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1. Baggrund 

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved 

Københavns Universitet om at udarbejde et kort notat vedrørende importen til EU og Danmark af 

varer af soja, palmeolie, kaffe, kakao, gummi og oksekød samt bæredygtighedscertificeringer og 

eventuel større ”ansvarligheds-politik”, som måtte findes i industrien. I den udstrækning 

data/information er tilgængelig, ønskes det angivet, hvor stor en del af den danske import der er 

dækket af certificeringer/ansvarlighedspolitik. 

De seks varegrupper er ikke udvalgt tilfældigt. I en undersøgelse finansieret af EU fra 2013 påviste 

Guypers et al. (2013), at EU-27 i perioden 1990-2008 ’importerede’ omkring 8,6 mio. ha afskovning 

indeholdt i nettoimporten af landbrugs- og fødevarer. Dette svarede til omtrent en tredjedel af den 

samlede afskovning forårsaget af internationalt handlede varer fra den globale landbrugsproduktion i 

perioden, hvilket gjorde EU-27 til den største nettoimportør af afskovning indeholdt i handlede varer. 

De største varegrupper identificeret af Guypers et al. (2013) var olieafgrøder med 5,4 mio. ha 

indeholdt afskovning, hvoraf sojabønner (4,4 mio. ha, hovedsagligt i Sydamerika) og palmeolie (1 mio. 

ha i Sydøstasien) var de to største. Dernæst kom nettoimporten af kødvarer fra drøvtyggere med 1,2 

mio. ha, hvor oksekød fra Brasilien, Argentina og Paraguay udgjorde størstedelen og indeholdt 

afskovning i forbindelse med græsningsarealer og produktionen af foderstoffer. Importen af 

stimulerende midler indeholdt 0,9 mio. ha afskovning, heraf 0,6 mio. ha fra kakao produceret i 

afrikanske lande og 0,3 mio. ha fra kaffe fra en lang række lande i Sydøstasien, Latinamerika og Afrika. 

Importen af naturgummi indeholdt en estimeret 0,2 mio. ha, hovedsageligt i Indonesien. De seks 

nævnte varegrupper udgjorde omkring 89 procent af afskovningen indeholdt i EU-27s nettoimport af 

landbrugs- og fødevarer.  

De resterende 11 procent af EU-27’s import af afskovning indeholdt i varer for perioden 1990-2008 

(Guypers et al. 2013) var i faldende afskovningsaftryk: frugt og grønt inklusive nødder som har det 

største aftryk (i alt cirka 0,4 mio. ha), andre industrielle varer inklusive bomuld og tobak (cirka 0,2 mio. 

ha), korn inklusive majs med største aftryk (0,1 mio. ha), rødder og bælgfrugter (0,1 mio. ha) og 

sukkerafgrøder (0,1 mio. ha).  

Nyere studier giver et lignende billede. Pendrill et al. (2019) estimerer, at op imod 39 procent af 

udledningen af drivhusgasser fra global afskovning er drevet af international handel, hvor kvæg og 

soja står for over halvdelen. En rapport udarbejdet af COWI (2018) vedrørende EU's muligheder for at 

reducere den globale afskovning identificerer de samme seks varegrupper samt majs og træ- og 

tømmerprodukter som værende forbundet med de største afskovningsrisici.  

Nærværende korte notat skal læses som en første indledende undersøgelse af importen af og 

ordninger for ansvarlig produktion og handel med de seks varegrupper. Således giver notatet et første 

overblik over den samlede import af de pågældende varer til Danmark og til EU-28 i perioden 2015-

2019 og beskriver kort eksisterende ordninger for ansvarlig produktion og handel med de pågældende 

varer. Hvor det er muligt inden for notatets omfang, estimeres andelen af den danske import, som er 

dækket af eksisterende ordninger, typisk med udgangspunkt i et enkelt år.  
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2. Data og metode 

Importen af de relevante varer til Danmark samt eksporten er trukket fra tabellerne SITC5R4Y og KN8Y 

fra www.statistikbanken.dk (Danmarks Statistik), mens importen af de samme varer til Europa, er 

trukket fra UN Comtrade-databasen ved brug af samme handelskoder som ved den danske handel. 

For KN-koderne gælder dog, at UN Comtrade kun indeholder seks-cifrede koder og dermed er 

aggregeret ved et niveau med færre detaljer end de otte-cifrede handelskoder fra Statistikbanken. 

Dette påvirker estimeringen af kakaoindhold i forskellige chokoladevarer, hvilket beskrives nærmere 

i sektionen for kakao.  

Importen til Danmark er i mange tilfælde reeksport fra andre lande i Europa, enten i form af samme 

produkt eller forarbejdet til andre produkter. Dermed kan man i mange tilfælde ikke finde de primære 

produktionslande for den danske import. I disse tilfælde henvises til den europæiske import, oftest af 

råmaterialerne, hvilket beskrives i teksten.  

For varer med naturgummi, kaffe og kakao er andelen af råmaterialet estimeret ud fra hvilke specifikke 

varer, der kan inkluderes inden for de forskellige handelskoder, samt online informationssøgning 

vedrørende andele af råmaterialer i forskellige varegrupper. For kaffe gælder dette hovedsageligt en 

konvertering af for eksempel brændt kaffe til enheden grønne bønner. For kakao skelnes der ikke 

mellem forskellige kakao-råmaterialer (bønne, smør, fedt mm.), men forskellige varegrupper (under 

handelskoderne) vægtes med et estimeret gennemsnitligt indhold af kakao-råmaterialer i de 

pågældende varer. For varer med indhold af naturgummi er dette i særdeleshed vanskeliggjort af et 

meget stort antal produkter, der indeholder gummi, og af at syntetisk gummi kan blandes med 

naturgummi i meget forskellige forhold i stort set alle typer af varer. Bilaget til notatet indeholder 

anvendte handelskoder for de seks varegrupper samt eventuelle konverteringsfaktorer for indhold af 

råmaterialer i vareundergrupper.  

Omfanget af arealer og produktion, der er certificeret under forskellige standarder for 

bæredygtig/ansvarlig produktion, er beskrevet baseret på tidligere notater, information fra de 

pågældende ordningers hjemmesider, Sustainability Map-databasen udarbejdet af International 

Trade Centre samt en kortere litteraturgennemgang. Derudover er information, hovedsageligt fra 

danske virksomheder, blevet inddraget. For nærmere beskrivelse af de enkelte certificeringsordninger 

omtalt i dette notat henvises til tidligere notater, heriblandt Bosselmann og Gylling (2013) og 

Bosselmann et al. (2014), samt til certificeringsordningernes egne hjemmesider.  

I det følgende beskrives hver varegruppe for sig med hensyn til import til Denmark og EU-28 i perioden 

2015-2019 samt eksisterende ordninger for bæredygtig/ansvarlig produktion og handel. Nogle figurer 

består af et stort antal varekategorier, hvor importmængden for nogle kategorier er forsvindende lille 

og derfor ikke kan anes på figurerne. I disse tilfælde henviser vi til Bilag B. Handelsstatistik for den 

danske import, hvor den samlede importstatistik for Danmark for alle varekategorier er oplyst.  

 

http://www.statistikbanken.dk/
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3. Soja 

3.1. Import til Danmark og EU 

Den danske bruttoimport af soja har været ganske jævn i perioden 2015-2019, hvor den har ligget 

mellem 1,7 og 1,8 mio. ton om året (Figur 1). Tidligere notater fra IFRO beskriver det danske forbrug 

af sojaskrå (oliekager af sojabønner), men der findes ingen komplette opgørelser over det danske 

forbrug af soja generelt. Det kan tilnærmes ved at fratrække eksporten fra importen, men derudover 

importeres og eksporteres soja også iboende andre varer, i særdeleshed kødvarer, da sojaskrå og til 

dels også sojaolie anvendes som animalsk foder. IDH (2020) estimerede det danske forbrug af sojaskrå 

for 2018, fratrukket soja indeholdt i eksporterede animalske produkter og tilføjet soja i importerede 

varer, til at være omkring 1,1 mio. ton. Der importeres næsten udelukkende oliekager til Danmark 

som bruges til foder – særligt i svineproduktionen (se Callesen et al. 2020). Sammenlignet med EU 

importerer Danmark stort set ikke nogen sojabønner, da Danmark ikke har nogen væsentlig 

forarbejdning af sojabønner til olie og oliekager (Figur 2). 

 

Figur 1. Den danske sojaimport af forskellige sojavaregrupper i perioden 2015-2019 i ton  

Note: Den stiplede linje indikerer den danske eksport af sojaråvarer og ikke soja indeholdt i eksempelvis 
animalske produkter.  
Kilde: Danmarks Statistik, SITC5R4Y. 

EU-28-importen af sojavarer ligger på omkring 34 mio. ton om året i perioden 2015-2019 og udgøres 

altovervejende af oliekager (55 procent, 2019) og sojabønner (43 procent, 2019) (Figur 2).  

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Dansk bruttosojaimport, varer, ton

Sojasauce

Sojabønnemel

Raffineret sojaolie

Sojabønner

Rå sojaolie

Oliekager fra soja

Eksport i alt



5 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den europæiske bruttoimport af soja i perioden 2015-2019 i ton  

Kilde: UN Comtrade database, SITC5R4Y. 

Den direkte danske sojaimport stammer i overvejende grad fra Argentina, Tyskland og Brasilien (Figur 

3), men vi ved fra tidligere studier, at importen fra de europæiske lande sandsynligvis er reeksport 

(Callesen et al. 2020), hvorfor det må forventes, at den primære andel heraf kan tilskrives Argentina, 

Brasilien, Kina, Paraguay og en række andre lande uden for EU. Den danske import inklusive indirekte 

import via andre europæiske lande er angivet i Tabel 1.  

 

Figur 3. Den danske bruttoimport fordelt på de største afsenderlande i perioden 2015-2019 i 
ton  

Note: Den stiplede linje viser eksporten i perioden. 
Kilde: Danmarks Statistik, SITC5R4Y 
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Tabel 1. Import af oliekager fra sojabønner i ton, hvor reeksport fra Tyskland, Storbritannien, 
Nederlandene og Belgien er fordelt på sojaproducerende lande  

 

Kilde: Callesen et al. 2020 

Danmarks import af sojaskrå følger i høj grad EU's import af sojaskrå. EU importerede i 2019 lige under 

19 mio. ton sojaskrå, hvoraf 84 procent var fra Brasilien og Argentina. EU's import af sojabønner i 2019 

var på i alt 14,6 mio. ton, hvoraf 47 procent blev importeret fra USA og 27 procent fra Brasilien (Figur 

4).  

 

 

Figur 4. Den europæiske bruttoimport af soja i perioden 2015-2019 i ton 

Kilde: UN Comtrade database, SITC5R4Y 
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3.2. Ansvarlig produktion af soja 

Der er hovedsageligt tre certificeringsordninger for ansvarlig produktion af soja: Round Table on 

Responsible Soy (RTRS), ProTerra og økologi. RTRS og ProTerra ligner til en vis grad hinanden, også 

med hensyn til afskovning som ikke tillades – heller ikke lovlig afskovning. ProTerra er dog kun for 

GMO-fri soja, hvilket er et add-on til RTRS’ standard. I alt er omkring 2,5 procent af den globale 

sojaproduktion certificeret. RTRS ser ud til at have størst fremgang, blandt andet som resultat af 

forøget fokus på adskilte produktions- og handelslinjer, hvilket generelt er en udfordring for 

certificeret soja. Foruden de tre ordninger har mange private virksomheder, heriblandt de store 

handelshuse, udarbejdet deres egne standarder for ansvarlig produktion af soja. Den europæiske 

sammenslutning af foderstofproducenter, FEFAC, har ligeledes udarbejdet et sæt retningslinjer, som 

blandt andet har godkendt størstedelen af de private standarder samt RTRS og ProTerra som værende 

dækkende for ansvarlig produktion og handel. Modsat RTRS og ProTerra tillader FEFAC’s retningslinjer 

lovlig afskovning. 

Nedenfor viser tre grafer (Figur 5-Figur 7) andelen af arealet og den samlede produktion i 

producerende lande, der er certificeret som enten økologisk, ProTerra eller/og RTRS. Dette viser dog 

ikke, hvorvidt den danske import reflekterer det gennemsnitlige areal eller produktion, der er 

certificeret.  

De lande, Danmark importerer sojabønner fra, har kun en lille andel af deres produktionsareal og den 

samlede produktion som økologisk produktion, hvor Kina er det land med den største andel (Figur 5). 

I 2013 importerede Danmark cirka 26.000 ton økologisk sojaskrå, hovedsageligt fra Kina, men også fra 

en lang række andre lande (Bosselmann et al. 2015). Siden da er importen af økologisk foder steget 

med mere end 50 procent, hvilket også formodes at være tilfældet for økologisk sojaskrå. Det er 

således stadig kun en meget lille del af den samlede import af sojaskrå.  

 

Figur 5. Andele af arealet og den samlede produktion der er certificeret økologisk i fem 
lande, hvorfra Danmark og EU importerer soja 

Kilde: Lernoud et al. (2018) 
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Brasilien efterfulgt af Rusland er de lande med det største samlede areal, der er ProTerra-certificeret 

(Figur 6).  

 

Figur 6. Andele af arealet og den samlede produktion der er certificeret efter ProTerra i fem 
lande, hvorfra Danmark og EU importerer soja 

Kilde: Lernoud et al. (2018) 

RTRS har, ligesom ProTerra, størst andel af markedet i Brasilien, men er også udbredt i Argentina (Figur 

7).  

 

Figur 7. Andele af arealet og den samlede produktion der er certificeret efter RTRS i fem 
lande, hvorfra Danmark og EU importerer soja 

Kilde: Lernoud et al. (2018) 
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Baseret på Danmarks indenrigsforbrug af soja, det vil sige nettoimporten af sojavarer fratrukket 

nettoeksport af soja indeholdt i animalske produkter, og danske virksomheders opkøb af RTRS- og 

ProTerra-certifikater estimerede IDH (2020), at 18 procent af forbruget i 2018 var garanteret 

afskovningsfrit. Ser man i stedet på bruttoimporten af sojaråvarer, i alt på 1,68 mio. ton i 2019, og 

sammenstiller med danske virksomheders køb af RTRS-certifikater på samlet 225.000 styk (som 

angivet i RTRS-årsrapporter fra danske medlemmer), giver det en andel på 13,4 procent1. Både RTRS 

og ProTerra udbyder såkaldte certifikater, det vil sige, at import og forbrug af konventionel soja 

dækkes af opkøb af certifikater fra certificerede farme (Bosselmann 2020). IDH (2020) oplyser 

desuden, at 66 procent af indenrigsforbruget er i overensstemmelse med FEFAC’s retningslinjer, 

baseret på oplysninger fra DAKOFO. Hvis det antages, at samme mængde importeret soja i 2019 

opfylder FEFAC’s retningslinjer, svarer dette til 43 procent af bruttoimporten i 2019. Dette er ikke 

bekræftet af FEFAC. I 2020 har flere danske virksomheder og fødevareerhvervet udarbejdet nye 

strategier og mål for brug af certificeret eller verificeret ansvarligt produceret soja, blandt andet som 

resultat af oprettelsen af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, som inkluderer medlemmer fra både 

detailhandlen og fødevareindustrien. Det kan dermed forventes, at andelen af sojaimporten, der er 

afskovningsfri og på anden vis produceret ansvarligt, vil stige fremover. 

4. Palmeolie 

4.1. Import til Danmark og EU 

Bruttoimporten af palmeolievarer til Danmark har ligget på omkring 250.000 ton de seneste fem år og 

primært fordelt sig på tre varegrupper (Figur 8), palmeolie til næringsmidler, fast palmeolie og 

fedtsyre-destillater fra palmeolie (PFAD), som er et restprodukt fra forarbejdningen af den rå olie. 

Raffineret palmeolie kan blandt andet forarbejdes til biodiesel, som tidligere udgjorde op til 30 

procent af det danske forbrug af biobrændstoffer. Siden da er palmeolien erstattet med blandt andet 

rapsolie, og siden 2018 er palmeolie udfaset (Jensen u/d). Den danske eksport af palmeolievarer, som 

hovedsageligt består af raffineret palmeolie, ligger i samme periode på omkring 100.000 ton. Importen 

og eksporten i figur 8 inkluderer ikke palmeolie indeholdt i forarbejdede varer, såsom fødevarer.  

                                                           

1 Her tages ikke højde for de forskellige typer af sojaråvarer, dvs. 1 ton sojaskrå og 1 ton sojaolie vægtes lige 
meget. Såfremt Danmarks nettoimport af sojabønner, oliekager, raffineret olie og rå olie omregnes til 
mængden af sojabønner ved hjælp af RTRS’ egen soja-omregner, svarer nettoimporten til 2,6 mio. ton 
sojabønner. Men dette tager ikke højde for biprodukter, såsom produktion af olie ved import af oliekager.  
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Figur 8. Den danske bruttoimport af palmeolievarer I ton I perioden 2015-2019 

Note: Den stiplede linje viser den danske eksport af samme produkter i perioden 
Kilde: Danmarks Statistik, KN8Y 

EU-28’s import af palmeolievarer udgøres af rå palmeolie, raffineret palmeolie, oliekager af 

palmekerner og PFAD (Figur 9). Data fra UN Comtrade tillader ikke umiddelbart at afgøre, om 

råvarerne er til fremstilling af fødevarer eller industrielle varer, såsom biobrændstoffer. 

Organisationen Transport and Environment (2019) beskriver, at 53 procent af EU’s forbrug af 

palmeolie (eksklusive oliekager og PFAD) i 2018 gik til biodiesel, og yderligere 12 procent gik til varme 

og elektricitet, medens den resterende del blev anvendt til fødevarer, foderstoffer og andre varer, 

såsom kosmetik.  
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Figur 9. Den europæiske bruttoimport af palmeolievarer i ton i perioden 2015-2019 

Kilde: UN Comtrade, KN6Y 

Den danske import af palmeolievarer har primært sin oprindelse i Malaysia og Indonesien (Figur 10). 

Dertil kommer en stor del af importen fra europæiske lande som Tyskland og Nederlandene, hvor der 

er tale om reeksport. Derfor kan der for disse lande henvises til Figur 11, der viser den samlede import 

til EU fordelt på de største afsenderlande. 

 

Figur 10. Den danske bruttoimport af palmeolie fra de seks største afsendere i ton i perioden 
2015-2019.  

Note: Den stiplede linje viser den danske eksport af samme produkter i perioden  
Kilde: Danmarks Statistik, KN8Y 
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Det fremgår af Figur 11, at Indonesien og Malaysia også er de største afsenderlande, og det må derfor 

forventes, at den danske import af palmeolievarer i perioden 2015-2019 primært er kommet herfra.  

 

Figur 11. EU's bruttoimport af palmeolievarer fra de største afsenderlande i ton i perioden 
2015-2019 

Kilde: UN Comtrade, KN6Y 

4.2. Ansvarlig produktion af palmeolie 

Markedet for ansvarligt produceret palmeolie domineres af Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO). I dag er omkring 4,41 mio. ha certificeret, hvor 19 procent af den globale produktion foregår. 

RSPO har 66 danske medlemmer, hvilket inkluderer fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder, 

kemivirksomheder, detailhandlen og en enkelt konsulentvirksomhed.  

I Indonesien og Malaysia, som er de to største eksportører af palmeolie til EU og Danmark, var 14-15 

procent af arealet og 17 procent af produktionen certificeret i 2018 (Figur 12). Dette ligger lidt højere 

i dag. Gylling et al. (2018) estimerede i 2018, på baggrund af blandt andet rapporter fra danske RSPO-

medlemmer og CSR-rapporter fra danske virksomheder, at mindst 65 procent af den danske import 

er certificeret under RSPO. Siden da er antallet af danske RSPO-medlemmer steget fra 56 til 66, og 

ligesom for soja er der en stigende opmærksomhed på ansvarlighed blandt danske aktører. Det er 

stadig de færreste danske RSPO-medlemmer, der har offentliggjorte RSPO progress-rapporter, hvilket 

gør det svært at sætte et sikkert tal på den danske import af RSPO-palmeolie.  
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Figur 12. Arealet og produktionen der er certificeret efter RSPO i Indonesien og Malaysia (%) 

Kilde: Lernoud et al. (2018)  

5. Oksekød 

5.1. Import til Danmark og EU 

Den danske import af forskellige varegrupper inden for oksekød udgøres hovedsageligt af fersk eller 

kølet udbenet kød (Figur 13). Importen har været svagt faldende i perioden 2015-2019, fra 107.000 til 

93.000 ton. Det kan også ses, at den danske eksport er næsten lige så høj som importen, hvorfor det 

danske forbrug ikke kan fastslås på baggrund heraf. Eksporten består i øvrigt af de samme to 

dominerende varer som importen. 

 

Figur 13. Den danske bruttoimport af oksekød i perioden 2015-2019 i ton, fordelt på 
varekategorier 

Note: Den stiplede linje viser eksporten af samme varegrupper med oksekød i perioden 
Kilde: (Danmarks Statistik, KN8Y)). 
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Forbruget af oksekød i Danmark var ifølge forsyningsstatistikken 2010 på knapt 29 kg oksekød per 

person per år (Fagt et al. 2018), og med 5.534.738 personer i Danmark i første kvartal 2010 giver det 

et forbrug af oksekød på 148.746 ton om året. Dette består formentligt i nogen grad af hakket 

oksekød, som hovedsageligt produceres fra malkekvæg.  

Den europæiske import, der brutto løber op i cirka 250.000 ton om året, består hovedsageligt af 

udbenet fersk, kølet eller frossen kød samt en mindre del varer af kød og kødrester (Figur 14).  

 

Figur 14. Bruttoimporten til EU af oksekød i perioden 2015-2019 i ton fordelt på 
varekategorier 

Kilde: UN Comtrade, KN6Y 

Danmark importerer langt størstedelen af oksekødet fra de nære markeder, det vil sige Tyskland og 

Nederlandene, og i lidt mindre grad fra Polen, Irland og Italien (Figur 15). Hvorvidt der er tale om kød 

fra egen produktion eller reeksport kan ikke udledes fra handelsdata, men der er højst sandsynligt tale 

om europæisk produktion. Blandt de andre lande som Danmark importerer direkte fra, finder man 

Uruguay, Brasilien og Argentina, hvorfra Danmark importerede cirka 1.600 ton oksekød i 2019. Her er 

der formentligt tale om dyrere udskæringer, som kan godtgøre den lange transport og en EU-

importtold på 40-45 procent.   
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Figur 15. Dansk bruttoimport af oksekød I perioden 2015-2019 i ton fordelt på lande 

Kilde: Danmarks Statistik, KN8Y 

Det kan ikke udelukkes, at dansk import af oksekød fra de nære markeder kan være reeksport af kød 

fra Sydamerika eller andre regioner uden for EU. Figur 16 viser EU-28’s import af oksekød fra 

forskellige lande i perioden 2015-2019. Her udgør import fra netop Brasilien, Argentina og Uruguay 

over tre fjerdedele af den samlede import. Med en årlig import på 250.000 ton om året er der tale om 

en relativt lille import sammenlignet med EU's egen produktion af oksekød på cirka 6,9 mio. ton i 2019 

(EC 2020), men importen må forventes at stige som resultat af EU-Mercosur-handelsaftalen, der giver 

en toldnedsættelse fra de nuværende 40-45 procent til 7,5 procent for de første 99.000 ton oksekød 

fra Mercosur-landene (EC 2019).  
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Figur 16. Europæisk import af oksekød i perioden 2015-2019 i ton, fordelt på lande 

Kilde: UN Comtrade, KN6Y 

5.2. Ansvarlig produktion af oksekød 

Siden 2012 har Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) samlet regionale standarder for 

ansvarligt produceret oksekød, heriblandt roundtables fra Canada, USA, Colombia, Paraguay, 

Argentina, Brasilien og senest også European Roundtable for Beef Sustainability. GRSB arbejder med 

fem principper: 1. ansvarlig forvaltning af naturressourcer, 2. folk og samfund, 3. dyresundhed og 

dyrevelfærd, 4. fødevaresikkerhed og kvalitet og 5. effektivitet og innovation blandt andet i forhold til 

at reducere spild. Foruden de fem principper arbejder GRSB på at skabe overensstemmelse mellem 

regionale standarder og har i øvrigt blandt kriterierne et krav om beskyttelse af skove og andre 

naturtyper med høj bevaringsværdi. Blandt GRSB’s medlemmer er der en række producenter og 

virksomheder fra detailhandlen og restaurantkæder, fødevarevirksomheder, handelsvirksomheder, 

finansvirksomheder, NGO’er mm. (GRSB 2018). Der er ingen danske medlemmer og meget få 

medlemmer med virke i Danmark, hvoriblandt McDonald’s er eneste virksomhed involveret i opkøb 

af kød. McDonald’s opkøber 2,5 procent af EU’s produktion af oksekød, men hvorvidt oksekød 

importeres fra lande uden for EU til EU-markedet er uklart (McDonald’s u/d).  

Da GRSB ikke er en certificeringsstandard, men et sæt principper og kriterier for ansvarlig produktion 

af oksekød, findes der ikke tal for, hvor meget kød der produceres i overensstemmelse med 

principperne.  
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6. Naturgummi 

6.1. Varer med naturgummi 

Opgørelse af import af naturgummi vanskeliggøres af et meget stort antal varer, hvor naturgummi 

eventuelt kan indgå. I mange tilfælde er naturgummi over en lang periode løbende blevet erstattet af 

syntetisk gummi, men for nogle produkter kan naturgummi optræde med syntetisk gummi i 

varierende grad, selv inden for samme specifikke vare. I denne opgørelse har vi medtaget de åbenlyse 

varegrupper, såsom dæk, hvortil omkring 70 procent af verdens produktion af naturgummi anvendes 

(Millard 2019). Vi har også medtaget varer, der tilhører handelskoder, hvor naturgummi kan indgå, for 

eksempel i form af blødgummi, hårdgummi, cellegummi og skumgummi, der alle kan produceres 

enten af syntetisk gummi (oftest) eller af naturgummi. I det omfang skumgummimadrasser indgår som 

et materiale i en handelskode anvendt i opgørelsen, er det opfanget. Madrasser i sin færdige form 

indgår dog ikke, da naturgummi, når det er anvendt, optræder i relativt små mængder.  

I de varegrupper, som indgår i opgørelsen, udgør naturgummi forskellige andele afhængigt af kvalitet, 

producent, brugsformål mm. Ved at undersøge et antal typiske produkter i hver varegruppe, har vi 

estimeret en andel af naturgummi i varer inkluderet under handelskoden, fra 1 (100 procent) til 0,1 

(10 procent). Andelen er baseret på antagelser om, hvor ofte naturgummi optræder i varerne, og, når 

det optræder, i hvilke forhold. Dette er gjort ud fra et lavt antal varer sammenlignet med det reelle 

antal af varetyper under hver handelskode og skal derfor ses som det bedste bud inden for omfanget 

af et kort notat.  

Størstedelen af produktionen af naturgummi anvendes til dækproduktion, og her er der forholdsvis 

enighed blandt forskellige opgørelser, at andelen af naturgummi er 19 procent i det færdige dæk med 

undtagelse af cykeldæk, hvor indholdet er omkring 40 procent, da der ikke indgår metaller og andre 

tunge materialer. Dermed opfanger opgørelsen her en af de største varegrupper, hvori naturgummi 

optræder. De anvendte handelskoder samt antaget andele af naturgummi kan findes i bilaget. 

6.2. Import til Danmark og EU 

Den danske bruttoimport af naturgummi er mere end fordoblet i perioden 2015-2019, fra cirka 13.500 

til 27.500 ton. Dette er sket samtidigt med, at eksporten har været nedadgående (Figur 17). 

Bruttoimporten udgøres primært af forskellige typer af dæk, hvoriblandt importen af dæk til 

personbiler og til busser og lastbiler er steget gennem hele perioden. Importen af naturlig gummilatex 

har også været stigende. Eksporten består hovedsageligt af varer i kategorien ”Affald, afklip og skrot 

af gummi samt pulver el. granulater deraf”, som blandt andet sendes til Storbritannien, Norge, 

Finland, Tyskland og USA.  
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Figur 17. Den danske bruttoimport af gummivarer angivet i samlet vægt af naturgummi  

Note: Den stiplede linje viser den samlede eksport i perioden 
Kilde: Danmarks Statistik, SITC5R4Y og egne beregninger 

Den danske import adskiller sig fra EU's bruttoimport, der primært består af forskellige naturgummi-

råmaterialer samt dæk til personbiler (Figur 18). EU's import, der i perioden har ligget på mellem 1,6 

og 1,7 mio. ton naturgummi, bruges blandt andet til dækproduktion. På trods af at stadig større dele 

af dækproduktionen, også blandt europæiske producenter, flyttes til Kina (Millard, 2019), kan dette 

ikke aflæses i importstatistikken. Bemærk, at nedenstående grafer vedrørende naturgummi viser det 

samlede indhold af naturgummi og ikke eksempelvis den samlede mængde dæk.  
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Figur 18. Den europæiske bruttoimport af naturgummi  

Note: Bemærk, at det ikke er rådata for importen, men estimeret import af naturgummi indeholdt i 
varekategorierne  
Kilde: Comtrade, SITC5R4Y og egne beregninger 

Den danske bruttoimport af varer indeholdende naturgummi er primært fra Tyskland og andre 

europæiske lande (Figur 19). Bemærk, at Figur 19 viser den samlede vægt af varerne under de 

anvendte handelskoder, det vil sige inklusive vægten af andre materialer end naturgummi og inklusive 

syntetisk gummi. Figuren indeholder ikke varer under handelskoder specifikt for syntetisk gummi. Især 

i 2019 dominerer Tyskland i importtallene, hvilket skyldes den store import af dæk til Danmark fra 

Tyskland, som har den største koncentration af dækfabrikanter i Europa. Ses dette i lyset af EU's 

import af naturgummiråmaterialer (Figur 20), som for 83 procents vedkommende importeres fra 
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Indonesien, Thailand og Elfenbenskysten, indikerer det, at råmaterialer af naturgummi finder vej fra 

netop disse lande til Danmark, blandt andet i form af dæk. Thailand og Indonesien er verdens to 

største producenter af naturgummi, og med tilsammen 8,4 mio. ton stod de for cirka 60 procent af 

verdens produktion i 2018 ifølge FAOSTAT. I de to lande blev der høstet naturgummi fra et område på 

6,9 mio. ha i samme år. I sammenligning er Elfenbenskysten en mindre producent med ’blot’ 460.000 

ton i 2018, selv om de er den tredje største leverandør af naturgummi til EU.  

 

Figur 19. Den danske bruttoimport af gummivarer angivet i fuld vægt inklusive syntetisk 
gummi og inklusive andre materialer 

Noter: Varer i handelskoder specifikt for syntetisk gummi er ikke medtaget. Den stiplede linje viser eksporten i 
perioden.  
Kilde: Danmarks Statistik, SITC5R4Y 
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Figur 20. Den europæiske bruttoimport af naturgummi i ton  

Note: Importen i figuren består af teknisk specificeret naturgummi, naturgummi i smoked sheets, anden 
naturgummi og naturlig gummilatex  
Kilde: UN Comtrade, SITC5R4Y 

6.3. Ansvarlig produktion af naturgummi 

I 2008 forpligtede medlemmerne i den europæiske sammenslutning af dæk- og gummiproducenter 

(ETRMA) sig til at arbejde sammen under regi af European Innovation Partnership on Raw Materials 

vedrørende: 1) sikring af bæredygtig adgang til naturgummi, 2) at diversificere udbuddet geografisk 

for at reducere afhængighed af Sydøstasien og 3) at diversificere produktionen af naturgummi med 

alternative træer og planter til Hevea brasiliensis, som står for langt størstedelen af produktionen 

(ETRMA 2019). Verdens fem største dækproducenter er med i ETRMA. I dag er naturgummi 

kategoriseret som en kritisk råvare2 i EU, og medlemmer i ETRMA deltager i Sustainable Natural 

Rubber Initiative og i Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR). Begge initiativer er 

relativt nye (2014 og 2017), og det har ikke været muligt at finde data vedrørende mængden af 

naturgummi importeret til EU, som er tilknyttet eller handlet i relation til de to initiativer. Flere 

dækfabrikanter er medlemmer af GPSNR, heriblandt Goodyear, Continental, Bridgestone, Nokian 

Tyres, Hankook og Pirelli. Herudover er den danske konsulentvirksomhed, NEPcon, medlem.  

De to certificeringsordninger for skovbrug, Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the 

Endorsement of Forest Certification (PEFC), certificerer også gummitræsplantager, og begge er med i 

GPSNR. Ifølge PEFC er indtil videre 3.000 ha med gummiplantager certificeret i Indonesien. Det har 

ikke været muligt at finde tal for FSC-certificerede gummiplantager, men i 2019 lancerede FSC et 

                                                           

2 Råvarer anses som kritiske, når de er vigtige for flere forskellige europæiske industrier, og deres adgang er 

begrænset, for eksempel til få producentlande. 
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position paper vedrørende bæredygtig handel med FSC-certificeret naturgummi, som blev 

underskrevet af en række tøjmærker. At det netop er tøjmærker, der har skrevet under, er måske ikke 

overraskende, da forbrugere ofte er mere bevidste om deres tøj end om eksempelvis dæk, og 

derudover forbruger tøjindustrien væsentligt mindre mængder. Rainforest Alliance er også med i 

GPSNR og havde i 2018 certificeret 22.000 ha gummiplantager (Lernoud et al. 2018), hvor høsten 

blandt andet bliver brugt til svømmedragter af naturgummi.  

Medens det ikke er muligt at sætte tal på import af certificeret ansvarligt produceret naturgummi, 

tegner der sig et billede af en relativt ny bevægelse i form af GPSNR og de involverede 

certificeringsordninger og stigende opmærksomhed blandt virksomheder, der forbruger naturgummi. 

Ifølge flere dækfabrikanters hjemmesider, er der også fokus på bæredygtighed i dækproduktionen. 

Her beskrives blandt andet nye typer af dæk med mindre syntetisk gummi (fra olie) til fordel for mere 

naturgummi, enten fra Hevea brasiliensis eller fra vegetabilske olier. Udviklingen mod bæredygtig, 

certificeret naturgummi udfordres blandt andet af, at langt størstedelen af verdens naturgummi 

kommer fra små landbrug, som er dyrere at certificere per arealenhed end store plantager.     

7. Kaffe 

7.1. Import til Danmark og EU 

Danmarks samlede import af kaffe og kaffevarer, som angivet i Danmarks importstatistik, ligger på 

44.144 ton i 2019. Dette inkluderer varer baseret på kaffe, hvor kaffe udgør en mindre del, samt 

ekstrakter og koncentrater af kaffe, hvortil der forholdsmæssigt bruges en stor mængde kaffebønner. 

Derfor er kaffeimporten her estimeret i ækvivalenter af grønne kaffebønner. Import af rå kaffe får 

dermed en konverteringsfaktor på 1, mens brændt eller ristet kaffe har en konverteringsfaktor på 1,19 

svarende til, at 1 kg grøn kaffe bliver til 840 gram ristet kaffe. For varer tilberedt på kaffe eller kaffe-

ekstrakter antages det, at der til en liter varer bruges 65 gram ristet kaffe, svarende til 13 gram per 

200 ml. For ekstrakter, essenser og koncentrater tages der udgangspunkt i koncentrater, som typisk 

er 10 gange mere koncentreret end espressokaffe. Ved 7 gram kaffe til 21 gram espresso (single shot) 

svarer dette til cirka 3,3 kg ristet kaffe til 1 liter koncentrat og dermed en konverteringsfaktor på 3,93 

til grønne kaffebønner. Handelskoder og konverteringsfaktorer kan ses i bilag A. I nedenstående 

figurer er importen opgjort i ton grønne bønner.  

Den danske bruttoimport af kaffe har i perioden 2015-2019 været på mellem 53.000 og 59.400 ton 

målt i ækvivalenter af grønne bønner. Importen består primært af rå kaffe med koffein, brændt kaffe 

med koffein samt ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, som blandt andet anvendes i store 

kaffemaskiner i kontorer og lignende miljøer (Figur 21).  
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Figur 21. Den danske bruttoimport af kaffe i ton grønne kaffebønner 

Note: Den stiplede linje viser eksporten af kaffe inden for samme handelskoder og i grønne bønner  
Kilde: Danmarks Statistik, KN8YY, og egne beregninger 

Den europæiske bruttoimport adskiller sig fra den danske ved primært at bestå af råkaffe og i mindre 

grad af ristet kaffe og koncentrater (Figur 22). Importen er i den undersøgte periode steget fra 3 mio. 

ton grønne bønner (ækvivalenter) i 2015 til 3,3 mio. ton i 2019.  

 

Figur 22. Den europæiske bruttoimport af kaffe målt i grønne kaffebønner 

Kilde: Comtrade, KN6Y, og egne beregninger 

Den danske kaffebruttoimport er langt større end eksporten, som må forventes primært at være 

reeksport. Det gælder også fra de største afsenderlande af kaffe til Danmark heriblandt Sverige, 

Tyskland og Nederlandene (Figur 23). Foruden europæiske lande importerer Danmark mindre 
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mængder kaffe fra en lang række kaffeproducerende lande. I alt kom 34 procent af den danske import 

af kaffe direkte fra et kaffeproducerende land i 2019.  

 

Figur 23. Den danske bruttokaffeimport i ton grønne bønner 

Note: Den stiplede linje viser eksporten i samme periode 
Kilde: Danmarks Statistik, KN8YY, og egne beregninger 

Modsat den danske import som primært består af reeksport fra andre lande, er de største 

afsenderlande til EU Brasilien og Vietnam, som er verdens største producenter af henholdsvis Arabica-

kaffe og Robusta-kaffe (Figur 24). De sendte i 2019 1,0 mio. ton og 753.000 ton grønne bønner til EU 

i 2019, omtrent 54 procent af EU's samlede import af kaffe. Derudover kom yderligere 21 procent fra 

andre lande i Latinamerika, medens omkring 10 procent kom fra lande i Afrika. Dette indikerer også, 

hvorfra store dele af Danmarks indirekte importerede kaffe kommer, da meget detailkaffe består af 

blandinger af Arabica-kaffe, hvor Brasilien næsten altid er repræsenteret, og lidt billigere blandinger 

af Arabica- og Robusta-kaffe, hvor Robusta-kaffen ofte er fra Vietnam. Der er i de seneste to årtier 

sket en vis udvikling inden for kvalitetskaffe med større udbud i supermarkeder og danske risterier og 

cafekæder, der promoverer kaffe af høj kvalitet. Dette har formentligt ikke rykket ved, hvilke lande 

Danmark importerer kaffe fra.  
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Figur 24. Den europæiske bruttokaffeimport fordelt på de største afsenderlande i perioden 
2015-2019 i ton grønne bønner 

Kilde: UN Comtrade, KN6Y, og egne beregninger 

7.2. Ansvarlig produktion af kaffe 

En række certificeringsordninger gør sig gældende for kaffe. 4C er udviklet specifikt til kaffeproduktion 

og er en B2B-certificering, der ses som et skridt på vejen mod andre typer af certificeringer. Den er 

kendt som den mindst stringente og er også den mest udbredte. I 2017 var 15 procent af verdens 

kaffeproduktion certificeret under 4C-standarden (Willer et al. 2019), størstedelen i Brasilien og i 

mindre udstrækning i de tre andre store producentlande Colombia, Indonesien og Vietnam. En række 

andre certificeringsordninger, som alle certificerer flere forskellige afgrøder, er relevante for kaffe. I 

2017 var cirka 3,8 procent af kaffeproduktionen certificeret under Rainforest Alliance, 5,5 procent 

under UTZ (som nu er sammensluttet med Rainforest Alliance), 8,7 procent under Fair Trade og 7,8 

procent under økologiske ordninger (Willer et al. 2019). Nogle kaffefarme er certificeret under flere 

ordninger, og derfor kan procenterne ikke bare lægges sammen. Lernoud et al. (2018) opgør det 

samlede certificerede areal til at udgøre mellem 25 og 45 procent af det samlede kaffeareal i verden. 

Figur 25 viser udbredelsen af forskellige certificeringsordninger i kaffeproducerende lande. 
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Figur 25. Antal hektar kaffe certificeret under forskellige ordninger i 2017  

Kilde: udklip fra www.sustainabilitymap.org/trends, som er baseret på Willer et al. 2019 

Sammenholdes bruttoimporten til EU (Figur 24) med Figur 25 samt Figur 26, der viser andelen af 

arealet og produktionen, der er certificeret i Brasilien og Vietnam, kan det ses, at særligt 4C er udbredt 

efterfulgt af UTZ og Rainforest Alliance i de to største eksportører til EU. Det skal bemærkes, at der 

ikke er noget grundlag i handelsdata for at antage, at den danske import skulle svare til den 

gennemsnitlige certificerede produktion i disse lande. 

Der findes ikke en samlet opgørelse for import af certificeret kaffe til EU eller Danmark, men ved hjælp 

af økologiske handelsdata fra Danmarks Statistik kan man estimere den økologiske andel af 

bruttoimporten. I 2018 importerede Danmark for cirka 1,527 mia. kr. kaffe (grøn, ristet, koncentrater), 

hvoraf 196 mio. kr. var økologi, svarende til 12,9 procent af importværdien. Da økologisk kaffe må 

formodes generelt at være lidt dyrere end ikke-økologisk kaffe vil andelen være mindre i forhold til 

mængden. Fairtrade i Danmark oplyser, at Danmarks import af Fairtrade-certificeret kaffe i 2019 var 

på cirka 2750 ton, hvilket svarer til en andel på 4,6 procent af den estimerede import af kaffe i grønne 

bønneækvivalenter3. Dertil kommer de andre typer af certificeringer. Flere danske detailvirksomheder 

eller detailvirksomheder med butikker i Danmark har strategier og målsætninger for indkøb af 

certificeret kaffe. Blandt andet har Coop en målsætning om, at al kaffe i deres varemærker skal være 

certificeret efter én af de nævnte standarder senest i 2020; i 2018 var de nået til 79 procent ifølge 

Coops årsrapport 2018. Aldi i Danmark har ligeledes et mål om, at halvdelen af kaffen solgt i deres 

butikker skal være certificeret i 2020. Løfberg Coffee Group, som blandt andet inkluderer Peter Larsen 

Kaffe, der forhandles i alle danske supermarkeder, har et mål om brug af certificeret kaffe i alle deres 

varemærker. Ifølge Løfbergs årsrapport fra 2019 har de nået 71,8 procent, og målsætningen for Peter 

                                                           

3 Personlig kommunikation, Tobias Nag, Fairtrade Danmark, Head of Products, 15.10.2020. 

http://www.sustainabilitymap.org/trends
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Larsen Kaffe alene er 100 procent i 2020. Dermed tegner der sig et generelt billede af bevægelighed 

mod certificeret kaffe blandt detailvirksomheder og kaffevirksomheder, dog uden at det er muligt at 

give et facit, blandt andet fordi detailvirksomhedernes målsætninger fokuserer på egne varemærker, 

og fordi det store kontorsegment ikke kan evalueres inden for dette notat. 

 

Figur 26. Andelen af arealet og produktionen af kaffe i Brasilien og Vietnam der er 
certificeret efter en række ordninger 

Kilde: Lernoud et al. (2018) 

8. Kakao 

8.1. Import til Danmark og EU 

Den danske import af kakao og varer med kakaoindhold var i 2019 på 55.644 ton, men ligesom for 

kaffe inkluderer dette færdigvarer med mindre mængder af kakao. Importen og eksporten af kakao- 

og chokoladevarer til og fra Danmark og EU er derfor opgjort som kakaoråmaterialer indeholdt i 

varerne, hvor kakaobønner, kakaosmør, kakaofedt, kakaomasse og rent kakaopulver vægtes lige. 

Indholdet af kakao i varer under hver handelskode er baseret på en kort gennemgang af mulige varer 

i de forskellige grupper, men må anses for meget usikker, da flere af de ’store’ (i importerede 

mængder) handelskoder indeholder forskellige chokoladevarer, der kan have vidt forskellige indhold 

af kakao. Handelskoder og omregningsfaktorer til kakao findes i bilag A.  

Den danske bruttoimport af kakaoråvarer, blandt andet indeholdt i chokoladevarer, har i perioden 

2015-2019 ligget på mellem 18.000 og 19.700 ton. Importen er mangeartet og har ændret sig til at 

indeholde mere kakaosmør og -fedt, men består ellers overordnet set af kakaobønner, kakaopulver 

(uden sukker), chokolade og tilberedte næringsmidler med kakao med fyld og chokolade og 

chokoladevarer, også med fyld, uden alkohol (Figur 27). Den europæiske import består primært af 

kakaobønner (Figur 28), hvilket indikerer, at der foregår en betydelig forarbejdning i EU til 
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kakaoholdige produkter. Dette underbygges også af Figur 29, hvor det vises, at den danske 

bruttoimport af kakaovarer eksporteres via andre europæiske lande. Omtrent 64 procent kommer fra 

Tyskland (27 procent), Sverige (19 procent) og Belgien (18 procent), medens mindre end 0,5 procent 

importeres direkte fra kakaoproducerende lande.  

 

Figur 27. Den danske bruttokakaoimport i perioden 2015-2019 i ton kakaoråmaterialer  

Noter: Den stiplede linje viser eksporten i perioden. De otte handelskoder markeret med fed indikerer en 
bruttoimport på over 1.000 ton i 2019.  
Kilde: Danmarks Statistik, KN8YY, og egne beregninger 
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Den europæiske bruttoimport, der i 2019 lå på cirka 2,66 mio. ton kakaoråvarer, stammer derimod 

fra verdens to største kakaoproducerende lande, Elfenbenskysten og Ghana (Figur 30), hvorfor det 

danske forbrug sandsynligvis også har en anpart heri. De to lande står ifølge FAOSTAT for 55 procent 

af verdens kakaoproduktion (2018). 

 

Figur 28. Den europæiske bruttokakaoimport i perioden 2015-2019 i ton kakaoråmaterialer 

Kilde: UN Comtrade, KN6Y og egne beregninger 
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Figur 29. Den danske bruttokakaoimport i perioden 2015-2019 i ton kakaoråmaterialer 
fordelt på lande 

Note: Den stiplede linje viser eksporten i perioden 
Kilde: Danmarks Statistik, KN8YY og egne beregninger 

 

Figur 30. Den europæiske bruttokakaoimport i perioden 2015-2019 i ton kakaoråmaterialer 
fordelt på lande  

Kilde: UN Comtrade, KN6Y og egne beregninger 

8.2. Ansvarlig produktion af kakao 

Mellem 23 og 37,6 procent af verdens kakaoareal var under en eller flere certificeringsordninger i 

2017, afhængig af i hvilken grad dele af arealet er under flere forskellige certificeringsordninger 

(Lernoud et al. 2018). UTZ er den største ordning med 23 procent af verdens kakaoareal, efterfulgt af 
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Fair Trade med 10 procent, Rainforest Alliance (nu sammen med UTZ) med 6,3 procent og økologiske 

ordninger med 3,1 procent. Figur 31 viser udbredelsen af de fire ordninger i forskellige lande i 2017. 

Elfenbenskysten, som verdens største producent, har også det største certificerede areal, efterfulgt af 

Ghana. Hvis man formoder, at farmene ikke er dobbeltcertificerede (hvilket dog kan være tilfældet), 

og sammenholder man med de samlede kakaoarealer i de to lande fra FAOSTAT, svarer det til, at 63 

procent af arealet i Elfenbenskysten er certificeret og 61 procent i Ghana. Figur 32 angiver andelen i 

de to lande for de fire ordninger baseret på Lernoud et al. (2018). 

 

Figur 31. Antal hektar kakao certificeret under forskellige ordninger i 2017 

Kilde: udklip fra www.Sustainabilitymap.org/trends, som er baseret på Willer et al. (2019) 

 

Figur 32. Andelen af arealet og produktionen af kakao i Elfenbenskysten og Ghana der er 
certificeret efter en række ordninger  

Kilde: Lernoud et al. (2018) 
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Danmarks Statistik indeholder også data for import af økologisk kakao, som i 2018 løb op i 6,7 mio. kr. 

for kakaoråvarer og 44 mio. kr. for råvarer og chokoladevarer og næringsmidler med kakao i.a.n. Dette 

udgør henholdsvis 3,8 og 2,5 procent af værdien af den samlede bruttoimport af kakaoråvarer og 

chokoladevarer. Sandsynligvis fanger handelsdata ikke alle økologiske produkter med kakaoindhold, 

hvorfor sidstnævnte formentligt er højere. Fairtrade i Danmark oplyser, at importen i 2019 af 

Fairtrade-certificeret kakao var på cirka 1.450 ton, svarende til 7,9 procent af den estimerede import 

af kakaoråvarer4. 

Det har ikke været muligt at indhente lignende tal for andre certificeringsordninger, men ligesom for 

kaffe har detailvirksomheder og fødevarevirksomheder lignende strategier og målsætninger for brug 

af certificeret kakao, heriblandt Arla som kun bruger UTZ-certificeret kakao i deres mælkekakaodrikke 

(Mathilde og Cocio). Coop har ligeledes en målsætning om udelukkende brug af certificeret kakao i 

deres varemærker i 2020, ligesom den danske afdeling af JDE bruger UTZ-certificeret kakao i deres 

blandinger til kontormaskiner, som desuden kommer i en økologisk og Fair Trade-udgave. Der tegner 

sig her et lignende billede af bevægelighed mod certificeret import blandt detailvirksomheder og 

kakaovirksomheder, som er tilfældet for kaffe, igen uden at det er muligt at give et facit. 

9. Overblikket, dansk import og arealanvendelse 

Tabel 2 opsummerer den danske bruttoimport af soja, palmeolie, oksekød, natur-gummi, kaffe og 

kakao i 2019 og giver et forsigtigt skøn og andelen af importen, som er dækket af en eller flere 

certificeringsordninger. Der er ikke taget stilling til import, som kan være underlagt politik for 

ansvarlighed blandt leverandører udarbejdet af private virksomheder, og som ikke understøttes af 

frivillige standarder.  

Uanset om importerede varer lever op til standarder for ansvarlig produktion og handel, optager deres 

produktion arealer i producentlandene. Figur 33 giver et samlet overblik over Danmarks bruttoimport 

af de seks varegrupper gennemgået i dette notat, angivet i mængden af primærproduktion af 

sojabønner, oliepalmefrugt, grønne kaffebønner og naturgummi. Kakao og oksekød er angivet i 

mængden af råvarer uden omregning til kakaofrugt eller antal dyr. Importen af sojaoliekager og 

sojaolie er omregnet til sojabønner ved brug af omregningsfaktorer nævnt i Mogensen et al. (2018) 

og lagt til importen af sojabønner og sojabønnemel. Ligeledes er palmeolievarer omregnet til 

palmefrugt. Figur 33 viser også et estimat for arealanvendelsen i producentlandene svarende til den 

danske bruttoimport. For hver varegruppe stammer den danske import ofte fra et mindre antal 

producentlande uden for Europa som redegjort for i tidligere afsnit. Arealanvendelsen er estimeret 

baseret på gennemsnitlige udbyttedata per ha fra FAOSTAT (år 2018) vægtet med de største 

producentlandes andele af bruttoimporten til EU-28 (Tabel 3). Det er vigtigt her at bemærke, at for 

estimering af primærproduktion og arealanvendelse for både palmeolie og soja er det antaget, at 

produkter fra forskellige sidestrømme stammer fra samme primære produktion og areal. Eksempelvis 

                                                           

4 Personlig kommunikation, Tobias Nag, Fairtrade Danmark, Head of Products, 15.10.2020. 
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antages det, at den importerede rå sojaolie er et biprodukt fra den importerede sojaoliekage og 

kræver derfor ikke yderligere produktion af sojabønner eller yderligere areal. Dermed skal både 

produktion og arealanvendelse for soja og palmeolie anses som nedre estimater, og arealanvendelsen 

for alle produkter skal ses som et forsigtigt skøn.  

Tabel 2. Dansk bruttoimport af udvalgte varegrupper i 2019 og skøn for andel af importen 
der er certificeret 

Dansk bruttoimport 2019 i  

samlet mængde råvarer* (ton) Skøn for andel certificeret import 

Soja 1.682.323 

13,4 % af bruttoimporten er dækket af RTRS certifikater. Antages det, at 

samme mængde opfylder FEFACs retningslinjer som i 2018 (IDH 2020), 

svarer det til, at 43 % af bruttoimporten i 2019 er i overensstemmelse 

med FEFAC’s retningslinjer.  

Palmeolie 268.773 

Op imod 65 % af importen er RSPO-certificeret eller dækket af RSPO-

certifikater (Gylling et al. 2018).  

Oksekød 93.392 

Importen udgøres hovedsageligt af oksekød produceret i Europa. Ca. 

1.600 ton importeres direkte fra Sydamerika. Her er der tale om 

kvalitetsudskæringer, som kan være fra produktion, der lever op til 

principperne fra GRSB, men der findes ingen data til at understøtte 

dette. 

Naturgummi 27.522 

Det har ikke været muligt at finde data for certificeret naturgummi 

importeret til Danmark eller EU, men da certificeringer af 

gummiplantager generelt er i en tidlig fase, formodes det, at det drejer 

sig om en mindre del.  

Kaffebønner 59.367 

Den økologiske andel er ca. 13 % af importværdien medens Fairtrade-

andelen er på ca. 4,6 %. Baseret på dette og sammenholdt med 

målsætninger fra større kaffe- og detailvirksomheder anslås andelen af 

importeret kaffe certificeret under én af de forskellige ordninger at være 

op til 40 %. Dette er dog et meget forsigtigt skøn.  

Kakao 18.465 

Den økologiske andel er på ca. 3,5 % af importværdien medens Fairtrade-

andelen er på ca. 7,9 %. Baseret på dette og sammenholdt med 

målsætninger fra større kaffe- og detailvirksomheder anslås andelen af 

importeret kaffe certificeret under én af de forskellige ordninger at være 

op til 35-40 %. Dette er dog et meget forsigtigt skøn. 

* Som beskrevet i afsnit 3 til 8.  
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Figur 33. Danmarks bruttoimport i 2019 af udvalgte varer samt arealanvendelsen i 
producentlandene svarende til Danmarks import  

Noter: Soja og palmeolie er omregnet til sojabønner og palmefrugt, kaffe er angivet i grønne kaffebønner, 
mens kakao, naturgummi og oksekød er angivet i estimeret mængde råvarer som beskrevet i tidligere afsnit. 
Bemærk skalaændringen i de to akser for mængde i ton og areal i ha.  
Kilde: Egne beregninger  

Tabel 3. Danmarks bruttoimport i 2019 af udvalgte varer samt arealanvendelsen i 
producentlandene svarende til Danmarks import 

  
Dansk brutto-

import, ton 
Arealanvendelse, 

hektar 
Vægtet gns. fra FAOSTAT udbyttestatistik, 
baseret på største afsenderlande til EU 

Sojabønner 1.972.421 686.221 Argentina og Brasilien 

Palmefrugt 1.278.925 72.938 Indonesien og Malaysia 

Naturgummi 27.522 28.432 Indonesien, Thailand og Elfenbenskysten 

Kaffe - grønne bønner 59.367 26.910 Brasilien, Vietnam, Latinamerika, Østafrika 

Kakao 18.465 36.947 Elfenbenskysten og Ghana 

Oksekød* 93.392 -   

Noter: Udregninger er beskrevet i teksten ovenfor. Konvertering fra sojaprodukter til sojabønner og palmeolieprodukter til 
palmefrugt er baseret på Mogensen et al. (2018) 
*ingen opgørelser på areal i FAOSTAT 

Det samlede areal svarende til importen af soja, palmeolie, naturgummi, kaffe og kakao er på i alt 

838.000 ha, som fortrinsvis er lokaliseret i Argentina og Brasilien (soja) og Sydøstasien (palmeolie og 
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naturgummi). Arealanvendelsen svarende til importen af soja i 2019 er mindre end i 2018, angivet i 

Callesen et al. (2020), da importen af sojaskrå er faldet fra år 2018 til 2019.  
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Bilag A. Handelskoder 

Handelskoder for soja, SITC5R4Y: 

08131 Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier, også som pellets af sojabønner 

09841 Sojasauce 

22220 Sojabønner, også knuste 

42111 Rå sojabønneolie, også afslimet 

42119 Raffineret sojabønneolie og fraktioner deraf 

12081000 Sojabønnemel 

 

Handelskoder for palmeolie, KN8Y: 

15119099 Palmeolie og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 

(undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og 

undtagen rå palmeolie) 

15119019 Fraktioner af palmeolie, faste, også raffinerede 

38231930 Fedtsyredestillat 

15111010 Palmeolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler) 

23066000 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af palmenødder 

eller palmekerner, også formalede eller i form af piller pellets 

15119091 Palmeolie og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til 

teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå palmeolie) 

15111090 Palmeolie, rå (undtagen til teknisk eller anden industriel anvendelse end fremstilling af 

næringsmidler) 

15132930 Palmekerneolie og babassuolie Teknisk og samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men 

ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler 

og undtagen rå olie) 

15132919 Fraktioner af palmekerneolie og babassuolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk 

modificerede (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg) 

15132110 Palmekerneolie og babassuolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling 

af næringsmidler) 

 

Handelskoder for oksekød, KN8Y 

00119 Levende hornkvæg, undt. til avlsbrug 

01111 Kød af hornkvæg, fersk el. kølet, ikke udbenet 

01112 Kød af hornkvæg, fersk el. kølet, udbenet 

01121 Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet 

01122 Kød af hornkvæg, frosset, udbenet 

01251 Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, fersk el. kølet 

01252 Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, frosset 
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01681 Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret el. røget 

01760 Varer af kød og affald, (undt. lever) af hornkvæg, tilberedt el. konserveret, i.a.n. 

 

Handelskoder for naturgummi, SITC5R4Y og KN8Y, samt antaget andele indhold af råmaterialet 

(naturgummi): 

23110 Naturlig gummilatex, også forvulkaniseret 1,0 

23121 Naturgummi Smoked sheets 1,0 

23125 Teknisk specificeret naturgummi (TSNR) 1,0 

23129 Andet naturgummi 1,0 

23130 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi o.l. naturlige gummiarter 1,0 

23218 Blandinger af produkter under 231 med produkter under 232.1, ubearbejdet el. som plade el. 

bånd 

0,5 

40029910 Naturgummi, modificeret ved indpodning eller iblanding af plast (undtagen 

depolymeriseret naturgummi) 

0,5 

62510 Nye dæk, ikke massive, til personautomobiler (herunder stationcars og racerbiler) 0,19 

62520 Nye dæk, ikke massive, til lastbiler og busser 0,19 

62530 Nye dæk, ikke massive, til luftfartøjer 0,19 

62541 Nye dæk, ikke massive, til motorcykler 0,19 

62542 Nye dæk, ikke massive, til cykler 0,40 

62551 Nye dæk, ikke massive, med slidbane med sildebensmønster el. lignende mønster 0,19 

62559 Nye dæk, ikke massive, i andre tilfælde 0,19 

62592 Regummierede dæk 0,19 

62594 Massive dæk, udskiftelige slidbaner og fælgbånd 0,19 

62911 Præservativer 1,0 

62919 Andre hygiejniske og pharmaceutiske artikler af blødgummi, også med dele af hårdgummi 0,7 

62991 Hårdgummi (fx ebonit) i enhver form, heru affald og skrot; varer aa hårdgummi 0,1 

62992 Varer af cellegummi (skumgummi o l), i.a.n. 0,15 

40169997 Varer af blødgummi, bortset fra cellegummi, i.a.n. 0,15 

62131 Tråde og snore af blødgummi 0,19 

62132 Plader, bånd, strimler, stænger og profiler af cellegummi (skumgummi o l) 0,15 

62133 Plader, bånd, strimler, stænger og profiler af blødgummi undt. cellegummi 0,15 

23222 Affald, afklip og skrot af gummi samt pulver el. granulater deraf 0,19 

 

Handelskoder for kaffe, KN8Y, samt konverteringsfaktorer fra produkt-vægt til ækvivalenter i grønne 

kaffebønner: 

09011100 Rå kaffe, med koffeinindhold 1,0 

09011200 Rå kaffe, koffeinfri 1,0 

09012100 Brændt kaffe, med koffeinindhold 1,19 
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09012200 Brændt kaffe, koffeinfri 1,19 

09019010 Skaller og hinder af kaffe 0 

09019090 Kaffeerstatning med indhold af kaffe 0,1 

21011100 Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe 3,93 

21011292 Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe 0,077 

21011298 Varer tilberedt på basis af kaffe 0,077 

 

Handelskoder for kakao, KN8Y, samt omregningsfaktorer til kakao-råmateriale:  

18010000 Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte 1,0 

18020000 Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald 1,0 

18031000 Kakaomasse, ikke affedtet 1,0 

18032000 Kakaomasse, helt eller delvis affedtet 1,0 

18040000 Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie 1,0 

18050000 Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler 1,0 

18061010 Kakaopulver, sødet, max 65 vægt% saccharose 0,4 

18061015 Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med 

indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet 

som saccharose på < 5 vægtprocent 

0,95 

18061020 Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af saccharose, herunder 

invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på >= 5 

vægtprocent, men < 65 vægtprocent 

0,6 

18061030 Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med 

indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet 

som saccharose på >= 65 vægtprocent, men < 8... 

0,25 

18061090 Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med 

indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet 

som saccharose på >= 80 vægtprocent 

0,1 

18062010 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller 

stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i 

pakninger af nettovægt > 2 kg, med indh... 

0,5 

18062030 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller 

stænger af vægt 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i 

pakninger af nettovægt > 2 kg, med et sam... 

0,3 

18062050 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller 

stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i 

pakninger af nettovægt > 2 kg, med indh... 

0,25 

18062070 Chocolate milk crump, i pakninger af nettovægt > 2 kg 0,1 

18062080 Chokoladeglasur, i pakninger af nettovægt > 2 kg 0,1 

18062090 Chokolade, pakninger o 2 kg, u 18 vægt% kakaosmør og/el mælkefedt, undt chocolate 

milk crumb 

0,2 
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18062095 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller 

stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i 

pakninger af nettovægt > 2 kg, med indh... 

0,2 

18063100 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller 

stænger, af vægt <= 2 kg, med fyld 

0,25 

18063210 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller 

stænger, af vægt <= 2 kg, med tilsætning af korn, frugt eller nødder, uden fyld 

0,25 

18063290 Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller 

stænger, af vægt <= 2 kg, uden tilsætning af korn, frugt eller nødder, uden fyld 

0,25 

18069011 Chokolade og chokoladevarer, i form af chokolader, også med fyld, med indhold af 

alkohol 

0,25 

18069019 Chokolade og chokoladevarer, i form af chokolader, også med fyld, uden indhold af 

alkohol 

0,25 

18069031 Chokolade og chokoladevarer, med fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og 

undtagen chokolader) 

0,2 

18069039 Chokolade og chokoladevarer, uden fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og 

undtagen chokolader) 

0,3 

18069050 Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, 

med indhold af kakao 

0,05 

18069060 Smørepålæg med indhold af kakao 0,1 

18069070 Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer 0,1 

18069090 Tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 2 kg 

(undtagen chokolade, chokolader og andre chokoladevarer, sukkervarer med indhold af kakao, 

smørepålæg, pulvere til fremstilling af drikkevarer samt... 

0,15 
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Bilag B. Handelsstatistik for den danske import  

Nedenstående tabeller er alle baseret på data fra Danmarks Statistik, statistikbanken.dk/SITC5R4Y og 

statistikbanken.dk/KN8Y, som beskrevet i bilag A. For naturgummi, kaffe og kakao er mængden af 

varer omregnet til ren naturgummi, kaffe i grønne bønner og kakao i samlet kakao-råvarer, som 

beskrevet tidligere i dette notat. Alle tal er angivet i ton. 

Danmarks import af sojavarer, ton 2015 2016 2017 2018 2019 

Oliekager fra udvinding af sojabønner 1.749.433 1.626.629 1.603.566 1.707.169 1.515.974 

Rå sojabønneolie  30.686 56.275 68.200 75.941 109.707 

Sojabønner 7.914 6.333 12.524 16.873 38.655 

Raffineret sojabønneolie  11.887 7.932 11.978 8.019 8.652 

Sojabønnemel 1.503 4.279 2.488 4.024 7.497 

Sojasauce 1.501 1.659 1.587 1.833 1.838 

I alt 1.802.924 1.703.106 1.700.343 1.813.858 1.682.323 

Eksport i alt 98.354 52.222 77.856 100.272 74.381 

 

Danmarks import af palmeolievarer, ton 2015 2016 2017 2018 2019 

Palmeolie og flydende fraktioner deraf 
(næringsmidler) 

  107.103   109.036   110.055   110.071    119.356  

Fraktioner af palmeolie, faste, også 
raffinerede 

 63.827  53.978  72.956  89.816   77.722  

PFAD  54.304  42.652  44.599  47.524   42.190  

Palmeolie, rå, til teknisk brug  8.373    6.445  10.724  16.017   13.787  

Oliekager fra palmekerner  19.186  16.532    8.764  10.619   12.803  

Palmeolie og flydende fraktioner deraf, 
teknisk brug 

 3.054    2.724    2.775    3.164  2.184  

Palmeolie, rå, til næringsmidler  383    1.020  574  518   547  

Palmekerneolie til næringsmidler og teknisk 
brug 

 202  203  195  161   140  

Fraktioner af palmekerneolie, faste  83  180  187  122  45  

Palmekerneolie, rå  399  799  - -  - 

I alt   256.917   233.569   250.830   278.013    268.773  

Eksport, samlet   73.076  99.415  96.364   106.944    106.921  

 

Danmarks import af oksekød, ton 2015 2016 2017 2018 2019 

 Levende hornkvæg 5.301 0 0.082 3.246 0.078 

Kød, fersk el. kølet, ikke udbenet 18.942  18.830  18.880   19.126   16.056  

Kød, fersk el. kølet, udbenet 63.765  62.002  59.323   56.730   56.733  

Kød, frosset, ikke udbenet 1.093  875  896   1.282   1.287  

Kød, frosset, udbenet 10.169  8.918  8.538   7.745   7.397  
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Spiseligt slagteaffald, fersk el. kølet 245  681  446   473   205  

Spiseligt slagteaffald, frosset 4.846  6.413  4.152   1.778   881  

Kød, saltet, i saltlage, tørret el. røget 2.259  2.436  2.742   3.148   4.159  

Varer af kød og affald i.a.n. 5.343  5.319  7.231   7.048   6.675  

I alt  106.668   105.473   102.208   97.332   93.392  

Eksport i alt 93.706  94.830  96.700   98.057   88.877  

 

Danmarks import af naturgummi, ton 2015 2016 2017 2018 2019 

Naturlig gummilatex 356    356   245   1.497    1.744  

Naturgummi Smoked sheets  - 0  1  0    0  

Teknisk specificeret naturgummi (TSNR) 3   351   713  42  25  

Andet naturgummi 81  44  93  42  133  

Andre naturlige gummiarter (Balata, 
guttaperka, guayule mm) 

0  0  6  23  51  

Blanding af natur- og syntetisk gummi 4  1  3  12    2  

Naturgummi modificeret med plast  142   156   168   151  49  

Nye dæk til personbiler 5.637  6.140  6.689  6.985  10.499  

Nye dæk til lastbiler og busser 2.462  2.800  2.789  2.969  5.376  

Nye dæk til luftfartøjer 1  0  0  3    1  

Nye dæk til motorcykler 52  84  58  57  57  

Nye dæk til cykler  281   421   363   383  424  

Nye dæk med slidbane med 
sildebensmønster 

 924  1.213  5.083  5.268  5.117  

Nye dæk, andre  604  1.010   -  -  - 

Regummierede dæk  681   971   483   913  1.453  

Massive dæk, slidbaner og fælgbånd  401   304   469   235  251  

Præservativer 38  45  45  35  33  

Andre hygiejniske og pharmaceutiske artikler 
af blødgummi 

 155   136   109   114  168  

Hårdgummi (fx ebonit) i enhver form 68  87  69  46  81  

Varer af cellegummi (skumgummi o l), i.a.n.  117   167   112   123  163  

Varer af blødgummi, bortset fra cellegummi, 
i.a.n. 

 325   301   345   315  552  

Tråde og snore af blødgummi 13  7  10  10    9  

Plader, bånd, strimler mm. af cellegummi 
(skumgummi o l) 

 370   359   422   422  337  

Plader, bånd, strimler mm. af blødgummi  721   848   796   777  996  

I alt  13.436   15.801   19.072   20.420  27.522  

Eksport i alt  12.202   12.314   11.063   10.427  10.775  
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Danmarks import af kaffe (grønne bønner), 
ton 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rå kaffe, med koffein  17.087   19.457   15.081   17.015   17.219  

Rå kaffe, koffeinfri  446   496   403   544   272  

Brændt kaffe, med koffein  25.300   26.091   26.641   25.517   26.404  

Brændt kaffe, koffeinfri  129   136   111   103   131  

Kaffeerstatning med indhold af kaffe 5  4  4  2  1  

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe  10.028   12.273   13.275   13.094   15.304  

Varer tilberedt på basis af ekstrakter, 
essenser eller koncentrater af kaffe 

81  31  21  25  31  

Varer tilberedt på basis af kaffe 3  11  6  4  4  

I alt  53.080   58.500   55.542   56.304   59.367  

Eksport i alt 8.195   10.267  6.952  8.042  8.180  

 

Danmarks import af kakao (kakaoråvarer), ton 2015 2016 2017 2018 2019 

Kakaobønner 3.270  3.634  3.368  4.307  3.160  

Kakaoskaller, kakaohinder og andet 
kakaoaffald 

2  17  6  2  99  

 Kakaomasse, ikke affedtet 13  19  8  62  50  

Kakaomasse, helt eller delvis affedtet  -  -  - 2  0  

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie  301   250  1.586  1.569  1.246  

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre 
sødemidler 

2.089  2.204  2.017  2.086  2.161  

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre 
sødemidler <5 vægtprocent 

34  62  41  42  31  

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre 
sødemidler 5-65 vægtprocent 

 353   327   465   447   510  

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre 
sødemidler 65-80 vægtprocent 

34  3  45  97  14  

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre 
sødemidler >80 vægtprocent 

3  1  0  1  4  

Chokolade og tilberedte næringsmidler med 
>31 % kakao/mælkefedt 

1.481  1.512  1.672  1.428  1.506  

Chokolade og tilberedte næringsmidler med 
18-31 % kakao/mælkefedt 

1.425  1.234  1.347  1.439  1.185  

Chokolade og tilberedte næringsmidler med 
25-31 % kakao/mælkefedt 

57  83   141  72  90  

Chocolate milk crump 0  0  11  1  0  

Chokoladeglasur 67  47  27  28  23  

Chokolade og tilberedte næringsmidler med 
u 18% kakaosmør 

 214   231   202   323   269  

Chokolade og tilberedte næringsmidler med 
kakao, med fyld 

1.948  2.191  2.363  2.095  2.308  

Chokolade og tilberedte næringsmidler med 
kakao, med korn, frugt, nødde, uden fyld 

1.193  1.226  1.118  1.103  1.012  
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Chokolade og tilberedte næringsmidler med 
af kakao, uden korn,frugt, nødde, uden fyld 

1.085  1.113  1.069   839   995  

Chokolade og chokoladevarer, også med fyld, 
med alkohol 

56  70  71  74  86  

Chokolade og chokoladevarer, også med fyld, 
uden alkohol 

1.579  1.647  1.751  1.359  1.422  

Chokolade og chokoladevarer, med fyld  546   566   469   407   588  

Chokolade og chokoladevarer, uden fyld  797   685   758   733   710  

Sukkervarer med indhold af kakao  130   130   123   115   113  

Smørepålæg med indhold af kakao  392   304   326   286   322  

Pulver med indhold af kakao, til drikkevarer  332   315   296   295   369  

Andre tilberedte næringsmidler med indhold 
af kakao 

 395   256   372   218   190  

I alt  17.798   18.126   19.653   19.430   18.465  

Eksport i alt 5.006  4.734  4.938  4.279  4.098  
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