
 

KONTAKT: SAOIRSE MCKEEVER ANDERSEN PÅ SME@DANSKERHVERV.DK ELLER PÅ TLF. +4533746035 

OM DETTE NOTAT: Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 20. oktober 2022. 

   

Børsen | DK-1217 | København K | www.danskerhverv.dk  

 

Danmark skal som det første land i verden have et statskontrolleret klima-
mærke på fødevarer.1 Undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at under en 
tredjedel af danskerne i dag har kendskab til fødevarers klimaaftryk, og at 
over halvdelen af danskerne i fremtiden vil købe flere grønne fødevarer, 
hvis der indføres et klimamærke.  

Regeringen har i 2022 afsat ni mio. kr. til udvikling af et nationalt 

klimamærke for fødevarer. Klimamærket skal hjælpe forbrugerne 

med at træffe grønnere valg i indkøbssituationen. Derudover skal 

mærket skubbe fødevareproduktionen i en mere klimavenlig ret-

ning i overensstemmelse med FN’s verdensmål.1 Dansk Erhverv 

har i den sammenhæng spurgt danskerne om deres holdning til et 

nyt klimamærke på fødevarer.    

 

De unge har bedst kendskab til fødevarers klimaaftryk 

31 pct. af danskerne svarer, at de på nuværende tidspunkt i høj el-

ler nogen grad har kendskab til fødevarers klimaaftryk. Kigger vi 

på tværs af aldersgrupper, har danskerne i alderen 18-29 år gene-

relt et bedre kendskab til fødevarers klimaaftryk end de ældre ge-

nerationer. 42 pct. af danskerne i alderen 18-29 år svarer, at de i 

høj eller nogen grad har kendskab til fødevarers klimaaftryk. 

 

 

Høje forventninger til nyt klimamærke 

61 pct. af danskerne forventer, at et nyt klimamærke vil gøre det 

nemmere for dem at vurdere, hvilke fødevarer der er mest klima-

venlige. Ser vi på tværs af køn, forventer kvinder i højere grad end 

mænd, at et nyt klimamærke vil gøre det nemmere at vurdere kli-

mavenligheden af fødevarer. 67 pct. af danske kvinder forventer i 

høj eller nogen grad, at et nyt klimamærke vil have denne effekt, 

mens 56 pct. af danske mænd har samme forventning.    

 

Nyt klimamærke vil øge salget af grønne fødevarer   

53 pct. af danskerne forventer, at et nyt klimamærke på fødevarer 

vil betyde, at de i fremtiden køber flere klimavenlige varer end i 

dag. Igen er der forskel på kønnene. 58 pct. af danske kvinder 

tror, at de kommer til at købe flere klimavenlige fødevarer, hvis 

der indføres et klimamærke. Det samme gælder for 47 pct. af dan-

ske mænd.  

 

 

1Danmark skal have et statskontrolleret klimamærke (foedevarestyrelsen.dk), besøgt den 29/9/2022. 
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Kilde: Norstat for Dansk 
Erhverv, 26. august til 5. 
september 2022. 
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I hvilken grad tror du, at et nyt klimamærke på fødevarer
vil betyde, at du i fremtiden køber flere klimavenlige

fødevarer, end du gør i dag?

I hvilken grad forventer du, at et nyt klimamærke vil gøre
det nemmere for dig at vurdere, hvilke fødevarer, der er

mest klimavenlige?

I hvilken grad synes du, at du har kendskab til
fødevarers klimaaftryk (Co2-udledning)?

I høj grad/i nogen grad I mindre grad/slet ikke Ved ikke

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder%202022/Danmark-skal-have-et-statskontrolleret-klimam%C3%A6rke.aspx

