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Sammendrag og konklusion
Formålet med nærværende rapport er at skabe et overblik over mængderne af tilgængelige ressourcer
fra biprodukter og sidestrømme i den danske fødevaresektors forskellige værdikæder, med særligt
fokus på fødevareforarbejdning. Rapporten søger således på baggrund af allerede publicerede data at
foretage en overordnet systematisk kortlægning af de biomasseressourcer fra fødevaresektoren, som
i dag har karakter af spild eller lav-værdiudnyttelse, og herigennem at identificere potentialer og
barrierer for en øget valorisering af biprodukter og sidestrømme i udvalgte produktkæder inden for
såvel vegetabilsk som animalsk fødevareproduktion.
Kortlægningen er som udgangspunkt baseret på en massebalancemetode, hvor der på grundlag af
tilgængelig statistik opstilles massebalancer for de respektive fødevareindustrier. Herigennem søges
det at opgøre mængder af biomasse, som behandles som spild- eller restprodukter, der enten
bortskaffes som affald eller opgraderes i relativt beskeden grad, for eksempel til biogas.
Kortlægningen bygger på eksisterende data og viden fra tilgængelige rapporter og dækker værdikæder
for korn, øvrige markafgrøder, frugt og grønt, mælk, æg, slagtedyr samt fisk og skaldyr. Der fokuseres
i notatet på de dele af værdikæden, som vedrører (primær og sekundær) fødevareforarbejdning, og
som også er de led, hvor der i særligt omfang genereres biprodukter og sidestrømme.
Kortlægningen bygger fortrinsvis på publicerede data fra Danmarks Statistik, herunder navnlig
statistiktemaerne Landbrugsstatistik, Fiskeristatistik, Varestatistik og Udenrigshandelsstatistik. Da
fødevareforarbejdning i mange tilfælde indebærer ændring af produkternes vandindhold, korrigeres
der i massebalance-opgørelserne for forskelle i tørstofindhold ved hjælp af supplerende informationer
fra fødevaredatabanken FRIDA for fødevarer samt fra Håndbog for Driftsplanlægning vedrørende
afgrøder og fodermidler.
Gennemgangen af 17 forskellige værdikæder for fødevarer (korn, oliefrø, kartofler, sukkerroer,
tomater, agurker/asier, æbler/pærer, stenfrugter, jordbær, nødder, mælk, æg, oksekød, svinekød,
fjerkrækød, fisk og skaldyr) i Danmark tyder på, at en del af de største værdikæder, eksempelvis
mejeri, svinekød, korn og oliefrø, har en ganske effektiv udnyttelse af råvareressourcerne. For andre
værdikæder tyder estimaterne på en noget større andel af råvareressourcen, som ser ud til at ende
som et affaldsprodukt eller som et biprodukt, der afsættes til særdeles lav værdi. Det gælder for
eksempel ved fremstillingen af kartoffelstivelse, hvor en betydelig del af den tiloversblevne
kartoffelpulp leveres tilbage til landmændene som kvægfoder, tilsyneladende uden beregning (ud
over fragtomkostninger), lige som der også i sukkerproduktionen vurderes at være en væsentlig
restfraktion, som kunne have potentiale for en øget valorisering. Også i absolutte termer udgør
restfraktionerne fra kartoffel- og sukkerroeforarbejdning forholdsvis betydelige mængder.
I forarbejdningen af animalske produkter er det især fra kyllingeslagtningen, at der synes at være en
betydelig restfraktion, både i relative og absolutte termer. Desuden ser der ud til at være en
forholdsvis betydelig absolut mængde af restprodukter fra mejeriproduktionen, om end den udgør en
beskeden procentandel af den samlede indvejede mælk. Det kan dog ikke udelukkes, at denne
restmængde fra mejeriproduktionen indgår i foderprodukter.
Som udgangspunkt peger nærværende kortlægning således på stivelseskartofler, sukkerroer, mælk og
slagtekyllinger som nogle af de væsentligste områder, hvor der potentielt foreligger sidestrømme med
biomasseressourcer, der kunne have potentiale til at blive opgraderet til produkter med højere værdi
end, hvad biomasserne anvendes til for nærværende. Opgørelserne tyder dog på, at der i de fleste
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værdikæder over tid har været en stigende tendens i andelen af råvareinput, der ender som salgbare
produkter. Dermed er der en generelt nedadgående tendens i restfraktionens andel af det samlede
råvareinput til industrien i disse værdikæder.
En valorisering af disse biomasser forudsætter imidlertid dels, at der er teknologier til stede, som
muliggør en sådan valorisering, og dels at der er et marked, som muliggør afsætning af de opgraderede
produkter. For nogle af de vegetabilske sidestrømme kan en teknologisk udfordring være et relativt
højt vandindhold, som blandt andet kan indebære ekstra omkostninger til opkoncentrering og
transport samt forholdsvis korte holdbarheder for den relevante biomasse.
Kortlægningen bygger på en kombination af en massebalancemetode og eksisterende statistik, og
opgørelserne bygger på en række forudsætninger, som alle er behæftet med en vis usikkerhed, som
således også vil være afspejlet i størrelsen på de estimerede sidestrømme og restfraktioner.

1. Indledning
Gennem de senere år har der været stigende opmærksomhed på problemstillinger omkring spild af
fødevareressourcer, såvel i Danmark som internationalt. I Danmark har problemstillingerne været
belyst i en række rapporter, som har givet en oversigt over den internationale litteratur på området
(Teuber & Jensen 2016), offentliggjorte data om omfanget af madspild i danske husholdninger
(Edjabou et al. 2016; Petersen et al. 2012; 2014a), i engros- og detailhandel (Petersen et al. 2014b), i
fødevareindustri (Miljøstyrelsen 1998; Neidel et al. 2021), i primærproduktionen (Hartikainen et al.
2018) og i foodservice (Petersen et al. 2014b), vurderet miljømæssige konsekvenser af madspildet
(Martinez-Sanchez et al. 2016; Tonini et al. 2017) og foretaget analyser af alternative virkemidler til at
forebygge madspild i Danmark (Aschemann-Witzel et al. 2015; Jensen & Teuber 2018; Stancu et al.
2016). Tilsvarende opgørelser og analyser har været foretaget i en række sammenlignelige lande
(Bräutigam et al. 2014), blandt andre Sverige (Engström & Carlsson-Kanyama 2004, Eriksson et al.
2012; 2014; 2016; 2017; Eriksson & Spångberg 2017, Höjgård et al. 2013), Finland (Silvennoinen et al.
2014; 2015) og Storbritannien (Chapagain & James 2011). Mens der i mange af disse studier især har
været fokus på madspild i husholdninger, detail og foodservice, så er det – bortset fra Miljøstyrelsen
(1998) og Neidel et al. (2021) – relativt sparsomt med undersøgelser af fødevaretab i forarbejdningsleddet, såvel i Danmark som internationalt.
Mens fokus i de fleste opgørelser primært har været rettet mod fødevareressourcer, som går til spilde
i den forstand, at de slet ikke finder anvendelse, så har der været mindre fokus på en del af de
sidestrømme og biprodukter, der kommer ud af fødevareproduktion og -forarbejdning, og i hvilken
udstrækning disse biprodukter – og de ressourcer som biprodukterne repræsenterer – udnyttes
optimalt. Dog har Miljøstyrelsen i 1998 som nævnt udarbejdet en opgørelse over anvendelsen af
organiske restprodukter fra forskellige dele af industrien (herunder møllerier og bagerier, bryggerier,
spritfabrikker, oliemøller og margarinefabrikker, kartoffelindustri, sukkerindustri, frugt- og grøntindustri, mejerier, slagterier og fiskeindustri) fordelt på fire anvendelseskategorier for restprodukterne: råvaresubstituerende anvendelse, biogas, jordforbedringsmiddel samt forbrænding/
deponering (tabel 1.1).
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Tabel 1.1. Genanvendelse af restprodukter fra forskellige fødevareindustrier

Møllerier/bagerier
Bryggerier
Spritfabrikker
Oliemøller/margarinefabrikker
Kartoffelindustri
Sukkerindustri
Frugt- og grøntindustri
Slagterier
Mejerier
Fiskeindustri

Råvaresubstitution
100
84-88
80-88
>99
10
85
64
77
100
90

Biogas
0
0
0
<1
0
<1
8
17
<1
10

Jordforbedring
0
9-11
12-20
0
90
15
26
6
<1
0

Forbrænding/
deponering
0
3-5
<1
<1
0
0
2
0
<1
0

Note: mængdeandele opgjort i frisk vægt
Kilde: Miljøstyrelsen (1998)

Selv om Miljøstyrelsens opgørelse er mere end 20 år gammel, giver den et overblik over
størrelsesordenen af de samlede sidestrømme fra de forskellige fødevareindustrier, hvor det dog skal
bemærkes, at ændrede teknologiske eller markedsmæssige muligheder kan have ændret billedet for
nogle af industrierne.
To relativt nylige udgivelser har belyst ressourceudnyttelsen i fødevareindustrien, dels i form af de
genererede affaldsmængder i fødevarefremstilling og -forbejdning (Neidel et al. 2021) og dels i form
af opgørelse af mængderne af bi- og restprodukter og potentielle anvendelser af disse (Jensen et al.
2018). Neidel et al. (2021) har fået indsamlet data om madaffald fra forarbejdnings- og
fremstillingssektoren i 2018 i form af blandt andet interviews, spørgeskemaer og virksomhedsrapporter og har på grundlag heraf opregnet til sektorniveau. Jensen et al. (2018) har foretaget en
opgørelse af mængder og typer af tab og spild fra fødevareindustrien ved at multiplicere tal for
fødevarevirksomheders salg fra Danmarks Statistiks Varestatistik (jf. afsnit 2.2 nedenfor) med
koefficienter for tab og spild i de forskellige led i de respektive værdikæder (Gustavsson et al. 2011).
Det er velkendt, at der i nogle fødevaresektorer (blandt andet mejeri- og slagterisektorerne) er en
ganske høj udnyttelse og valorisering af biprodukter og sidestrømme. Miljøstyrelsens opgørelse fra
1998 viser således, at stort set hele restfraktionen anvendes som substitut for andre råvarer. For
slagterier udgør den råvaresubstituerende andel af restfraktionen 77 procent, men her udgør dyrenes
mave-tarmindhold hovedparten af den fraktion, som anvendes til biogas eller udbringes på
landbrugsjord, mens langt størstedelen af restfraktionerne fra selve dyrekroppene (knogler, klove, hår
mv.) ender som erstatning for andre råvarer. Også for forarbejdning af korn, oliefrø og fisk tyder
Miljøstyrelsens opgørelser på, at en relativt stor del af restprodukterne anvendes som substitut for
andre råvarer. Derimod er andelen, der anvendes som råvare, tilsyneladende noget lavere for
kartoffelindustrien og for frugt- og grøntindustrien, idet der dog gøres opmærksom på, at de angivne
procentandele er opgjort i friskvægt uden korrektion for forskelle i tørstofindhold. Opgjort i
tørstofmængder er den udnyttede andel af restfraktionen som råvare noget højere for
kartoffelindustrien.
For stort set alle de betragtede fødevareindustrier gælder det ifølge Miljøstyrelsen (1998), at langt
hovedparten af de restfraktioner, som substituerer andre råvarer, anvendes i fremstillingen af
dyrefoder. Mens fremstilling af dyrefoder indgår som en del af værdikæden for fødevare4

produktionen, er foderproduktion dog ikke nødvendigvis i alle tilfælde den samfundsmæssigt mest
værdifulde anvendelse af de råstoffer, som indgår i restfraktionerne. Eksempelvis kan nye teknologier
eller nye behovs opståen indebære fremkomsten af andre anvendelsesmuligheder, som kan have en
større værdi. Et eksempel herpå er valle, en restfraktion fra osteproduktion, som tidligere stort set
udelukkende har været anvendt til foder, men som de senere år i stigende grad udnyttes til fremstilling
af vallepulver som en værdifuld kilde til proteinberigelse af fødevarer.
En forbedret udnyttelse af sidestrømme i fødevareproduktionen forudsætter dels et overblik over
mængderne af tilgængelige ressourcer fra disse sidestrømme, dels at der eksisterer relevante
anvendelses- og opgraderingsmuligheder for de pågældende ressourcer og teknologier til at realisere
sådanne opgraderingsmuligheder, og dels at der er et marked og dermed afsætningsmuligheder for
således opgraderede produkter.
Formålet med nærværende notat er at adressere den første af disse tre forudsætninger. I særdeleshed
er det målet på baggrund af allerede publicerede data at foretage en overordnet systematisk
kortlægning af de biomasseressourcer fra fødevaresektoren, som i dag har karakter af spild eller lavværdiudnyttelse. Sigtet er herigennem at identificere potentialer og barrierer for en øget valorisering
af biprodukter1 og sidestrømme i udvalgte produktkæder inden for såvel vegetabilsk som animalsk
fødevareproduktion.
Kortlægningen fokuserer på forarbejdningsleddet for fødevarer, som dels bidrager markant til
mængden af fødevarerelaterede bi- og restprodukter, og som dels er genstand for en forholdsvis god
datamæssig dækning.
Ud over i forarbejdningsleddet genereres der i betydeligt omfang biprodukter i primærproduktionen,
blandt andet produkter med ukurant størrelse eller udseende som gør dem vanskelige at markedsføre
ad eksisterende markedskanaler, ligesom der er et betydeligt omfang af restprodukter fra handel og
foodservice. Omfanget af disse er datamæssigt mindre velbelyste, men skøn for mængderne af restog biprodukter i disse led i værdikæderne for korn, frugt og grønt, mejeriprodukter, kød og fisk er givet
i Teuber og Jensen (2016).

2. Metode og datagrundlag
Notatets kortlægning af sidestrømme og restprodukter i de danske fødevareindustrier er som
udgangspunkt baseret på tilgængelig statistik kombineret med en metode, som bygger på
massebalancer. Ved systematisk at opstille massebalancer i de respektive værdikæder er det således
søgt at opgøre mængder af biomasse, som behandles som spild- eller restprodukter, der enten
bortskaffes som affald eller opgraderes i relativt beskeden grad, for eksempel til biogas, ligesom det

1

I Affaldsbekendtgørelsen defineres biprodukter som ”… resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod
fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis:
1) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,
2) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel
praksis,
3) stoffet eller genstanden fremstilles som en integreret del af en produktionsproces, og
4) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og
sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller
menneskers sundhed.”
(BEK nr. 2159 af 09/12/2020)
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er forsøgt at opgøre mængder af biomasse, som afsættes til en relativt lav værdi, og hvor der kunne
være potentiale for øget valorisering.
Kortlægningen bygger på eksisterende data og viden fra tilgængelige rapporter. Målet er at danne et
overblik over den samlede mængde af forskellige typer biomasse i form af fødevarerelaterede
restprodukter, fordelt på forskellige typer biomasse (med oprindelse fra henholdsvis korn, øvrige
markafgrøder, frugt og grønt, mælk, æg, slagtedyr, fisk og skaldyr) med forskellige grader af
forarbejdning. Herudover er det også et mål at afdække yderligere databehov.

2.1 Metode
Det overordnede princip i opgørelsen er en massebalancemetode, hvor den samlede tilgang af
biomasse til et givet led i værdikæden skal svare til det samlede output af biomasse fra det
pågældende led. Da vand udgør en væsentlig andel i de fleste fødevarer, og da fødevarefremstilling
og -forarbejdning ofte indebærer ændring af varernes vandindhold, foretages der korrektioner for
forskelle i tørstofprocent (det vil sige den vægtandel af produktet, som ikke er vand). Således er
producerede mængder af forarbejdede industriprodukter generelt omregnet til ”råvareækvivalenter”
ud fra forholdet mellem tørstofindholdet i det forarbejdede produkt og tørstof-indholdet i råvaren2.
Hvis eksempelvis tørstofindholdet i rapskager er 88,5 procent og tørstofindholdet i rapsfrø er 91
procent, så svarer 1 ton rapskager til cirka 0,97 ton rapsfrøækvivalenter.
Omregningen til råvareækvivalenter baseret alene på tørstofindhold er en forenklet omregning, som
kun tager hensyn til forskelle i vandindhold, men som ikke tager højde for eventuelle forskelle i
sammensætningen af tørstoffet i henholdsvis råvare og forarbejdet produkt. For de tilfælde, hvor der
er indikation på væsentlige sidestrømme, som er forholdsvis uudnyttede, foretages derfor også en
supplerende vurdering af næringsstofindholdet i de pågældende biprodukter.
Opgørelserne fokuserer på forarbejdningsleddet/-leddene i fødevareværdikæderne3. For nogle
værdikæder er der ét forarbejdningsled, mens andre værdikæder indeholder sekvenser af flere
forskellige forarbejdningsled, eksempelvis med slagtning af dyr som et første forarbejdningsled og
videreforarbejdning af kød til pålæg, pølser mv. i næste forarbejdningsled. Princippet i varebalanceopgørelsen er skitseret i figur 2.1.

2

Idet det antages, at fremstillingsprocesser med omdannelse af vand til tørstofmolekyler via eksempelvis
hydrolyse ikke har væsentlig udbredelse i fødevareforarbejdning.
3
Afgrænsningen til forarbejdningsleddet er fortrinsvis foretaget ud fra datamæssige hensyn samt det forhold,
at det især er i forarbejdningsleddet, at der genereres forholdsvis homogene sidestrømme med et eventuelt
potentiale for industriel opgradering. Til gengæld skal afgrænsningen ikke tages som udtryk for, at problemer
med spild og uudnyttet produktion ikke også kan være betydelige i andre led af værdikæderne.
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Figur 2.1. Princippet i varebalanceopgørelse
Forarbejdningssektorerne er i figuren illustreret ved de blå rektangler. Pile, som peger ind mod disse
rektangler, repræsenterer inflow/tilgang af biomasse i form af råvarer, mens pile, som peger væk fra
de blå rektangler, repræsenterer outflow/anvendelse i form af produkter, biprodukter og affald.
Inflow består typisk af indenlandsk producerede og/eller importerede råvarer, mens outflow består
af hovedprodukter til indenlandsk anvendelse eller til eksport samt biprodukter og affaldsprodukter.
Som hovedregel er outflow i form af hovedprodukter til indenlandsk anvendelse eller til eksport
forholdsvis velbelyst i statistikker mv., mens det i mindre grad er tilfældet med bi- og affaldsprodukter.
I udgangspunktet antages det samlede outflow at svare til det samlede inflow (opgjort som tørstof).
Mængden af bi- og affaldsprodukter, som ikke er statistisk belyst, kan således i princippet bestemmes
residualt som forskellen mellem det samlede inflow og det statistikbelyste samlede outflow, begge
dele opgjort i mængde tørstof.
I værdikæder med mere end ét uafhængige forarbejdningstrin vil statistikkerne typisk omfatte salg fra
flere af de involverede forarbejdningstrin. Hvis den skitserede residualmetode skal anvendes, er det
således nødvendigt at tage hensyn til disse forskellige trin i opgørelsen.
Som nævnt ovenfor, genereres der også bi- og restprodukter i primærproduktionen af fødevarer,
eksempelvis frugter og grønsager som er relativt vanskelige at markedsføre på grund af ukurant
størrelse eller udseende, kasserede slagtedyr mv. Den datamæssige belysning af sådanne sidestrømme fra primærleddet er generelt sparsom, idet kun en mindre del af disse sidestrømme er
genstand for handel eller andre transaktioner, som muliggør systematisk dataindsamling. Samtidig er
den ovenfor beskrevne massebalancemetode i sagens natur ikke egnet i relation til primærproduktionen. Derfor er primærleddet generelt udeladt i nærværende opgørelse.
For handels- og foodserviceled, som generelt ligger efter forarbejdningsleddet i værdikæderne,
genereres der betydelige mængder fødevareaffald, som principielt også kan opfattes som
sidestrømme. I forhold til en kortlægning af sidestrømme i disse sektorer er den datamæssige
udfordring først og fremmest en manglende statistisk belysning af mængdeflows (tilgang og
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anvendelse) for de forskellige kategorier af fødevarer, hvorfor disse værdikædeled også er udeladt i
nærværende opgørelse.

2.2 Datagrundlag
Kortlægningen bygger fortrinsvis på publicerede data fra Danmarks Statistik, herunder navnlig
statistiktemaerne Landbrugsstatistik, Fiskeristatistik, Varestatistik og Udenrigshandelsstatistik.
Data for den primære fødevareproduktion kommer fortrinsvis fra Danmarks Statistiks Landbrugsstatistik og Fiskeristatistik. Landbrugsstatistikken indeholder blandt andet produktionsoplysninger for
det primære landbrug og gartneri (herunder høstudbytter for forskellige afgrøder), slagtninger af dyr
samt indvejning af mælk (herunder mælkens anvendelse til forskellige mejeriprodukter).
- Høstresultatstatistik (HST77) er en årlig opgørelse af den danske høst af blandt andet korn,
oliefrø og rodfrugter opgjort i areal (1.000 hektar), gennemsnitsudbytte (hkg per hektar) og
produktion (mio. kg), fordelt på afgrøder. Data til statistikken indsamles årligt fra landmænd ved
hjælp af spørgeskemaer. De indsamlede data valideres ud fra konsistensregler og
udbyttegrænser, og validerede data opregnes til totalpopulationen.

-

Frugt- og grøntproduktionsstatistik (GARTN1) viser høstudbyttet for forskellige frugt- og
grøntprodukter.
- Kornanvendelsesstatistikken (KORN) er en årlig opgørelse af kornbalancerne, opgjort i mio. kg,
som offentliggøres for seks forskellige kornarter (hvede, byg, rug, havre, triticale og majs) samt
for korn i alt. Balancerne har tilgangskomponenterne kornhøst i Danmark, importeret korn samt
primolagre, mens anvendelseskomponenterne omfatter eksport af korn, ultimolagre, udsæd,
formaling til for eksempel mel og gryn samt industriel anvendelse for eksempel som input til
drikkevarer. Oplysningerne indsamles i halvårlige/årlige spørgeskemaundersøgelser, som
valideres og efterfølgende anvendes til estimering af balancer for de seks kornarter.

-

-

-

-

-

Kvægslagtningsstatistik (ANI4), svineslagtningsstatistik (ANI5) og fjerkræslagtningsstatistik
(ANI6) præsenterer opgørelser af slagtningerne på slagterier og slagtehuse for henholdsvis
kvæg, svin og fjerkræ. Der oplyses blandt andet om antallet af slagtede dyr samt produktionen
af kød (mængden af spiseligt kød i kg). Opgørelserne af slagtningerne omfatter samtlige
slagtninger på slagterier og slagtehuse fordelt på dyrearter, herunder kvæg, svin og fjerkræ.
Mælkeproduktionsstatistik (ANI7) er en opgørelse af den samlede produktion af mælk hos
landmændene, indvejet mængde mælk på mejerier samt mejeriernes primære anvendelse af
den indvejede mælk og produktion af forskellige friske og forarbejdede mejeriprodukter, blandt
andet konsummælk, smør og ost. Data kommer primært fra administrative registre og valideres,
før de aggregeres til de offentliggjorte resultater.
Ægproduktionsstatistik (ANI8) er en opgørelse af den samlede produktion af konsumæg og
rugeæg i Danmark. Den samlede produktion af konsumæg omfatter salg til autoriserede
ægpakkerier samt estimater for producenternes forbrug af egne æg og deres direkte salg til
private forbrugere. Data om salg af indvejede konsumæg indsamles fra ægpakkerierne.
Foderproduktionsstatistik (FODER3) er en årlig opgørelse af foderproduktionen opgjort i mio. kg
for forskellige foderblandinger til kvæg, svin, fjerkræ og andre husdyrarter. Statistikken er en
totaltælling af produktionen af foderblandinger produceret hos grovvarevirksomheder i
Danmark, baseret på indberettede oplysninger fra virksomhederne.
Foderforsynings- og -foderforbrugsstatistik (FODER2, FODER5) er årlige opgørelser af
landbrugets foderforsyning og foderforbrug opgjort i mio. kg og mio. kr. Foderforsyningen og
foderforbruget opgøres for en lang række foderemner ved at opstille balancer, således at
tilgangen er lig med anvendelsen for hvert enkelt fodermiddel, og opdelt efter om de handles
som enkeltfoderstof eller som del af en foderblanding. Data fra forskellige kilder indsamles i
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spørgeskemaundersøgelser. Opgørelsen udarbejdes som udgangspunkt for driftsår, og på basis
heraf dannes opgørelser for kalenderår.
Fiskeristatistikken (som bygger på data fra Fiskeridirektoratet) giver oplysninger om landinger af fisk,
skalddyr og bløddyr, fordelt på arter.
- Landingsstatistikken (FISK3) omfatter alle danske fartøjers landinger samt alle fartøjers
landinger i Danmark. Statistikken udarbejdes af Fiskeristyrelsen på baggrund af indberetninger
(afregninger) for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, beriget med data
fra fartøjernes logbøger. Data for mere end 95 procent af den samlede landingsværdi modtages
i form af online-indberetninger. Datagrundlaget for landingsstatistikken er Fiskeristyrelsens
Afregningsregister.
- Akvakulturstatistikken (AKV1) omfatter samtlige fraførsler af fisk, skaldyr og tang fra danske
akvakulturanlæg, opgjort i vægt og værdi, undtagen levende æg, rogn, fraførsler uden
tilhørende værdi samt døde, kasserede og undslupne fisk. Statistikken udarbejdes af
Fiskeristyrelsen på basis af en årlig indberetning af anlægs- og produktionsoplysninger for det
foregående produktionsår.
Data for fødevareforarbejdning (ud over slagtninger og indvejning af mælk) er primært hentet fra
Danmarks Statistiks Varestatistik (VARER1). Varestatistikken beskriver industriens salg af egne varer
opgjort i både mængde og værdi, fordelt på detaljerede varetyper efter de internationale
klassifikationer KN (EU’s Kombinerede Nomenklatur) og SITC (FN’s Standard International Trade
Classification). Varestatistikken baseres på data, som indsamles hvert kvartal fra alle
industrivirksomheder (inklusive virksomheder i råstofindvinding) med mindst 10 ansatte, hvilket
svarer til cirka 3.000 enheder. Varestatistikken omfatter dog ikke branche 10.71.20 (fremstilling af
friske bageriprodukter), som primært består af bagerforretninger med eget bageri, og som derfor
henregnes til detailsektoren. Statistikken omfatter 18.447 varegrupper i alt, herunder knapt 4.500
føde- og drikkevaregrupper4, opgjort i såvel kg som kroner.
Til belysning af fødevarevirksomhedernes råvareindkøb anvendes Danmarks Statistiks Råvarestatistik
(RAAV), som viser den samlede industris køb af råvarer, komponenter og hjælpestoffer. Råvarestatistikken baseres på data fra danske virksomheder inden for industri og råstofudvinding med
mindst 50 ansatte og omfatter såvel danskproducerede som importerede råvarer.
Beskrivelserne af de respektive værdikæder i det følgende bygger så vidt muligt på gennemsnitstal for
årene 2017-2019, med mindre andet er anført.

Korrektion af opgørelser for produktion og råvareforbrug fra Varestatistik og Råvarestatistik
Som nævnt omfatter Varestatistikken ikke varesalg fra virksomheder med mindre end 10 ansatte. For
industrisektoren som helhed repræsenterer sådanne mindre virksomheder cirka 5 procent af
sektorens samlede omsætning, jf. Danmarks Statistiks Firmastatistik. Der foreligger ikke statistik over
størrelsesfordelingen af de forskellige underbrancher i industrien (herunder fødevareindustrier), men
de mindre virksomheders andel må formodes at variere mellem underbrancherne, eftersom det
gennemsnitlige antal ansatte per virksomhed er forskelligt i de respektive underbrancher.

4

Varestatistikken omfatter også cirka 1.000 produktkategorier fra den kemiske og bioteknologiske industri,
hvoraf en del baseres på råvarer fra landbrug, fiskeri mv., og en del af produkterne anvendes som ingredienser
og tilsætningsstoffer i fødevare- og foderfremstilling. Nærværende opgørelse omfatter disse industriers
forbrug af råvarer fra landbrug og fiskeri, mens de kemiske og bioteknologiske industriers produktion ikke
indgår på outputsiden, hvilket kan bidrage til, at opgørelsen undervurderer den udnyttede andel af råvarerne.
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Danmarks Statistiks indsamling af data fra Råvarestatistikken er begrænset til industrivirksomheder
med mindst 50 ansatte. For industrien som helhed repræsenterer virksomheder med under 50 ansatte
cirka 16 procent af omsætningen. Dette indebærer, at en betydelig andel af forarbejdningsvirksomhederne i den danske fødevareindustri ikke er omfattet af Råvarestatistikken, og at
statistikken således kan forventes at give en undervurdering af fødevareindustriens råvareforbrug,
hvilket er problematisk i forhold til den anvendte massebalancemetode i nærværende analyse.
Ligesom for Varestatistikken kan det formodes, at andelen af virksomheder, som ligger under
størrelses-grænsen for at være omfattet af statistikken, varierer fra underbranche til underbranche.
Både Varestatistikken og Råvarestatistikken giver således en undervurdering af branchernes
produktion og råvareforbrug. I rapportens beregninger er det forsøgt at korrigere for denne
undervurdering ved at estimere den andel af det samlede henholdsvis varesalg og råvareindkøb, som
er repræsenteret i statistikkerne. Korrektionen er foretaget ved hjælp af estimerede statistiske
fordelinger af virksomheder efter størrelse i de respektive underbrancher. Metoden til estimering af
disse statistiske fordelinger er beskrevet i appendiks B.

Estimering af husholdningernes forbrug
Husholdningernes forbrug spiller en væsentlig rolle for en del af varebalancerne, ikke mindst for de
typer fødevarer som kan konsumeres uden nogen industriel forarbejdning, som frugt, grønt, æg og
fisk. Der foreligger generelt ikke opdaterede aggregerede mængdeopgørelser over de danske
husholdningers forbrug af de enkelte fødevarer. En kilde til belysning af husholdningernes fødevareforbrug er dog Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelser, som præsenterer oplysninger om
husholdningernes forbrugsudgifter og fordelingen af forbrugsudgiften på forskellige varegrupper. I
forbindelse med tidligere undersøgelser (Jensen 2020; 2021) er disse forbrugsundersøgelser anvendt
som udgangspunkt for estimater af danskernes forbrugte fødevaremængder, og disse estimater
anvendes også i nærværende kortlægning.
For blandt andet frisk frugt og friske grønsager viser Forbrugsundersøgelsen kun udgiften for en
bredere varekategori (for eksempel frisk frugt). Ved hjælp af mere detaljerede indkøbsdata fra GfK
Consumerscan Scandinavia5 er der foretaget en disaggregering af disse bredere varegrupper til et
mere detaljeret niveau ud fra panelhusholdningernes sammensætning af udgiften til de pågældende
varegrupper. Herved er det eksempelvis muligt at opdele udgiften til frisk frugt på æbler, pærer,
appelsiner og så videre.
Datamaterialet fra GfK giver desuden mulighed for at estimere en gennemsnitlig forbrugerpris for de
respektive varetyper, som kan anvendes til at omregne udgiftstal til mængdeestimater. Tabel 2.1 viser
således estimerede tal for husholdningernes indkøb i 2016 af en række fødevarer inden for grupperne
æg, fisk, frugt og grønt, som i udstrakt grad konsumeres uden at være industrielt forarbejdede.

5

Consumerscan Scandinavia er et husstandspanel på cirka 3.000 husholdninger, som på ugebasis
indrapporterer detaljerede indkøb (mængde og beløb) af dagligvarer til markedsanalysevirksomheden GfK.
Panelet er fra GfK’s side tilstræbt at være demografisk og geografisk repræsentativt. GfK-materialet anvendes
her alene til at estimere underopdeling af varegrupper og gennemsnitlige forbrugerpriser.
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Tabel 2.1. Husholdningers estimerede forbrug af uforarbejdede fødevarer, 2016
Forbrugsundersøgelsen 2016,
kr. pr. hush.
Husstande i Danmark
(1.000)
Fersk fisk
Ferske skaldyr
Æg
Frisk frugt
Appelsiner
Citroner
Clementiner, mandariner
Grapefrugt
Limefrugt
Bananer
Æbler
Pærer
Ferskner, blommer, avocado, kirsebær
Bærfrugter
Friske grønsager
Salat, kinakål, persille mv.
Blomkål
Broccoli
Hvid- og rødkål
Rosenkål
Ærter
Agurker
Peberfrugt
Squash o.l.
Tomater
Champignon og svampe
Gulerødder
Løg
Øvrige rodfrugter
Kartofler

2.692,6
547
92
620
2.259

2.364

99
627

Disaggregeret
forbrug,
kr. pr. hush.

Gennemsnitspris,
kr. pr. kg

Kg pr.
hush.

mio. kg

547
92
620
2.259
153
438
142
25
314
247
241
67
360
270
2.364
202
212
224
77
6
183
173
170
201
280
156
325
154
99
627

153,89
122,03
27,74

3,56
0,75
22,34

9,58
2,0
60,2

11,33
34,57
13,97
11,33
33,26
20,50
21,07
33,84
15,48
126,15

13,52
12,68
10,16
2,23
9,44
12,06
11,46
1,99
23,28
2,14

36,4
34,1
27,4
6,0
25,4
32,5
30,9
5,4
62,7
5,8

36,12
16,37
11,61
9,26
13,59
36,95
19,73
33,60
27,87
28,30
31,71
4,89
9,77
20,47
8,68

5,59
12,94
19,31
8,30
0,46
4,95
8,78
5,06
7,20
9,90
4,92
66,57
15,80
4,83
72,27

15,0
34,8
52,0
22,4
1,2
13,3
23,6
13,6
19,4
26,7
13,2
179,2
42,6
13,0
194,6

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (FU51). Disaggregering på undergrupper samt estimering af
gennemsnitspriser foretaget ved hjælp af data fra GfK Consumerscan Scandinavia.

Udenrigshandelsstatistikken indeholder oplysninger om import og eksport af varer fra/til alle lande i
verden fordelt på varekoder med et detaljeringsniveau svarende til Varestatistikken (KNnomenklatur), og opgjort i værdi og nettovægt i kg. Statistikken dækker som hovedregel transaktioner
med varer, som passerer den danske grænse og ud- eller indføres af virksomheder, opgjort efter
generalhandelsprincippet, som indebærer, at varer, som blot er i transit gennem landet, ikke
medregnes. Udenrigshandelsstatistikken med varer udarbejdes på grundlag af to hovedkilder:
Intrastat, som dækker handel med EU-lande, og Extrastat, som dækker handel med ikke-EU-lande
indberettet i Toldstyrelsens toldsystemer.
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Korrektion for ændringer i varernes vandindhold undervejs i værdikæden
En række forarbejdningsprocesser i fødevarekæderne indebærer ændring af vandindholdet i
produkterne. For at tage hensyn til forskelle i vandindhold foretages der en korrektion af mængder
med udgangspunkt i forskellige varers typiske tørstofindhold. Således omregnes alle varemængder i
en given værdikæde til råvareækvivalenter via varernes tørstofindhold. Hvis en vare eller et
halvfabrikat eksempelvis har et tørstofindhold, der er dobbelt så højt som i den bagvedliggende
råvare, svarer et kg af den pågældende vare til to kg råvareækvivalenter.
Tørstofindhold i forskellige fodermidler (og biprodukter anvendt som fodermidler) er fundet i
Håndbog til Driftsplanlægning (Jørgensen 2012), mens tørstofindhold i en række forskellige fødevarer
og drikkevarer er fundet i DTU’s Fødevaredatabank, FRIDA6. Enkelte produkter har ikke kunnet findes
i disse to kilder, og her er der om muligt indhentet informationer fra internettet, og i enkelte tilfælde
anvendt skøn. En oversigt over de anvendte tørstofkoefficienter er givet i appendiks A.

Priser på produkter, biprodukter, sidestrømme mv.
Med henblik på at vurdere de økonomiske potentialer ved mulige ændringer i værdikæderne og deres
sidestrømme er priserne på de forskellige typer produkter og biprodukter estimeret på grundlag af
data fra Varestatistikken, som opgør industriens salg af varer i både mængde og værdi. Priser for de
respektive grupper af produkter kan således beregnes som forholdet mellem værdi og pris for den
pågældende varegruppe. Varer, som ikke forekommer med positive mængder i Varestatistikken, er i
stedet prissat på tilsvarende vis med udgangspunkt i oplysninger fra Udenrigshandelsstatistikken, hvor
eksportoplysninger er anvendt, hvis eksporten er større end importen, og ellers er importoplysningerne anvendt.

2.3 Hensyntagen til sammensatte foderstoffer
I opgørelsen af specifikke varebalancer nedenfor skal der tages hensyn til, at industrisektorens
produktion af foderstoffer indeholder bestanddele fra flere forskellige produktkategorier, blandt
andet mælk, oliefrø og fisk. Hertil kommer en mængde korn, der forarbejdes i foderstofvirksomheder
primært ved formaling og opblanding med andre fodermidler. Et estimat herfor er fremkommet ud
fra Landbrugsstatistikkens opgørelser af foderproduktion, -forbrug, -import og -eksport. I tabel 2.2 er
der udarbejdet et skøn for den mængde korn og andre typer landbrugs- og fiskeriprodukter, som
forarbejdes i danske foderstofvirksomheder, baseret på de ovenfor beskrevne statistikker om
industriens foderproduktion, udenrigshandelen med foderstoffer samt foderforbrugets fordeling på
komponenter.

6

https://frida.fooddata.dk/
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Tabel 2.2. Estimeret dekomponering af varebalancer for foderkomponenter, gennemsnit
2017-2019

Kraftfoderforbrug, uforarbejdet

Korn
4.146a

Oliekager/
skrå
0

Kraftfoderforbrug, forarbejdet

2.520a

2.365b

275a

269b

1.683 a

7.112 a

525

154b

0

305b

0

984c

3.044

2.519b

275

574b

1.683

8.095

614

2.170b

36

212b

0

3.031c

1.086

0b

0

6b

0

1.092

3.517
85

348b
92

239
73

368b
70

1.683
8

6.156d

Mio. kg pr. år

Eksport af forarbejdet kraftfoder
Anvendelse af forarb. kraftfoder i alt
Import af forarbejdet kraftfoder
Lagerændring
Indenlandsk produktion af
forarbejdet kraftfoder
Tørstofandel, procent +

Andre veg.
fodermidler til
kraftfoder*
4a

Fiskemel
mv.
0

Mælkebestanddele
75

Kraftfoder
i alt
4.262 a

Kilder (tabel i Statistikbanken): a FODER2, b FODER5, c KN8Y, d VARER1, * lucerne- og græsmel, mask, bærme,
fodergær, melasse m.m. forudsættes forarbejdet på danske fodervirksomheder; tapiokamel, citruskvas og
guarmel forudsættes importeret som forarbejdet foder; + Jørgensen (2012)

Ifølge Danmarks Statistiks Varestatistik blev der i årene 2017-2019 i gennemsnit produceret 6.156 mio.
kg foderprodukter (KN-varenumre 2300000000-2399999999) i den danske industrisektor. Denne
produktion er fordelt på hovedbestanddele ved hjælp af detaljerede data for landbrugets samlede
foderforbrug (FODER27) og varebalancer for oliekager og fiskebaseret foder (FODER5) samt enkelte
supplerende antagelser. Således er det forudsat, at mælkebestanddele i foderet udelukkende kommer
fra Danmark, og at de alle, bortset fra 75 mio. kg sødmælk, har været igennem industrileddet, ligesom
lucerne- og græsmel, mask, bærme, fodergær og melasse forudsættes at komme fra danske
industrivirksomheder. Derimod antages tapiokamel, citruskvas og guarmel at være importerede.
Hvedeklid anvendt som foder er ikke medregnet i tabellen, da det antages direkte at kunne henføres
til formalingsindustrien.
Ifølge beregningen produceres der om året (2017-2019) i alt cirka 3,5 mio. tons forarbejdet kornfoder,
1,7 mio. tons forarbejdede mælkebestanddele, 368 mio. kg forarbejdede fiskebestanddele, 348 mio.
kg oliekager/-skrå og 239 mio. kg andet forarbejdet vegetabilsk foder på danske foderstofvirksomheder. Disse mængder, omregnet til råvareækvivalenter via deres tørstofindhold, kan
betragtes i sammenhæng med varebalancerne for de respektive råvarekategorier.

7

FODER2-statistikken bygger på varebalancer for fodermidler, udarbejdet af Danmarks Statistik
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3. Resultater
3.1 Fødevarer baseret på markafgrøder
3.1.1 Korn, mel, brød, pasta mv.






Ud af en samlet årlig tilgang af korn på 9,4 mio. tons formales 387 mio. kg til mel, gryn mv.,
mens 321 mio. kg korn anvendes til industriel forarbejdning (blandt andet i bryggerier).
Der er stort set balance mellem tilgang og output for formaling af korn og således ikke noget
væsentligt tab.
Det vurderes, at tilgangen af mel, gryn mv. til de industrier, som anvender mel, svarer til den
mængde, der fraføres i brødprodukter mv.
Der er en difference på cirka 48 mio. kg kornækvivalenter i den industrielle kornforarbejdning,
der ikke umiddelbart kan redegøres for.
Der er stort set balance mellem tilgang og anvendelse af tørstoffet i malt-øl-kæden.

Ifølge Landbrugsstatistikkens opgørelser af høstresultat er der i årene 2017-2019 gennemsnitligt
høstet 8,88 mio. tons korn om året, heraf 3,97 mio. tons hvede, 3,71 mio. tons byg og 0,7 mio. tons
rug. Efter fradrag af anslået 3 procent8 svind er der et gennemsnitligt årligt netto-høstudbytte på 8,61
mio. tons korn, jf. Landbrugsstatistikken.
I Landbrugsstatistikken offentliggøres en kornbalance (KORN), som redegør for høstede mængder,
import og eksport, udsæd, formaling til mel, gryn mv., industriformål for eksempel som input til
drikkevarer, primo- og ultimolagre samt foder, hvor sidstnævnte opgøres residualt og således både
omfatter korn, som omsættes internt i landbruget og via foderstofvirksomheder og kornhandlere.
Ifølge opgørelsen blev der i gennemsnit for årene 2017-2019 anvendt 6,9 mio. tons korn til foder i
Danmark, hvoraf hovedparten var byg og hvede. Af disse 6,9 mio. tons korn blev 4,1 mio. tons anvendt
uforarbejdet til foder (ifølge FODER2), 2,5 mio. tons blev forarbejdet til foderprodukter ifølge
ovenstående foderbalance (herunder en ikke præcist kvantificeret mængde mask, som er et biprodukt
fra øl- og spiritusfremstilling, jf. nedenfor), mens der er en rest på 179 mio. kg korn (svarende til cirka
3 procent af kornmængden afsat til foderformål), som ikke fremgår af foderanvendelsesstatistikken.

Korn til formaling
Ifølge Danmarks Statistiks kornbalanceopgørelse blev 387 mio. kg korn anvendt til formaling i
Danmark til mel, gryn mv. for årene 2017-2019 i gennemsnit – fortrinsvis hvede, samt rug og havre.
Heraf blev der produceret 268 mio. kg mel og 25 mio. kg flager. Hvis der regnes med en tørstofprocent
på 85 i korn og 86 i disse mel- og grynprodukter (jf. FRIDA-databanken), giver det en samlet produktion
af mel og gryn svarende til 303 mio. kg kornækvivalenter. Der er således en difference på 84 mio. kg
kornbiomasse i første forarbejdningsled i værdikæden for mel og gryn svarende til cirka 21 procent af
den tilførte mængde korn, heraf 45 mio. kg kornækvivalenter til andre formalingsprodukter (primært
klid og andre biprodukter fra sigtning og formaling). Foderbalancestatistikken angiver, at der er
anvendt 104 mio. kg hvedeklid som foder, hvilket stemmer ganske godt overens med disse 84 mio. kg
plus et importoverskud af andre formalingsprodukter svarende til cirka 25 mio. kornækvivalenter. Der
synes således at være stort set balance mellem tilgang og output for formaling af korn og således ikke
noget nævneværdigt tab. Output-kategorien anden formaling, der som ovenfor antydet formodes at
8

I Danmarks Statistiks opgørelser af høstudbytterne for korn regnes der med et svind på 3 procent.

14

blive anvendt til dyrefoder, kan opfattes som et biprodukt, og det output som har den laveste værdi i
formalingskæden – 91 øre pr. kg. Denne verdi kan sammenholdes med 2,75 kr. pr. kg kornækvivalenter
for mel og mellem 3,30 og 6,70 kr. pr. kg for mere grovmalede produkter.
Ud over de 303 mio. kg kornækvivalenter i mel- og grynprodukter fra dansk formaling er der import
og eksport på henholdsvis 152 og 47 mio. kg mel og gryn (opgjort som kornækvivalenter) og således
en nettoimport på cirka 105 mio. kg, så der samlet er en tilgang af mel og gryn på 408 mio. kg
kornækvivalenter. Ifølge Danmarks Statistiks Råvarestatistik (RAAV) indkøbtes 149 mio. kg mel og gryn
(svarende til 154 mio. kg kornækvivalenter) om året som råvarer i industrien, når der korrigeres for
den andel, som købes af industrivirksomheder med mindre end 50 ansatte.
Ifølge Varestatistikken sælger industrien brød og andre mel-baserede fødevarer i et omfang svarende
til 316 mio. kg kornækvivalenter, hvoraf brød-, kage- og pastaprodukter udgør tilsammen 192 mio. kg
kornækvivalenter. Det kunne tyde på, at Råvarestatistikkens opgørelse af industriens mel-indkøb i
betydelig grad undervurderer sektorens faktiske indkøb. Skønnet for brødindustriens køb af mel og
gryn er behæftet med usikkerhed, fordi statistikken ikke inkluderer virksomheder med mindre end 50
ansatte. Det er der som omtalt forsøgt taget højde for i nærværende opgørelse, men hvis andelen af
virksomheder med mindre end 50 ansatte er væsentligt større i brødindustrien end i andre industrier,
vil den korrigerede opgørelse ikke i fuldt omfang opfange sektorens mel-indkøb. Denne vurdering
understøttes også af den relativt store difference mellem en samlet tilgang af mel og gryn på 408 mio.
kg kornækvivalenter og en anvendelse på 154 mio. kg kornækvivalenter. Det vurderes på den
baggrund, at ”den sande” tilgang af mel, gryn mv. til de industrier, som anvender mel, svarer til den
mængde, der fraføres i produkterne (svarende til 316 mio. kg. kornækvivalenter), således at der ikke
er nogen restfraktion af mel i disse sektorer.

Industriel anvendelse af korn
Ifølge kornbalanceopgørelsen fra Danmarks Statistik blev 321 mio. kg korn (fortrinsvis byg) anvendt til
industriformål, såsom øl- og spiritusfremstilling. Ifølge Varestatistikken blev der produceret 285 mio.
kg malt pr. år. Med en tørstofprocent på cirka 81,49 svarer det til tørstofindholdet i 273 mio. kg byg.
Hertil kommer en produktion af hvede-, ris- og anden kornstivelse på i alt 91 tons (0,091 mio. kg)
kornækvivalenter pr. år i 2017-2019. Der er således en difference på cirka 48 mio. kg kornækvivalenter
i den industrielle kornforarbejdning, som ikke umiddelbart kan findes i Varestatistikken.
Ud over den danske produktion af malt importeres der 10 mio. kg, mens der eksporteres 198 mio. kg
malt, hvorfor der er 97 mio. kg malt (svarende til 92 mio. kg kornækvivalenter) til rådighed for
videreforarbejdning i Danmark. Heraf køber danske virksomheder (med mindst 50 ansatte) ifølge
Råvarestatistikken 39 mio. kg svarende til 37 mio. kg kornækvivalenter, og hvis der korrigeres for
indkøbet fra bryggerier med mindre end 50 ansatte, skønnes bryggeriernes indkøb af malt at beløbe
sig til 49 mio. kg kornækvivalenter. Herudaf blev der produceret øl, spiritus og mask svarende til 52
mio. kg kornækvivalenter, og der er således stort set balance mellem tilgang og anvendelse af
tørstoffet i malt-øl-kæden.
Som nævnt indgår mask (beregnet til 13 mio. kg kornækvivalenter) i ovenstående varebalancer for
foderstoffer, dog som en del af en bredere gruppe komponenter (mask, bærme, fodergær og melasse)
som samlet udgør 227 mio. kg, svarende til 159 mio. kg tørstof.

9

https://www.maltbazaren.dk/shop/fuglsang-pilsner-malt-1536p.html (tilgået 2. februar 2021)

15

Nettoimport: 101 (105)
Formaling:
387

Mel: 256 (264)

Brød: 234 (159)
Industri: 307 (316)
Kager: 90 (28)

Gryn/groft: 12 (13)
Flager: 25 (26)

Konsum, detail,
foodservice: (102)

Andet: 45 (45)

Malt: 285 (273)

Andet: 253 (124)
Rest: (0)

Rest: (39)
Industri: 321

Pasta: 5 (5)

Industri: 51 (49)

Maltekstrakt: 14 (13)
Øl: 337 (26)

Stivelse: 0,1 (0)

Nettoeksport: 188 (180)

Spiritus/etanol: 0,6 (0,2)
Mask: 42 (13)

Andet: 0 (0)

Rest: (-3)

Figur 3.1. Værdikæde for korn og kornprodukter, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er kornækvivalenter.
Note: Bemærk, at tallene i figur 3.1-3.17 er justeret for produktion på virksomheder med mindre end 10
ansatte, hvorfor figurernes tal ikke nødvendigvis stemmer med de detaljerede data fra Varestatistikken
(appendix C).

Mask har en noget lavere værdi pr. kg tørstof (svarende til 1,12 kr. pr. kg kornækvivalenter) end de
øvrige produkter i kornværdikæden. Der kunne således være et eventuelt økonomisk potentiale i at
søge en øget valorisering af masken. Ifølge Jørgensen (2012) har frisk mask et indhold af råprotein på
cirka 25 procent af tørstoffet og et indhold af fedt på cirka 10 procent af tørstoffet. Til gengæld er
tørstofprocenten i mask relativt lav, hvilket kan spille en rolle for blandt andet opbevarings- og
transportomkostninger.

3.1.2 Oliefrø og vegetabilske olier




Der er 771 mio. kg oliefrø til rådighed for industrien pr. år.
I den primære forarbejdning af oliefrø er der stort set balance mellem tilgang og anvendelse.
Der er ikke tegn på væsentlige sidestrømme eller uudnyttede råvarer i forarbejdningen af
uraffineret spiseolie.

I Danmark blev der i årene 2017-2019 høstet gennemsnitligt 653 mio. kg oliefrø (raps) pr. år. Hertil
kommer en import på 198 mio. kg (inklusive øvrige typer oliefrø som soja, solsikke mv.), mens der
eksporteres 80 mio. kg oliefrø pr. år. Således er der 771 mio. kg oliefrø til rådighed for industrien pr.
år.
Med udgangspunkt i Varestatistikken10 estimeres det, at der produceres 101 mio. kg uraffineret
vegetabilsk olie til fødevarer, 266 mio. kg. vegetabilsk olie til teknisk brug samt cirka 600 tons (0,6 mio.
kg) olieplantebaserede flydende fødevarer (som sojadrik), samlet svarende til tørstofindholdet i 383

10

For oliefrø vurderes der ikke at være anledning til at korrigere for virksomheder med mindre end 10 ansatte.
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mio. kg rapsfrø. Hertil kommer fremstilling af oliekager til husdyrfoder på 355 mio. kg (svarende
nogenlunde til 345 mio. kg rapsfrø og nogenlunde matchende de 348 mio. kg i ovenstående
foderbalance) samt melprodukter baseret på oliefrø i et omfang svarende til cirka 53 mio. kg rapsfrø.
I den primære forarbejdning af oliefrø er der således stort set balance mellem tilgang og anvendelse,
målt i tørstofækvivalenter, med en beregnet negativ diskrepans på 10 mio. kg frøækvivalenter
svarende til 1,5 procent af den forarbejdede mængde oliefrø.
Værdikæden for oliefrø og –produkter er illustreret i figur 3.2
Nettoimport: 68 (72)
Nettoimp:
118

Olie, fødev: 101 (106)
Olie, tekn.: 266 (278)

Høst: 653

Industri:
169 (178)

Spiseolie:
176 (194)

Margarine: 63 (58)
Andet: (40)

Foderkager: 355 (345)
Andet: 48 (53)

Konsum, foodservice
mv.: 85 (96)

Rest: (-10)

Figur 3.2. Værdikæde for oliefrø og -produkter, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er rapsfrøækvivalenter.

Der importeres og eksporteres henholdsvis 170 og 102 mio. kg uraffineret vegetabilsk olie til
fødevareformål, således at den samlede til rådighed værende mængde uraffineret spiseolie er på 169
mio. kg svarende til tørstofindholdet i 178 mio. kg rapsfrø.
Ifølge Råvarestatistikken køber industrien 170 mio. kg uraffineret olie til fødevarer og producerer
ifølge Varestatistikken 176 mio. kg. raffineret spiseolie og 63 mio. kg margarine (hvor omtrent
halvdelen af den raffinerede spiseolie formodes at indgå som råvare i margarineproduktionen).
Fraktionen Andet udgøres af mel af olieholdige frø. Der er således ikke tegn på væsentlige
sidestrømme eller uudnyttede råvarer i forarbejdningen af uraffineret spiseolie.

3.1.3 Kartofler








Der høstes årligt 20 mio. kg kartofler i Danmark, heraf 1.456 mio. kg stivelseskartofler.
Det skønnes, at cirka 220 mio. kg kartofler anvendes til industriel forarbejdning (eksklusive
stivelsesfremstilling).
For stivelsesfremstilling skønnes produktionen af kartoffelmel at svare til cirka 58 procent af
tørstofindholdet i kartoflerne, mens salgbare biprodukter (blandt andet proteinpulver)
skønnes at svare til cirka 3 procent. De resterende knap 40 procent er kartoffelpulp og -saft,
som tilsyneladende ofte afhændes uden beregning til foderformål.
For fremstilling af andre kartoffelprodukter skønnes der at være en restfraktion svarende til
60-65 procent af tørstoffet i kartoflerne.
Restfraktioner fra fremstilling af kartoffelprodukter vurderes at have et højt næringsindhold
og et potentiale for øget valorisering.
Et højt vandindhold og deraf følgende høje transportomkostninger og begrænset
lagerstabilitet kan være blandt udfordringerne for en øget valorisering.
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Der høstes 2.129 mio. kg kartofler i Danmark, heraf 1.456 mio. kg stivelseskartofler og 217 mio. kg
læggekartofler. Den resterende mængde på 456 mio. kg anvendes som udgangspunkt til konsum,
heraf størsteparten uforarbejdet, men en andel forarbejdes til blandt andet konserves, chips, dybfrost
pommes frites mv. Herudover er der en nettoeksport på 53 mio. kg læggekartofler og en nettoimport
på 13 mio. kg andre kartofler.
I Råvarestatistikken er industriens køb af friske kartofler opgjort til 181 mio. kg, og hvis der korrigeres
for indkøbet fra virksomheder med under 50 ansatte, skønnes indkøbet at udgøre 220 mio. kg. Det
forudsættes, at denne mængde ikke omfatter industriens køb af stivelseskartofler (som er klart større
end dette tal – og som formodes at svare nøje til den danske produktion af stivelseskartofler).
Der anvendes som nævnt 1.456 mio. kg kartofler til stivelsesproduktion. Ifølge Varestatistikken sælges
der 196 mio. kg kartoffelmel og 10 mio. kg biprodukter (blandt andet proteinpulver) fra stivelsesfremstillingen. Da tørstofindholdet i kartoffelmel er cirka fire gange så højt som i kartofler, svarer
melproduktionen til cirka 839 mio. kg rå kartofler, mens salgbare biprodukter fra stivelsesproduktionen skønnes at svare til 40 mio. kg kartofler. Der er således en diskrepans svarende til 577
mio. kg kartofler (eller 118 mio. kg tørstof) i stivelsesproduktionen. Dette formodes fortrinsvis at være
kartoffelpulp, som afsættes som foder, tilsyneladende ofte uden beregning bortset fra leveringsomkostninger, hvorfor det ikke figurerer som salg i Varestatistikken.
Ifølge Jørgensen (2012) har kartoffelpulp et tørstofindhold på cirka 160 g pr. kg, hvoraf 10 procent er
råprotein og knap 30 procent er stivelse. Der kunne således være et muligt potentiale i en forbedret
udnyttelse af kartoffelpulp som råvareressource, om end en lav tørstofprocent (og dermed relativt
høje transportomkostninger) samt en formodentlig relativt kort holdbarhed af pulpen vil være
udfordringer, som i så fald skal håndteres.
Der anvendes som nævnt 220 mio. kg kartofler til produktion af kartoffelfødevarer, og baseret på
Varestatistikken estimeres det, at der blev produceret cirka 34 mio. kg kartoffelprodukter svarende til
tørstoffet i cirka 82 mio. kg. Kartofler. Der er således en diskrepans svarende til tørstoffet i 138 mio.
kg kartofler, som blandt andet omfatter kartoffelskræller mv. fra fremstillingen af forarbejdede
kartoffelfødevarer.
Den samlede værdikæde for kartofler er illustreret i figur 3.3.
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Stiv.kartofl.: 1456

Stivelse: 196 (839)
Andet: 10 (40)

Snit/tørr: 25 (48)

Pulp: 721 (577)
Øvr.kart: 456

Kons: 3 (2)

Industri: 220

Chips: 7 (32)
Andet: 0,1 (0,2)

Læggekart.: 217

Konsum, detail,
foodservice: 226

Rest: (138)

Figur 3.3. Værdikæde for kartofler, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er kartoffelækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

3.1.4 Sukkerroer og sukker






Der høstes årligt 2.301 mio. kg sukkerroer i Danmark, hvoraf 4 mio. kg eksporteres.
Sukkerudbyttet ved forarbejdning af roerne svarer til godt 77 procent af tørstoffet i roerne
(dog afhængig af roernes sukkerprocent).
Sukkerkæden har to sidestrømme – melasse og roeaffald – som tilsammen repræsenterer 1520 procent af den samlede roebiomasse, og som i udgangspunktet sælges som dyrefoder til
en værdi på godt 1 kr. pr. kg sukkerroeækvivalent. Det kan være relevant at undersøge
mulighederne for eventuelt potentiale for øget valorisering af disse fraktioner.
Der vurderes ikke at være væsentlige sidestrømme eller restfraktioner i den resterende del af
sukkerværdikæden.

Der høstes 2.301 mio. kg sukkerroer om året, og der eksporteres cirka 4 mio. kg, hvorfor der er 2.297
mio. kg til rådighed for sukkerproduktion. Der sælges 454 mio. kg sukker, 64 mio. kg melasse og 92
mio. kg restprodukter (roeaffald) svarende til cirka 2.361 mio. kg roeækvivalenter (med de anvendte
antagelser om tørstofindhold). Samlet giver det umiddelbart en negativ diskrepans på 62 mio. kg
roeækvivalenter. Hvis der imidlertid antages et sukkerindhold i roerne på 17 procent, vil den direkte
sukkerproduktion fra roerne være på 391 mio. kg (svarende til 1.775 mio. kg roeækvivalenter), mens
de resterende 63 mio. kg solgt sukker (~ 288 mio. kg roer) må formodes at være baseret på indkøbt
sukker. Hvis der tages højde herfor, bliver der i stedet en positiv diskrepans på 225 mio. kg
roeækvivalenter. Det kan formodes, at denne diskrepans har form af roeaffald, som eventuelt
afhændes som foder uden beregning, og her er der eventuelt et potentiale for en opgradering. Ifølge
Jørgensen (2012) har roepulp et proteinindhold på cirka 10 procent af tørstoffet. Det bør dog nævnes,
at der er betydelig usikkerhed om tørstofindholdet i roeaffaldet og dermed om omregningen fra
roeaffald til roeækvivalenter og opgørelsen af restfraktionens størrelse.
Værdien af melasse er cirka 1 kr. pr. kg sukkerroeækvivalenter (formentlig som foder i landbruget),
mens værdien er cirka 3,30 kr. pr. kg roeækvivalenter i raffineret sukker.

19

63
Roer:
2297

Nettoimport
(råsukker): 3 (13)
(949+274)

42

Raff. sukker:
391+63 (1775)

Industri: 269 (1223)

Melasse: 64 (214)

Nettoeksport: 19 (85)

Roeaffald: 92 (84)

Konsum, detail,
foodservice: 106 (552)

Rest: (225)

Slik: 52 (221)
Drikke: 402 (183)
Sammensatte
fødevarer: 158 (130)
106

Andet: 14 (39)

Figur 3.4. Værdikæde for sukkerroer, sukker og sukkerprodukter, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er sukkerroeækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

Fra den danske produktion af sukker skal trækkes en nettoeksport på 19 mio. kg, så der er en mængde
på 375 mio. kg sukker til rådighed i Danmark til konsum, bagerier, foodservice og industri.
Af Råvarestatistikken fremgår det, at industrien køber 222 mio. kg sukker – heraf 50 mio. kg råsukker.
Hvis der korrigeres for mindre forarbejdningsvirksomheders indkøb opjusteres dette tal til 269 mio.
kg svarende til 1.223 mio. kg sukkerroeækvivalenter.
Baseret på Varestatistikken estimeres det, at industrien producerer 52 mio. kg slik og konfekture, knap
402 mio. kg sukkersødede drikke, 90 mio. kg kager, cirka 12 mio. kg frugtprodukter (marmelade,
desserter) og cirka 58 mio. kg sødede mejeriprodukter, når der korrigeres for produktionen i
industrivirksomheder med mindre end 10 ansatte, hvortil kommer sukkeropløsninger på 14,2 mio. kg.
Tilsammen svarer dette til 573 mio. kg sukkeroeækvivalenter. Der er således en diskrepans svarende
til tørstofindholdet i cirka 650 mio. kg sukkerroer. Det antages, at denne diskrepans dækker over
raffineret sukker, som indkøbes af industrien, eventuelt pakkes og forarbejdes til specielle
sukkerprodukter og distribueres til forbrugere, detailbagerier og foodservice, mens der antages ikke
at være noget spild af rå- eller raffineret sukker.
I sukkerkæden er der således to sidestrømme: melasse og roeaffald, som tilsammen repræsenterer
15-20 procent af den samlede roebiomasse, og som i udgangspunktet sælges som dyrefoder til en
værdi på godt 1 kr. pr. kg sukkerroeækvivalenter. Her kunne der være anledning til at undersøge
eventuelle muligheder for og økonomiske potentialer i øget valorisering.

3.2 Grønsager og frugt
For så vidt angår frugt- og grøntsektoren fokuserer nærværende analyse på et mindre udvalg af
grønsager og frugter. I udvælgelsen er der hovedsagelig lagt vægt på, at der er en væsentlig dansk
forarbejdningssektor for de pågældende varer, og at det er muligt at udskille de pågældende
forarbejdningssektorer i de anvendte datakilder. Da det i Varestatikken eksempelvis ikke er muligt at
adskille hvid- og rødkål, er der således ikke foretaget en kortlægning af værdikæden for forarbejdning
af rødkål.
I kortlægningen er det således valgt at fokusere på tomater, agurker, æbler/pærer, stenfrugter,
jordbær og nødder.
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3.2.1 Tomater



Der høstes cirka 12 mio. kg og importeres 36 mio. kg tomater i Danmark pr. år, og cirka 14,6
mio. kg skønnes anvendt til industriel forarbejdning, fortrinsvis til ketchup.
Der vurderes at være en restfraktion på cirka 1 mio. kg råvareækvivalenter pr. år, men det er
uklart, om denne restfraktion har potentiale til opgradering.

Der høstes cirka 12 mio. kg tomater i Danmark pr. år, mens der importeres 36 mio. kg – en samlet
tilgang på 48 mio. kg. Hvis det antages, at danskerne har et samlet konsum på 32 mio. kg i hjemmet11
samt i restauranter og kantiner, så er der 14,6 mio. kg til rest til industriel forarbejdning.
Den danske forarbejdning af tomater retter sig fortrinsvis mod fremstilling af ketchup, hvor der
produceres 6,7 mio. kg ketchup og puré samt mindre mængder frostvarer og tørrede tomater
svarende til i alt cirka 14 mio. kg tomatækvivalenter. Der er således en diskrepans på cirka 1 mio. kg,
som må formodes at repræsentere en restfraktion. Det er imidlertid uklart, hvad denne fraktion består
af, og om der er potentiale for at opgradere den.
Værdikæden for tomater er illustreret i figur 3.5.
Nettoimport: 36

Industri: 15

Høst: 12

Konsum, foodserv: 32

Frost: 0,21 (0,06)
Kons: 0,07 (0,02)
Puré/ketchup: 6,69 (13,80)
Tørret: 0,03 (0,12)
Rest: (1,01)

Figur 3.5. Værdikæde for tomater, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er frisk-tomatækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

3.2.2 Agurker og asier



Der høstes årligt 16 mio. kg agurker og importeres 23 mio. kg agurker i Danmark. Cirka 4.2
mio. kg agurker vurderes anvendt til industriel forarbejdning.
Der skønnes at være stort set balance mellem tilgang og output af agurker i industriel
forarbejdning.

Der høstes 16 mio. kg, og der er en nettoimport på 23 mio. kg agurker i Danmark pr. år. Der er således
cirka 39 mio. kg agurker til rådighed til konsum og industri. Antages danskerne at forbruge 35 kg friske
agurker om året (i husholdningen12 og i kantiner og restauranter), er der 4,2 mio. kg agurker til
rådighed for industriel forarbejdning.
Ifølge Varestatistikken består industriens salg af agurker næsten udelukkende af syltede agurker: 5,2
mio. kg færdigvare (svarende til cirka 4 mio. kg frisk-agurkækvivalenter, hvis agurker antages at udgøre

11

Det er tidligere estimeret, at danskerne i gennemsnit køber 2,5 kg tomater pr. år i butikker – hertil kommer
food service.
12
Det er tidligere estimeret, at danskerne køber 15,9 mio. kg agurker om året i supermarkeder mv.
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40 procent af det færdige produkt inklusive væske). Der er således stort set balance mellem tilgang og
output. Værdikæden for agurker og asier er illustreret i figur 3.6.
Nettoimport: 23

Industri: 4,2

Konserves: 5,19 (3,92)

Høst: 16

Konsum, detail,
foodservice: 34,9

Rest: (0,25)

Figur 3.6. Værdikæde for agurker og asier, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er frisk-agurkækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

3.2.3 Æbler og pærer




Der høstes årligt 34 mio. kg æbler og pærer i Danmark og importeres (netto) 62 mio. kg. Det
skønnes, at 34 mio. kg æbler og pærer anvendes til industriel forarbejdning.
Æbler og pærer forarbejdes fortrinsvis til juice/most og cider, hvor der samlet produceres 37
mio. kg svarende til cirka 30 mio. kg råvareækvivalenter.
Der vurderes på den baggrund at være en sidestrøm på cirka 4 mio. kg råvareækvivalenter,
formentlig i form af frugtpulp.

Der høstes årligt 34 mio. kg æbler og pærer i Danmark, og sammen med en nettoimport på 62 mio. kg
giver det en samlet mængde til rådighed på 96 mio. kg. På baggrund af Forbrugsundersøgelsen er det
estimeret, at der anvendes cirka 51 mio. kg æbler og pærer til konsum i husholdningerne, og der er
således 46 mio. kg til rådighed for erhvervsmæssige formål – industriel forarbejdning og foodservice
(herunder for eksempel firmafrugt).
Ifølge Råvarestatistikken indkøber industrien (virksomheder med mindst 50 ansatte) cirka 0,5 mio. kg
æbler og pærer, hvilket tyder på, at en betydelig del af indkøbet ikke indgår i denne statistik. I stedet
antages, at 75 procent af de 44 mio. kg æbler og pærer til rådighed for erhvervsmæssige formål
forarbejdes i industrien, svarende til 34 mio. kg, mens resten antages anvendt til foodserviceformål,
firmafrugt mv. Forarbejdningen af æbler og pærer består fortrinsvis af fremstilling af juice/most og
cider, hvor der samlet produceres 37 mio. kg svarende til cirka 30 mio. kg råvareækvivalenter.
Værdikæden for æbler og pærer er illustreret i figur 3.7.
Æbler og
pærer: 96

Tørret: 0,08 (0,21)

Industri: 34,14

Mos/konserves: 0,001
(0,002)
Saft/juice: 30,76 (24,65)
Konsum, detail,
foodserv: 50,70 + 11,38

Cider mv.: 6,21(4,98)
Rest: (4,30)

Figur 3.7. Værdikæde for æbler og pærer, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er friskfrugtækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

Der er således en diskrepans på cirka 4,3 mio. kg (cirka 13 procent af råvaremængden målt på
tørstofmængde), som repræsenterer ikke-valoriserede bi- og restprodukter, formentlig overvejende i
22

form af frugtpulp. Det kunne på den baggrund være relevant at foretage en nærmere undersøgelse af
de teknologiske og markedsmæssige potentialer for at opgradere disse bi- og restprodukter.

3.2.4 Stenfrugter



Industrien anvender årligt cirka 0,74 mio. kg stenfrugter til forarbejdning.
Der vurderes ikke at være væsentlige sidestrømme i forarbejdningen af stenfrugter.

Der høstes cirka 4 mio. kg stenfrugter (fortrinsvis blommer) om året i Danmark, mens der importeres
20 mio. kg og eksporteres 1 mio. kg stenfrugter. Ifølge Råvarestatistikken anvender industrien cirka
0,74 mio. kg. stenfrugter til forarbejdning (når der korrigeres for, at virksomheder med under 50
ansatte ikke indberetter til Råvarestatistikken). Den resterende mængde antages allokeret til detail og
foodservice mv. med henblik på konsum (efter fradrag af spild i disse led).
Ifølge Varestatistikken består outputtet fra forarbejdning af stenfrugter af mos/konserves, konserves
med sukker, tørret frugt samt konserves med alkohol. Værdikæden for blommer og stenfrugt er
illustreret i figur 3.8.
Blommer og
stenfrugt: 23

Tørret: 0,01 (0,05)

Industri: 0,74

Mos/konserves: 0,21 (0,29)
Konserv.m.sukk.: 0,34 (0,48)
(24,65)
Kons.m.alkoh.: 0,004 (0,006)

Konsum, detail,
foodservice: 22,66

Rest: (-0,08)

Figur 3.8. Værdikæde for blommer og anden stenfrugt, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er friskfrugtækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

Ifølge opgørelsen er der stort set balance mellem råvaretilgang og output i forarbejdningsleddet, når
der tages højde for forskelle i tørstofindholdet.

3.2.5 Jordbær



Der høstes og importeres henholdsvis 7 mio. kg og cirka 16 mio. kg jordbær årligt i Danmark.
Der vurderes at være stort set balance mellem tilgang og output i forarbejdningen af jordbær.

Der høstes cirka 7 mio. kg jordbær årligt i Danmark, mens der er en nettoimport på cirka 16 mio. kg
jordbær – enten som friske eller frosne.
Råvarestatistikken giver ikke specifikke oplysninger om industriens indkøb af jordbær. Det antages
derfor i det følgende, at den indenlandske produktion af jordbær anvendes direkte til konsum,
detailbagerier og foodservice, hvor friskhed er en central parameter, mens de importerede cirka 15
mio. kg anvendes i fødevareindustrien (heraf dog en del solgt videre som friske jordbær)13. Ifølge Vare13

Dette er klart en forenklende antagelse. På den ene side sælger detailhandelen importerede jordbær uden
for den danske jordbærsæson, og det er også sandsynligt, at udbuddet af danske jordbær i sæsonen kan
overstige forbrugernes efterspørgsel efter friske jordbær, og at en del af den danske produktion derfor
forarbejdes.
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statistikken sælges der fortrinsvis tre typer jordbærprodukter fra industrien: friske jordbær,
konserverede jordbær uden sukker samt syltetøj/marmelade. Tilsammen repræsenterer
produktionen af disse tre fraktioner en tørstofmængde svarende til 15,8 mio. kg friske jordbær. Der
er således stort set balance mellem tilgang og output i forarbejdningen af jordbær – og dermed kun
begrænsede sidestrømme – om end der knytter sig nogen usikkerhed til opgørelsen af den mængde
jordbær, som anvendes i industrien.
Værdikæden for jordbær er illustreret i figur 3.9.
Jordbær: 23

Industri: 15,27

Frisk: 1,70 (1,70)
Kons.u.sukk.: 0,01 (0,01)

Konsum, detail,
foodservice: 7,00

Kons.m.sukk.: 10,04 (14,05)
Rest (-0,49)

Figur 3.9. Værdikæde for jordbær, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er friskfrugtækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

3.2.6 Nødder




Industrien indkøber årligt cirka 13 mio. kg nødder, mandler mv. til forarbejdning, fortrinsvis
fremstilling af tilberedte/saltede nødder samt marcipan- og nougatprodukter.
Der vurderes at være en diskrepans mellem industriens tilgang og output af nøddeprodukter
svarende til tørstoffet i 2,6 mio. kg friske nødder.
Nærmere undersøgelser af restfraktionens karakter samt de teknologiske og markedsmæssige
muligheder for en øget valorisering kan være relevante.

Der foreligger ikke statistiske opgørelser fra Danmarks Statistik vedrørende høsten af nødder, hvorfor
der i det følgende ikke antages at indgå dansk-producerede nødder i værdikæden for forarbejdede
nødde- og mandelprodukter. Der importeres cirka 50 mio. kg, mens der eksporteres 3 mio. kg. Ifølge
Råvarestatistikken køber industrien cirka 13 mio. kg nødder til forarbejdning (når der indregnes et
skøn for mindre virksomheders indkøb), mens den resterende del forudsættes afsat til konsum,
detailbagerier og foodservice. Ifølge Varestatistikken anvendes nødderne fortrinsvis til fremstilling af
tilberedte/saltede nødder og til marcipan- og nougatprodukter.
Værdikæden for nødder mv. er illustreret i figur 3.10.
Nettoimport 47

Industri: 12,82

Frisk/tørret: 0,13 (0,13)
Tilberedt/saltet: 7,03 (7,03)
Marcipan mv.: 5,94 (3,06)
(24,65)

Konsum, detail,
foodserv: 33,98

Rest: (2,6)

Figur 3.10. Værdikæde for nødder mv., mio. kg pr. år
Tallene i parentes er frisk-nøddeækvivalenter.
Note: Se figur 3.1
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Ifølge opgørelsen er der en diskrepans mellem industriens tilgang og output af nøddeprodukter
svarende til 2,6 mio. kg friske nødder (i henhold til tørstofindhold) eller cirka 20 procent af den
samlede tilgang til industrien. Det er ikke klart, hvad denne rest indeholder. Her kunne nærmere
undersøgelser af restfraktionens karakter, samt teknologiske og markedsmæssige muligheder for en
øget valorisering, være relevante.

3.3 Mejeriprodukter og æg
3.3.1 Mejeriprodukter




Der indvejes årligt 5.575 mio. kg mælk på de danske mejerier.
Mejerisektoren er kendetegnet ved forholdsvis komplekse værdikæder for de enkelte
mejeriprodukter med et flow af diverse sidestrømme på tværs af produktkæderne og en
effektiv udnyttelse af biprodukter fra de enkelte produktioner.
Der er opgjort en restfraktion svarende til 249 mio. kg mælkeækvivalenter, som ikke indgår i
det opgjorte output fra mælkeværdikæden, men hvor en del formodes at blive anvendt i
foderblandinger.

Ifølge Landbrugsstatistikkens Mælkeproduktionsstatistik indvejes der årligt 5.575 mio. kg mælk på
landets mejerier. Statistikken opgør også fordelingen af den indvejede mælk på forskellige
hovedkategorier af mejeriprodukter, ligesom den viser en opgørelse af produktionen af konsummælk,
fløde, smør, ost og mælkepulver baseret på indberetninger fra mejerierne. Ifølge Mælkeproduktionsstatistikken anvendes 288 mio. kg mælk til fremstilling af konsummælk, 366 mio. kg til fløde, 1.990
mio. kg til smør, 2.439 mio. kg til ost og 352 mio. kg til mælkekonserves.
Mejerisektoren er kendetegnet ved en effektiv udnyttelse af biprodukter fra de enkelte produktioner,
for eksempel udnyttelse af skummetmælk og kærnemælk fra fløde- og smørproduktion til
konsummælk og til mælkepulver samt valle fra osteproduktion til vallepulver. Derfor er værdikæderne for de respektive mejeriprodukter forholdsvis komplekse, med flow af diverse sidestrømme
på tværs af produktkæderne. På grundlag af data fra Varestatistikken er de producerede mængder af
forskellige mejeriprodukter (konsummælk, fløde, smør, ost, mælkekonserves mv.) opgjort i figur 3.11
(idet der også er korrigeret for et bidrag fra virksomheder med mindre end 10 ansatte).
Der er nogen afvigelse mellem nærværende opgørelse, der som nævnt bygger på Varestatistikken, og
Mælkeproduktionsstatistikkens opgørelser, hvor tallene for produktion af konsummælk, smør, ost og
mælkepulver er henholdsvis cirka 10 mio. kg, 6 mio. kg, 140 mio. kg og 30 mio. kg højere, mens tallene
for produktionen af fløde er cirka 30 mio. kg lavere end i nærværende opgørelse, formentlig på grund
af forskelle i de to opgørelsers afgrænsning af produktkategorier. Den samlede produktion af konsummælk, fløde, smør, ost og mælkepulver i Mælkeproduktionsstatistikkens opgørelse repræsenterer en
større mængde mælkeækvivalenter end nærværende opgørelse, men da mængden af øvrige
mælkebaserede produkter ikke er specificeret i Mælkeproduktionsstatistikken, er det vanskeligt at
konkludere samlet, om produktionstallene herfra ville føre til en større estimeret restfraktion. Derfor
– og også af hensyn til konsistensen med opgørelserne for de øvrige fødevarekategorier – er det her
valgt at tage udgangspunkt i opgørelsen baseret på Varestatistikkens producerede mængder.
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Konsummælk: 288

Fersk mælk: 543 (472)
(264)
Syrnet, naturel: 70 (64)
Syrnet, m. smag: 58 (53)
Drikkev. m. mælk: 154 (37)

Indvejet:
5575

Fløde: 366

Højt fedtindh: 72 (252)
(264)
Red. fedtindh: 6 (13)

Mælkepulver: 82 (634)
(1362)

Skummetmælk: (100)
Smør:
1990

Smør: 62 (426)
Valle, flydende: 428
(348)

Skummet- og
kærnemælk (1564)
Ost: 2439

Konc. mælk: 0,3 (1,3)

Ost: 319 (1302)

Vallepulver 13 (100)
(1138)

Konsumis: 17 (31)

Biprod.: (1137)
Konserves: 352

Andet forarb. 816 (1591)

Andet: 141

Rest. (249)

Figur 3.11. Værdikæde for mælk og mejeriprodukter, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er mælkeækvivalenter (energikorrigeret vægt - EKV).
Note: Se figur 3.1

Der er således opgjort en restfraktion svarende til 249 mio. kg mælkeækvivalenter (omkring 5 procent
af den indvejede mængde), som ikke indgår i det opgjorte output fra mælkeværdikæden. Det må
formodes, at en stor del af denne restfraktion anvendes i foderblandinger, hvor der som vist i tabel
2.2 indgår 1.683 mio. kg mælkebestanddele i den danske foderforsyning.
Der er en vis usikkerhed omkring indholdet af komponenten Andet forarbejdning, hvor de to
væsentligste bidrag kommer fra Tilberedte næringsmidler med indhold af mælkefedt, glucose eller
stivelse og Varer af naturlige mælkebestanddele, usødet, fedtindhold 1,5-27 vægtprocent. Det er
således uklart, hvor stort indhold af mælkebestanddele, der er i disse produkter.

3.3.2 Æg




Fødevareindustrien vurderes at anvende 32 mio. kg hele og forarbejdede æg om året.
Produktionen af ægbaserede produkter (hvor flydende og frosne æg samt tørrede æg er de
væsentligste) estimeres at have et tørstofindhold svarende til knap 30 mio. kg æg. Der er
således en restfraktion på 1,81 mio. kg, inklusive æggeskaller.
Nærmere undersøgelser af restfraktionens karakter samt de teknologiske og markedsmæssige
muligheder for en øget valorisering kan være relevante.
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Ifølge Landbrugsstatistikkens Ægproduktionsstatistik produceres der årligt 78 mio. kg æg til konsum,
hvortil kommer en nettoimport på cirka 1 mio. kg æg med skal. Herudover er der en import af
forarbejdede æg på 22 mio. kg, som i det følgende forudsættes at anvendes til industrielle formål.
På grundlag af Råvarestatistikken er det estimeret, at industrien indkøber godt 9 mio. kg skalæg til
forarbejdning, således at der samlet er en tilgang på 32 mio. kg hele og forarbejdede æg til industrien,
mens de resterende cirka 70 mio. kg forudsættes anvendt til konsum, foodservice og detailbagerier.
Forarbejdningen af æg giver en række produkter, som tilsammen estimeres at have et tørstofindhold
svarende til knap 30 mio. kg æg, således at der er en diskrepans på 1,81 mio. kg. Blandt de væsentligste
produkter er flydende og frosne æg og tørrede æg. Det skal nævnes, at æggeskaller ikke indgår i listen
over forarbejdningsprodukter, men muligvis udgør en del af restfraktionen.
Værdikæden for æg er illustreret i figur 3.12.
Import fl. æg: 22
Nettoimport
skalæg: 1

Frisk,konserv.kogt: 0,08 (0,09)

Industri: 32

Tørret: 4,56 (18,56)
Konsum, detail,
foodservice: 70

Flydende/frosne: 11,39 (11,05)

Prod. skalæg: 78

Flyd./frost ej fødev.: 0,05 (0,05)
Rest: (1,81)

Figur 3.12. Værdikæde for æg, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er ægækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

Der er således beregnet en rest svarende til 1,81 mio. kg ægækvivalenter (2-3 procent af den danske
ægproduktion og godt 5 procent af den mængde æg, som forarbejdes i industrien), som der ikke kan
redegøres nærmere for. Det kan være relevant at undersøge teknologiske og markedsmæssige
muligheder for valorisering af denne restfraktion.

3.4 Kød
3.4.1 Oksekød




Slagtninger af kvæg og import af hele/halve oksekroppe udgør i alt 147 mio. kg årligt.
Industrien indkøber årligt 45 mio. kg oksekroppe, parteret oksekød og slagtebiprodukter til
videre forarbejdning, hvoraf hovedparten bliver til talg, mens tilberedte fødevarer/konserves
er en anden væsentlig produktkategori fra sekundær forarbejdning.
Opgørelsen tyder på, at der kan være ikke-opgjorte sidestrømme svarende til i alt omkring 6-7
procent af den totale mængde. Det kan være relevant at undersøge karakteren af disse
sidestrømme nærmere, herunder at vurdere potentialer for øget valorisering.

Der slagtes kvæg svarende til en samlet slagtet vægt på cirka 135 mio. kg om året (spiselige dele)14.
Hertil kommer nettoimport af hele/halve oksekroppe og parteret oksekød på 11 mio. kg om året – en
samlet nettotilgang på 147 mio. kg. Fra det primære forarbejdningsled kommer ifølge Varestatistikken
tilsyneladende 197 mio. kg oksekødprodukter, heraf 13 mio. kg spiselige biprodukter, hvilket
umiddelbart giver en negativ diskrepans på 50 mio. kg. Det antages, at denne diskrepans kan forklares
14

Det forudsættes i opgørelsen, at slagtet vægt er opgjort efter korrektion for modningssvind.
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af, at mængden af producerede hele/halve oksekroppe går videre til en opskæring og dermed
produktion af fersk/frosset oksekød. Derved bliver der en restfraktion på 5 mio. kg – eller cirka 3
procent af råvaremængden – som blandt andet omfatter biprodukter, der ikke kan godkendes til
konsumformål (eksempelvis lunger). Det kan dog ikke udelukkes, at en del af denne restfraktion indgår
i sammensatte non-food-produkter som eksempelvis fodermidler til hunde og katte.
På basis af Råvarestatistikken skønnes industrien at købe 45 mio. kg oksekroppe, parteret oksekød og
slagtebiprodukter til videreforarbejdning, mens den resterende mængde fersk oksekød antages at
anvendes til konsum og foodservice.
Hovedparten af det oksekød/biprodukter, som videreforarbejdes, bliver til talg (opgjort efter tørstofindhold), mens tilberedte fødevarer er en anden større komponent i det videreforarbejdede oksekød.
Ifølge opgørelsen er der, opgjort på grundlag af tørstofindhold, en knap 10 procent difference mellem
tilgangen af oksekød til videreforarbejdning og mængden af resulterende produkter. Det kan være
relevant at undersøge karakteren af denne difference, herunder om der eventuelt er potentialer for
en øget valorisering.
Figur 3.13 giver et overblik over værdikæden for oksekød.

Hele/halve
kroppe: 55

Nettoimport
kroppe: 11

Slagtninger:
135

90
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Industri: 45 (45)

Tilberedt: 9,3 (9,3)

Fersk/frost: 128
Indmad: 2

Saltet: 0,1 (0,2)

Industri fødevarer: 3,9 (4,0)
Konsum, foodserv:
100 (100)

Biprodukter: 13

Talg mv.: 8,4 (27,9)
Rest: (4)

Rest: (5)

Figur 3.13. Værdikæde for oksekød, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er ferskkødækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

3.4.2 Svinekød





Der slagtes årligt 17-18 mio. svin i Danmark, og det resulterer i en produktion på 1.601 mio. kg
svinekød, hvoraf 1.570 mio. kg er til rådighed for indenlandsk forarbejdning.
I primær forarbejdning produceres der produkter svarende til 1.553 mio. kg slagtet vægt
(opgjort i tørstof).
Svinekød svarende til 222 mio. kg slagtet vægt går videre til sekundær forarbejdning, som
resulterer i forarbejdede produkter svarende til 239 mio. kg slagtet vægt.
Samlet diskrepans mellem tilgange og outputs i svineslagtesektoren er beskeden i lyset af
sektorens størrelse og usikkerheder i opgørelsesmetoden.

Der slagtes årligt 17-18 mio. svin i Danmark, og det giver en produktion af svinekød (spiselige dele15)
på 1.601 mio. kg. slagtet vægt. 81 mio. kg eksporteres som hele eller halve svinekroppe uden videre

15

Det forudsættes i det følgende, at den opgjorte spiselige mængde fra Danmarks Statistik er korrigeret for
den del af de slagtede dyr, som kasseres i slagtelinjen på grund af sygdom m.m.
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forarbejdning i Danmark, mens der importeres 51 mio. kg kølet eller frosset og uforarbejdet svinekød,
hvorfor der er 1.570 mio. kg kød til rådighed for indenlandsk forarbejdning.
Ifølge Varestatistikken produceres der 66 mio. kg hele/halve slagtekroppe, 1.207 mio. kg fersk/kølet
parteret svinekød, 2 mio. kg indmad, 283 mio. kg ferske/frosne biprodukter, 26 mio. kg biprodukter
til industriel forarbejdning og 41 mio. kg svinefedt til industrielle formål. Tilsammen skønnes disse
produkter at repræsentere et tørstofindhold svarende til 1.615 mio. kg råvare – altså 45 mio. kg mere
end den samlede tilførsel. Det antages derfor, at de 66 mio. kg går videre til udskæring, og at der
derfor er en restfraktion på 17 mio. kg i det primære forarbejdningsled.
Figur 3.14 giver et overblik over værdikæden for svinekød.

Nettoimport
fersk/frost: 51

Hele/halve kroppe: 66
(62)

Industri: 237 (222)

Saltet kød: 79 (123)
Røget kød: 18 (28)

Slagtninger:
1601

Fersk/frost: 1207
(1132)

Røget indmad: 0,2 (0,3)

Indmad: 2 (2)

Tilberedt/konserves: 66
(88)

Biprodukter: 283 (265)
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Konsum, foodserv:
(48 + 103?)

Industri, spiseligt: 26
(25)
Nettoeksp. kroppe: 81
(30)
Industrifedt: 41 (128)

Rest (-17)

Nettoeksport: 1103
(1035)

Rest (17)

Figur 3.14. Værdikæde for svinekød, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er ferskkødækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

På grundlag af Råvarestatistikken er det estimeret, at industrien indkøber 237 mio. kg. svinekød til
videreforarbejdning, heraf 139 mio. kg spiselige biprodukter fra slagtninger16 svarende til i alt 222 mio.
kg råvareækvivalenter (opgjort efter tørstofindhold). I videreforarbejdningen produceres der varer
svarende til tørstofindholdet i 239 mio. kg råvare, og der er således en negativ diskrepans på 17 mio.
kg. Denne negative diskrepans modsvarer stort set den positive diskrepans i det primære
forarbejdningsled, hvilket kunne indikere, at en delmængde af svinekødet til videreforarbejdning ikke
er blevet opfanget i statistikken. Det skal dog også nævnes, at opgørelsen i råvareækvivalenter ud fra
anslået tørstofindhold indebærer en vis usikkerhed om tallene, hvilket også kan bidrage til at forklare
den negative diskrepans.
Set i lyset af sektorens størrelse og usikkerheden i de anvendte opgørelsesforudsætninger er de
beregnede diskrepanser mellem tilgang og output i forarbejdningskæden for svinekød samlet set
beskedne.

16

I Varestatistikken indgår også en række varelinjer for salg af slagteaffald til farmaceutisk brug – dog er det
registrerede salg heraf nul i perioden ifølge Varestatistikken.
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3.4.3 Slagtekyllinger og -høns





Der produceres årligt 158 mio. kg kyllingekød i Danmark, og med nettoimport af hele og
parterede slagtede kyllinger på 33 mio. kg er der således en samlet tilgang på 191 mio. kg.
I primær forarbejdning af kyllinger er der opgjort en restfraktion på 25 mio. kg
råvareækvivalenter. Det kan være relevant at undersøge karakteren af denne restfraktion
nærmere med henblik på at afdække teknologiske og markedsmæssige muligheder for en
øget valorisering.
I sekundær forarbejdning er der ikke nævneværdig diskrepans mellem tilgang og output, og
her vurderes mulighederne for øget valorisering at være begrænsede.

I Danmark produceres der årligt 103 mio. kyllinger og høns (herefter benævnt kyllinger), og det giver
en produktion på 158 mio. kg kyllingekød. Hertil kommer en nettoimport af hele og parterede slagtede
kyllinger på 33 mio. kg, således at der er en samlet tilgang på 191 mio. kg.
Outputtet af slagtningerne kan opdeles i hele/halve kyllinger (18 mio. kg), parterede kyllinger (136
mio. kg), indmad (2 mio. kg) og biprodukter (23 mio. kg), hvilket samlet udgør 179 mio. kg produkter.
Der er således en difference svarende til tørstoffet i 25 mio. kg råvareækvivalenter eller cirka 13
procent af den tilgåede mængde råvarer.
På grundlag af Råvarestatistikken er det estimeret, at industrien indkøber 83 mio. kg hele og parterede
kyllinger til sekundær forarbejdning (i det følgende antaget at være fordelt på 18 mio. kg hele/halve
kyllinger og 65 mio. kg parterede kyllinger). Dette efterlader 71 mio. kg til konsum og foodservice i
Danmark. I forbindelse med en tidligere opgørelse (Jensen 2020) er det opgjort, at husholdningerne
køber 51 mio. kg fjerkrækød om året, hvilket efterlader cirka 20 mio. kg til foodservicesektoren. I det
sekundære forarbejdningsled produceres tilberedte fødevarer (48 mio. kg) og sammensatte, ikketilberedte produkter (22 mio. kg).
Fraktionen med sammensatte, ikke-tilberedte produkter indeholder Varer med >= 57 vægtprocent
fjerkrækød/slagteaffald af høns, ikke kogt eller stegt, og kunne således umiddelbart formodes at være
en restfraktion. Det kan dog beregnes, at den gennemsnitlige kilopris er cirka 23,50 kr., hvilket er på
niveau med tilberedte fødevarer og højere end fersk kyllingekød.
Figur 3.15 giver et overblik over værdikæden for slagtekyllinger.
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Nettoimport: 33

Hele/halve: 18 (18)

18

Industri: 83 (83)

Tilberedt: 48 (65)

65
Parterede: 136 (126)
Slagtninger: 158

Sammensat: 22 (18)

Indmad: 2 (2)

Konsum, foodserv:
71 (61)

Biprodukter: 23 (20)
Andet forarb: 0 (0)

Rest (1)

Rest (25)

Figur 3.15. Værdikæde for høns/kyllingekød, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er ferskkødækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

Biprodukter repræsenterer spiseligt slagteaffald fra høns og kyllinger (eksklusive lever), og de har i
gennemsnit en værdi på niveau med indmad fra fjerkræ (cirka 4 kr. pr. kg, hvilket er cirka en tredjedel
af kg-værdien for levende kyllinger, og cirka en fjerdedel af kg-værdien for parteret kyllingekød).

3.5 Fisk og skaldyr





I 2017-2019 landedes i Danmark gennemsnitligt 1.089 mio. kg fisk årligt, mens der i
gennemsnit blev importeret 469 mio. kg. fisk.
Fangst af skaldyr og bløddyr havde i 2017-2019 et samlet årligt omfang på cirka 64 mio. kg.
For fisk er der estimeret en restfraktion på 112 mio. kg fiskækvivalenter, som tilsyneladende
ikke valoriseres.
For skaldyr og bløddyr er der ikke nogen nævneværdig restfraktion ud over svind i den
indledende forarbejdning, som formentlig består af skaldele mv.

I perioden 2017-2019 blev der årligt landet gennemsnitligt 1.089 mio. kg. fisk i Danmark, mens der i
gennemsnit blev importeret 469 mio. kg. fisk (nettoimport på 120 mio. kg). Hertil kommer fangst og
import af skaldyr og bløddyr (for eksempel blæksprutter, søpølser) af et samlet årligt omfang på cirka
64 mio. kg.
Ud af den samlede fangst udgør industrifisk hovedparten med landinger på gennemsnitligt 735 mio.
kg og en import på 93 mio. kg årligt (og en nettoimport på 77 mio. kg). Industriens anvendelse af
industrifisk fremgår ikke af Danmarks Statistiks Råvarestatistik, men det må antages, at hele tilgangen
af industrifisk indgår som råvarer til industrien. Herudover antages fiskeaffald fra konsumfiskindustrien at indgå som råvare i forarbejdningsindustrien for industrifisk, som fortrinsvis producerer
fiskeolie og fodermidler.
Mens Fiskeristatistikken, Varestatistikken og Udenrigshandelsstatistikken for konsumfisk indeholder
forholdsvis detaljeret information om fiskearter, så er de statistiske oplysninger om industriens input
af fiske-råvarer noget mere overordnet, hvorfor det i nærværende opgørelse kun er muligt at sondre
mellem fisk på den ene side og skaldyr på den anden.
Figur 3.16 giver således et overblik over værdikæden for fisk, mens figur 3.17 beskriver værdikæden
for skaldyr og bløddyr.
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Konsumfisk
Nettoimport: 43

Frisk/frost: 27 (27)

Landinger: 347

Filet: 64 (64)
Konserves: 66 (66)

Industri: (17)

Saltet/røget: 26 (27)

Nettoeksport: 38
(38)

Tilberedt: 2 (2)

Svind: 7
Biprodukter: (81)
Affald: 152 (152)

Pellets, mel, biprod: 246
(860)

Industrifisk
Nettoimport: 77

Industri: 812+152

Landinger: 735

Olie: 70 (73)
Andet/rest: (112)

Figur 3.16. Værdikæder for fisk, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er friskfiskækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

Der er et samlet brutto inflow af fisk på 397 mio. kg konsumfisk (levende vægt) i form af landinger i
danske havne og nettoimport. Herfra skal trækkes et svind på 7 mio. kg, som skyldes omregning til
landet vægt (efter rensning, fjernelse af indvolde mv.).
Hertil kommer et inflow af 812 mio. kg industrifisk. Ifølge Råvarestatistikken indkøber industrien 0 kg
industrifisk. Idet industrifisk som udgangspunkt ikke har anden anvendelse end industriel
forarbejdning, antages det i nærværende opgørelse, at denne råvarestrøm er gået uden om Danmarks
Statistiks Råvarestatistik, og at samtlige 812 mio. kg industrifisk indgår som råvare til industrien, der
producerer fiskeolie svarende til omkring 73 mio. kg fiskækvivalenter pr. år samt en række
restprodukter, herunder pellets og fiskemel.
Råvarestatistikken registrerer et input af frisk fisk (som i forlængelse af ovenstående formodes at være
konsumfisk) til industrien på knap 400 mio. kg. årligt. Heraf produceres cirka 90 mio. kg renset og
eventuelt filetteret fisk, 66 mio. kg fiskekonserves, 152 mio. kg fiskeaffald (der som nævnt antages at
indgå sammen med industrifisk i anden forarbejdning af fisk). En restfraktion svarende til cirka 81 mio.
kg friskfiskækvivalenter pr. år indgår i fiskepellets og fiskemel, ud af en samlet årlig produktion af disse
biprodukter på 246 mio. kg fiskækvivalenter pr. år (hvor resten antages at være baseret på
industrifisk).
Ifølge opgørelsen over foderforsyningen i tabel 2.2, produceres der 368 mio. kg fiskemel årligt i
Danmark svarende til godt 1.000 mio. kg fiskækvivalenter (idet fiskemel har en tørstofprocent på cirka
90 mod 30-35 i frisk fisk). Det kunne antyde, at en stor del af restfraktionen på 112 mio. kg
fiskækvivalenter også bliver til fiskemel.
For så vidt angår skaldyr regnes der som nævnt med en årlig tilgang på 64 mio. kg friske skaldyr
(levende vægt), svarende til 54 mio. kg landet vægt. Ud af produktionen går 24 mio. kg til industriel
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forarbejdning, 22 mio. kg til eksport og resten til konsum i husholdningerne eller til foodservice i
restauranter mv. Hovedparten af de industrielt forarbejdede skaldyr ender som konserves, mens den
resterende del sælges som fersk eller frossen skaldyr. Cirka halvdelen heraf sælges til videre
forarbejdning i form af rygning eller industriel tilberedning.
Figur 3.17 giver et overblik over værdikæden for skal- og bløddyr.

Frisk/frost: 6 (6)

Landinger: 64

Industri: (3)

Saltet/røget: 1 (1)
Tilberedt: 3 (4)

Konserves: 18 (18)
Svind: 10
Dir. konsum og food
service: 8

Nettoeksport 22

Figur 3.17. Værdikæde for skaldyr, mio. kg pr. år
Tallene i parentes er friskfiskækvivalenter.
Note: Se figur 3.1

Samlet set giver kortlægningen af forarbejdningskæden for skaldyr ikke anledning til identifikation af
væsentlige sidestrømme med potentiale for opgradering med undtagelse af det indledende svind, som
formentlig består af skaldele mv. For denne fraktion kunne det være relevant at foretage nærmere
undersøgelser af teknologiske og markedsmæssige potentialer for øget valorisering.

3.6 Sammenfatning
Den ovenstående gennemgang af 17 forskellige værdikæder for fødevarer i Danmark tyder på, at en
del af de største værdikæder har en ganske effektiv udnyttelse af råvareressourcerne. Dette er
eksempelvis tilfældet for mejerikæden og også for svinekød, korn og oliefrø, hvor den estimerede
ikke-solgte restfraktion er relativt beskeden.
For andre værdikæder tyder estimaterne på en noget større andel af råvareressourcen, som ser ud til
at ende som et affaldsprodukt eller som et biprodukt, der afsættes uden værdi. Det gælder for
eksempel ved fremstillingen af kartoffelstivelse, hvor en betydelig del af den tiloversblevne
kartoffelpulp leveres tilbage til landmændene som kvægfoder – tilsyneladende uden beregning (ud
over fragtomkostninger) – lige som der også i sukkerproduktionen vurderes at være en væsentlig
restfraktion, som ikke har en værdifuld anvendelse. De ovenstående resultater er opsummeret i tabel
3.1.
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Tabel 3.1. Estimeret restfraktion for forskellige værdikæder, mio. kg
Gennemsnit 2017-2019
Mio. kg
procent
84
12
-45
-6
138
8
225
10
1
5
1
29
4
9
249
4
2
6
9
6
129
8
25
13
197
17

Korn
Rapsfrø
Kartofler
Sukkerroer
Tomater
Agurker
Æbler og pærer
Mælk
Æg
Oksekød
Svinekød
Kyllinge- og hønsekød
Fisk og skaldyr

Opgjort i relative termer, er det blandt de vegetabilske sektorer især i forarbejdningen af agurker og
dernæst blandt andet kartofler, sukkerroer og æbler/pærer, at der er en betydelig restfraktion – for
de tre sidstnævnte hovedsagelig i form af pulp fra udvinding af de primære indholdsstoffer i disse
afgrøder. Også i absolutte termer udgør restfraktionerne fra kartoffel- og sukkerroeforarbejdning
forholdsvis betydelige mængder.
I den animalske produktion er det især i forarbejdningen af fisk og skaldyr, og i nogen grad i
kyllingeslagtningen, at der synes at være en betydelig restfraktion både i relative og absolutte termer,
mens der for æg tilsyneladende er en stor relativ andel (dog set i forhold til en forholdsvis lille samlet
mængde æg til industriel forarbejdning). Desuden ser der ud til at være en forholdsvis betydelig
absolut mængde af restprodukter fra mejeriproduktionen, om end den udgør en beskeden procentandel af den samlede indvejede mælk. Det formodes dog, at denne restmængde fra mejeriproduktionen indgår i foderprodukter, uden at det direkte har kunnet identificeres i Varestatistikken.
Miljøstyrelsen har som nævnt fået opgjort mængderne af madaffald i forskellige dele af
fødevarefremstillings- og forarbejdningsindustrien (Neidel et al. 2021). Denne opgørelse tyder på, at
de væsentligste mængder affald genereres på mejerierne (290 mio. kg), anden fødevareindustri (som
blandt andet omfatter forarbejdning af korn, oliefrø, sukkerroer, kartofler, grønt og frugt – i alt 208
mio. kg) og fiskeindustri (23 mio. kg), mens mængden af madaffald fra slagterisektoren her vurderes
at have et ubetydeligt omfang. Der er således en vis kongruens mellem disse estimater og
opgørelserne i nærværende rapport. Miljøstyrelsens tal (Neidel et al. 2021) kan dog ikke umiddelbart
sammenlignes med tallene i nærværende opgørelse, dels fordi Miljøstyrelsens opgørelser går på de
konkrete affaldsmængder, hvorimod nærværende opgørelse drejer som differencer mellem
råvaremængder og valoriserede produkter omregnet til råvareækvivalenter, og dels fordi
opgørelserne metodemæssigt er fundamentalt forskellige.
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For en del af sektorerne er nærværende resultater også i nogen grad konsistente med opgørelserne
af restfraktioner i Jensen et al. (2018). Dette gælder blandt andet for korn, frugt og grønsager samt
kød. Derimod er der noget større afvigelser for mejerisektoren og fiskeindustrien, hvor Jensen et al.
(2018) når frem til noget lavere tal, og for oliefrø, hvor de når frem til større tal for tab og spild end
nærværende opgørelse. Her spiller afgrænsningen af varer givetvis en rolle. Således er der
eksempelvis i Jensen et al. (2018) eksplicit taget hensyn til de mælkebestanddele som indgår i
dyrefoder, mens der til gengæld ikke er korrigeret for tørstofindhold i deres beregninger.
Ved at anvende den samme opgørelsesmetode som ovenfor på de enkelte år i perioden 2010-2019 er
det muligt at udarbejde et skøn for udviklingen i den relative størrelse af disse restfraktioner over tid.
Et sådant skøn er præsenteret i figur 3.18.
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Figur 3.18. Udvikling i beregnede restfraktioners andel af samlet input til industriel
anvendelse
Kurverne i figuren tyder på en generelt nedadgående tendens i restfraktionernes andel af det samlede
råvareinput til industrien, hvilket er i tråd med forventningerne givet en løbende udvikling og
innovationsindsats hen imod højere effektivitet og bedre ressourceudnyttelse.
I to-tre værdikæder (svinekød, raps og sylteagurker) er der estimeret en negativ restfraktion i et eller
flere af årene, hvilket må tilskrives usikkerhed ved den anvendte estimeringsmetode, som blandt
andet beror på antagelser om tørstofindholdet i såvel råvarer som færdigvarer – herunder i sammensatte produkter, hvor der kun skal medregnes den andel af tørstoffet som vedrører den pågældende
råvare.
For nogle af værdikæderne med de største absolutte mængder restfraktion viser figur 3.19 den
estimerede udvikling i den absolutte mængde.
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Figur 3.19. Udvikling i beregnet restfraktion for udvalgte værdikæder
Af figuren fremgår det, at mængden af restprodukter fra kartoffelforarbejdning har været stigende,
mens mængden af restprodukter fra sukkerroeforarbejdning har varieret omkring et nogenlunde
stabilt niveau. Der er således ikke tegn på, at det har været muligt at øge råvareudnyttelsen i disse
sektorer. Derimod er der en aftagende tendens i mængden af restfraktionen for kornforarbejdning og
kyllingeslagtninger.

4. Diskussion
Med udgangspunkt i en systematisk gennemgang af eksisterende og offentligt tilgængelige data søger
de ovenstående afsnit at kortlægge mængder af sidestrømme og biprodukter i de danske værdikæder
for fødevarer, som potentielt kunne opgraderes til produkter med højere samfundsmæssig og
økonomisk værdi. I absolutte termer drejer det sig tilsyneladende især om restprodukter fra
kartoffelmelsproduktion (kartoffelpulp) og fra sukkerproduktion (roepulp) samt i nogen grad fra
forarbejdningen af korn, mælk og slagtekyllinger. I relative termer udgør side- og restfraktioner
tilsyneladende også markante andele i forarbejdningen af frugt, grønt og æg.
Som udgangspunkt peger nærværende kortlægning således på disse sektorer som mulige områder,
hvor der foreligger sidestrømme med biomasseressourcer, der kunne have potentiale til at blive
opgraderet til produkter med højere værdi, end hvad biomasserne anvendes til for nærværende.
Som nævnt indledningsvis forudsætter en sådan valorisering af disse biomasser, at der er teknologier
til stede, som muliggør valoriseringen. For nogle typer sidestrømme kan der være behov for udvikling
af teknologier, som muliggør udvinding og oprensning af værdifulde indholdsstoffer i biomassen. For
andre sidestrømme kan en udfordring være et relativt højt vandindhold og en forholdsvis kort
holdbarhed, hvor eksempelvis biomassens proteinindhold nedbrydes. Dette stiller krav til logistik og
hurtig processering og indebærer en risiko for lav kapacitetsudnyttelse på grund af kraftige
sæsonudsving i råvareforsyningen, navnlig i de vegetabilske sektorer.
Desuden forudsætter en valorisering af sidestrømmene, at de pågældende biprodukter og
restfraktioner kan opgraderes til produkter, som der er en tilstrækkelig efterspørgsel efter til den pris,
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som produkterne kan fremstilles til. Her er der behov for såvel innovation som for markeds- og
behovsundersøgelser for at få en nærmere belysning af kommercialiseringspotentialerne.
Opgørelserne tyder på en generelt nedadgående tendens i restfraktionernes andel af det samlede
råvareinput til industrien i de fleste værdikæder. Der er dog behov for yderligere undersøgelser af
disse tendenser og eventuelle forklaringer på udviklingen.
Kortlægningen i det ovenstående har bygget på eksisterende statistik kombineret med en
massebalancemetode, som indebærer, at sidestrømme og restprodukter kan opgøres som forskel
mellem tilgang og anvendelse i de respektive værdikæder under hensyntagen til forskelle i
vandindholdet i de forskellige råvarer og produkter. Opgørelsen – herunder korrektionen for
vandindhold – bygger således på en række forudsætninger om blandt andet råvarernes og
produkternes tørstofindhold. Der vil naturligt være en vis usikkerhed omkring dette tørstofindhold i
nogle af varerne, og denne usikkerhed vil også være afspejlet i størrelsen på de estimerede
sidestrømme og restfraktioner.
En anden usikkerhedsfaktor i kortlægningen er det forhold, at en række af Varestatistikkens solgte
produkter fra industrien kan være solgt enten til endelig anvendelse i detail- eller foodservicesektorerne eller til videre (sekundær) industriel forarbejdning. Da statistikken ikke indeholder
oplysninger om varernes destination, har supplerende forudsætninger herom været nødvendige for
at gennemføre kortlægningen, hvilket der er redegjort for i de ovenstående sektorafsnit. Sådanne
forudsætninger tilfører dog ekstra usikkerhed til kortlægningen i de enkelte værdikædetrin.
Derudover skal der gøres opmærksom på det forhold, at såvel Varestatistikken som Råvarestatistikken
ikke omfatter henholdsvis salg og køb hos de mindre virksomheder, mens de opstillede massebalancer
nødvendigvis må repræsentere hele de respektive sektorer, herunder de virksomheder som har
mindre end henholdsvis 10 og 50 ansatte. Der er i ovenstående analyser søgt at korrigere for denne
andel af mindre virksomheder ud fra antagelser om den statistiske fordeling af virksomheder efter
størrelse. Også denne korrektion er behæftet med en vis usikkerhed.
Endelig skal der gøres opmærksom på, at nærværende kortlægning bygger på information om de KNvarekategorier i Varestatistikken, som umiddelbart kan knyttes til fødevareindustrien, mens der er set
bort fra varekategorier fra blandt andet den farmaceutiske og kemiske industri, som kan formodes at
udnytte en del af sidestrømmene fra fødevareindustrien som råvarer. Da sådanne varestrømme
mellem fødevare- og andre virksomheder typisk vil foregå via køb og salg, må de dog som
udgangspunkt formodes at være registreret i Varestatistikken som salg af varer, som kan tilknyttes
fødevareindustrien.
Målet med nærværende rapport har været at gennemføre en kortlægning af varestrømme i de
væsentligste værdikæder for fødevarer på grundlag af eksisterende data. En mere præcis og detaljeret
beskrivelse af de konkrete vare- og sidestrømme i de forskellige værdikæder vil fordre en forholdsvis
omfattende indsamling af nye data. For at opnå tilstrækkelig statistisk sikkerhed i et sådant
datamateriale er der behov for informationer fra et betydeligt udsnit af virksomheder inden for de
forskellige fødevarebrancher og for de brancher, som håndterer og forarbejder sidestrømme fra
fødevareindustrien. Samtidig er der behov for forholdsvis detaljerede informationer om
virksomhedernes afsætning af såvel hoved- som diverse bi- og affaldsprodukter, hvis en sådan
dataindsamling skal øge videngrundlaget væsentligt i forhold til det allerede foreliggende
datagrundlag.
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Som et alternativ til en ny dataindsamling kan mulighederne for en øget udnyttelse af Danmarks
Statistiks allerede indsamlede data undersøges. Nærværende undersøgelse bygger på publicerede
aggregerede data fra diverse statistikker. Gennem Danmarks Statistiks Forskningsservice – som en
række danske forskningsinstitutioner har adgang til at anvende – er det imidlertid muligt at udføre
statistiske undersøgelser på grundlag af de bagvedliggende data på eksempelvis virksomhedsniveau,
ligesom det kan være muligt at kombinere virksomhedsdata fra forskellige statistikker (for eksempel
generelle virksomhedsdata fra Firmastatistikken, købs- og salgsdata fra Varestatistikken og import- og
eksportdata fra Udenrigshandelsstatistikken). Ved at tage udgangspunkt i data på virksomhedsniveau
vil det potentielt være muligt at etablere skøn for massebalancer på virksomhedsniveau og dermed få
mulighed for at afdække mere præcise statistiske sammenhænge mellem råvaretilgang og output af
forskellige hoved- og biprodukter. Forud for iværksættelse af analyser baseret på allerede indsamlede
virksomhedsdata inden for rammerne af Forskningsservice er der imidlertid behov for en
forundersøgelse, som blandt andet skal afklare 1) specifikke formål med analyserne, 2) mulighederne
for at tilgå og kombinere forskellige datasæt af relevans for belysning af fødevarevirksomhedernes
varestrømme, 3) kvalitet og anvendelighed af de tilgængelige mikrodata og 4) tekniske spørgsmål i
relation til anvendelse af mikrodatasæt, eksempelvis afgrænsning af virksomheder og produktionssteder, periodeafgrænsninger, definition af hoved- og sidestrømme og så videre.
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Appendix A. Anvendte forudsætninger om tørstofindhold i råvarer og produkter
Tilsat
sukker
indhold

Tørstofandel Kilde:
Råvarer
Rapsfrø
Foderkomponenter
Hvede
Rug
Byg
Havre inkl. blandsæd
Triticale
Majs, milo, hirse
Bælgsæd
Hvedeklid
Andre kornprodukter
Solsikkekager
Sojakager
Rapskager
Andre oliekager
Lucernemel, græsmel og græspiller
Mask, bærme, fodergær og melasse
Tapiocamel, citruskvas og guarmel
Fiskemel, -ensilage og -affald
Fiskepulp
Skummetmælkspulver
Valle, returmælk m.v.

0.91 Håndbog til Driftsplanlægning 2012
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.87
0.85
0.877
0.87
0.9
0.934
0.885
0.9
0.92
0.7
0.9
0.7
0.25
0.96
0.06

Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
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Kilde:

Foderfedt
Sukkerroer
Roemelasse
Kartoffelpulp

0.99
0.22
0.74
0.16

Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012
Håndbog til Driftsplanlægning 2012

Halvfabrikata
Rapsolie, rå
Malt

0.95
0.814 https://maltbazaren.dk/shop/fuglsang-pilsner-malt-1536p.html

Fødevarer
Hvedemel
Rugmel
Havregryn
Majsmel
Rismel

0.874
0.894
0.9
0.889
0.892

https://frida.fooddata.dk/food/1301?
https://frida.fooddata.dk/food/1727?
https://frida.fooddata.dk/food/59?
https://frida.fooddata.dk/food/1297?
https://frida.fooddata.dk/food/1255?

Malt
Stivelse
Øl
Spiritus
Rugbrød, mørkt, industrifremstillet
Hvedebrød
Wienerbrød
Skærekage
Småkager
Kiks

0.898
0.065
0.311
0.542
0.642
0.791
0.827
0.955
0.982

https://frida.fooddata.dk/food/409?
https://frida.fooddata.dk/food/198?
https://frida.fooddata.dk/food/264?
https://frida.fooddata.dk/food/1670?
https://frida.fooddata.dk/food/1521?
https://frida.fooddata.dk/food/280?
https://frida.fooddata.dk/food/281?
https://frida.fooddata.dk/food/1173?
https://frida.fooddata.dk/food/967?

Rapsolie, raffineret
Margarine, gennemsnitlig
Sojamælk

1 https://frida.fooddata.dk/food/1483?
0.84 https://frida.fooddata.dk/food/1044?
0.114 https://frida.fooddata.dk/food/1178?
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0.0061 https://frida.fooddata.dk/food/1670?
0.03
0.338
0.269
0.2

https://frida.fooddata.dk/food/280?
https://frida.fooddata.dk/food/281?
https://frida.fooddata.dk/food/1173?
https://frida.fooddata.dk/food/967?

Rå kartoffel (februar-juni)
Kartoffelchips
Kartoffelmel
Kartoffelkonserves
Pommes frites
Kartoffel, kogt
Sukker, stødt melis
Vingummi
Lakrids, uspec
Chokolade, lys
Sirup
Bolcher
Sukkersødet sodavand, saft mv
Læskedrik m. tilsat sukker (1+5)
Likør

0.205
0.987
0.858
0.157
0.629
0.225
0.999
0.863
0.893
0.987
0.78
0.976
0.1
0.636
0.52

https://frida.fooddata.dk/food/4?
https://frida.fooddata.dk/food/839?
https://frida.fooddata.dk/food/1272?
https://frida.fooddata.dk/food/691?
https://frida.fooddata.dk/food/1209?
https://frida.fooddata.dk/food/801?
https://frida.fooddata.dk/food/77?
https://frida.fooddata.dk/food/1118?
https://frida.fooddata.dk/food/1065?
https://frida.fooddata.dk/food/675?
https://frida.fooddata.dk/food/1098?
https://frida.fooddata.dk/food/903?
https://frida.fooddata.dk/food/129?
https://frida.fooddata.dk/food/620?
https://frida.fooddata.dk/food/435?

Tomat, uspec., rå
Tomat, flået, konserves
Tomatpure
Tomatpure, konc
Tomatketchup
Tomatjuice
Soltørret tomat
Agurk
Syltet agurk
Gulerod, frisk
Gulerod, konserves
Gulerod, juice
Løg, rå, uspec
Løg, ristede
Løg, tørrede

0.063
0.06
0.13
0.265
0.285
0.06
0.854
0.037
0.07
0.107
0.07
0.111
0.121
0.95
0.8

https://frida.fooddata.dk/food/52?
https://frida.fooddata.dk/food/596?
https://frida.fooddata.dk/food/1246?
https://frida.fooddata.dk/food/1216?
https://frida.fooddata.dk/food/1262?
https://frida.fooddata.dk/food/401?
https://frida.fooddata.dk/food/169?
https://frida.fooddata.dk/food/388?
https://frida.fooddata.dk/food/404?
https://frida.fooddata.dk/food/24?
https://frida.fooddata.dk/food/410?
https://frida.fooddata.dk/food/523?
https://frida.fooddata.dk/food/716?
https://frida.fooddata.dk/food/114?
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0.15 https://frida.fooddata.dk/food/404?

Løg, syltede
Æble, uspec., råt
Æblemost
Pære rå
Pære konserves
Fersken, rå
Fersken, konserves
Fersken, tørret
Blomme, rå
Nektarin, rå
Abrikos, rå
Abrikos, tørret
Abrikosmarmelade
Abrikos, konserves
Jordbær, rå
Jordbærmarmelade
Jordbærsaft
Jordbær, frosne, sukrede
Appelsin, rå
Clementin, rå
Citron, rå
Grape, rå
Lime, rå
Appelsinmarmelade
Appelsinjuice
Citronsaft
Mandarin, konserves
Hasselnød, tørret
Valnød, tørret
Kokosnød, rå
Jordnød, tørret

0.1
0.151
0.121
0.15
0.188
0.13
0.183
0.925
0.135
0.119
0.112
0.724
0.56
0.181
0.1
0.59
0.422
0.219
0.136
0.129
0.118
0.116
0.117
0.53
0.11
0.093
0.155
0.954
0.976
0.588
0.935

https://frida.fooddata.dk/food/2?
https://frida.fooddata.dk/food/194?
https://frida.fooddata.dk/food/9?
https://frida.fooddata.dk/food/194?
https://frida.fooddata.dk/food/609?
https://frida.fooddata.dk/food/434?
https://frida.fooddata.dk/food/1276?
https://frida.fooddata.dk/food/15?
https://frida.fooddata.dk/food/610?
https://frida.fooddata.dk/food/524?
https://frida.fooddata.dk/food/458?
https://frida.fooddata.dk/food/803?
https://frida.fooddata.dk/food/403?
https://frida.fooddata.dk/food/1?
https://frida.fooddata.dk/food/997?
https://frida.fooddata.dk/food/763?
https://frida.fooddata.dk/food/482?
https://frida.fooddata.dk/food/70?
https://frida.fooddata.dk/food/560?
https://frida.fooddata.dk/food/21?
https://frida.fooddata.dk/food/552?
https://frida.fooddata.dk/food/464?
https://frida.fooddata.dk/food/840?
https://frida.fooddata.dk/food/405?
https://frida.fooddata.dk/food/268?
https://frida.fooddata.dk/food/452?
https://frida.fooddata.dk/food/302?
https://frida.fooddata.dk/food/647?
https://frida.fooddata.dk/food/88?
https://frida.fooddata.dk/food/150?
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0.45 https://frida.fooddata.dk/food/997?
0.4 https://frida.fooddata.dk/food/763?
0.119 https://frida.fooddata.dk/food/482?

0.44 https://frida.fooddata.dk/food/840?

Nøddepasta (nutella)
Valnøddeolie
Mandel, rå
Mandeldrik, ikke beriget
Marcipan
Blød nougat
Sødmælk
Letmælk
Skummetmælk
Yoghurt, letmælk naturel
Yoghurt, letmælk m frugt
Piskefløde
Madlavningsfløde
Smør
Smørbart blandingsprodukt
Ost, 30+
Ost, 45+
Skummetmælkspulver
Sødmælkspulver
Vallepulver
Vanilleis
Æg, rå, skrabeæg
Æg, pasteuriseret
Æg, tørret
Æg, kogt
Mayonnaise
Oksekød, hakket 10-15%
Oksespegepølse
Roastbeef pålæg
Kogt oksebryst pålæg
Oksetalg

0.98
1
0.949
0.093
0.892
0.99
0.123
0.107
0.092
0.113
0.176
0.431
0.256
0.844
0.783
0.502
0.554
0.95
0.963
0.968
0.38
0.238
0.231
0.968
0.258
0.836
0.3
0.634
0.298
0.445
1

https://frida.fooddata.dk/food/393?
https://frida.fooddata.dk/food/1384?
https://frida.fooddata.dk/food/35?
https://frida.fooddata.dk/food/1692?
https://frida.fooddata.dk/food/787?
https://frida.fooddata.dk/food/908?
https://frida.fooddata.dk/food/6?
https://frida.fooddata.dk/food/33?
https://frida.fooddata.dk/food/1049?
https://frida.fooddata.dk/food/1597?
https://frida.fooddata.dk/food/1169?
https://frida.fooddata.dk/food/1174?
https://frida.fooddata.dk/food/662?
https://frida.fooddata.dk/food/1052?
https://frida.fooddata.dk/food/1684?
https://frida.fooddata.dk/food/1274?
https://frida.fooddata.dk/food/148?
https://frida.fooddata.dk/food/158?
https://frida.fooddata.dk/food/511?
https://frida.fooddata.dk/food/977?
https://frida.fooddata.dk/food/507?
https://frida.fooddata.dk/food/1664?
https://frida.fooddata.dk/food/696?
https://frida.fooddata.dk/food/653?
https://frida.fooddata.dk/food/1666?
https://frida.fooddata.dk/food/1009?
https://frida.fooddata.dk/food/942?
https://frida.fooddata.dk/food/287?
https://frida.fooddata.dk/food/828?
https://frida.fooddata.dk/food/1221?
https://frida.fooddata.dk/food/1455?
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0.53 https://frida.fooddata.dk/food/393?

0.4 https://frida.fooddata.dk/food/787?
0.53 https://frida.fooddata.dk/food/908?

0.04 https://frida.fooddata.dk/food/1169?

0.16 https://frida.fooddata.dk/food/507?

Grisekød hakket 10-15%
Svinemørbrad, afpudset, rå
Svinekam med svær, rå
Svinebryst med svær, rå
Røget svinefilet
Kogt hamburgerryg
Røget skinke
Kylling, hel rå
Kyllingekød, rå
Kyllingelever, rå
Kylling, kogt (pålæg)
Kylling, grillstegt
Kylling, friturestegt
Sild, rå
Sild, røget
Sild, marineret
Torsk, rå
Torsk, røget
Torskerogn, konserves
Torsk, kogt
Rødspætte, rå
Rødspætte, stegt
Makrel, rå
Makrel, konserves
Makrel, røget
Laks, rå
Laks, koldrøget
Laks, varmrøget
Reje, kogt, frost
Hummer, rå
Krabbekløer, rå

0.303
0.258
0.409
0.436
0.288
0.285
0.474
0.28
0.259
0.251
0.276
0.38
0.464
0.314
0.388
0.505
0.193
0.206
0.222
0.193
0.206
0.487
0.319
0.276
0.458
0.353
0.356
0.431
0.183
0.24
0.276

https://frida.fooddata.dk/food/1612?
https://frida.fooddata.dk/food/771?
https://frida.fooddata.dk/food/1117?
https://frida.fooddata.dk/food/1687?
https://frida.fooddata.dk/food/743?
https://frida.fooddata.dk/food/750?
https://frida.fooddata.dk/food/1226?
https://frida.fooddata.dk/food/882?
https://frida.fooddata.dk/food/795?
https://frida.fooddata.dk/food/712?
https://frida.fooddata.dk/food/754?
https://frida.fooddata.dk/food/1091?
https://frida.fooddata.dk/food/1236?
https://frida.fooddata.dk/food/48?
https://frida.fooddata.dk/food/1026?
https://frida.fooddata.dk/food/47?
https://frida.fooddata.dk/food/72?
https://frida.fooddata.dk/food/571?
https://frida.fooddata.dk/food/525?
https://frida.fooddata.dk/food/562?
https://frida.fooddata.dk/food/45?
https://frida.fooddata.dk/food/1080?
https://frida.fooddata.dk/food/34?
https://frida.fooddata.dk/food/960?
https://frida.fooddata.dk/food/1220?
https://frida.fooddata.dk/food/1658?
https://frida.fooddata.dk/food/1552?
https://frida.fooddata.dk/food/1553?
https://frida.fooddata.dk/food/518?
https://frida.fooddata.dk/food/654?
https://frida.fooddata.dk/food/783?
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Muslinger, rå
Rejer, konserves

0.194 https://frida.fooddata.dk/food/387?
0.213 https://frida.fooddata.dk/food/527?
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Appendix B. Estimering af statistisk fordeling af fødevarevirksomheder efter størrelse
I opgørelserne af massebalancer for de respektive fødevareindustrier er data fra Varestatistikken og
Råvarestatistikken korrigeret for det forhold, at Varestatistikken kun medtager virksomheder med
mindst 10 ansatte, mens Råvarestatistikken kun medtager virksomheder med mindst 50 ansatte.
Korrektionen er foretaget med udgangspunkt i en antagelse om, at fordelingen af en branches
virksomheder på forskellige størrelsesgrupper (antal ansatte, 𝑥) kan beskrives ved en statistisk
gammafordeling, givet ved tæthedsfunktionen
𝑓(𝑥) = 𝐶(𝛽, 𝜆) ∙ 𝑥 𝛽−1 ∙ 𝑒 −𝜆𝑥

(B.1)

hvor 𝐶(𝛽, 𝜆) er en konstant, som afhænger af parameteren 𝛽 (kaldet formparameteren) og
parameteren 𝜆 (kaldet skalaparameteren). For givne værdier af parametrene 𝛽 og 𝜆 kan fordelingens
middelværdi beregnes som 𝑥̅ = 𝛽⁄𝜆, og for de givne parameterværdier er det ligeledes muligt at
beregne, hvor mange virksomheder som har mere end 𝑥 ∗ (for eksempel 50) ansatte
𝑃(𝑥 > 𝑥 ∗ ) = ∑𝑥>𝑥 ∗ 𝑓(𝑥) = ∑𝑥>𝑥 ∗ 𝐶(𝛽, 𝜆) ∙ 𝑥 𝛽−1 ∙ 𝑒 −𝜆𝑥

(B.2)

Danmarks Statistiks Firmastatistik belyser fordelingen af virksomheder på forskellige størrelsesgrupper (0 ansatte, 1-9 ansatte, 10-49 ansatte, 50-249 ansatte og 250+ ansatte) for hovedbrancher,
hvoraf industri og råvareudvinding tilsammen er én branche. På grundlag af denne opgørelse for
industri og råvareudvinding er der foretaget en kalibrering af gammafordelingens parametre, så
gammafordelingen så godt som muligt beskriver det gennemsnitlige antal ansatte for de to
størrelsesgrupper med henholdsvis 1-9 ansatte og 10-49 ansatte (henholdsvis 2,6 og 21,8 ansatte som
gennemsnit i de to størrelsesgrupper). Kalibreringen giver parameterværdierne 𝛽 = 0,55 og 𝜆 = 8,2.

Tabel B.1. Fordeling af industrivirksomheder på størrelsesgrupper (2017-2019)

Andel af firmaer (procent)
Andel af firmaer (procent)
Gns. fuldtidsansatte pr. firma
Gns omsætning pr. firma (mio. kr.)
Omsætning pr. ansat, mio. kr.
Oms. pr. ansat forholdstal I
Oms. pr. ansat forholdstal II

I alt
100
100
15.0
63
4.2
1.02
0.94

Ingen
ansatte
36
0
0.0
8
-

Under
10
ansatte
47
73
2.6
7
2.8
0.68
0.63

10-49
ansatte
12
19
21.8
57
2.6
0.64
0.59

50-249
ansatte
4
6
104.6
326
3.1
0.76
0.70

250
ansatte
og
derover
1
1
793.3
4220
5.3
1.29
1.19

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, GF3

For fødevareindustrien og dens underbrancher foreligger der ikke tilsvarende opgørelser af
virksomhedernes fordeling på størrelsesgrupper, men der foreligger gennemsnitstal for antal ansatte
per virksomhed i de respektive underbrancher. Det er derfor antaget, at de respektive fødevarebranchers størrelsesfordeling kan beskrives ved gammafordelinger med samme formparameter som
ovenfor (0,55), men med branchespecifikke skalaparametre, som kan estimeres ved hjælp af
formparameteren samt branchernes gennemsnitlige antal ansatte: 𝜆𝑖 = 𝛽⁄𝑥̅𝑖 . Ved hjælp af disse

48

fordelingsparametre kan det estimeres, hvor stor en andel af branchens virksomheder som har mere
end henholdsvis 10 og 50 ansatte ved hjælp af ovenstående formel (B.2).
For firmastatistikken opdelt på underbrancher kan der udledes den gennemsnitlige omsætning per
ansat i den pågældende underbranche som helhed. Den generelle firmastatistik præsenterer også
opgørelser af størrelsesgruppers samlede omsætning, hvorfra kan udledes den gennemsnitlige
omsætning per ansat i de forskellige størrelsesgrupper. Opgørelsen viser en tendens til, at
omsætningen per ansat er stigende med antal ansatte i virksomhederne i industri- og råvareudvindingssektoren. Derfor er der med udgangspunkt i denne statistik beregnet to forholdstal: ét
forholdstal, hvor omsætningen per ansat i den mindste virksomhedskategori (1-9 ansatte) sættes i
forhold til omsætningen per ansat i de øvrige virksomheder (med 10+ ansatte), og ét forholdstal, hvor
omsætningen per ansat i de to mindste virksomhedskategorier (1-9 ansatte og 10-49 ansatte) sættes
i forhold til omsætningen per ansat i de større virksomheder (med 50+ ansatte). Det første forholdstal
anvendes sammen med branchens gennemsnitlige omsætning per ansat til at estimere, hvor stor en
del af branchens omsætning som kommer fra virksomheder med mindre end 10 ansatte, mens det
andet forholdstal anvendes til at estimere den andel af branchens omsætning, som kommer fra
virksomheder med færre end 50 ansatte.

Tabel B.2. Faktorer til korrektion for underrapportering

Antal virksomheder
Gns. fuldtidsansatte pr. firma
Gns oms. pr. firma (mio. kr.)
Gns. oms. pr. ansat (mio. kr.)
Korr.faktor for Varestatistik
Korr.faktor for Råvarestatistik

SlagteFiskerier industri
132.5
92.5
92.9
33.1
344.9
211.5
3.7
6.4
1.01
1.04
1.08
1.18

Mejerier
66.5
76.6
574.2
7.5
1.01
1.09

Bagerier,
brødfabrikker
mv.
640
14.6
24.4
1.7
1.11
1.22

Anden
føde- Drikkevarevareindustri industri
536
174
17.5
17.1
89.4
43.3
5.1
2.5
1.09
1.09
1.22
1.22

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, GF2

Idet det forudsættes, at fordelingen af omsætning på størrelsesgrupper kan anvendes som en
approksimation for størrelsesgruppernes andele af henholdsvis vareproduktion og råvareforbrug, så
kan de således estimerede fordelinger af underbranchernes omsætning på størrelsesgrupper
anvendes til at beregne skøn for graden af underrapportering af underbranchernes produktion og
råvareforbrug.
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Appendix C. Gruppering af Varestatistikkens varer (KN10nomenklatur) til varekategorier i analysen
Korn, mel
Korn, mel
Korn, mel
Korn, mel
Korn, mel
Korn, mel
Korn, mel
Korn, mel
Korn, grovmel og gryn
Korn, grovmel og gryn
Korn, grovmel og gryn
Korn, grovmel og gryn
Korn, grovmel og gryn
Korn, grovmel og gryn
Korn, valset, flager
Korn, valset, flager
Korn, valset, flager
Korn, valset, flager
Korn, valset, flager
Korn, valset, flager
Korn, afskallet, knust
Korn, andet
Korn, andet
Korn, andet
Korn, brød
Korn, brød
Korn, brødprodukter
Korn, brødprodukter
Korn, kager
Korn, kager
Korn, kager
Korn, kager
Korn, kiks, småkager
Korn, kiks, småkager
Korn, kiks, småkager
Korn, kiks, småkager

1101000000 Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug
1101001100 Hård hvedemel
1101001500 Blød hvedemel og spelt
1102907000 Rugmel
1102903000 Havremel
1102905000 Rismel
1101009000 Mel af blandsæd af hvede og rug
1102909000 Mel af korn, undt. af hvede, rug, majs, ris, byg og
havre
1103139000 Gryn og groft mel, af majs, fedtindhold > 1,5 vægt%
1006209400 Ris, afskallet (hinderis), ej skoldet, middelkornet
1006309200 Ris, sleben, ej skoldet
1103119000 Gryn og groft mel, af blød hvede
1103192000 Gryn og groft mel, af rug eller byg
1103194000 Gryn og groft mel, af havre
1104191000 Hvede, valset eller i flager
1104301000 Kim af korn, hel, valset, i flager eller formalet, af
hvede
1104121000 Havre, valset
1104129000 Havre, i flager (havregryn)
1104199100 Ris, valset eller i flager
1104199900 Korn, valset undt. af byg, havre, hvede, rug, majs og
ris
1104291700 Korn, afskallet/skåret/knust, undt byg, havre, majs,
hvede
2302301000 Klid o.a. produkter fra sigtning
2302401000 Klid o.a. produkter fra sigtning, formaling mv
2302409000 Klid o.a. produkter fra sigtning, formaling mv.
1905401000 Tvebakker og kryddere
1905409000 Ristet brød o l ristede varer
1905903000 Brød, max 5 vægt% sukker og max 5 vægt% fedt
1905909000 Bagværk o l, ej tilsætning af sødemidler, i.a.n.
1905321900 Vafler, overtrukket med chokolade
1905329900 Vafler, undt overtrukket med chokolade
1905906000 Bagværk, med tilsætning af sødemidler, i.a.n.
1905907000 Bagværk , andet, med indhold af 5+ % sukker
1905311900 Kiks, biscuits og småkager, overtrukket med
chokolade
1905313000 Kiks, biscuits og småkager, uden overtræk af
chokolade
1905319900 Kiks, biscuits og småkager, med u 8 vægt%
mælkefedt
1905904500 Kiks, biscuits og småkager, krydret eller saltet
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Mængde,
mio. kg
0.0
1.4
182.9
48.2
0.2
0.0
22.9
0.0
0.0
0.0
0.5
7.4
1.7
2.8
0.4
0.1
1.1
22.8
0.0
0.2
4.3
34.2
6.5
0.1
0.8
1.6
202.2
6.1
0.0
0.6
15.5
23.7
1.0
26.7
13.1
0.2

Korn, pasta
Korn, pasta
Korn, pasta
Korn, pasta
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, tilberedt
Korn, ekspand./puffed
Korn, ekspand./puffed
Korn, ekspand./puffed
Korn, andet sekundær
Korn, malt
Korn, stivelse
Korn, stivelse
Korn, stivelse
Korn, maltekstrakt
Korn, maltekstrakt
Korn, øl
Korn, øl
Korn, øl
Korn, spiritus
Korn, spiritus
Korn, spiritus
Korn, spiritus
Korn, spiritus
Korn, spiritus
Korn, spiritus
Korn, mask

1902110000 Pastaprodukter, ikke kogte eller fyldte
1902203000 Pastaprodukter, med fyld, tilberedt (fx kogte)
1902209900 Pastaprodukter, med fyld (ej kogte)
1902309000 Pastaprodukter, i.a.n.
1905908000 Pizza, tærter og andre bagvær
1904209500 Tilberedte næringsmidler, fremstillet af ikke-ristede
ris
1904901000 Ris, forkogt eller på anden måde tilberedt, heru.
minutris
1902409000 Couscous, tilberedt
1901100000 Tilberedte næringsmidler til børn, fremstillet af mel,
mv.
1901200000 Dej og pulvere til fremstilling af bagværk,
færdigblandet
1901909100 Tilberedte næringsmidler, ej med indh. af
mælkefedt mv.
1901909900 Tilberedte næringsmidler, med >= 50 vægt% mel
mv.
1904908000 Korn, tilberedt, undt af majs, ris og bulgur
1904201000 Blandinger, af musli-typer
1904101000 Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af
majs
1904103000 Puffed rice o.a. risprodukter, ristede eller
ekspanderede
1904109000 Hvedeflager, snacks o.a. kornprodukter
1905905500 Ekstruderede eller ekspanderede varer
1107109900 Malt, ikke-brændt, ikke formalet, undt. af hvede
1108110000 Hvedestivelse, uopløselig og ikke-brændt
1108120000 Majsstivelse, uopløselig og ikke-brændt
1108140000 Maniokstivelse, uopløselig og ikke-brændt
1901901100 Maltekstrakt, med indhold af tørstof på >= 90
vægt%
1901901900 Maltekstrakt, med indhold af tørstof < 90vægt%
2203000100 Øl i flasker med indhold af max 10 l
2203000900 Øl i beholdere med indhold af max 10 l, undt flasker
2203001000 Øl i beholdere med indhold over 10 l
2208308200 Whisky (ej skotsk og bourbon whisky), i beholdere
<= 2 l
2208308800 Whisky (ej skotsk og bourbon whisky), i beholdere >
2l
2208501100 Gin, i beholdere <= 2 l
2208601100 Vodka, alkoholindhold <= 45,4% vol, i beholdere <=
2l
2208905600 Spiritus, i beholdere max 2 l undt af frugt, whisky,
mv.
2208906900 Spiritusholdige drikkevarer, i beholdere <= 2 l
2208907800 Spiritusholdige drikkevare, i beholdere > 2 l, i.a.n.
2303300000 Mask, bærme o a restprodukter fra øl- el
alkoholfremst.
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1.6
0.1
0.2
2.7
16.7
0.8
24.7
0.0
55.5
29.9
29.0
80.9
4.8
1.0
5.1
0.1
13.0
5.0
285.3
0.0
0.1
0.0
1.2
12.4
87.4
228.9
20.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
42.4

Oliefrø, frø
Oliefrø, frø
Oliefrø, frø
Oliefrø, frø
Oliefrø, frø
Oliefrø, sojabønner
Oliefrø, spiseolie
Oliefrø, spiseolie
Oliefrø, spiseolie
Oliefrø, spiseolie
Oliefrø, spiseolie
Oliefrø, spiseolie
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, olie teknisk brug
Oliefrø, oliekager mv
Oliefrø, oliekager mv
Oliefrø, oliekager mv
Oliefrø, mel
Oliefrø, raffineret spise
Oliefrø, raffineret spise
Oliefrø, raffineret spise
Oliefrø, raffineret spise
Oliefrø, raffineret spise
Oliefrø, raffineret spise
Oliefrø, raffineret spise

1204009000 Hørfrø, også knuste, undt. til udsæd
1206009100 Solsikkefrø, afskallede, undt. til udsæd
1207409000 Sesamfrø, også knuste, undt. til udsæd
1207999100 Hampefrø, også knuste, undt. til udsæd
1207999600 Frø, undt. udsæd i.a.n.
1201900000 Soyabønner, også knuste, undt til udsæd
1509102000 Jomfruolie,Ekstra, rå,renset el raffineret
1514119000 Raps- og rybsolie, rå, undt til teknisk brug
1515905900 Planteolie, rå, undt. til teknisk br
1515909900 Planteolie, renset eller raffineret,
1516209600 Jordnødde-, bomuldsfrø-, solsikkeolie o.l., ej yderl.
Bearb.
1517909100 Blandinger af veg. olier, spiselige, mælkefedt max
10%
1511901900 Palmeolie, renset eller raffineret
1512111000 Solsikkeolie og saflorolie, rå, til teknisk brug
1513191100 Kokosolie, renset eller raffineret, faste fraktioner
1514111000 Rasp- og rybsolie, rå, lavt indh. af erucasyre, til
tekn. brug
1514191000 Rasp- og rybsolie, ej rå, lavt indh. af erucasyre, tekn.
brug
1515191000 Linolie, renset eller raffineret, til teknisk brug
1515901100 Træolie (tungolie); jojobaolie, myrte- og japanvoks
mv.
1515906000 Planteolie, renset eller raffineret, til teknisk brug,
i.a.n.
1518009100 Anim. og veg. fedtstoffer og olier, kogte,
oxyderede, o.l.
1518009500 Ikke-spiselige blandinger af anim. fedtstoffer og
fraktioner
2304000000 Oliekager o.a. restprodukter fra udvinding af
sojaolie
2306410000 Oliekager o a produkter fra udvinding af raps- el
rybsolie
2306909000 Oliekager o.a. restprodukter fra udvinding af
planteolier
1208900000 Mel af olieholdige frø og frugter,
1507909000 Soyabønneolie, renset eller raffineret, undt. teknisk
brug
1509108000 Jomfruolivenolie, rå, renset el raffineret, undt.
bomolie,
1511909900 Palmeolie, renset eller raffineret, undt. faste, ej
tekn brug
1512199000 Solsikke- og saflorolie, renset el raffineret, undt
tekn brug
1513199900 Kokosolie, renset eller raffineret, undt. Tekn. brug
1514199000 Rasp- og rybsolie, lavt erucasyre, undt tekn brug og
rå
1516209500 Rybs-, raps-, lin- o.l. olier, hærdet, også raffineret
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0.2
0.3
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
25.2
10.6
50.5
1.3
13.8
48.6
0.2
0.1
163.2
48.4
0.0
0.0
0.6
0.1
4.6
17.2
255.9
81.6
48.1
0.0
0.0
52.5
0.0
0.1
123.4
0.1

Oliefrø, margarine mv
Oliefrø, margarine mv
Oliefrø, margarine mv
Oliefrø, soja fødevarer
Oliefrø, soja fødevarer
Oliefrø, soja fødevarer
Oliefrø, biprodukt
Kartofler, stivelse
Kartofler, andet
Kartofler, tørr./snittet
Kartofler, tørr./snittet
Kartofler, konserves
Kartofler, konserves
Kartofler, chips
Kartofler, kogt
Kartofler, stegt
Sukker, sukker i fast form
Sukker, sukker i fast form
Sukker, sukker i fast form
Sukker, sukker i fast form
Sukker, sukker i fast form
Sukker, sukker i fast form
Sukker, sukker i fast form
Sukker, sirup
Sukker, sirup
Sukker, sirup
Sukker, melasse
Sukker, melasse
Sukker, roeaffald
Sukker, slik
Sukker, slik
Sukker, slik
Sukker, slik
Sukker, slik
Sukker, slik
Sukker, slik

1516209800 Vegetabilsk fedtstof og -olie, hærdet, også
raffineret
1517101000 Margarine, indhold af mælkefedt 10-15 %, undt.
flydende
1517109000 Margarine, indhold af mælkefedt <10 % el >15 %
2103100000 Sojasauce
2202991100 Drikkevarer, soya-baserede, protein >2,8 pct.,
alkoholfrie
2202991500 Drikkevarer, soya-baserede, protein< 2,8pct. ,
alkololfrie
1522009100 Restprodukter fra behandling af fedtstoffer,
1108130000 Kartoffelstivelse, uopløselig og ikke-brændt
2303109000 Stivelsesfremstillingsrestprodukter o.l., undt. fra
majs
0712900500 Kartofler, også snittede, ikke yderligere tilberedt
1105200000 Kartoffelflager, -granulater og -pellets
2004109900 Kartofler, konserv. på anden måde end i eddike,
frost
2005208000 Kartofler, konserv. på anden måde end i eddike , ej
frost
2005202000 Kartofler, i tynde skiver, stegte, til umiddelbar
fortæring
2004101000 Kartofler, kogte eller på anden måde
varmebehandlet
0710100000 Kartofler (heru. pommes frites), frosne
1701910000 Rør- og roesukker, med tilsatte smagsstoffer, i fast
form
1701991000 Hvidt sukker, ikke tilsat smagsstoffer, i fast form
1702305000 Glucose og -sirup, , i pulverform også agglomereret
1702309000 Glucose og -sirup, undt. pulverform og
agglomereret
1702409000 Druesukker (glucose) og maltodekstrin,
1702907500 Karamel, i pulverform, også sammenkittet
1702907900 Karamel, undt. i pulverform
1702909500 Sukker; sukkeropløsninger uden smags- el
farvestoffer
2106905500 Sirup af glucose eller maltodekstrin, tilsat
smagsstoffer
2106905900 Sirup, tilsat smags-/farvestoffer, ej glucose mv
1703100000 Melasse, af rørsukker
1703900000 Melasse, undt. af rørsukker
2303201000 Roeaffald
1704905500 Halspastiller og hostebolsjer
1704906100 Drageevarer, uden indhold af kakao
1704906500 Vin og frugtgummi, gelevarer mv
1704907100 Bolsjer o.l., også fyldte, uden indhold af kakao
1704907500 Karameller, uden indhold af kakao
1704908100 Druesukkertabletter, uden indhold af kakao
1704909900 Sukkervarer uden indhold af kakao, i.a.n.
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10.7
0.5
51.6
0.1
0.0
0.5
3.4
195.6
10.0
0.8
21.9
0.9
1.7
6.0
0.0
0.1
0.1
452.6
0.0
0.3
0.3
0.0
0.6
0.2
0.1
12.8
0.0
63.6
91.9
0.1
1.0
26.3
3.5
0.1
0.1
11.9

Sukker, slik
Sukker, sodavand
Tomater, fersk
Tomater, frost
Tomater, konserves
Tomater, konserves
Tomater, konserves
Tomater, saft
Tomater, ketchup
Tomater, tørret
Agurk, fersk
Agurk, syltet
Æbler/pærer, tørret
Æbler/pærer, konserv.
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, saft
Æbler/pærer, cider
Stenfrugt, tørret
Stenfrugt, konserves
Stenfrugt, konserves
Stenfr., kons. m. suk.
Stenfr., kons. m. suk.
Stenfr., kons. m. suk.
Stenfr., kons. m. suk.
Stenfr., kons. m. suk.
Stenfr., kons. m. alk.
Jordbær, frisk
Jordbær, frisk
Jordbær, kons. u. suk.
Jordbær, kons. m. suk.
Jordbær, kons. m. suk.

1806905000 Sukkervarer og erstatninger herfor, med indhold af
kakao,
2202100000 Vand, tilsat sukker el andre sødemidler el
aromatiseret
0702000000 Tomater, fersk/kølet
0710807000 Tomater, frosne
2002101000 Tomater, hele eller i stykker, flåede,
tilberedt/konserveret
2002109000 Tomater, hele eller i stk. (ej flåede),
tilberedt/konserveret
2002903900 Tomater, 12-30% tørstof, vægt <= 1 kg,
tilberedt/kons.
2009509000 Tomatsaft, ikke tilsat sukker
2103200000 Tomatketchup o a tomatsaucer
0712903000 Tomater, tørrede, ej yderligere tilberedt
0707000500 Agurker og asier (ej drueagurker), fersk/kølet
2001100000 Agurker og asier, tilberedt el konserveret
0813300000 Æbler, tørrede
2008409000 Pærer, ikke tilsat alkohol el sukker
2009712000 Æblesaft, Brix-værdi max 20, tilsat sukker
2009719900 Æblesaft, Brix-værdi max 20, ikke tilsat sukker
2009791100 Æblesaft, Brix-værdi o 67, lav værdi
2009791900 Æblesaft, Brix-værdi o 67, høj værdi
2009793000 Æblesaft, Brix-værdi 20-67, høj værdi, tilsat sukker
2009799800 Æblesaft, Brix-værdi 20-67, lav værdi, sukker < 30 %
2009891100 Pæresaft, Brix-værdi o 67, lav værdi
2009895000 Pæresaft, Brix-værdi max 67, høj værdi, tilsat
sukker
2009896100 Pæresaft, Brix-værdi max 67, lav værdi, sukker > 30
%
2009903100 Æble- og pæresaftblanding, lav værdi, sukker > 30%
2206003100 Æblecider og pærecider, mousserende
0813100000 Abrikoser, tørrede
2001901000 Mangochutney, tilberedt/konserveret i
eddike/eddikesyre
2007991000 Blomme og sveskemos, varmebeh., > 30 % sukker
2008506900 Abrikoser, ikke tilsat alkohol, sukker<13 %
2008507100 Abrikoser, ikke tilsat alkohol, sukker > 15 %
2008706100 Ferskner, ikke tilsat alkohol, sukker > 9 %
2008706900 Ferskner, ikke tilsat alkohol, sukker <= 9 %
2008994500 Blommer og svesker, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker
2008703100 Ferskner, alkohol <= 11,85 %, sukker <= 13 %
0810100000 Jordbær, friske
0811109000 Jordbær, frosne, ej tilsat sukker
2008809000 Jordbær, ikke tilsat alkohol el sukker
2007993300 Jordbærmarmelade, -gele, -pure og -mos, sukker >
30 %
2008805000 Jordbær, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker, i.d. > 1 kg
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Jordbær, kons. m. suk.
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, tørret
Nødder, ristede
Nødder, ristede
Nødder, ristede
Nødder, ristede
Nødder, ristede
Nødder, ristede
Nødder, marcipan mv.
Mejeri, mælk
Mejeri, mælk
Mejeri, mælk
Mejeri, mælk
Mejeri, mælk
Mejeri, mælk
Mejeri, mælk
Mejeri, surmælk naturel
Mejeri, surmælk naturel
Mejeri, surmælk naturel
Mejeri, surmælk naturel
Mejeri, surmælk naturel
Mejeri, surmælk naturel
Mejeri, surmælk naturel
Mejeri, surmælk m. smag
Mejeri, surmælk m. smag

2008807000 Jordbær, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker, i.d. <= 1 kg
0801110000 Kokosnøddekerner, tørrede
0801320000 Akajounødder, afskallede, friske eller tørrede
0802129000 Mandler, ej bitre, friske eller tørrede
0802220000 Hasselnødder, friske eller tørrede
0802320000 Valnødder, friske eller tørrede
0802520000 Pistachenødder afskallede, friske el tørrede
0802905000 Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede
2008119800 Jordnødder, i.d. <= 1 kg, tilberedt/konserveret, ej
ristede
2008199500 Nødder, samt andre kerner og frø, også blandede
2008199900 Nødder, samt andre kerner og frø,
,tilberedt/kons.,ej rist.
2308004000 Agern og hestekastanjer; presserester fra frugter
2008119100 Jordnødder, tilberedt el konserveret
2008119600 Jordnødder, tilberedt/konserveret, ristede
2008191200 Tropiske nødder, tilberedt/konserveret
2008191300 Mandler og pistachenødder, ristede
2008191900 Nødder, samt andre kerner og frø, tilber. el
konserveret
2008199300 Mandler og pistachenødder, ristede
1704905100 Råmasser (heru. marcipan), i.d. >= 1 kg
0401101000 Mælk, ikke koncentreret eller sødet, fedtindhold <=
1%
0401109000 Mælk, ikke koncentreret eller sødet, fedtindhold <=
1%
0401201100 Mælk, ikke koncentreret eller sødet, fedtindhold 13%
0401201900 Mælk, ikke koncentreret eller sødet, fedtindhold 13%
0401209100 Mælk, ikke koncentreret eller sødet, fedtindhold 36%
0401209900 Mælk, ikke koncentreret eller sødet, fedtindhold 36%
0401401000 Mælk, ikke koncentreret el sødet,fedtindhold 610%
0403101100 Yoghurt, ikke tilsat smagsstoffer, fedt <= 3 %
0403101300 Yoghurt, ikke tilsat smagsstoffer, fedt 3-6%
0403101900 Yoghurt, ikke tilsat smagsstoffer, fedtindhold > 6
vægt%
0403901300 Fermenteret mælk (ej yoghurt), uden smagsstoffer,
fast
0403905100 Fermenteret mælk (ej yoghurt), uden smagsstoffer,
flyd.
0403905300 Fermenteret mælk (ej yoghurt), uden smagsstoffer,
flyd.
0403905900 Fermenteret mælk (ej yoghurt), uden smagsstoffer,
flyd.
0403105100 Yoghurt, tilsat smagsstoffer, fedtindhold <= 1,5 %
0403105300 Yoghurt, tilsat smagsstoffer, fedtindhold 1,5-27 %
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Mejeri, surmælk m. smag
Mejeri, surmælk m. smag
Mejeri, surmælk m. smag
Mejeri, surmælk m. smag
Mejeri, surmælk m. smag
Mejeri, surmælk m. smag
Mejeri, drikkev.m.mælk
Mejeri, drikkev.m.mælk
Mejeri, drikkev.m.mælk
Mejeri, drikkev.m.mælk
Mejeri, drikkev.m.mælk
Mejeri, fløde, højt
Mejeri, fløde, højt
Mejeri, fløde, højt
Mejeri, fløde, lavere
Mejeri, fløde, lavere
Mejeri, smør
Mejeri, smør
Mejeri, smør
Mejeri, smør
Mejeri, smør
Mejeri, smør
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost
Mejeri, ost

0403109100 Yoghurt, tilsat smagsstoffer, fedtindhold <= 3 %
0403109300 Yoghurt, tilsat smagsstoffer, fedtindhold 3-6 %
0403907100 Fermenteret mælk (ej yoghurt), med smag, fedt <=
1,5%
0403909100 Fermenteret mælk (ej yoghurt), med smag, fedt<= 3
%
0403909300 Fermenteret mælk (ej yoghurt), med smag, fedt 36%
0403909900 Fermenteret mælk (ej yoghurt), med smag, fedt > 6
%
2202910000 Drikkevarer, der indeholder mejeriprodukter
2202991900 Drikkevarer, der indeholder mejeriprodukter
2202999500 Drikkevarer, alkoholfrie, 0,2-2 % mælkefedt, sødet
2202999900 Drikkevarer, alkoholfri, >2 vægt% mælkefedt, sødet
2202999100 Drikkevarer, alkoholfrie, <0,2 % mælkefedt, sødet
0401503100 Fløde,ej koncentreret el sødet,fedt 21-45 %
0401503900 Fløde,ej koncentreret el sødet,fedt 21- 45 %
0401509100 Fløde, ikke koncentreret el sødet, fedt >45 %
0401501100 Fløde, ej koncentreret el sødet,fedt 6-21 %
0401501900 Fløde, ej koncentreret el sødet,fedt 6- 21 %
0405101100 Smør, naturligt, fedt <= 85 %
0405101900 Smør, naturligt, fedt <= 85 %
0405103000 Smør, rekombineret, fedt <= 85 %
0405109000 Smør, fedt > 85 %
0405201000 Smørbare mælkefedtprodukter, fedt 30-60 %
0405209000 Smørbare mælkefedtprodukter, fedt75 -80 %
0406103000 Mozzarella, frisk, med et fedt < 40 %
0406108000 Frisk ost samt ostemasse, fedt > 40 vægt%
0406200000 Ost af enhver art, revet eller i pulverform
0406303100 Smelteost, ikke revet eller som pulver, fedt <= 36 %
0406303900 Smelteost, ikke revet eller som pulver, fedt <= 36 %
0406409000 Blåskimmelost, undt. Roquefort og Gorgonzola
0406900100 Ost til forarbejdning,
0406901300 Emmentaler, undt til forarbejdning
0406902300 Edam, undt. til forarbejdning
0406902500 Tilsit, undt. til forarbejdning
0406903200 Fetaost, undt til forarbejdning
0406903500 Kefalo-Tyri, undt. til forarbejdning
0406905000 Ost af fåre- eller bøffelmælk i saltlage, undt. feta og
0406907400 Maasdam, fedt i massen < 40 vægt%
0406907600 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, mv, fedt<=
40 %
0406907800 Gouda, fedt <= 40 %
0406908100 Cantal, Cheshire, Wensleydale, mv., fedt <= 40%
0406908400 Brie, fedtindhold i massen <= 40 %
0406908600 Ost, fedtindhold i massen <= 40 %
0406908900 Ost, fedtindhold i massen max 40 %
0406909200 Ost, fedtindhold i massen max 40 %
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Mejeri, ost
Mejeri, mælkepulv o.lign
Mejeri, mælkepulv o.lign
Mejeri, mælkepulv o.lign
Mejeri, mælkepulv o.lign
Mejeri, mælkepulv o.lign
Mejeri, mælkepulv o.lign
Mejeri, mælkepulv o.lign
Mejeri, mælk, konc.
Mejeri, vallepulver
Mejeri, vallepulver
Mejeri, valle, flyd.
Mejeri, konsumis mv
Mejeri, konsumis mv
Mejeri, konsumis mv
Mejeri, andet
Mejeri, andet
Mejeri, andet
Mejeri, andet
Mejeri, andet
Mejeri, andet
Mejeri, andet
Æg, frisk
Æg, tørret
Æg, tørret
Æg, flydende
Æg, flydende
Æg, frost
Oksekød, kroppe
Oksekød, kroppe
Oksekød, kroppe
Oksekød, kroppe
Oksekød, kroppe
Oksekød, fersk/frost

0406909300 Ost, fedtindhold i massen <= 40 %
0402101100 Mælk i fast form, konc., ikke sødet, fedt <= 1,5 %
0402101900 Mælk i fast form, konc., ikke sødet, fedt <= 1,5 %
0402211100 Mælk og fløde, fast form, konc., ikke sød., fedt> 1,527 %
0402211800 Mælk og fløde i fast form,konc.,ikke sødet,fedt 1,527 %
0402219100 Mælk og fløde i fast form, konc., ej sødet, fedt > 27
%
0402219900 Mælk og fløde, i fast form, konc., ej sødet, fedt > 27
%
0402291100 Specialmælk til børn i fast form, konc., fedt 10-27 %
0402991000 Mælk og fløde, undt i fast form, konc., sødet, fedt
<= 9,5%
0404100400 Valle, fast form, usødet, protein <= 15 %, fedt 1,527%
0404101200 Valle, i fast form, usødet, protein > 15 %, fedt <= 1,5
%
0404104800 Valle, flydende, usødet, protein <= 15 %, fedt <= 1,5
%
2105001000 Konsumis også med indhold af kakao, < 3 %
mælkefedt
2105009100 Konsumis også med indhold af kakao, 3-7 %
mælkefedt
2105009900 Konsumis også med indhold af kakao, >= 7 %
mælkefedt
0404902100 Varer af naturlige mælkebest., usødet, fedt<= 1,5%
0404902300 Varer af naturlige mælkebest, usødet, fedt 1,5-27 %
0404908300 Varer af naturlige mælkebest., sødet, fedt 1,5-27 %
0405901000 Mælkefedtstoffer, fedt >= 99,3 %
0405909000 Mælkefedtstoffer, i.a.n.
2106108000 Proteinkoncentrater med indhold af mælkefedt mv.
2106909800 Tilberedte næringsmidler med indhold af
mælkefedt mv,
0407901000 Æg af fjerkræ, med skal
0408118000 Fugleæggeblommer, tørrede, egnet til
menneskeføde
0408918000 Fugleæg uden skal, tørrede, egnet til menneskeføde
0408198100 Fugleæggeblommer, flydende, egnet til
menneskeføde
0408998000 Fugleæg uden skal, egnet til menneskeføde, undt.
tørrede
0408198900 Fugleæggeblommer, frosne, uegnet til
menneskeføde
0201100000 Hele og halve kroppe af hornkvæg, fersk/kølet
0201202000 Quartiers compenses, fersk/kølet
0201203000 Forfjerdinger, ikke udbenet, fersk/kølet
0201205000 Bagfjerdinger, ikke udbenet, fersk/kølet
0202205000 Bagfjerdinger, ikke udbenet, frosset
0201209000 Kød af hornkvæg, ikke udbenet
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Oksekød, fersk/frost
Oksekød, fersk/frost
Oksekød, fersk/frost
Oksekød, fersk/frost
Oksekød, indmad
Oksekød, indmad
Oksekød, spisel. biprod.
Oksekød, spisel. biprod.
Oksekød, spisel. biprod.
Oksekød, saltet/røget
Oksekød, konserves
Oksekød, konserves
Oksekød, spiseligt affald
Oksekød, affald til farma.
Oksekød, talg
Svinekød, kroppe
Svinekød, kroppe
Svinekød, kroppe
Svinekød, kroppe
Svinekød, kroppe
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer

0201300000 Kød af hornkvæg, udbenet, fersk/kølet
0202209000 Kød af hornkvæg, ikke udbenet
0202309000 Kød af hornkvæg, udbenet, frosset
1602906100 Kødvareblandinger med kød/slagteaffald af
hornkvæg
0206210000 Tunger af hornkvæg, frosset
0206220000 Lever af hornkvæg, frosset
0206109500 Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk/kølet
0206109800 Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg,
fersk/kølet
0206299100 Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, frosset
0210209000 Kød af hornkvæg, saltet eller i saltlage, tørret eller
røget
1602501000 Kødvarer af hornkvæg, tilb./kons., ikke kogt eller
stegt
1602509500 Kødvarer af hornkvæg, tilb./kons., hermetisk
0206299900 Spiseligt slagteaffald af hornkvæg,
0206101000 Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, til
pharmaceutiske
1502909000 Talg, af hornkvæg,får og geder,rå el udsmeltet
0203111000 Hele og halve kroppe af tamsvin, fersk/kølet
0203119000 Kød af svin, undt. tamsvin, kroppe, fersk/kølet
0203211000 Hele og halve kroppe af tamsvin, frosset
0210192000 3/4 sider eller midterstykker af tamsvin, saltet
0210193000 Forende og stykker deraf af tamsvin, saltet eller i
saltlage
0203121100 Skinke af tamsvin, ikke udbenet, fersk/kølet
0203121900 Bov af tamsvin, ikke udbenet, fersk/kølet
0203129000 Skinke, bov (ej af tamsvin), ikke udbenet,
fersk/kølet
0203191100 Forende af tamsvin, ikke udbenet, fersk/kølet
0203191300 Kam af tamsvin, ikke udbenet, fersk/kølet
0203191500 Brystflæsk af tamsvin, fersk/kølet
0203195500 Kød af tamsvin, udbenet, fersk/kølet, undt skinke,
bov,mv
0203195900 Kød af tamsvin, ikke udbenet, fersk/kølet, i.a.n.
0203199000 Kød af svin, undt. af tamsvin, udskåret, fersk/kølet
0203221100 Skinke og stykker deraf, af tamsvin, ikke udbenet,
frosset
0203221900 Bov og stykker deraf af tamsvin, ikke udbenet,
frosset
0203229000 Skinke, bov af svin (ej af tamsvin), ikke udbenet,
frosset
0203291100 Forende af tamsvin, ikke udbenet, frosset
0203291300 Kam af tamsvin, ikke udbenet, frosset
0203291500 Brystflæsk af tamsvin, frosset
0203295500 Kød af tamsvin, udbenet, frosset, undt. skinke, bov,
mv
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Svinekød, udskæringer
Svinekød, udskæringer
Svinekød, indmad
Svinekød, biprodukter
Svinekød, biprodukter
Svinekød, saltet
Svinekød, saltet
Svinekød, saltet
Svinekød, saltet
Svinekød, saltet
Svinekød, saltet
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, tørret/røget
Svinekød, røget indm.
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, konserves
Svinekød, biprodukter
Svinekød, biprodukter
Svinekød, fedt til food
Svinekød, fedt til industri
Svinekød, fedt til industri
Svinekød, fedt til industri
Kylling, hele
Kylling, hele

0203295900 Kød af tamsvin, ikke udbenet, frosset, undt. kroppe,
mv
0203299000 Kød af svin, undt. af tamsvin, frosset, undt. Kroppe
mv.
0206410000 Lever af svin, frosset
0206300000 Spiselige slagtebiprodukter af svin, fersk el kølet
0206490000 Spiselige slagtebiprodukter af svin, frosset
0209101100 Svinespæk, fersk, kølet, frosset, saltet el i saltlage
0210111100 Skinke og stykker deraf af tamsvin, ikke udbenet,
saltet
0210121100 Brystflæsk og stykker deraf af tamsvin, saltet
0210191000 Baconsider eller spencers af tamsvin, saltet
0210194000 Kam og stykker deraf af tamsvin, saltet
0210195000 Kød af tamsvin, saltet el i saltlage, i.a.n.
0209101900 Svinespæk, tørret el røget
0209109000 Svinefedt,undt spæk,ikke udpresset el udsmeltet
0210113100 Skinke af tamsvin, ikke udbenet, tørret eller røget
0210121900 Brystflæsk af tamsvin, tørret eller røget
0210129000 Brystflæsk af svin (ej af tamsvin), saltet, tørret eller
røget
0210197000 Kam af tamsvin, tørret eller røget
0210198100 Kød af tamsvin, udbenet, tørret eller røget
0210198900 Kød af tamsvin, ikke udbenet, tørret eller røget,
0210199000 Kød af svin (ej tamsvin), tørret eller røget,
0210994100 Lever af tamsvin, saltet el i saltlage, tørret el røget
1602411000 Skinke og stykker deraf af tamsvin,
tilberedt/konserveret
1602421000 Bov af tamsvin, tilberedt/konserveret
1602491100 Kam af tamsvin (ej nakke), >= 80 %
kød/slagteaffald,
1602491300 Nakke deraf af tamsvin, >= 80% kød/slagteaff.,
tilb./kons.
1602491500 Kødbl. af tamsvin >= 80 % kød/slagteaff, tilb./kons
1602491900 Kødvarer af tamsvin, >= 80 % kød/slagteaff,
tilb./kons
1602493000 Kødvarer af tamsvin, 40-80 % kød/slagteaff,
tilb./kons
1602495000 Kødvarer af tamsvin, 20-40 % kød/slagteaff,
tilb./kons
1602499000 Kødvarer (heru. blandinger) af svin (ej tamsvin),
tilb./kons
1517909300 Blandinger af anim. Tilberedn., spiselige
1517909900 Blandinger af anim. Tilberedn., spiselige
1501209000 Svinefedt til næringsmidler, udsmeltet,
1501101000 Svinefedt (lard), til industriel anvendelse,
1501109000 Svinefedt (lard), undt. til industriel anvendelse,
1501201000 Svinefedt til industriel brug, udsmeltet,
0207119000 Høns (Gallus domesticus), rensede (65%-høns), fers
0207121000 Høns (Gallus domesticus), rensede (70%-høns)
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Kylling, hele
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, parteret
Kylling, indmad
Kylling, indmad
Kylling, spiselige biprod
Kylling, spiselige biprod
Kylling, tilberedt
Kylling, tilberedt
Kylling, tilberedt
Kylling, tilberedt
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel
Fisk, hel

0207129000 Høns (Gallus domesticus), rensede (65%-høns), fros
0207131000 Høns (Gallus domesticus), udbenet, udskåret,
fersk/kølet
0207132000 Høns (Gallus domesticus), halve og kvarte,
fersk/kølet
0207133000 Høns (Gallus domesticus), hele vinger, fersk/kølet
0207134000 Høns (Gallus domesticus), rygge, halse, ikke udb.,
fersk/kø
0207135000 Høns (Gallus domesticus), bryst, ej udbenet,
fersk/kølet
0207136000 Høns (Gallus domesticus), lår, ikke udbenet,
fersk/kølet
0207137000 Høns (Gallus domesticus), udskår stk, ikke udb,
fersk/køl
0207141000 Høns (Gallus domesticus), udbenet, udskåret,
frosset
0207142000 Høns (Gallus domesticus), halve og kvarte, ej udb,
frosset
0207143000 Høns (Gallus domesticus), hele vinger, ikke udb,
frosset
0207144000 Høns (Gallus domesticus), rygge, halse, ikke udb,
frosset
0207145000 Høns (Gallus domesticus), bryst, ej udbenet, frosset
0207146000 Høns (Gallus domesticus), lår, ikke udbenet, frosset
0207147000 Høns (Gallus domesticus), udskår stk, ikke udb,
frosset
0207139100 Lever af høns (Gallus domesticus), fersk/kølet
0207149100 Lever af høns (Gallus domesticus), frosset
0207139900 Spiseligt slagteaff af høns (Gallus domesticus),
fersk/kølet
0207149900 Spiseligt slagteaff af høns (Gallus domesticus),
frosset
1602321900 Varer med >= 57 % fjerkrækød/slagteaff af høns,
tilb/kons
1602323000 Varer med 25-57% fjerkrækød/slagteaff af høns,
tilb/kons
1602329000 Varer < 25 % fjerkrækød/slagteaffaf høns, tilb/kons
1602321100 Varer >= 57 % fjerkrækød/slagteaff af høns, ej
kogt/stegt
0302410000 Sild, fersk/kølet
0303510000 Sild, frosset
0302511000 Torsk af arten Gadus morhua, fersk/kølet
0302520000 Kuller, fersk/kølet
0302530000 Sej, fersk/kølet
0302541500 Kulmule, sydlig, fersk/kølet
0302541900 Kulmule, undt sydlig-, fersk/kølet
0302550000 Alaskasej (Theragra chalcogramma), fersk/kølet
0302592000 Hvilling, fersk/kølet
0302594000 Lange, fersk/kølet
0303631000 Torsk, af arten Gadus morhua, frosset
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Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret

0303670000 Alaskasej (Theragra chalcogramma), frosset
0302211000 Hellefisk, fersk/kølet
0302213000 Atlanterhavshelleflynder, fersk/kølet
0302220000 Rødspætte, fersk/kølet
0302230000 Tunge, fersk/kølet
0302298000 Fladfisk, fersk/kølet, undt. hellefisk,rødspæt., mv.
0303311000 Hellefisk, frosset
0304430000 Fladfisk (Pleuronectidae, mv., fersk/kølet
0302440000 Makrel, fersk/kølet
0303541000 Makrel, af arterne Scomber scomb. og Scomber
jap., frost
1604151900 Makrel, Scomber scomb. og Scomber jap., hele el i
stykker
0302112000 Ørred, renset, 1
0302118000 Ørred fersk/kølet,
0302140000 Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks,
fersk/kølet
0303110000 Sockeylaks (rødlaks), frosset
0303130000 Atlanterhavslaks og donaulaks, frosset
0303142000 Ørred af arterne frosset
0303149000 Ørred, frosset, undt arterne Oncorhynchus apache
mv
0302811500 Pighaj og Rødhaj, fersk eller kølet
0302820000 Rokker (Rajidae), fersk/kølet
0302891000 Ferskvandfisk, fersk eller kølet
0302893100 Rødfisk af arten Sebastes marinus, fersk/kølet
0302895000 Havtaske, fersk/kølet
0302899000 Saltvandsfisk, fersk/kølet, i.a.n.
0302910000 Lever, rogn og mælke fra fisk, fersk/kølet
0304620000 Hajmalle (Pangasius-arter), frosset
0304595000 Sildelapper, fersk el kølet
0304860000 Filet af sild, frosset
1604121000 Sildefilet, rå, belagt med dej, mel eller rasp, frosset
0304441000 Filet af torsk, fersk/kølet
0304443000 Filet af sej, fersk/kølet
0304711000 Filet af torsk, (af arten Gadus macrocephalus),
frosset
0304719000 Filet af undt. torsk, frosset
0304720000 Filet af kuller, frosset
0304730000 Filet af sej, frosset
0304791000 Filet af torskefisk, frosset
0304798000 Filet af lange, frosset
0304941000 Fiskekød (også hakket), af alaskasej som surimi,
frosset
0304952500 Fiskekød (også hakket), af torsk, frosset
0304954000 Fiskekød (også hakket), af sej, frosset
0304831000 Filet af rødspætte, frosset
0304839000 Filet af fladfisk, undt. rødspætter, mv.
61

0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
1.0
0.7
0.6
4.5
0.0
0.1
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.6
1.8
0.1
1.6
2.2
1.1
1.0
0.1
1.4
0.0
0.0
0.0
0.9
1.0
0.1
0.0

Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, fileteret
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
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Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves

0304870000 Filet af tun (af slægten Thunnus) og bugstribet
bonit, frost
0304410000 Filet af stillehavs-, atlanterhavs- og donaulaks,
fersk/ kølet
0304421000 Filet af ørred, af arten Oncorhynchus mykiss,
fersk/kølet
0304429000 Filet af ørred, fersk/kølet, undt af arten Oncorh.
mykiss
0304520000 Fiskekød af laksefisk (Salmonidae), undt filet,
fersk/kølet
0304810000 Filet af stillehavs-, atlanterhavs- og donaulaks,
frosset
0304821000 Filet af ørred, af arten Oncorhynchus mykiss,
frosset
0304449000 Filet, undt. laks, ørred, fladfisk, torsk og sej,
fersk/kølet
0304499000 Filet af saltvandsfisk, fersk/kølet, undt torsk, sej og
rødfisk
0304591000 Fiskekød (også hakket), fersk/kølet, af
ferskvandsfisk
0304599000 Fiskekød, fersk/kølet, af saltvandsfisk,undt af
sildelapper
0304610000 Filet af tilapia Oreochromis-arter, frossen
0304840000 Filet af sværdfisk, frosset
0304992100 Fiskekød undt. filet og surimi, af ferskvandsfisk,
frosset
0304999900 Fiskekød undt. filet og surimi, af saltvandsfisk,
frosset
1604199100 Fiskefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp,
frosset
1604129100 Sild, i hermetisk lukkede embal., undt hakket
1604129900 Sild, tilberedt el konserv., undt hakket i herm. luk.
embal.
1604139000 Sardinel og brisling (ej hakket),
tilberedt/konserveret
1604160000 Ansjos (ej hakket), tilberedt/konserveret
1604199200 Torsk, hele eller i stykker (ej hakket), tilberedt/kons.
1604199300 Sej, hele eller i stykker (ej hakket),
tilberedt/konserveret
1604199500 Alaskasej, hele eller i stykker (ej hakket),
tilberedt/kons.
1604151100 Makrelfilet af arterne Scomber scomb. og jap.,
tilb./kons.
1604159000 Makrel Scomber australasicus, hele/i stykker,
tilb./kons.
1604207000 Tunfisk, bugstribet bonit Euthynnus, tilb./kons.
1604201000 Laks, tilberedt/konserveret, undt. hele eller i
stykker
1604199700 Fisk, hele el i stykker, undt hakket, tilb. el kons.
1604200500 Fisk, surimi, tilberedt/konserveret
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Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, konserves
Fisk, biprodukt
Fisk, biprodukt
Fisk, biprodukt
Fisk, biprodukt
Fisk, biprodukt
Fisk, biprodukt
Fisk, affald
Fisk, øvr. ind. forarb.
Fisk, industri
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, røget
Fisk, tilberedt
Skaldyr, fersk/kølet
Skaldyr, fersk/kølet
Skaldyr, fersk/kølet
Skaldyr, fersk/kølet
Skaldyr, konserves
Skaldyr, konserves
Skaldyr, konserves
Skaldyr, konserves
Skaldyr, konserves

1604205000 Sardin,bonit,makrel,tilberedt el kons,ej hele el i
stykker
1604209000 Fisk, tilberedt el konserveret, undt hel el i stykker,
i.a.n.
1604310000 Kaviar,( rogn af stør), tilberedt el konserveret
1604320000 Kaviarerstatning, tilberedt el konserveret
0303919000 Lever, rogn og mælke fra fisk, undt bestemt til
fremst
0303990000 Fiskefinner og andre spiseligt fiskeaffald, frosset
0305720000 Fiskefinner, -hoveder, og andet spiseligt fiskeaffald
0305790000 Fiskefinner, -hoveder, og andet spiseligt fiskeaffald
0511919000 Varer af fisk, krebsdyr mv., uegnet til
menneskeføde.
2301200000 Pellets, mel og pulver af fisk, krebs mv (uegnet til
menn.)
0511911000 Fiskeaffald
1504209000 Fiskeolie og -fedtstoffer, rå eller raffineret
2309901000 Fish solubles og whale solubles
0305420000 Sild (heru filet), røget
0305610000 Sild, saltet men ikke tørret el røget
0305321100 Filet, af torsk, tørret el saltet men ikke røget
0305321900 Filet, af torsk (undt. G. macroc.), tørret el saltet, ej
røget
0305491000 Hellefisk (heru filet), røget
0305493000 Makrel (herunder filet), røget
0305410000 Stillehavs-, atlanterhavs- og donaulaks, røget, heru
filet
0305430000 Ørred (heru filet), røget
0305695000 Stillehavs-, atlanterhavs- og donaulaks, saltet, ej
tør./ røg.
0305200000 Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet
0305399000 Filet af fisk, tørret el saltet men ikke røget
0305441000 Ål (heru filet), røget
0305498000 Fisk (heru filet), røget, undt
atlanterhavshelleflynder mv.l
0305598500 Fisk, tørret (også saltet) men ikke røget
1604110000 Laks, hele eller i stykker (ej hakket),
tilberedt/konserveret
0306340000 Jomfruhummer, levende, fersk/kølet
0307111000 Østers, flade, vægt max 40g/stk, levende,
fersk/kølet
0307119000 Østers, undt. af slægten Ostrea, levende,
fersk/kølet
0307311000 Muslinger af arten Mytilus, levende eller fersk/kølet
1605100000 Krabber, tilberedt el konserveret
1605211000 Rejer, tilberedt el konserveret
1605219000 Rejer, tilberedt el konserveret
1605290000 Rejer, i hermetisk lukkede pakninger
1605400000 Krebsdyr, tilberedt eller konserveret
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Skaldyr, konserves
Skaldyr, konserves
Skaldyr, konserves
Skaldyr, røget
Skaldyr, røget
Skaldyr, røget
Skaldyr, røget
Skaldyr, røget
Skaldyr, tilberedt
Skaldyr, tilberedt
Skaldyr, tilberedt
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Animalske biprodukter
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger
Foderblandinger

1605531000 Muslinger, i hermetisk lukkede pakninger
1605540000 Tiarmede blæksprutter, tilberedt eller konserveret
1605560000 Sandmuslinger, hjerte- og arcamuslinger, tilb. el
kons.
0306143000 Taksekrabber, røgede
0306150000 jomfruhummer, røgede
0306169900 Koldvandsrejer, røgede
0306179200 Rejer,af slægten Penaeus,røgede
0306951100 Rejer Crangon crangon, tørret, saltet, røget eller i
saltlage
0306199000 Krebsdyr i.a.n., egnet til menneskeføde,også røget,
kogte
1605301000 Hummerkød, kogt
1605539000 Muslinger, tilberedt el konserveret
0207459500 Lever, undtagen fed lever (»foies gras«), frosset
0207459900 Slagtebiprodukter, undt. lever, frosset
1601001000 Pølser o.l. af lever, tilberedte
1601009100 Tørrede pølser, ikke kogt, stegt eller på lignende
1601009900 Pølser o.l., af kød, slagteaffald eller blod, kogt, stegt
1602209000 Varer af dyrelever (ej af gås og and), tilb/kons
1603008000 Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr mv
0510000000 Ambra, bævergejl, civet, mv til pharmaceutisk br
0504000000 Tarme, blærer og maver, af andre dyr end fisk
0506900000 Ben og hornkerner, rå eller simpelt bearbejdet
0511991000 Sener, nerver o.l. affald og afklip af rå huder og
skind
1502101000 Talg til industriel brug, udsmeltet, udpresset el
udtrukket
1502109000 Talg til næringsmidler, udsmeltet, udpresset el
udtrukket
2301100000 Pellets, mel og pulver af kød og slagteaffald
0511998500 Animalske prod. uegn til menneskeføde og pharm.
brug,
2308009000 Veg. produkter, rest- og biprodukter, anv. til foder
2309902000 Foderstoffer, undt til hunde og katte, af majs
2309903100 Foderstoffer, stiv.indh. <= 10 %, mælkeindh. < 10 %
2309903300 Foderstoffer, stiv.indh. <= 10%, mælkeindh. >= 10 <
50%
2309903500 Foderstoffer, stiv.indh. <= 10%, mælkeindh. >= 50 <
75%
2309903900 Foderstoffer, stiv.indh. <= 10%, mælkeindh. >= 75%
2309904100 Foderstoffer, stiv.indh. > 10 <= 30%, mælkeindh. <
10%
2309905100 Foderstoffer, stiv.indh. > 30%, mælkeindh. < 10%
1214909000 Veg. foderprodukter, undt lucerne og
foderrodfrugter
2309101100 Hunde- og kattefoder, stivelse<= 10 %, mælk < 10 %
2309103100 Hunde- og kattefoder, stivelse 10-30%, mælk < 10 %
2309105100 Hunde- og kattefoder, stivelse > 30 %, mælk < 10 %
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Foderblandinger
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2309907000 Foderstoffer uden stivelse, glucose- og
maltodekstrin,
2309909600 Dyrefoder, tilberedninger i.a.n.

0.0
4723.9

Note: Beskrivelse af varer er forkortet af layout-mæssige hensyn. KN-numre er uredigerede. Der henvises til
Danmarks Statistiks hjemmeside for yderligere information om KN-varekategorierne.
0.0 angiver at der er solgt mellem 1 og 500.000 kg af varen pr. år
Bemærk, at tallene i denne tabel ikke er justeret for produktion fra virksomheder med mindre end 10 ansatte
Kilde: Danmarks Statistik, Varestatistik (www.statistikbanken.dk)
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