra den nuværende in-
tensive produktion af levende dyr. Selv hvis ener-
giforsyningen kommer fra vedvarende energi, er 
det miljømæssige fodaftryk fra laboratoriekød 
dog betydeligt højere end det fra plantebaserede 
produkter. 

Der er tale om et samlet miljømæssigt fodaftryk, 
hvor flere parametre lægges sammen. Som det 
fremgår, er det i forhold til global opvarmning, 
luftforurening og human toksicitet, at laborato-
riekød belaster markant mindre end konventio-
nelt kød, men også på disse parametre belaster 
laboratoriekød stadig væsentligt mere end plan-
tebaserede produkter. 

Figur 4: Alternative protein investment summary, 2010-2020. Good Food Institute analysis of PitchBook data 
2021. Kategorien ’cultivated’ betegnes på dansk typisk som laboratoriekød, så det har vi også valgt her. 
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Figur 5: Environmental single score. Cultivated meat (CM) compared to ambitious benchmark for conventional 
products. CE Delft 2021. Ressourceforbrug for plantebaserede alternativer, tofu og laboratoriekød sammen-
lignet med kød fra dyr. De to forskellige tal for CM er for hhv. vedvarende energi (sust.) og konventionel energi 
(conv.). 

I en verden med knappe ressourcer, forventet 
10 milliarder munde der skal mættes i fremti-
den, pres på miljøet og biodiversiteten, og hvor 
klimaforandringer skal forebygges, er det derfor 
et åbent spørgsmål, hvilken rolle laboratoriekød 
kommer til at spille på langt sigt. Det kan meget 
vel være, at det har en vigtig rolle at spille i for-
hold til at sikre en omstilling for de borgere, som 
ønsker et produkt, der er mest muligt identisk 
med originalen. Men der må forventes betydeli-
ge landvindinger indenfor de næste generationer 
af plantebaserede fødevarer i de kommende år, 
så de ligeledes fremstår mere og mere identi-
ske med originalen. For et landbrugsland som 
Danmark vil plantebaserede produkter umiddel-
bart kunne anses som mere attraktive at satse 
på end laboratoriekød, fordi det må formodes at 
give primærproducenterne større ejerskab over 
produkternes værdi. 

Herudover er Danmark kendt for økologi og rene 
råvarer, som har en højere markedsværdi. Labo-
ratoriekød vil formentlig skulle konkurrere på pris 
i forhold til kød fra dyr, og dermed er det et min-
dre attraktivt marked for et land som Danmark 
med relativt høje omkostninger. Der er desuden 
betydelige sundhedsmæssige gevinster ved 
plantebaserede kødalternativer – der kan i alt 
hentes mellem 6,5 og 20,5 milliarder danske kro-
ner om året, afhængigt af i hvor høj grad de nye 
danske kostråd følges – som man næppe i sam-
me omfang kan opnå ved at fremme laborato-
riekød; medmindre laboratoriekødet får samme 

sundhedsprofil som plantebaserede produkter.
På baggrund af de ovennævnte faktorer kommer 
laboratoriekød muligvis til at spille en rolle på 
mellemlangt sigt i Danmark, men plantebasere-
de fødevarer ser ud til både at nyde størst tillid 
blandt investorerne internationalt samt levere 
det laveste miljøaftryk – hvorfor det, på nuvæ-
rende tidspunkt, må anses som mest interes-
sant for Danmark at satse på det plantebaserede 
marked. 

Det er også værd at bemærke, at der investeres 
betydelige beløb (mere end i laboratoriekød) i 
fermentering, som har fået en renæssance. Fer-
mentering kan bidrage til udvikling af egenskaber, 
som komplementerer plantebaserede fødevarer, 
f.eks. umamismag og dannelse af B12-vitamin. 
Herudover har fermentering også spillet en be-
tydelig rolle indenfor de seneste års udvikling af 
ny nordisk mad, hvilket Danmark også kan drage 
fordel af.

Kategorien fermentering dækker i øvrigt i dag 
(og i Good Food Institutes opgørelser) over både 
klassisk fermentering (tempeh, ost, yoghurt o.l.), 
biomassefermentering (eksempelvis at man dyr-
ker svampemyselium, tørrer det og trækker pro-
teinerne ud) og præcisionsfermentering (at man 
får mikroorganismer til at være celle-fabrikker 
for særlige komponenter, f.eks. proteiner til an-
vendelse i yoghurt og æg, samt enzymer, smags-
givere, vitaminer, farvestoffer og fedtstoffer).
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FORBRUGERNE: UDVIKLING I EFTER- 
SPØRGSLEN – GLOBALT OG  NATIONALT

FORBRUGERNE GLOBALT

Der henvises jævnligt til, at der vil ske en stigen-
de efterspørgsel eller animalske produkter i takt 
med en voksende verdensbefolkning og øget vel-
stand. Især det seneste halve århundrede har der 
forekommet at være en sådan sammenhæng. 
Men det er ikke en naturlov.

Foruden de tidligere omtalte investeringer i ud-
vikling af alternativer til produkter fra dyr, har 
nogle lande iværksat politiske tiltag for at øge 
indtaget af plantebaserede fødevarer og reduce-
re forbruget af animalske produkter. Andre lande 
som f.eks. Indien har tradition for et relativt lavt 
indtag af kød, hvilket i høj grad kan tilskrives re-
ligion, sundhedsfilosofi og andre kulturelle prak-
sisser samt det faktum, at landets borgere har 
et meget stort repertoire af vegetariske retter at 
trække på.

Interessen for alternativer til kød stikker dog dybt 
på tværs af de fleste store udviklingslande. Ifølge 
en omfattende måling fra 2021 foretaget af Glo-
beScan31 blandt 27.000 forbrugere i 27 lande fin-
des der allerede i de fleste af verdens store lande 

enten et stort mindretal eller endda et lille flertal, 
som, hvis produktet har samme pris og samme 
smag, foretrækker plantebaserede kødalternati-
ver fremfor kød fra dyr. Ud af de 27 lande som 
deltog i målingen, var der i syv lande en majori-
tet som foretrak plantebaserede kødalternativer 
fremfor kød fra dyr, hvis produktet havde samme 
pris og smag. 

Det drejer sig om landene: Argentina, Brasilien, 
Kina, Indien, Mexico, Thailand og Vietnam. I de 
øvrige lande var det store mindretal, som tilken-
degav samme præference. Blandt unge er ande-
len, som foretrækker plantebaserede alternati-
ver, endnu større, så tallene ventes at forskyde 
sig til fordel for de plantebaserede alternativer i 
fremtiden.

Der er bred enighed om blandt analytikere og 
organisationer, at det er fleksitarer, som driver 
udviklingen henimod, at plantebaserede fødeva-
rer bliver mainstream, fordi der ganske enkelt er 
mange flere af dem.
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Figur 7: 4% of the global population is vegan. 
Plant-based and cultured foods: market size and 
consumer insights. Market Data Compilation. 
Proveg International 2021. 

Euromonitor32 når i en rapport fra april 2021 
frem til, at hele 42 % af forbrugerne hører til i ka-
tegorien fleksitarer, og at vegetarer og vegane-
re udgør henholdsvis 6 % og 4 % af forbrugerne 
globalt. Disse tal virker usandsynlige, eftersom 
kødforbruget i dag er højt i store dele af verden, 
og Euromonitor opstiller da også deres tal ved 
siden af tal fra to andre undersøgelser udført af 
henholdsvis IPSOS og FMCG GURUS, som når 
frem til, at der er cirka 14-20 % fleksitarer og 8-14 
% vegetarer og veganere i verden.

I Euromonitors undersøgelse fandt man i øvrigt 
også, ligesom i GlobeScan-undersøgelsen, at det 
særligt er de unge, som angiver, at de vil reduce-
re deres indtag af kød og mejeriprodukter.

Figur 6: Globescan’s 2020 Healthy & Sustainable Living Report (suvery of 27.000 people in 
general public in June 2020
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disse lande ligger mellem 26 % og 38 %. I Storbri-
tannien er tallet derimod 14 %35, hvilket er cirka 
på niveau med Danmark.

Der er dog andre europæiske lande, hvor der er 
færre fleksitarer. Af undersøgelser gennemført 
i Spanien og Portugal fremgår det, at andelen 
af fleksitarer ligger på hhv. 8 %36 og 7 %37 (An-
tallet af fleksitarer ligger væsentligt højere i 
Veganz-undersøgelsen, hvilket formentlig kan 
tilskrives hvordan disse defineres i undersøgel-
sen). I Tjekket er andelen angiveligt helt nede på 
4 %38. Andelen af fleksitarer varierer således på 
nuværende tidspunkt markant for forskellige lan-
de i Europa. 

Ser vi til sammenligning mod Asien, så udgør an-
delen af fleksitarer i Japan 32 %39 og i Singapore 
36 %40.

Figur 9: Flexitarians and reducers are more common in North-West Europe Plant-based and cultured 
foods: market size and consumer insights. Market Data Compilation. ProVeg International 2021.

FORBRUGERNE I EUROPA

Zoomer vi ind på udvalgte lande i Europa (Tysk-
land, Schweiz, Østrig, Belgien, Portugal og Dan-
mark), baseret på en undersøgelse gennemført 
af Veganz33 i 2020, så udgør fleksitarer i gennem-
snit 22,9 % af befolkningen i disse lande. Ud af de 
deltagende lande havde Østrig med 31,8 % den 
højeste andel af fleksitarer, efterfulgt af Tyskland 
med 30 % og dernæst Portugal med 28,6 %. Den 
primære motivation for fleksitarerne i denne un-
dersøgelse var sundhed efterfulgt af bæredyg-
tighed/klima/miljø.  

Sammenholder man med andre nordvestlige 
lande i Europa, f.eks. Frankrig, Belgien og Hol-
land, kan man også her se, at disse lande har en 
relativt høj andel af fleksitarer eller af det, man 
også betegner som ”reducers” – det vil sige 
personer som aktivt forsøger at reducere deres 
kødindtag34. Andelen af fleksitarer og reducers i 
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denne på 8,2 % i 2017, mens tallet i 2021 var ste-
get til 16,8 %. Hvis man udelukkende kigger på 
de 18-34-årige i samme gruppe, så er stigningen 
endnu mere markant fra 12 % i 2017 til 28 % i 
2021.  

Det danske forbrug af fødevarer vokser med ca. 
1 % årligt. Til sammenligning voksede salget af 
forarbejdede vegetariske og veganske produkter 
i Danmark fra 2017 til 2018 med næsten 40 % - 
og fra 2018 til 2019 med over 30 %42. De største 
varekategorier på det plantebaserede marked i 
Danmark er plantedrikke og færdigretter, mens 
de hurtigst voksende er plantedrikke, færdigret-
ter og pålæg.

Der er tre centrale motiver, som går igen, både 
internationalt og i Danmark. 

Globalt set er det, som har størst betydning for, 
at flere vælger en kost uden animalske produk-
ter, sundhed (41 %), dyreetik/dyrebeskyttelse (26 
%) og klima (25 %)43.

Faunalytics44 udgav en rapport i december 2021, 
baseret på borgere i USA og Canada, hvor de så 
nærmere på deltagernes motivation for at spi-
se vegetarisk eller vegansk, og hvad som har 
haft indflydelse på, at deltagerne er påbegyndt 
en kostomstilling. I deres undersøgelse var 42 
% af deltagerne motiveret af sundhed, 20 % af 
dyreetik/dyrebeskyttelse og 18 % af bekymring 
for miljø og klima. Undersøgelsen viste også, at 
den bedste måde at støtte personer, som ønsker 
at skifte til en vegetarisk eller vegansk kost, er 
at opmuntre dem til at identificere deres indre 
motivation, da undersøgelsen viste, at denne 
er mere vedholdende end en ekstern motivati-

FORBRUGERNE I DANMARK

Dansk Vegetarisk Forening og Coop Analyse41 
har siden 2017 årligt undersøgt udviklingen i 
antallet af danskere som gerne vil spise mindre 
kød, antallet af danskere som har en eller flere 
kødfrie dage om ugen samt udviklingen i antal-
let af vegetarer og fleksitarer. Herudover ser un-
dersøgelsen også nærmere på de motiver, som 
danskerne angiver som det vigtigste for at spise 
mindre kød. 

I 2021 angav 63 % af danskerne, at de ønsker 
at spise mindre kød, og blandt de 18-34-årige 
var denne andel 75 %. Ser man på udviklingen i 
antallet af danskere, som spiser vegetarisk eller 
fleksitarisk (defineret her som at disse ugentligt 
spiser mindst 3-4 vegetariske frokostmåltider 
og mindst 3-4 vegetariske aftensmåltider), så lå 

MOTIVER BLANDT FORBRUGERNE FOR AT SPISE MINDRE KØD

on. Udover at opmuntre personer til at identifi-
cere deres indre motivation, så understøtter det 
også personers transition til en vegetarisk eller 
vegansk kost at fortælle dem om alle fordelene 
ved en sådan kost – herunder sundhed, dyreetik/
dyrebeskyttelse og udfordringer i forhold til miljø 
og klima.

Også COVID-19 har skubbet til forbrugerne. En 
undersøgelse fra analysebureauet FMCG Gurus 
i 202145 viser, at 76 % af de globale forbrugere 
planlægger at spise mere sundt som et direkte 
resultat af pandemien, og at 27 % ønsker at inklu-
dere flere plantebaserede fødevarer i deres kost. 
Herudover gav 32 % af forbrugerne fra UK, USA, 
Tyskland og Sydamerika udtryk for, at de spiste 
flere veganske produkter under pandemien. Ud 
af denne andel ønskede 76 % at spise sundere, 
43 % angav, at de havde mere tid til madlavning, 
mens 41 % angav, at de havde forstået koblingen 
mellem pandemier og den animalske fødevare-
produktion46.
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I et amerikansk studie udarbejdet af GFI fra 
2019 identificeres smag som en af de mest ind-
flydelsesrige faktorer for at motivere forbrugere 
til at købe plantebaserede fødevarer, efterfulgt 
af kendskab til og tradition for plantebaserede 
fødevarer, friskhed, sundhed og ernæring samt 
pris. Mere altruistiske motiver rangerede lavt i 
denne undersøgelse47. Det er derfor vigtigt at hu-
ske på, at selvom altruistiske motiver kan have 
stor betydning for dem, der allerede spiser me-
get grønt, så er smag et af de vigtigste parame-
tre for dem, der stadig spiser mange animalske 
fødevarer. Smag er da også et parameter, som 
både producenter og køkkenprofessionelle har 
stort fokus på.

I en dansk kontekst har motiverne blandt dem, 
der har en eller flere kødfrie dage, i flere år, som 
målt i f.eks. Coop Analyse & DVF 2020, været 

På tværs af undersøgelser gennemført indenfor 
de seneste år er det tydeligt, at det er gruppen, 
der betegnes som fleksitarer, om end definitio-
nen varierer fra undersøgelse til undersøgelse, 
er den gruppe, som især driver efterspørgslen 
efter plantebaserede produkter, og det samme 

sundhed (33 %) efterfulgt af klima/miljø (27 %). 
19 % svarede dyrevelfærd, mens 16 % pegede på, 
at kød er dyrt. Blandt de 18-34-årige med kød-
frie dage var den primære faktor klima/miljø (37 
%) efterfulgt af sundhed (30 %) og dyrevelfærd 
(28 %)48. I 2021 overhalede klima og miljø dog 
sundhed som det primære motiv for befolkning- 
en samlet set for at spise mindre kød og mere 
plantebaseret blandt dem med kødfrie dage49. 
Det er således i høj grad klimadagsordenen som 
i stigende grad er med til at skubbe på, at flere 
spiser mindre kød i Danmark.

Fokuserer vi på personer som allerede spiser ve-
getarisk eller vegansk, så viser adskillige danske 
undersøgelser, at blandt veganere peger flest på 
dyreetik som den primære årsag, og blandt ve-
getarer angiver flest, at flere årsager (typisk dyre-
etik, sundhed og klima/miljø) er lige vigtige.

gælder de unge forbrugere. Transformationen 
af vores fødevaresystem og spisevaner kan med 
fordel tage afsæt i de forskellige motiver, som er 
identificeret ovenfor, om end det også er vigtigt 
at arbejde med forskellige strukturelle og ad-
færds- og nudgingmæssige tiltag (se senere). 

Figur 8: Primære motiver for at spise mindre kød og mere plantebaseret. DVF 2020.
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Bælgfrugter har en række både klimamæssige 
og sundhedsmæssige fordele, som gør dem 
oplagte at anvende i plantebaserede produkter, 
ligesom der er et stort udviklingspotentiale for 
dyrkning af disse i Danmark. Danmark står så-
ledes med en betydelig opgave, som kræver et 
tæt samarbejde på tværs af alle aktører fra jord 
og bord, hvilket Netværk for Fremtidens Plante-
proteiner har medvirket til og skal fortsætte med 
at understøtte. 

Ser vi på bælgfrugter i et historisk perspektiv, så 
er dyrkning af bælgplanter og spisning af bælg-
frugter i Danmark ikke noget nyt. Faktisk har vi 
dyrket planterne i mange tusinde år. Arkæologer 
har fundet beviser for, at mennesker fra bronze-
alderen i Danmark spiste bælgfrugter som en 
del af deres daglige kost50. Det betyder, at bælg-
frugter har været en fast del af danskernes mad 
i meget lang tid. 

Også i middelalderen kan man finde arkæolo-
giske rester fra blandt andet ærter51. Det var 
dog ikke de friske grønne ærter, som du måske 
kender bedst, men i stedet gule og grå ærter. I 
middelalderen tørrede man bælgfrugterne, så de 
kunne holde vinteren over for så at blive brugt i 
mos, kødretter eller i grød og brød. Der er såle-
des en masse historisk arvegods, vi i Danmark 
kan tage afsæt i eller få inspiration fra.

I dag dyrkes der i Danmark kun i meget begræn-
set omfang bælgfrugter til fødevarer. Interessen 
er dog kraftigt stigende, og pt. er en udfordring, 
at bælgfrugterne importeres fra andre lande. 

I en analyse af ’Efterspørgslen på danske pro-
teinafgrøder til plantebaserede fødevarer’52, og  
udarbejdet af Plantebaseret Videnscenter og 
SEGES, baseret på en undersøgelse af det dan-
ske fødevareerhverv, fremgår det at: 

• Kendte proteinafgrøder som ærter, kikærter, 
bønner og hestebønner efterspørges mest 
af dansk fødevareerhverv

• Høj proteinkvalitet er et vigtigt parameter 
ved valg af afgrøde 

• Faktorer som bæredygtighed, klimahensyn 
og reduktion af transport anses som de 
væsentligste fordele ved at anvende dansk-
producerede planteråvarer. Dog ønsker 52 % 
ikke at betale ekstra for råvarer med dansk 
oprindelse.

I forhold til proteinafgrøder antager analysen, at 
interessen for mindre kendte proteinkilder for-
mentlig vil blive øget i takt med en øget tilgæn-
gelighed på markedet samt øget kendskab til 
proteinkildernes potentiale i plantebaserede fø-
devarer. 

Analysen viser, at fødevareerhvervet ønsker alle 
typer af forarbejdning af proteinafgrøderne; øn-
skerne til typen af forarbejdning varierer afhæn-
gigt af typen af fødevarevirksomhed53. I ana-
lysen er virksomhederne også blevet bedt om 
at forholde sig til hvilke specifikke kvaliteter, de 
ønsker i proteinafgrøderne. Her angiver knap 80 
% af virksomhederne, at et højt proteinindhold 
er den vigtigste kvalitetsparameter for afgrøden, 
hvorefter de angiver dansk oprindelse og et højt 
fiberindhold. De andre kvalitetsparametre som 
analysen har spurgt ind til f.eks. glutenfri, ensar-
tethed og en særlig aminosyresammensætning.

Til at understøtte fødevarevirksomheder i deres 
udvikling af plantebaserede fødevarer med afsæt 
i bælgfrugter har Økologisk Landsforening udar-
bejdet kataloget ’Danske økologiske proteiner – 
fra mark til mund’54. Kataloget giver et indblik i 
de tilgængelige danskproducerede økologiske 
proteinafgrøder, som egner sig bedst til fødeva-
reproduktion og gennemgår proteinafgrødernes 

BÆLGFRUGTER I ET DANSK PERSPEKTIV
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karakteristika, dyrkningsmæssige aspekter, an-
vendelses- og forarbejdningsmuligheder, kvali-
tetskrav og salgsklargøring til human ernæring. 
Herudover indeholder kataloget også henvisnin-
ger til relevante aktører i værdikæden. 

Dyrkning af forskellige bælgfrugter i Danmark 
foranlediget af en stærk vækst og efterspørg-
sel på disse betyder, at afprøvning af forskellige 
sorter samt dyrknings- og anvendelsesmetoder 
er i fokus hos mange avlere og fødevarevirk-
somheder. I vejledningen ’Danske bælgfrugter 

– fødevaresikkerhed, grænseværdier og kemi-
ske forureninger og egenkontrol’55 gennemgås 
forskellige relevante risikofaktorer i forbindel-
se med bl.a. indkøb af råvarer og forarbejdning 
bælgfrugter, således at det salgsklare produkt 
lever op til regler om sporbarhed og fødevaresik-
kerhed. Vejledningen har været efterspurgt af fø-
devarevirksomheder fordi dette fortsat er et nyt 
område for mange og kræver vidensopbygning. 
Vejledningen er blevet til i et samarbejde mellem 
mange aktører og blev initieret i regi af Netværk 
for Fremtidens Planteproteiner. 
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ØKOLOGIEN SOM EN DANSK STYRKEPOSITION I 
FORHOLD TIL PLANTEBASEREDE FØDEVARER

Danmark er verdensmestre i økologi. I den se-
neste rapport ’The World of Organic Agriculture’ 
fra 202156 er danskerne fortsat det folkefærd i 
verden, som køber mest økologi pr. indbygger. I 
2020 udgjorde andelen af økologiske fødevarer 
i Danmark 12,8 pct. af det samlede salg af fø-
devarer i danske dagligvarebutikker. Den sam-
lede omsætning af det økologiske fødevaresalg 
udgjorde 18,3 mia. kr. i de fysiske dagligvarebu-
tikker og onlinebutikkerne. Hos Økologisk Lands-
forening har man en målsætning om, at 30 % af 
de fødevarer, danskerne køber i 2030, er økolo-
giske57. Da Danmark ikke kan konkurrere på pris 
og løn, så er det centralt, at vi identificerer andre 
styrkepositioner, og her er økologien oplagt. 

I forsknings- og udviklingsstra-
tegien udarbejdet af Landbrug & 
Fødevarer i samarbejde med DVF 
og Tænketanken Frej58 fremhæ-
ves økologi bl.a. som en af Dan-
marks særlige styrkepositioner, 
og som en position som Danmark 
sammen med clean label og rene 
råvarer med fordel kan overføre til 
plantebaserede fødevarer. 

DVF’s egne forbrugerundersøgelser viser, at plan-
tebaserede forbrugere foretrækker økologiske 
produkter frem for konventionelle, ligesom forbru-
gerundersøgelserne også viser en stærk tendens 
til, at den grønne forbrugergruppe ønsker pro-
dukter, der er produceret lokalt og består af rene 
råvarer uden for mange tilsætningsstoffer. DVF’s 
seneste forbrugerundersøgelse viste, at ca. 94 % 
af deltagerne falder ind under kategorien ”super 
heavy forbrugere“, som karakteriseres ved, at  
25 %, eller mere, af deres dagligvareindkøb er 
økologiske. De grønne forbrugeres økologipræ-
ferencer matcher også overvejende fødevareer-
hvervets interesse for økologiske planteproduk-
ter eller ingredienser.  

I førnævnte analyse ’Efterspørgslen på danske 
proteinafgrøder til plantebaserede fødevarer’59, 
baseret på en undersøgelse af det danske føde-
vareerhverv, fremgår det, at 58 % af responden-
terne er interesserede i økologiske planteafgrø-
der eller ingredienser, mens 23 % angiver, at de er 
interesserede i både økologisk og konventionelt 
dyrkede proteinafgrøder.
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Rapporten ’Flere værdipositioner i det økologi-
ske marked’60 gennemgår økologiske markeds-
andele (over 20 %) for en række fødevarer. For 
plantebaserede fødevarer varierer andelen fra 
57,7 % for plantebaseret mejeri til 20,5 % for 
plantebaseret kød/fisk/fjerkræ/pålæg. Der er så-
ledes betydelige forskelle på tværs af forskellige 
plantebaserede kategorier, hvilket indikerer et 
væsentligt udviklingspotentiale her, om end der 
for plantebaserede økologiske fødevarer også 
kan være udfordringer i forhold til berigelse af 
fødevarer med tilsætning af f.eks. alger som B12 
eller calcium.

Rapporten ser også udover Danmarks grænser 
og på økologiens muligheder her, hvilket er cen-
tralt, hvis Danmark gerne vil skabe en styrkepo-
sition her for plantebaserede fødevarer. Det kon-
kluderes i rapporten:

”De udenlandske kæder (supermarkeder) er ge-
nerelt ikke så langt mht. at etablere økologi i flere 
forskellige værdipositioner indenfor den samme 
varekategori, som ses på det danske marked, 
men tiden er moden til at gøre de udenlandske 
kæder opmærksomme på, at den økologiske 
forbruger er lige så pris- og kvalitetsbevidst som 
den konventionelle forbruger”61. 

På tværs af eksportmarkederne er hovedkonklu-
sionen i rapporten, at de konventionelle super-
markedskæder kun har én økologisk variant og 
ofte som private label, mens rene økologiske su-
permarkedskæder har flere økologiske varianter 
som en blanding af private label og brands.
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BARRIERER FOR UDVIKLINGEN OG SALG AF 
PLANTEBASEREDE FØDEVARER I DANMARK

Hvis Danmarks skal blive verdensførende inden-
for plantebaserede fødevarer, er det centralt at 
se nærmere på de barrierer, som på nuværende 
tidspunkt eksisterer med henblik på at imøde-
komme disse. 

Dette har blandet andet white paperet “Roadmap 
for Sustainable Transformation of the Danish 
Agri-Food System”62 og publikationen ’Plante-
baserede fødevarer – forsknings- og udviklings-
strategi for et nyt vækstområde i den danske 
fødevareproduktion63 adresseret for hhv. forbru-
gere og værdikæden.  
 

I forhold til forbrugerne peger white paperet på 
følgende:

• Skalering af produktionen, så der kan gives  
en fair pris til landmændene samtidig med, 
at priserne for de plantebaserede fødevarer 
kan være konkurrencedygtige

• Leve op til nye krav til clean label og let for- 
arbejdede og ernæringsrige plantebaserede 
fødevarer

• Udvikling af nye former for aktiv brugerind-
dragelse og co—creation partnerskaber for 
at sikre ejerskab over transitionen henimod 
mere plantebaserede fødevarer.

 

I forhold til forbrugerne peger forsknings- og  
udviklingsstrategien på følgende:

• Forbehold og behov for viden og kompeten-
cer 

• Mange produkter lever ikke op til forbruger-
nes forventning til smag og kvalitet. Det giver 
skuffede forbrugere, der ikke laver genkøb. 

• Den ernæringsmæssige sammensætning 
i nogle produkter kan være en udfordring. 
F.eks. er indholdet af salt og mættet fedt i 
nogle produkter lige så højt som i de animal-
ske produkter, de søger at erstatte. 

• Der er et begrænset udbud inden for flere 
kategorier af plantebaserede fødevarer, og 
inden for andre er variationen begrænset

• Forbrugere, kokke og køkkenansvarlige skal 
oplæres i at bruge nye produkttyper og tilbe-
redning heraf, og der skal opbygges en ny 
madkultur, hvilket tager tid. 

• Pris er en vigtig driver for forbrugerne. For-
brugerne har svært ved at forstå, at nogle af 
de plantebaserede ´kød- og mælkeerstatnin-
ger’ er dyrere end de animalske. 
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I forhold til værdikæden peger white paperet på 
følgende:

• Svage distributionsled – særligt mellem 
landmænd og madvareproducenter

• Manglende lokal kapacitet til opbevaring, 
forarbejdning og processing af afgrøder og 
råvarer 

• Ingen pilotanlæg til opskalering af produkti-
onen

• Mangel på testfaciliteter, hvor landmænd, 
videns- og udviklingsinstitutioner, fødevare-
producenter og grossister kan samarbejde 

• Utilstrækkelig documentation og mærkning 
i forhold til fødevaresikkerhed, sporbarhed, 
livscyklusanalyser og bæredygtighed

• Utilstrækkelig brug af råmaterialer og udnyt-
telse af sidestrømme og restproduktioner

• Behov for en digital platform til kommuni-
kation mellem aktører indenfor værdikæden 
samt formidling af den bæredygtige rejse fra 
jord til bord via f.eks. en QR-kode på indpak-
ningen.

I forhold til værdikæden peger forsknings- og  
udviklingsstrategien på følgende:

• Fragmenteret og manglende led i værdkæ-
den. Der mangler samarbejde og sammen-
hæng i værdikæden, så hele kæden kan op-
timeres 

• Der mangler vidensbaseret udvikling af pro-
dukterne. Meget udvikling af plantebasere-
de produkter sker i små start ups, som ofte 
ikke har kapacitet nok til at have en meget 
videnstung tilgang til produktudvikling, ad-
gang til teknologi, produktionsfaciliteter, in-
novationskapacitet og distributionskanaler 
eller kapital til at skalere op. De etablerede 
fødevarevirksomheder har allerede detalje-
ret kendskab til forbrugerne, produktion og 
distributionskanaler. Disse to  elementer kan 
med fordel tænkes sammen. 

• Levering og forarbejdning af råvarerne 
mangler. Landmændene skal opleve en ef-
terspørgsel, og det skal kunne lade sig gøre, 
og betale sig, at forarbejde råvarerne til in-
gredienser og fødevarer i Danmark. 

• Afgrøderne skal op på et produktionsniveau, 
så dækningsbidraget gør dem konkurrence-
dygtige i forhold til andre afgrøder. Det kræ-
ver en optimering i hele værdikæden 

• Der mangler adgang til pilotskalaanlæg og 
testfaciliteter, samt kommercielle produkti-
onsanlæg i fuld skala.

Der er således adskillige udfordringer som går 
igen i både white paperet og forsknings- og 
udviklingsstrategien som på forskellig vis skal 
adresseres og imødekommes og undersøges 
nærmere, hvilket Netværk for Fremtidens Plante-
proteiner blandt andet kan bidrage til også frem-
over. I Danmark er der et tæt og godt samarbej-
de mellem forskningsinstitutioner, erhvervslivet, 
organisationer og brugerinddragelse, hvilket be-
tyder at ovenstående udfordringer i vidt omfang 
ville kunne adresses, ligesom de også kan rejses 
politisk.  

Ser vi nærmere på de grønne forbrugere, viser 
DVF’s store plantebaserede forbrugeranalyse fra 
2021 med cirka 3.800 fleksitariske, vegetariske 
og veganske deltagere, at der er en række ud-
fordringer, når der drejer sig om plantebaserede 
muligheder. Figuren nedenfor illustrerer dette på 
tværs af forskellige grønne forbrugere:
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Udfordringer Fleksitarisk Pescetarisk Vegetarisk Vegansk Gennem-
snit

Begrænset udvalg af vegetarisk/
vegansk mad på restauranter, 
caféer o.l.

30% 44% 58% 69% 54%

Begrænset udvalg af vegetarisk/
vegansk mad i supermarkeder 37% 36% 46% 42% 41%

At skulle gå glip af animalske 
smagsoplevelser som jeg kan 
lide/er vant til

44% 32% 31% 24% 32%

Begrænset udvalg af vegetarisk/
vegansk mad i kantiner 16% 23% 34% 32% 27%

Negative reaktioner fra min egen 
omgangskreds 14% 28% 25% 35% 26%

Min familie/partner ønsker ikke at 
spise mindre kød 31% 19% 18% 15% 20%

Manglende opskrifter/inspiration 
til retter 28% 17% 13% 8% 16%

Manglende viden om plantebase-
ret ernæring 19% 15% 13% 10% 14%

Andet 11% 9% 12% 7% 10%

Negative reaktioner fra det 
vegetariske eller veganske miljø 4% 5% 2% 4% 3%

Figur 9: ’Udfordringer ved kostændring’ i Den plantebaserede forbrugeranalyse 2021. DVF 2021.

Begrænsninger i udvalget på restauranter, super-
markeder og kantiner opleves af personer, som 
spiser vegansk, vegetarisk og pescetarisk, som 
den største barriere, mens smag er den største 
barriere hos fleksitarerne efterfulgt af begræns-
ninger i udvalget på restauranter, supermarkeder 
og kantiner. I en anden undersøgelse fra DVF 
af personer med få kødfrie dage angav disse 
manglende inspiration til retter som den største 
barriere efterfulgt af smag, og dernæst hensyn 
til familie som ikke ønsker at spise mindre kød64.

PlantPro er et projekt iværksat i 2021, støttet 
af Innovationsfonden, som ser også nærmere 
på forbrugernes holdninger og perspektiver på 
plantebaserede fødevarer. Som det fremgår af 
præsentationen af projektet: ”Den grønne omstil-
ling kan ikke nås uden forbrugerne er med på rej-
sen. Tekniske innovationer kan ikke slå igennem, 

uden at forbrugerne også er åbne over for nye 
produkter og en ny adfærd i hverdagen”65.

I deres første undersøgelse, som de har præsen-
teret mundtligt til webinarer, så de bl.a. på for-
brugernes opfattelser af kostvalg. Her var 71 % 
af respondenterne enige i udsagnet ’I think food 
consumption is a matter of personal freedom’, 
ligesom 68 % af respondenterne var enige i ud-
sagnet ’I would like people to be more tolerant 
towards different dietary choices’. Begge udsagn 
peger på en polariseret debat i forhold til vores 
kostvalg, men også en manglende forståelse for 
vores fødevarers klimapåvirkning. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det 
grønnere valg gerne skal være nemt og lækkert 
at tage. En barriere for at flere vælger de plan-
tebaserede produkter og retter er navngivning 
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og placering af disse på menukortet og i super-
markeder. Her har det været udbredt at navngive 
plantebaserede produkter, måltider og områder i 
supermarkeder med skilte og ord som vegetar/
veganer eller veganerret/vegetarret. Altså navn-
givning, der som udgangspunkt udelukkende 
henvender sig til personer, som spiser vegetarisk 
eller vegansk – og ikke alle som gerne vil spise 
mindre kød. Sker der et opgør med denne form 
for navngivning, så åbnes der op for muligheden 
for, at flere vil vælge disse retter og produkter og 
hermed medvirke til at øge markedet for disse 
produkter. Man kan læse om navngivning i DVF’s 
pjece til professionelle køkkener66 og inspirati-
onspapiret om navngivning67. Se også DVF’s ti-
telgenerator68.

Madkulturen gennemfører forskellige undersø-
gelser af danskerne mad- og måltidsvaner – her-
under klimavenlige måltider. I deres undersøgel-
se fra 201969 om danskernes holdning og tilgang 
til klimavenlig mad viste det sig, at 62 % gerne vil 
spise klimavenligt, om end flere også synes, at 
det er svært at lave klimavenlig mad – det gæl-
der både danskerne som helhed og de unge. At 
lave klimavenlig mad er således en barriere, som 
både kan relatere til, at man ikke ved, hvad et kli-
mavenligt måltid vil være, men også manglende 
færdigheder og erfaring i køkkenet med denne 
type af måltid.  

I Klimarådets seneste analyse fra december 
202170 peger de bl.a. på lettere adgang til plan-
tebaserede måltider i offentlige køkkener som 
et vigtigt tiltag. Der er også bred enighed om, at 
det skal være billigere for forbrugerne at vælge 
plantebaserede fødevarer, samtidig med at den 
animalske sektors klimabelastning afspejles i 
priserne på produkter fra dyr.

Vender vi atter blikket mod værdikæden, så har 
analysen ’Efterspørgslen på danske proteinaf-
grøder til plantebaserede fødevarer’ 71også givet 
respondenterne mulighed for at komme med in-
put til de barrierer, de oplever i værdikæden. Det 
gælder både i forhold til pris, svage led i værdi-
kæden og potentialer for plantebaserede føde-
varer og ingredienser. Det er således et øjebliks-
billede af, hvad der rører sig i fødevareerhvervet 
og hvilke faktorer, der kan hæmme eller styrke 
samarbejde og synergi i værdikæden.

Respondenterne giver udtryk for følgende barri-
erer eller mangler i værdikæden, der hæmmer, 
at virksomheden kan komme videre med forret-
ningsideer:

• Større udbud af plantebaserede fødevarer 
og ingredienser og nye opskrifter (foodser-
vice)
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• Hjælp med at dyrke bælgfrugter i Danmark, 
rådgivning og praktisk dyrkning

• Formidle kontakt fra startup til indgang i de-
tailverdenen

• Lave en relevant tekno-økonomisk vurdering 
af nye planteproteiner, som kan synliggøre, 
hvilke investeringer som kræves for at have 
relevant supply-volumen til en relevant pris

• Tilgængeligt udstyr der kan producere/for-
arbejde proteinafgrøderne på den bedste 
måde (uden biprodukter osv.)

• Mulighed for at afprøve ting hurtigt

• Fødevaregodkendte forarbejdningsmaski-
ner – herunder afskalning af bælgfrugter 
(hestebønner og lupiner)

Der findes således barrierer, som vedrører for-
skellige dele af værdikæden, og det er vigtigt, at 
disse adresseres med henblik på skabe grobund 

for et vækst- og eksporteventyr for plantebase-
rede fødevarer. 

I forbindelse med indgåelse af klimaaftalen for 
landbrugs- og fødevareområdet den 4. oktober 
2021 blev der afsat 675 millioner kroner over otte 
år til en ny fond for plantebaserede fødevarer, 
som skal støtte udvikling af afgrøder, produktud-
vikling, salgs- og eksportfremme, uddannelse og 
vidensformidling. Fonden skulle således gerne 
medvirke til, gennem støtte til relevante projek-
ter, at reducere nogle af de barrierer, som er iden-
tificeret i forhold til f.eks. forbrugere og værdikæ-
den, om end der er behov for langt flere midler 
fra fonde, forskningsaftaler og andre offentlige 
og private programmer på såvel nationalt som 
europæisk plan. Ifølge Københavns Universitet 
og de øvrige partnere bag AgriFoodTure-road-
mappet for dansk landbrug er der behov for i alt 
3 milliarder kroner om året til forskning og udvik-
ling72.

Pause på konference i regi af netværket. 
Foto: Peder Bjerring
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OPSUMMERING: VIGTIGHEDEN AF NETVÆRK 
OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

I det foregående har vi gennemgået de barrierer, 
som ofte fremhæves af centrale aktører.

Det går generelt igen, at der er brug for samarbej-
de på tværs af værdikæden. Her har Netværk for 
Fremtidens Planteproteiner spillet en væsentlig 
rolle i forhold til at koble aktører som spiller en 
afgørende rolle i den plantebaserede udvikling 
og omstilling af Danmarks fødevareproduktion, 
herunder sikre et højt vidensniveau, som kan bi-
drage til at skabe effektfulde private og offentlige 
indsatser og initiativer.

”I vores rejse fra at Bornholm Foods blot var en 
idé og et samtaleemne nu og da, mellem under-
tegnede og landmand Jens Brandt, så tog idéen 
for alvor fart på Plantekonferencen på Christi-
ansborg i februar, arrangeret af Dansk Vegeta-
risk Forening. Her blev vi først og fremmest be-
styrket i at der er et kommende marked, men fik 
også de rigtige kontakter til at kunne gennemfø-
re planteforsøg med lupiner, linser, kikærter mm. 
og de rigtige kontakter til at inspirere os videre 
til selve etableringen af Bornholm Foods den 23. 
oktober.”
Thomas Bay Jensen, Food Bornholm (daværende 
navn Bornholm Foods), 2020

”Netværket er med til at skabe relevante kontak-
ter og desuden sætte fokus på udfordringer og 
løsningsmuligheder. Organic Plant Protein sæt-
ter stor pris på at være en del af Netværket for 
Fremtidens Planteproteiner.”
Fie Graugaard, medejer, Organic Plant Protein 
A/S, 2021

”Jeres netværk virker også som et datingbureau! 
Vi har i Quinoa Quality, der leverer frø af protein- 
afgrøder til landmænd, fundet partnere inden for 
restauration, kantiner, kokke, detailhandel og an-
dre, og udviklet nye projekter med dem. På den 

Foto: Bornholms Landbrug & Fødevarer

måde er vi i gang med at knytte værdikæden 
sammen, fra avler til forbruger. Dette medvirker 
til en hurtigere udvikling og markedsføring af de 
nye afgrøder, vi har så meget brug for.”
Sven-Erik Jacobsen, Executive Director and Foun-
der, Quinoa Quality, 2021

I kølvandet på landbrugsaftalen, hvor det blandt 
andet fremgår, at der skal udarbejdes en national 
handlingsplan for plantebaserede fødevarer, har 
DVF i samarbejde med en lang række andre or-
ganisationer, der spænder meget bredt, indsendt 
fælles input til en sådan handlingsplan til Føde-
vareministeriet. Dette har været muligt, fordi der 
er blevet etableret og udviklet stærke kontakter 
på tværs af institutioner og værdikæden, hvilket 
i høj grad er sket gennem netværket. Og mange 
af de konkrete input stammer netop fra den vi-
dens- og erfaringsdeling, som er skabt gennem 
netværket.

Hvis Danmark skal få succes med at udvikle den 
plantebaserede sektor, er der også fremover be-
hov for, at aktørerne på tværs af værdikæden de-
ler viden, erfaringer og indsigter. Og der er behov 
for, at der fra politisk side lyttes til de barrierer, 
som både landmænd, forarbejdende virksomhe-
der og vidensinstitutioner peger på – og at der 
handles i forhold til de løsninger, som italesæt-
tes.
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UDGIVELSER I REGI AF NETVÆRK FOR 
FREMTIDENS PLANTEPROTEINER

Navn Udgivelsestidspunkt

Planteinspiration #1: Den internationale og danske udvikling Juli 2020

Planteinspiration #2: Den internationale og danske udvikling December 2020

Planteinspiration #3: Efterspørgslen på danske plantebaserede  
proteinafgrøder

December 2020

Planteinspiration #4: Navngivning af produkter Juni 2021

Planteinspiration #5: Fermentering Juni 2021

Planteinspiration #6: Økologiske værdipositioner på det plante- 
baserede marked

November 2021

Planteinspiration #7: Alternativer til fisk og skaldyr December 2021

Udover ovenstående inspirationspapirer er der ud-
givet fire andre materialer som en del af projektet. 
Det drejer sig om:

1. Pjecen – Flere grønne måltider i offentlige 
køkkener

2. Navngivning af grønne retter
3. Titelgenerator til plantebaserede retter
4. Danske bælgfrugter – fødevaresikkerhed, 

grænseværdier for kemiske forureninger  
og egenkontrol

Du kan læse mere om Netværk for Fremtidens 
Planteproteiners aktører, aktiviteter og publikatio-
ner på vegetarisk.dk/planteproteiner.

Danske bælgfrugter 

– fødevaresikkerhed, grænseværdier for  
   kemiske forureninger og egenkontrol
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Inspirationspapir #6 
 
Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark 

 

 
Foto: Økologisk Landsforening 

 

Økologiske værdipositioner på det plantebaserede marked 

En guide til fødevarevirksomheder, der vil positionere sig stærkt på det voksende 

økologiske og plantebaserede marked 

 
 
 
 
 
Udarbejdet november 2021 af 

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 

 
Med støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram  

(GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

 
Papiret tager udgangspunkt i et webinar med samme emne 

støttet af Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) 

Flere grønne 
måltider i

professionelle 
køkkener

Gode råd til en nem opstart

https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2020/07/inspirationspapir-1.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/01/den-internationale-udvikling-og-nyt-fra-netvrket-inspirationspapir-2.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/02/rapport-om-eftersprgslen-p-danske-plantebaserede-proteinafgrder.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/02/rapport-om-eftersprgslen-p-danske-plantebaserede-proteinafgrder.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/09/navngivning-af-produkter-endelig-2.1.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/06/planteinspiration-5-fermentering-final.pdfhttps://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/06/planteinspiration-5-fermentering-final.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/12/inspirationspapir-6-kologi.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/12/inspirationspapir-6-kologi.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/12/inspirationspapir-7-alternativer-til-fisk-og-skaldyr.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2020/09/flere-grnne-mltider-i-professionelle-kkkener.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2020/09/flere-grnne-mltider-i-professionelle-kkkener.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2020/09/flere-grnne-mltider-i-professionelle-kkkener.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/09/titelgenerator-til-plantebaserede-retter.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/12/danske-blgfrugter-fdevaresikkerhed-og-grnsevrdier.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/12/danske-blgfrugter-fdevaresikkerhed-og-grnsevrdier.pdf
https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/12/danske-blgfrugter-fdevaresikkerhed-og-grnsevrdier.pdf
https://vegetarisk.dk/planteproteiner/
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