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De offentlige 
køkkener skal  
være grønnere

Folketingets partier vedtog i 2019 en klimalov om at reducere 
CO2e-udledningen i Danmark med 70 procent inden 2030. 
Den aftale blev skærpet, da der blev indgået yderligere aftale 
om 50-54 procent i 2025. De reduktionsmål er ambitiøse og 
indeholder store udfordringer. Det gælder i særdeleshed på 
fødevareområdet, hvor klima-nødden er svær at knække. 

Hvis målet skal nås, så kræver det en offentlige sektor, der 
går forrest og viser vejen til et mere bæredygtig samfund. Her 
spiller de offentlige køkkener en nøglerolle i at reducere CO2e 
udledningen og øge økologiomstillingen. Vi kan få ændret 
madkulturen i Danmark til at være båret af måltider, der er 
sunde, nærende og ikke mindst bæredygtige. 

Et af de steder, hvor den offentlige sektor kan gøre en mærkbar 
klimaforskel, er i de offentlige køkkener, hvor der hver dag 
produceres 800.000 måltider. Køkkenerne køber fødevarer for 
rundt regnet fem mia. kroner årligt.   

Det er med andre ord en kæmpe motor, som de ernærings-
professionelle i de offentlige køkkener styrer. Derfor vil en 
bæredygtig omstilling her have stor betydning for CO2e-
udledningen. Men det kræver de rette værktøjer og et skarpt 
politisk fokus. I dette udspil giver Kost og Ernæringsforbundet 
syv konkrete forslag til en bæredygtig omstilling af offentlige 
køkkener.V

Ghita Parry Michael Allerup 
Formand Næstformand

Med produktionen af 800.000 daglige 
måltider kan offentlige køkkener være 
en væsentlig aftager af klimavenlige og 
bæredygtige fødevarer som bælgfrugter, 
NaturSkånsom fisk og lokal frugt og 
grønt.

Kost og Ernæringsforbundet  
har en ambition: 

Inden 2025 skal alle offentlige 
køkkener i Danmark have 
reduceret deres CO2e-aftryk 
med 25 procent.
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Hvad er 
gevinsten?

Gevinsten ved at omstille de offentlige køkkener er stor. Hvis man 
følger Kost og Ernæringsforbundets anbefaling om en 25 procents 
CO2e reduktion af indkøbte fødevarer i de offentlige køkkener inden 
2025, så vil det give en estimeret klimagevinst på 48.000 tons CO2e 
alene i de kommunalt drevne køkkener (daginstitutioner, skoler, 
plejecentre mm.) Det er ca. den samme mængde, som der kan 
skæres ved den grønne boligrenovering, der blev sat 400 mio. kr. af 
til på finansloven for 2021.

De globale drivhusgasudledninger fra landbrug og skovbrug er estimeret til 
ca. 25 procent af den samlede globale udledning af CO2e. Derfor giver det 
sig selv, at mad og drikke bidrager væsentligt til drivhusgasudledningen 
– herunder også i Danmark. Med den nuværende CO2e-udledning kan vi 
forvente, at jordens gennemsnitstemperatur er steget med to grader inden 
2050, og derfor er det afgørende, at vi gør noget effektivt for at afhjælpe 
problemet. Kost og Ernæringsforbundet bakker op om, at Danmark skal være 
et grønt foregangsland – også på klimaområdet. Og hvis beslutningstagere 
i Danmark gerne vil vise vejen til at begrænse CO2e-udledningen fra mad og 
drikke i Danmark, så er de offentlige køkkener et afgørende område. 

Kost og Ernæringsforbundet fremlægger på de følgende sider 7 forslag 
til, hvordan de offentlige køkkener bidrager til et mere bæredygtigt 
forplejningstilbud i daginstitutioner, på hospitaler, plejecentre, 
uddannelsesinstitutioner eller andre offentlige institutioner. Dette kan 
gøres samtidig med, at maden forbliver sund, nærende og velsmagende for 
patienter, børn og ældre m.fl.

Til sammenligning vil nøglen til omstillingen af de offentlige køkkener – nemlig 
kompetenceudvikling af de ernæringsprofessionelle - koste 80 mio. kr. eller en 
femtedel af udgifterne til grøn boligrenovering. 

Hvordan 
skaber vi 
morgendagens 
bæredygtige 
køkkener?

48.000  
tons CO2e
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Kompetenceudviklingen skal ske gennem
• Midler til at sende ernæringsprofessionelle på efteruddannelse via AMU, 

akademiuddannelser eller diplomuddannelser 
• Arbejdspladstilrettelagt undervisning
• Individuelt tilpasset forløb for offentlige køkkener i samarbejde med en 

omstillingskonsulent 
• Mulighed for erfaringsudveksling med andre offentlige professionelle køkkener
• Midler til gensidig erfaringsudveksling mellem producenter og køkkener (f.eks. 

producenter besøger køkkener og omvendt) 

Bæredygtig mad- og måltidsproduktion kræver bl.a. kompetenceudvikling inden for:
• Madens kulinariske kvalitet
• Madens ernæringsmæssige kvalitet
• Reducering af madspild
• Øget brug af planteprotein

// 1
Der skal fortsat afsættes midler 
til kompetenceudvikling af 
ernæringsprofessionelle de 
kommende år

Hvis målet om en CO2e-reduktion på 25 procent skal nås i de 
offentlige køkkener inden 2025, så er kompetenceudvikling inden 
for bæredygtighed et nøgleværktøj. I marts 2021 afsatte et flertal i 
Folketinget 40 mio. kr. til at fremme økologi og klimavenlig mad i de 
offentlige køkkener. Det er et stort og vigtigt første skridt. Men den 
prioritering skal fortsætte, hvis hele bæredygtighedspotentialet skal 
indfries. Derudover er det vigtigt, at disse midler bliver øremærket til de 
ernæringsprofessionelle, der er ansat i de offentlige køkkener. Der vil de 
kommende år komme ny viden på området, og målet for CO2e-reduktion 
vil rykke sig. Derfor er det vigtigt, at der fortsat bliver afsat midler til den 
bæredygtige omstilling af de offentlige køkkener. 

Det gælder helt konkret finansiering til
• Kompetenceudvikling af ernæringsprofessionelle, der arbejder i 

offentlige køkkener
• Kompetenceudvikling af ernæringsprofessionelle såsom 

professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der rådgiver og 
vejleder borgere 

• Kompetenceudvikling af faglærere på uddannelsesinstitutioner 
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// 3
Fastsæt konkrete mål i kommuner, 
regioner og stat om at reducere 
madspild, el- og vandforbrug samt 
forbrug af emballage i de offentlige 
køkkener

Reduktion i CO2e er et overordnet og vigtig mål, men det 
er samtidigt vigtigt, at der bliver taget beslutning om 
at fastsætte mål for øvrige former for forbrug. Dette vil 
bidrage til den generelle CO2e-reduktion, og det vil give 
lederne i køkkenerne en oplevelse af politisk opbakning 
og en konkret målsætning for at få nedbragt CO2e. Det 
er en forudsætning for dette forslag, at der bliver lavet 
en beregning af baseline på madspild, el- og vandforbrug 
samt forbrug af emballage i den enkelte kommune, 
region eller stat, så køkkenerne har noget konkret at 
måle efter fremover.

Derfor skal Folketinget gennem politiske aftaler 
fastsætte krav om, at stat, regioner og kommuner skal 
lave et konkret mål for at reducere madspild, forbrug af 
el- og vandforbrug samt forbrug af emballage. Det kan 
fx ske med inspiration fra tænketanken One/Third, der 
arbejder for at forebygge fødevaretab og madspild.

// 2
Staten, regioner og kommuner skal 
alle sætte et mål om at reducere  
CO2e fra indkøbte fødevarer i de 
offentlige køkkener med 25 procent
Kost og Ernæringsforbundets bæredygtighedsundersøgelse, som vi gennemfører 
blandt ledere hvert år, viser, at der er store geografiske forskelle i, hvordan 
de enkelte kommuner og regioner arbejder med bæredygtighed. Forbundets 
undersøgelse blandt ledere i offentlige køkkener viser, at en stor hindring for 
omstillingen er manglende politiske målsætninger. Derudover ved vi fra økologi-
omstillingen i de offentlige køkkener, at et af problemerne var, at det i overvejende 
grad var de større bykommuner, der tog omstillingen til sig . Yderkommuner 
nedprioriterer omstillingen, og det  er selvsagt en erfaring, som vi skal tage ved lære 
af. 

Derudover kan vi se, at der på nuværende tidspunkt er ved at ske lignende skred 
inden for klimaproblemstillingen. Flere af de større kommuner har allerede lavet 
helt konkrete reduktionsmål, men det er vigtigt, at vi får hele Danmark med, hvis 
potentialerne skal indfries. 

Derfor skal der fastsættes bindende mål for stat, regioner og kommuner om at 
reducere CO2e fra indkøbte fødevarer i offentlige køkkener med 25 procent, så 
vi kan få alle landets køkkener med. Det kan fx ske igennem økonomiaftaler med 
kommune og regioner samt i forbindelse med finanslovsaftalerne. 
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Fødevare

DCA, Nationalt 
Center for 
Fødevarer og 
Landbrug (2016 )

CONCITO, 
Den store 
klimadatabase, 
version 1 (2021)

LCA-beregner, 
Dansk standard 
version 2.0 (2019)

Sild 0,7 2,8 0,8

Torsk 1,2 6,6 1,3

Gris 4,6 3,6 6,0

Lam 21,4 27,5 90,1

Okse 13,9 45,5 63,2

Kylling 5,5 3,4 5,7

// 5
Opdater Anbefalinger for  
den danske institutionskost
Helt overordnet er der brug for, at ’Anbefalinger for den 
danske institutionskost’ bliver opdateret, så snart De nordiske 
næringsstofanbefalinger (NNR) udkommer i 2022. Anbefalinger for den 
danske institutionskost, som bliver udarbejdet af Fødevarestyrelsen, 
Sundhedsstyrelsen og DTU-Fødevareinstituttet, er den faglige standard, 
som professionelle køkkener tilrettelægger den professionelle forplejning til 
ældre, svækkede og syge ud fra. Det gælder bl.a.:

• Anbefalinger for planterig kost for forskellige målgrupper. Herunder 
planterige diæter og planterige kostformer

• Anbefalinger for forskellige typer af vegetabilsk protein. Herunder 
sufficient aminosyresammensætning

• Anbefalinger for kroppens behov for protein. Herunder kroppens evne 
til at optage og omsætte vegetabilsk protein i forskellige livsstadier

// 4
Beslut et nemt og tilgængeligt 
beregningsværktøj, der kan beregne 
CO2e-aftrykket fra hvert enkelt 
fødevare

Som det fremgår af tabellen, så er der i dag flere forskellige modeller, der kan beregne 
klimaaftrykket af en fødevare. Det giver et meget ujævnt billede, som betyder, at det 
bliver udfordrende, når man skal måle på tværs af kommuner, regioner, stat og den 
private sektor. Hvis man måler på én måde i København og en anden måde i Kolding, 
så kan man ikke sammenligne data og resultater, og dermed går en vigtig mulighed for 
vidensdeling tabt. 

Derfor skal Fødevareministeriet fastsætte en beregningsmetode til, hvordan de offentlige 
køkkener i den enkelte kommune, region og stat udregner CO2e-aftrykket fra de enkelte 
fødevarer. Denne CO2e-beregner skal stilles til rådighed for offentligheden – fx som Frida 
Food Data, som er DTU-Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase. Det vil gøre det 
langt mere gennemskueligt og mere sammenlignelig at måle effekt på tværs af landet.
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Hvis Kost og Ernæringsforbundets bæredygtighedsvision for de offentlige 
køkkener skal lykkedes, så er det vigtigt, at bæredygtige fødevarer bliver 
gjort tilgængelige til en fair pris i den indkøbsaftale, som kommuner, 
regioner og staten har tilsluttet sig. 

Indkøbsaftalerne er et enormt effektivt styringsværktøj, men det er 
vigtigt, at aftalerne bliver gjort mindre rigide, så de enkelte professionelle 
køkkener i højere grad får mulighed for at påvirke den indkøbsaftale, de 
arbejder med. Slipper man tøjlerne en smule, så de enkelte køkkener kan 
købe mere frit ind, så vil det helt naturligt have en positiv effekt på CO2e-
aftrykket fra køkkenerne i takt med at medarbejdere og ledere i højere grad 
uddanner sig og arbejder mere bæredygtigt. Og det vil også bidrage til, 
at andre bæredygtige aspekter såsom økologi, reducering af madspild og 
fødevaretab, produktionsforhold og mulighed for at vælge lokale fødevarer 
sideløbende med at køkkenerne har fokus på det. 

Bæredygtig omstilling er ofte lig med merpris – 
særligt i starten, hvor ny viden skal omsættes til 
handlekompetence, men også i forhold til fødevarerne, 
hvor markedet ikke er fuldt konkurrencedygtigt. Det har 
vi set i den spæde opstart med økologi og bl.a. også med 
dyrevelfærd. 

Men i takt med at flere professionelle køkkener indkøber 
bæredygtige fødevarer, så vil prisen udjævnes. Dog vil der 
være en overgangsfase, hvor budgetterne måske bliver 
udfordret, når maden skal indeholde flere bæredygtige 
fødevarer. Og her er det vigtigt, at budgetterne kan bære, 
at maden grundlæggende forbliver kulinarisk attraktiv og 
matcher borgerens ernæringsmæssige behov. 

// 6
Gør bæredygtige fødevarer  
tilgængelige i indkøbsaftalen

// 7
Madbudgetterne i de 
enkelte offentlige 
køkkener skal 
kunne rumme, 
at måltiderne er 
både bæredygtige, 
velsmagende og 
nærende

1312



L E A R N I N G  T O  S U R F

EXPLORING THE

TOWN

Yderligere information

Pressechef Tenna Hjortnæs Petersen 
tpe@kost.dk - 41 59 44 46

Mad- og måltidskonsulent Karina Kyhn Andersen 
kka@kost.dk - 31 63 66 10

Hvem er Kost og 
Ernæringsforbundet?

Kost og Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for ca. 8.500 
ernæringsprofessionelle, fx ernæringsassistenter, økonomaer, professionsbachelorer 
i ernæring og sundhed, ledere, kliniske diætister og ernæringsteknologer. De kæmper 
hver dag for smagfuld og god ernæring for hundredtusindvis af mennesker på 
hospitaler, plejehjem, kantiner, daginstitutioner og mange andre steder.

Kost og Ernæringsforbundet varetager medlemmernes interesser på arbejds-
markedet og i samfundet, for vi ved, at vores medlemmer giver næring til et sundere 
Danmark. Medlemmerne arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, ledelse, 
behandling samt professionel mad- og måltidsforplejning i både den offentlige og 
den private sektor.

Forbundets medlemmer spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet – både for 
den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet og for folkesundheden. For mad 
giver livsvigtig energi, er forudsætningen for, at vores børn udvikler sig, og giver 
livskvalitet for vores ældre. Den rette mad forebygger sygdomme, og den forkerte 
mad eller underernæring forkorter liv. Derfor arbejder vi hver dag for at tydeliggøre 
medlemmernes betydning for et sundere Danmark og forbedre rammerne om deres 
arbejde.
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