
Avisen Danmark, Nordjyske, Altinget m.fl. 21. april 2022 

 

Debatindlæg af Rasmus Prehn, fødevareminister (S): 

 
Danmark vil være verdens første land med et klimamærke 
 

Nu kommer det – det statskontrollerede klimamærke, der kan hjælpe 

forbrugeren med at købe klimavenlige fødevarer.  

 

Jeg har prøvet det masser af gange. Man står der i supermarkedet fem minutter i 

aftensmadstid og vil gerne købe klimavenlige fødevarer. Men hvad skal man dog lægge i 

kurven? Overblikket mangler.  

 

Og jeg er ikke den eneste. Hele tre ud af fire forbrugere oplever, at det er svært at 

gennemskue, hvilket klimaaftryk en fødevare har, viser tal fra Forbrugerrådet Tænk. 

 

Men nu vil Danmark – formentlig som det første land i verden – hjælpe forbrugeren og 

klimaet gennem et statsligt klimamærke på fødevarer.  

 

Regeringen har nemlig nedsat en arbejdsgruppe, som inden jul skal komme med sit bud på, 

hvordan man kan skrue et klimamærke sammen. Arbejdsgruppen består blandt andre af 

repræsentanter fra forbrugerne, detailhandelen og fødevareerhvervet.  

 

Mærket skal være entydigt, enkelt og nemt at forstå. Og det skal så vidt muligt basere sig 

på fødevarens samlede klimabelastning igennem alle led. Det betyder, at eksempelvis også 

CO2-udledning knyttet til eventuel fældning af skove i Brasilien og Indonesien forårsaget af 

vores import af soja og palmeolie skal indgå i regnestykket.   

 

For at løse den opgave inddrages de bedste forskere og eksperter. Og for at få den bredest 

mulige kompetence er også forbrugere og interessenter inviteret med.  

 

Der er mange ting, der skal tages stilling til: Klimamærkets udformning. Karakteren af det. 

De fødevarer, der skal med. De videnskabelige fakta, der skal ligge til grund for mærket. 

Kontrollen med mærket mv.  

 

Men når vi er kommet i mål, vil den danske forbruger stå med et stærkt redskab til at kunne 

dreje sit forbrug af fødevarer i en klimavenlig retning. 

 

Og forbrugeren kan virkelig flytte noget med indkøbskurven. Klimarådets tal viser, at en 

gennemsnitlig dansker kan reducere sit klimaaftryk fra kosten med 31 til 45 procent ved at 

følge regeringens kostråd. Det er lidt vildt.  

 



Danmark er pionerland her, og jeg ser for mig, at klimamærket vil inspirere andre og blive 

kopieret rundt omkring i verden. Sker det, vil vi for alvor have gjort en forskel i forhold til 

de globale klimaforandringer.  


