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WWF’S RÅD TIL EN 
BÆREDYGTIG OG KLIMAVENLIG KOST

SPIS MINDRE, MEN BEDRE KØD
Indfør kødfrie dage og spis kød med omtan-
ke. Oksekød belaster i gennemsnit klimaet 
med op til 4-7 gange så meget CO2 som 
hvidt kød (fjerkræ og svin).

SPIS FLERE GRØNTSAGER
Grøntsager er det mest klimavenlige mad, 
du kan spise. Gå gerne efter frilandsgrønt 
frem for drivhusgrønt, da opvarmning af 
drivhuse kræver meget energi. 

VÆLG ØKOLOGISK 
Gå så vidt muligt efter økologiske fødeva-
rer, da produktionen foregår uden brug af 
pesticider, kunstgødning mv. Når du køber 
økologisk, er du bl.a. med til at beskytte 
grundvandet og forbedre mulighederne for 
en højere biodiversitet.

GÅ EFTER BÆREDYGTIGE FISK OG SKALDYR
Erstat kød med fisk et par dage om ugen. 
Det kan være en klimamæssig fordel at spi-
se fisk og skaldyr, især fra skånsomt fiskeri 
uden brug af trawl. Gå efter miljømærkerne 
MSC (vildtfanget fisk) og ASC (opdrættet 
fisk og skaldyr), der sikrer, at arten ikke 
kommer fra en overfisket bestand eller fra 
hav- og dambrug, som forurener unødigt. 
Er du i tvivl, så brug WWF’s Fiskeguide på 
www.hvaforenfisk.dk 

SPIS EFTER SÆSON OG VÆLG LOKALT
Når du vælger lokale fødevarer, kan det 
have klimafordele, fordi der skal bruges 
mindre energi til nedfrysning, konservering 
og transport af fødevarerne. Særlig trans-
port med fly eller længere lastbilsruter fra fx 
Sydeuropa belaster miljøet. 

UNDGÅ MADSPILD
Gem dine rester og køb kun det ind, du kan 
spise. Mad i skraldespanden er en unødig 
belastning af klimaet. 30 pct. af de fødeva-
rer, vi producerer globalt, går til spilde. Det 
svarer til en CO2-udledning på mellem 3,3 
og 5,6 mia. ton CO2, hvilket er næsten lige 
så meget som drivhusgasudledningen fra 
USA’s samlede energiforbrug.

SKRIV INDKØBSSEDDEL 
Planlæg ugen og skriv indkøbsseddel, før 
du handler ind, så du bevidst går efter de 
bæredygtige og klimavenlige fødevarer.

SPØRG DIT SUPERMARKED
Spørg til bæredygtighed, klima og miljø, der 
hvor du køber ind. Hvis du som forbruger fx 
spørger, om kagerne indeholder palmeolie 
fra miljøcertificerede plantager, og dermed 
ikke er forbundet med ny rydning af regn-
skov, viser du supermarkedet, at der er en 
interesse for bæredygtige produkter. Hvis 
tilstrækkeligt mange kunder stiller krav, vil 
supermarkederne også lytte. Alternativt kan 
du ”stemme med fødderne” og handle i et 
mere ansvarligt supermarked.
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