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Sammendrag 

Formålet med nærværende rapport er at give en vurdering/fremskrivning af det kommende årtis 

markedsudsigter for plantebaserede fødevarer i Danmark, i EU og globalt, baseret på tilgængelige data og 

offentliggjorte studier fra såvel akademisk litteratur som kommercielle markedsanalyser, brancherapporter 

med videre. 

I notatet er anvendt en bred definition af sektoren, som omfatter både ”traditionelle” vegetabilske fødevarer 

som mel, gryn og brød, frugt og grønt, kartofler med videre og ”nye” plantebaserede fødevarer med højt 

proteinindhold (alternative proteiner), som kan erstatte animalske proteiner fra mejeriprodukter, kød og fisk 

i kosten.  

Mens markederne for ”traditionelle” plantefødevarer er veletablerede og genstand for en forholdsvis stabil 

udvikling over tid, så er markederne for plantebaserede alternative proteinfødevarer relativt nye og under 

etablering. Officielle internationale fremskrivninger fra OECD-FAO og EU-Kommissionen viser en stigende 

tendens i forbruget af proteinafgrøder. En række internationale kommercielle markedsrapporter giver udtryk 

for forventninger om årlige vækstrater i den globale afsætning af alternative proteiner til fødevarer i 

størrelsesordenen 15 %, fra et udgangspunkt, hvor disse alternative proteinfødevarer udgør 1-2 % af 

markedet for animalske fødevarer.  

En forventet vækst i efterspørgslen understøttes af internationale forbrugerstudier, som giver indtryk af en 

generelt stigende forbrugerinteresse for en mere plantebaseret kost i de lande, som Danmark sammenligner 

sig med i Europa og Nordamerika, blandt andet drevet af hensynet til egen sundhed samt til miljø og klima. 

Det kan forventes, at disse drivkræfter vil spille en voksende rolle for forbrugere de kommende år, men 

samtidig er det afgørende for fastholdelsen af forbrugernes interesse, at de plantebaserede produkter har 

en smag, konsistens med videre, som tilfredsstiller forbrugerne, samt at der er et tilstrækkeligt udbud af 

forskellige produkter, til at forbrugerne kan variere deres måltider i det omfang, de ønsker.  

En generel tendens i både danske og internationale markeder for plantebaserede alternative 

proteinfødevarer er, at ærter i stigende grad fortrænger soja som råvare i produktionen, blandt andet fordi 

forbrugerne har sundhedsmæssige bekymringer i forhold til soja. Denne tendens kan bidrage til at give dansk 

landbrug og den danske fødevareindustri muligheder for at tilegne sig en styrkeposition, idet de naturgivne 

forhold i Danmark (klima, jordbundsforhold med videre) er forholdsvis gunstige for ærteproduktion.    

Tiltag til at styrke den plantebaserede fødevaresektors udvikling i Danmark kunne rette sig imod at udvikle 

markedsinfrastrukturen, blandt andet gennem facilitering af samarbejder i værdikæderne, eller imod at 

understøtte udviklingen af en lønsom produktionsskala gennem stimulering af efterspørgslen, eksempelvis 

gennem øget fokus på plantebaserede fødevarer i offentlig foodservice. 
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1. Baggrund og formål 

Som en del af Aftalen om grøn omstilling af landbruget af 4. oktober 2021 udarbejdes der en handlingsplan 

for plantebaserede fødevarer. Til brug for dette arbejde er der behov for at få afdækket den fremtidige 

udvikling af det plantebaserede fødevaremarked i værdi og mængde. Konkret er der behov for en 

markedsfremskrivning for det plantebaserede fødevaremarked frem mod 2030 (og længere frem) for 

Danmark og nærmarkederne (herunder EU).  

Markedsfremskrivningen (forstået som den fremskrevne udvikling i efterspørgslen) baseres på en opdeling 

af markedet for plantebaserede fødevarer i en række værdikæder med udgangspunkt i værdikædernes 

primære råvaregrundlag, for eksempel korn, oliefrø, proteinafgrøder, sukker, kartofler/rodfrugter, grønsager 

eller frugt.  

Efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer kan groft inddeles i tre hovedkategorier: 

- Minimalt forarbejdede afgrøder (for eksempel frisk eller frossen frugt og grønt, tørrede bønner, 

friske svampe) til direkte konsum hos forbrugerne 

- Forarbejdede plantebaserede fødevarer til direkte konsum (for eksempel mel, brød, juice, falafel, 

havredrik) rettet mod forbrugerne 

- Forarbejdede plantebaserede ingredienser og halvfabrikata til anvendelse i fødevareindustrien (for 

eksempel proteinkoncentrater, stivelse med videre)  

I forhold til spørgsmålet om grøn omstilling af landbruget knytter der sig en særlig interesse til 

plantebaserede proteiner, som potentielt kan erstatte proteinkilder som kød, fisk og mejeriprodukter, og 

hvor der er et voksende marked for plantebaserede substitutter til disse traditionelt vigtige kilder til protein 

i mange danskeres kost.  

Ifølge en opgørelse fra World Resources Institute (2016) indtager verdens forbrugere i gennemsnit 68 g 

protein pr. dag, mens det skønnede gennemsnitlige proteinbehov er 50 g pr. dag1 (figur 1.1). Med en aktuel 

global befolkning på 8 mia. er der således en samlet årlig faktisk efterspørgsel på cirka 187 mio. tons protein 

til humant forbrug2, hvoraf animalsk protein globalt set udgør cirka en tredjedel, jævnfør figuren (mens det 

skønnede samlede proteinbehov er omkring 145 mio. tons). Henchion et al. (2017) anslår et lidt højere globalt 

proteinforbrug, idet de vurderer, at forbruget var omkring 202 mio. tons i 2017. OECD-FAO (2022) skønner, 

at proteinforbruget pr. indbygger i 2031 vil være på 87 g pr. dag, hvor der især forventes en vækst i 

proteinindtaget i lav- og mellemindkomstlande og især en stigning i efterspørgslen efter protein fra animalske 

kilder. Med en forventet samlet befolkningsvækst på cirka 10 % frem mod 2031 svarer det til en stigning i det 

samlede proteinforbrug på knap 15 % over en 10-års-periode. Det skønnede samlede proteinbehov var ifølge 

World Resources Institute (2016) på 137 mio. tons i 2016, og i forhold hertil kunne den eksisterende forsyning 

af plantebaserede proteiner dække cirka 90 %. 

 

 

1 Under antagelse af et proteinbehov på 0,8 g pr. kg kropsvægt og en gennemsnitsvægt for verdens voksenbefolkning 
på 62 kg.  

2 Der regnes med, at 20 % af befolkningen er børn, som har et gennemsnitligt proteinforbrug på 70 % af en voksen 
persons forbrug. 
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Figur 1.1. Den globale efterspørgsel efter protein 

Kilde: Ranganathan et al. (2016). 

Som det fremgår af figur 1.1, får EU’s forbrugere dækket hovedparten af deres proteinforbrug fra animalske 

kilder. Ifølge OECD-FAO (2022) udgør animalsk protein således 58 % af forbruget i EU, mens de resterende 

42 % dækkes af planteprotein. 

Formålet med nærværende rapport er at give en vurdering/fremskrivning af det kommende årtis 

markedsudsigter for plantebaserede fødevarer i Danmark, i EU og globalt, baseret på tilgængelige data og 

offentliggjorte studier fra såvel akademisk litteratur som kommercielle markedsanalyser, brancherapporter 

med videre.  

2. Metode  

Rapportens analyser er baseret på foreliggende litteratur samt offentliggjorte data og fremskrivninger. 

Rapportens vurderinger omfatter principielt alle afgrødebaserede fødevarer. Da der som antydet i 

indledningen er et særligt fokus på balancen mellem proteiner fra henholdsvis animalske og vegetabilske 

kilder, har rapporten et særligt fokus på markedsudviklingen for plantebaserede fødevarer med højt 

proteinindhold. I rapportens gennemgang foretages der således en opdeling mellem plantebaserede 

proteinfødevarer (fortrinsvis baseret på bælgfrugter og oliefrø) og øvrige plantebaserede fødevarer. 

Med henblik på at vurdere fremtidsudsigterne for afsætningen i de respektive værdikæder, tages der for hver 

planteværdikæde udgangspunkt i officielle fremskrivninger (for eksempel OECD-FAO (2021, 2022), EU-
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Kommissionen (EC 2019, 2021 med flere)) af efterspørgslen efter produktet som human fødevare i Danmark, 

i EU – og på globalt niveau, herunder vurdering af fremskrivningernes bagvedliggende forudsætninger (blandt 

andet om forbrugernes præferencer med videre).  

Som supplement til de officielle fremskrivninger er der gennemført reviews af såvel international som dansk 

ekspertise om markedsefterspørgslen efter plantebaserede fødevarer, med særligt fokus på plantebaseret 

livsstil hos forbrugerne og ekspertvurderinger af markedsudviklingen for plantebaserede proteinprodukter 

og erstatninger for kød og mejeriprodukter. Materialet består dels af videnskabelige publikationer og dels af 

markedsrapporter fra internationale organisationer, konsulenthuse med videre. Mens videnskabelige 

publikationer og visse organisationers rapporter generelt har været tilgængelige i fuldt omfang, så har 

adgangen til analyser fra internationale konsulenthuse været begrænset af, at konsulenthusene opkræver 

en ganske høj pris for disse rapporter (i størrelsesordenen 4-5.000 USD pr. rapport). For så vidt angår disse 

rapporter, er det derfor valgt at basere beskrivelsen af disses resultater på grundlag af de sammenfatninger, 

som har været tilgængelige på konsulenthusenes hjemmesider.  

Som nævnt ovenfor tager rapportens analyser og vurderinger i høj grad udgangspunkt i eksisterende officielle 

data og fremskrivninger fra internationale institutioner som OECD, FAO og EU-Kommissionen. Disse arbejder 

er generelt struktureret omkring de primære produktionssektorer, for eksempel hvede, sojabønner, 

bælgfrugter, kartofler, frugt og grønt (samt mælk, smør, oksekød, svinekød og så videre for den animalske 

produktion). Derfor anvender nærværende rapport en tilsvarende sektorafgrænsning. Plantebaserede 

substitutter for eksempelvis kød og mejeriprodukter henregnes således til de planteværdikæder, som 

repræsenterer de største råvarebidrag til de respektive substitutprodukter (for eksempel hører havredrik til 

værdikæden for korn). 
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3. Internationale markedsudsigter for plantebaserede fødevarer 

I dette kapitel vurderes den fremtidige internationale efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer, 

herunder overordnede trends i efterspørgslen efter afgrøder til humant forbrug, og desuden vurderes trends 

i efterspørgslen efter plantebaserede substitutter til traditionelle animalske produkter som kød, mælk og ost. 

3.1 Den internationale markedsudvikling for plantebaserede fødevarer 

Figur 3.1 viser OECD-FAO’s 2021-fremskrivning af det globale konsum pr. indbygger for en række 

afgrødekategorier.  

  

 

Figur 3.1. Fremskrevet global udvikling i årligt konsum for forskellige afgrødekategorier 1990-2030, 
kg/capita 

Kilde: OECD-FAO (2022). 

Fremskrivningen tyder ikke umiddelbart på dramatiske ændringer i forbrugernes efterspørgsel efter 

plantebaserede fødevarer.  
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Når der tages højde for verdens befolkningsudvikling, fås dog en stigende tendens i den globale efterspørgsel 

efter plantebaserede fødevarer, som det fremgår af figur 3.2. Den forventede vækst i efterspørgslen efter 

afgrøder til konsum er således især drevet af befolkningsudviklingen. 

 

Figur 3.2. Fremskrevet global udvikling i årligt konsum for forskellige afgrødekategorier 1990-2030, 
mio. tons 

Kilde: OECD-FAO (2022). 

På EU-niveau tyder OECD-FAO’s fremskrivning (2022) i øvrigt på et forholdsvis konstant forbrugsniveau, med 

en lidt nedadgående tendens i forbruget af rodfrugter og sukker, pr. indbygger såvel som i alt, og med en 

fortsat stigende tendens i forbruget af bælgfrugter frem mod 2030 (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1. Årlige vækstrater for globalt og europæisk konsum 

  Globalt EU 

  1990-2020 2021-2030 1990-2020 2021-2030 

Hvede 1.30 % 0.90 % 0.40 % 0.10 % 

Majs 2.10 % 1.50 % 1.60 % 0.20 % 

Andet korn 0.60 % 1.30 % 0.10 % 0.10 % 

Ris 1.00 % 0.80 % 1.80 % 0.30 % 

Soja 2.90 % 0.80 % .. .. 

Andre oliefrø 3.60 % 0.80 % 1.10 % 0.20 % 

Veg. olie 4.30 % 1.70 % 2.10 % -0.10 % 

Sukker 5.10 % 1.40 % 0.60 % -0.40 % 

Rodfrugt 1.60 % 1.50% -1.50 % -0.70 % 

Bælgfrugt 2.40 % 2.20% 3.00 % 3.30 % 

Kilde: OECD-FAO (2021). 
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Internationalt konsum af kornprodukter, kartofler, sukker, frugt og grønt  

Ifølge OECD-FAO’s fremskrivning (2022) stiger det globale forbrug af korn til konsum frem mod 2031, stort 

set svarende til befolkningsvæksten, med en lille stigning i forbruget pr. indbygger. For EU vurderer OECD-

FAO (2022), at forbruget af korn til fødevarer vil stige med i alt 3-4 % de kommende 10 år. Denne vurdering 

deles af EU-Kommissionen, som forudser en årlig vækst på cirka 0,2 % i anvendelsen af korn til konsum, hvor 

især hvede og ”andet korn” bidrager til væksten (EC 2021). 

Forbruget af sukker pr. indbygger forventes at ligge stabilt de kommende 10 år ifølge OECD-FAO’s 

fremskrivning (2022). For EU forventer OECD-FAO (2022), at forbruget af hvidt sukker pr. indbygger forbliver 

stabilt, mens der forventes en betydelig stigning i forbruget af fruktose over de næste 10 år. Derimod 

vurderer EU-Kommissionen, at forbruget af sukker i EU vil være faldende de kommende år på grund af 

forbrugernes stigende orientering hen imod en sundere kost (EC 2021). 

Forbruget af kartofler og andre rodfrugter pr. indbygger forventes ifølge OECD-FAO’s fremskrivning (2022) 

at være faldende i EU de kommende 10 år, mens forbruget på globalt plan vurderes at stige med 10-20 % 

over de næste 10 år.  

For så vidt angår udviklingen i efterspørgslen efter frugt og grønt, omfatter EU-Kommissionens rapport (EC 

2021) også vurderinger af udviklingen i efterspørgslen for nogle få produkter: æbler, appelsiner, ferskner 

samt tomater. Fremskrivningerne tyder på et nogenlunde stabilt forbrug af disse produkter i EU over de 

næste 10 år, dog med en tendens til et skift i forbruget fra forarbejdet frugt og grønt (for eksempel konserves, 

juice) til friske varer (EC 2021).  

Internationalt konsum af oliefrø og proteinafgrøder  

OECD-FAO (2022) forudser et svagt faldende humant forbrug pr. indbygger af soja og oliefrø, men et stigende 

forbrug af vegetabilske olier, frem mod 2031. For EU forventes forbrugsniveauet pr. indbygger for såvel 

oliefrø som vegetabilske olier at ligge nogenlunde konstant ifølge OECD-FAO (2022), mens EU-Kommissionen 

(EC 2021) forudser en svagt faldende tendens i europæernes konsum af vegetabilske olier. 

OECD-FAO (2022) forudser en 20 % vækst i forbruget af bælgfrugter i EU frem mod 2031, så europæernes 

indtag i 2031 vil være omkring 5 kg pr. indbygger, og fremskrivningen forudser også en beskeden stigning i 

planteproteiners andel af den samlede mængde tilgængelige protein i EU. På globalt niveau vurderer OECD-

FAO (2022) en vækst i forbruget pr. indbygger fra cirka 8 kg i 2020 til cirka 9 kg i 2030. I 

fremskrivningsrapporten erkender OECD-FAO (2022) dog, at fremskrivningen måske i utilstrækkelig grad 

indregner igangværende forbrugertrends, hvor flere forbrugere især i højindkomstlande vælger en 

vegetarisk, vegansk eller fleksitarisk livsstil,  hvor forbrugerne over tid kan udvikle præferencer for alternative 

proteinkilder som plantebaserede kødsubstitutter (OECD-FAO 2021, s. 166), og  hvor diversiteten i de 

udbudte plantebaserede alternativer til mejeriprodukter og kød løbende øges (OECD-FAO 2021, s. 181, 188). 

Der er således en potentiel risiko for, at fremskrivningen derved overvurderer væksten i efterspørgslen efter 

animalsk protein og undervurderer væksten i efterspørgslen efter planteprotein til humant forbrug.  

EU-Kommissionen vurderer, at den samlede efterspørgsel efter proteinafgrøder vil stige med i alt 14 % frem 

mod 2031, men vurderer også, at væksten overvejende skyldes en øget efterspørgsel til foder (EC 2021). 

Ligesom i OECD-FAO’s fremskrivning (2022) erkender forfatterne til EU-Kommissionens fremskrivning (EC 

2021), at fremskrivningen formentlig undervurderer effekterne af igangværende forbrugertrends i retning af 

en mere plantebaseret kost – trends, som ikke er eksplicit indarbejdet i fremskrivningen. I en tidligere 
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fremskrivningsrapport vurderer EU-Kommissionen (EC 2019) med reference til et studie af Schierhorn (2017), 

at antallet af vegetarer og veganere især er højt blandt yngre generationer (over 8 % i lande som Tyskland, 

Frankrig, Italien og Polen), og at andelen af fleksitarer er stigende i alle generationer.  

Ifølge EU-Kommissionens seneste fremskrivning (EC 2021) vil plantebaserede substitutter for 

mejeriprodukter få en stigende rolle i europæernes forbrug de kommende år, både i flydende og mere faste 

former (som for eksempel plantebaserede alternativer til ost). Sojabaserede mejerisubstitutter vurderes at 

spille en aftagende rolle på disse markeder, mens andre mejerisubstitutter baseret på andre råvarer (som 

havre, ærter og mandler) vurderes at få stigende betydning (EC 2021, s. 27). 

EU-Kommissionen vurderer i deres 2021-fremskrivning, at markedet for plantebaserede alternativer til kød 

– som ifølge rapporten udgjorde cirka 1 % af det samlede kødsalg i Europa i 2020 - vil kunne vokse de 

kommende år, men stadig kun til at udgøre en beskeden andel af det europæiske marked frem mod 2030 

(EC 2021, s. 30). Derimod forventes ”laboratoriekød” ifølge EU-Kommissionen ikke at komme til at spille en 

væsentlig rolle på det europæiske marked inden for det kommende årti, dels på grund af forbrugerskepsis 

og dels fordi der stadig vurderes at være et stykke vej, før laboratoriekød kan produceres til en 

konkurrencedygtig pris.  

Som antydet ovenfor kan både OECD-FAO’s og EU-Kommissionens fremskrivninger af udviklingen i humant 

konsum af planteprodukter (OECD-FAO 2022, EC 2021) betragtes som konservative skøn, fordi 

fremskrivningerne ikke inddrager skift i forbrugertrends i retning af et mindre forbrug af animalske fødevarer, 

især i højindkomstlande som de europæiske. Der knytter sig dog en vis usikkerhed til, i hvor høj grad 

fremskrivningerne undervurderer udviklingen for forskellige afgrødekategorier, dels fordi der er usikkerhed 

om graden af substitution mellem animalske fødevarer og plantebaserede alternativer – herunder i hvilken 

grad forbrugerne gør brug af sådanne alternativer i forbindelse med reduktioner i indtaget af animalske 

fødevarer – og dels fordi der er usikkerhed om udviklingen i råvaregrundlaget bag disse plantebaserede 

alternativer. 

Indarbejdelse af forbrugertrends i retning af en større andel forbrugere på plantebaseret kost i 

fremskrivningen kunne også formodes at have en effekt på efterspørgslen efter frugt og grønt samt 

kornbaserede fødevarer. 

3.2 Internationale markedsudsigter for forarbejdede plantebaserede proteiner 

Selv om befolkningerne i højindkomstlande som for eksempel Danmark, det øvrige EU og USA rigeligt får 

dækket deres proteinbehov, så kan det forventes, at en større befolkningsandel på plantebaseret kost eller 

med et reduceret forbrug af animalske fødevarer vil afstedkomme en større efterspørgsel efter 

plantebaserede proteiner.  

En række internationale konsulenthuse har belyst det internationale marked for alternative proteiner og 

substitutter til animalske fødevarer, i form af en række rapporter med kommercielle markedsanalyser (Global 

Market Insight 2021, Vantage Market Research 2022, Skyquest 2022, Meticulous Research 2022, Emergen 

Research 2022, Bloomberg Intelligence 2021, Roland Berger 2021, McKinsey 2019, Mordor Intelligence 2022, 

BCG 2021). Der er lidt divergerende tal i disse rapporter, men på baggrund af rapporterne vurderes det 

generelt, at det samlede globale marked for alternative proteinprodukter omkring 2020 er i 

størrelsesordenen 50 mia. USD, svarende til 1-2 % af det globale marked for animalske fødevarer. Heraf udgør 

produkter baseret på planteproteiner omkring 35 mia. USD. Knap halvdelen af det globale marked for 
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alternative proteinprodukter udgøres af alternativer til mejeriprodukter, mens knap en tredjedel af markedet 

er diverse proteinkoncentrater, som typisk produceres af store virksomheder inden for ingrediensindustrien, 

og som kan anvendes i fremstilling af for eksempel plantebaserede køderstatninger.  

Der er betydelig international kommerciel interesse for markedet for alternative proteiner, som ud over 

plantebaserede proteiner også omfatter insektbaserede proteiner, mycoproteiner (baseret på svampe, alger 

med videre) og alternative proteiner baseret på (stam-)celler fra dyr. Plantebaserede proteiner udgør aktuelt 

som nævnt langt hovedparten af den globale forsyning med alternative proteiner, blandt andet i kraft af at 

det er den kategori af alternative proteiner, som er tættest på at kunne matche omkostningerne ved 

traditionelle animalske proteinkilder (BCG 2021), og i det følgende fokuseres netop på plantebaserede 

alternative proteiner. 

Sojaprotein har traditionelt været den dominerende kilde til plantebaserede proteinfødevarer, men ærter 

har de senere år vundet betydeligt terræn, og blandt andet McKinsey (2019) forventer, at ærteprotein vil 

være den førende vegetabilske proteinkilde på kort og mellemlangt sigt. Soja er som udgangspunkt en relativt 

billig kilde til protein, og samtidig er tilgængeligheden af vigtige aminosyrer forholdsvis høj i sojaprotein, men 

en stor del af verdensmarkedet for soja udgøres af genmodificeret soja, ligesom der har været bekymringer 

om sundhedsskadelige allergene eller hormonforstyrrende effekter af soja (McKinsey 2019, Roland Berger 

2021).  

Boston Consulting Group (BCG 2021, s. 5) estimerer, at det globale forbrug af alternative proteiner i 2020 var 

på 13 mio. tons, og nævner, at det svarer til 2 % af markedet for animalsk protein. De forventer, at markedet 

for alternativt protein i 2035 vil være syv gange så stort (97 mio. tons), med en årlig vækstrate på 14 %, og at 

alternative proteiner til den tid vil udgøre 11 % af markedet for animalske og alternative proteiner. De 

plantebaserede proteiner forventes at have den største vækstrate frem mod 2030 og derefter en lidt svagere 

markedsvækst. Et tilsvarende vækstmønster forventes for mycoprotein, mens dyrecellebaserede proteiner 

forventes at få den stærkeste procentvise vækst efter 2030, men vil dog fortsat kun udgøre en begrænset 

andel af de alternative proteiner (BCG 2021). Mejerisubstitutter udgør langt hovedparten af alternative 

proteinfødevarer i øjeblikket og vil også fortsat være dominerende frem mod 2035, selv om kød- og 

fiskealternativer vil opnå en større andel af den samlede mængde proteinfødevarer i 2035 (BCG 2021). En 

række andre kommercielle markedsanalyser forventer også årlige vækstrater i størrelsesorden 15 % i 

markedet for alternative proteiner (Bloomberg Intelligence 2021, Meticulous Research 2022, Vantage 

Market Research 2022, Skyquest 2022, Emergen Research 2022), uanset om der ses på markedet for 

mejerialternativer, kødalternativer eller proteinkoncentrater.  

På kort sigt er Nordamerika det dominerende marked for alternative proteiner (Meticulous Research 2022). 

Væksten i markedet for alternative proteiner vurderes at være nogenlunde jævnt fordelt på verdensdele, 

men Asien vil i kraft af sin befolkningsstørrelse stå for det største volumen ifølge Boston Consulting Group 

(BCG 2022). Andre analyser vurderer derimod, at Asia-Pacific-området kan forventes at udvise de største 

vækstrater (Meticulous Research 2022, Global Market Insights 2021), og Emergen Research (2022) forventer 

også en relativt stærk vækst på det europæiske marked. Bloomberg Intelligence (2021) vurderer, at Asia-

Pacific-området vil stå for 40 % af markedet i 2030, Europa og Nordamerika vil hver især stå for 20-25%, og 

Afrika, Mellemøsten og Latinamerika vil hver stå for 4-5 % af det samlede verdensmarked for plantebaserede 

kød- og mejeriprodukter. Plantebaserede kødprodukter forventes at udgøre cirka 45 % og plantebaserede 

mejeriprodukter godt 30 % af det globale plantebaserede kød- og mejerimarked (Bloomberg Intelligence, 

2021).  
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De refererede rapporter vurderer generelt, at stigningen i efterspørgsel blandt andet drives af forbrugernes 

stigende sundheds-, miljø- og klimabevidsthed og et voksende antal forbrugere med laktoseintolerans, men 

også at en stigende efterspørgsel efter funktionelle fødevarer kan fremme efterspørgslen efter alternative 

proteiner som ingrediens i disse fødevarer.  

Detailmarkedet i USA for plantebaserede fødevarer, som direkte kan erstatte animalske produkter, var i 2020 

på 7,4 mia. USD (Good Food Institute 2021), heraf 1,4 mia. USD til plantebaseret kød og fisk og 2,6 mia. USD 

til plantebaseret mælk. Over de seneste tre til fire år har der gennemsnitligt været en årlig vækstrate på 

omkring 15 %, dog med udsving omkring 2020 som følge af COVID-19-pandemien. Især yngre forbrugere og 

forbrugere med relativt lange uddannelser efterspørger de plantebaserede fødevarer (Good Food Institute 

2021). 

Bloomberg Intelligence (2021) vurderer, at plantebaserede alternativer til kød- og mejeriprodukter vil udgøre 

5-10 % af verdensmarkedet for kød- og mejeriprodukter i 2030, svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate 

på omkring 18 %. 

Plantebaserede alternativer til mejeriprodukter 

Plantebaserede alternativer til mejeriprodukter omfatter primært plantedrik, planteyoghurt og planteost, 

samt plantebaserede substitutter til smør. Ifølge Jeske et al. (2018) fremstilles plantedrik typisk i en 

produktionsproces, hvor væsentlige substanser i råvarerne (korn, bælgfrugt, frø, nødder) 1) ekstraheres via 

formaling og udblødning i vand, hvorefter 2) ekstraktet separeres for at isolere den flydende fraktion. 

Derefter 3) tilsættes diverse ingredienser for at give produktet de ønskede ernærings-, smags- og 

konsistensmæssige egenskaber, hvorefter 4) produktet homogeniseres, pasteuriseres og emballeres. 

Ekstraktet kan videreforarbejdes, for eksempel ved fermentering kombineret med tilsætning af forskellige 

ingredienser, til syrnede produkter som yoghurtsubstitutter eller ostesubstitutter. 

Jeske et al. (2018) vurderer en årlig vækstrate i underkanten af 10 % på det europæiske marked for 

plantebaserede mejerisubstitutter.  

Plantebaserede alternativer til kød 

En typisk produktionsproces for kødalternativer består i tre trin: 1) isolere proteiner i råvaren og gøre 

proteinet tilgængeligt, 2) blanding af protein med øvrige råvarer og ingredienser for at opnå ønskede 

produktegenskaber og 3) forarbejdning af blandingen til en konsistens, som minder om kød (Kearney u.å.). 

Der er tilsyneladende en tendens til, at internationale ingrediensvirksomheder som Cargill Inc., Enterra Feed 

Corp., Kerry Group, Dupon, Tate & Lyle med flere engagerer sig i det første af disse tre procestrin (Vantage 

Market Research 2022, Global Market Insights 2021, Skyquest 2022). Kearney (u.å.) estimerer, at 1,3 kg 

markafgrøder kan blive til 1 kg plantebaseret køderstatning. 

Plantebaserede alternativer til kød består primært af produkter som ”veggie-bøffer”, kødboller, nuggets eller 

pølser, som er fremstillet af planteprotein og markedsføres som næsten ækvivalente til tilsvarende 

kødprodukter (Frezal et al. 2022). Sådanne plantebaserede kødalternativer har været på markedet siden 

slutningen af 1970’erne, men over den seneste halve snes år er der udviklet en række produkter, som i højere 

grad ligner kødprodukter i forhold til smag og ernæringsmæssige egenskaber, markedsført internationalt af 

virksomheder som Beyond Meat og Impossible Foods og på det danske marked af virksomheder som Naturli’ 

og Planteslagterne. Markafgrøder, vand og energi udgør typisk de væsentligste input i fremstillingen af disse 

kødalternativer, hvor de centrale plantekomponenter er afgrøder med højt proteinindhold (for eksempel 
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sojabønner eller ærter), men hvor der ofte også kan indgå andre afgrøder som korn, stivelse fra kartofler 

eller vegetabilske olier.  

Frezal et al. (2022) vurderer, at det globale marked for plantebaserede alternativer til kød aktuelt har en 

størrelsesorden på mellem 5 og 16 mia. USD, mens det globale marked for kød er i størrelsesordenen 1,4-1,7 

billioner USD. Plantebaserede kødalternativer udgør således under 1 % af det samlede verdensmarked for 

kød3, opgjort i økonomisk værdi. Global Market Insights-rapportens (2021) skøn for anvendelse af alternative 

proteiner i kødanaloger ligger i størrelsesordenen 14 mia. USD i 2020 (og vurderes at stige til cirka 40 mia. 

USD i 2027), og de forventer en årlig vækstrate på mere end 17,5 % frem mod 2027. Choudhury et al. (2020) 

refererer til en vurdering fra Union Bank of Switzerland (UBS), som forudser en årlig vækstrate på 27,5 % for 

alternativt kød eller plantebaseret protein. 

Plantebaseret proteinkoncentrat 

Roland Berger (2021) estimerer en 12 % årlig vækstrate i alternative proteiningredienser frem mod 2025 (i 

forhold til en samlet markedsstørrelse på 14 mia. USD i 2019) og en 11 % vækstrate for plantebaserede 

protein-ingredienser, men gør samtidig opmærksom på en betydelig variation i forskellige undersøgelsers 

estimater af vækstraterne. Verdensmarkedet for animalsk protein anslår Roland Berger (2021) til at være 

mellem 0,8 og 1,2 billioner USD.  

Emergen Research (2022) vurderer, at der frem mod 2030 vil være en relativt stærk vækst i efterspørgslen 

efter planteprotein som proteintilskud i sammensatte fødevarer. Meticulous Research (2022) estimerer en 

årlig vækstrate i salget af alternative proteinkoncentrater på 12,4 % frem mod 2029, Data Mintelligence 

(2022) estimerer en årlig vækst på 14,5 % i perioden 2022-2029, Vantage Market Research (2022) vurderer, 

at den årlige vækst frem mod 2028 vil være 16,9 %, Skyquest (2022) estimerer en vækst på 15,9 % pr. år, 

mens Emergen Research (2022) anslår en årlig vækstrate på 11,1 % frem mod 2030. FAIRR (2021) ser ud til 

at have en mere moderat forventning til væksten de nærmeste år (en stigning til cirka 18 mia. USD i 2025), 

mens Mordor Intelligence (2022) forventer en årlig vækstrate på 6,7 % frem mod 2027. FAIRR (2021) 

forventer til gengæld en markant vækst på længere sigt, med et estimeret salg på op mod 1,1 billioner USD.  

Internationale markeder for alternative proteiner 

Ifølge McKinsey (2019) har det samlede antal af nylancerede fødevareprodukter med proteindeklarering 

været nogenlunde stabilt siden 2007, men antallet af nye produkter, der deklareres som ”veganske”, ”uden 

animalske ingredienser”, ”vegetarisk” med videre, er steget markant, fra at udgøre cirka 5 % i 2007 til over 

25 % i 2016, ifølge tal fra Mintel, som McKinsey-rapporten henviser til. Det fremgår ikke tydeligt af McKinseys 

rapport (2019), om disse tal refererer til verdensmarkedet eller det amerikanske marked, men desuagtet 

indikerer tallene en markant stigning i interessen for markedet for plantebaserede proteinfødevarer.  

Ifølge Schierhorn (2017) er Tyskland, USA og Storbritannien de tre lande i verden med flest veganske 

lanceringer i 2016, og en række store detailkæder i Europa, for eksempel franske Carrefour og tyske Edeka, 

har inkluderet veganske produkter i deres private brands. Baseret på en global database fra Innova Market 

 

 

3 Frezal et al. (2022) ser også på markedet for kødalternativer baseret på insektprotein og dyrket kød. Kødalternativer 

baseret på insektprotein vurderes at udgøre 0,1-0,5 mia. USD, mens der endnu ikke er et etableret marked for dyrket 

kød. 
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Insight har Teknologisk Institut (2020) undersøgt mønstre i lanceringer af produkter med vegansk anprisning 

i butikker og supermarkeder. Opgørelsen tyder på cirka en fordobling af antal veganske lanceringer fra 2015 

til 2020, og i USA og Vesteuropa lanceres nye veganske produkter især inden for konfekture, køderstatninger 

og plantedrikke. Omkring en tredjedel af lanceringerne af plantebaserede kød- og mejeriprodukter i USA og 

Vesteuropa er i øvrigt økologiske. Rapporten fra Teknologisk Institut (2020) peger også på plantebaserede 

fiske- og ægprodukter, som primært er udviklet i USA, og som tilsyneladende har et betydeligt potentiale. 

Meticulous Research (2022) peger på, at investeringsaktiviteten i forhold til produktion af alternative 

proteiner er så høj som aldrig før, blandt andet fordi en række virksomheder inden for traditionelt animalske 

sektorer investerer i alternative fremtidige indtjeningsmuligheder. Også en række internationale 

ingrediensvirksomheder er aktive med investeringer i sektoren. Ligeledes vurderer blandt andet Choudhury 

et al. (2020) og FAIRR (2021), at en aktuelt massiv investeringsindsats i sektoren er med til at skabe grobund 

for en stærk vækst i markedet de kommende 20 år.  

Choudhury et al. (2020) peger på en række udfordringer for producenter af plantebaserede alternativer til 

kød, herunder at isolering af planteproteiner til kød-ækvivalenter kræver en betydelig grad af forarbejdning 

og tilsætningsstoffer, ligesom fravær af en række essentielle aminosyrer i planter er en udfordring. Da 

plantebaserede kødsubstitutter er en forholdsvis ny og uetableret varekategori, opstår der også en række 

forhindringer i forhold til godkendelse af produkterne til markedsføring og import.  

3.3 Internationale studier af forbrugeradfærd i forhold til plantebaserede fødevarer 

Our World in Data (2022) refererer til en YouGov-undersøgelse fra 2021, hvor 5 % af de britiske forbrugere 

er vegetarer, og 2 % er veganere, og ifølge Our World in Data er tilsvarende tal fundet for amerikanske 

forbrugere i en Gallup-undersøgelse fra 2018. Der refereres også til en 2018-undersøgelse fra Ipsos Mori over 

28 lande, hvor 5 % identificerer sig som vegetarer, mens 3% identificerer sig som veganere. Hertil kommer 

16 % af de britiske forbrugere, der beskriver sig selv som fleksitarer, ifølge undersøgelsen af Our World in 

Data (2022). YouGov-undersøgelsen fra 2021 viser desuden, at frekvensen af vegetarer og veganere er 

markant højere blandt de yngre forbrugere, med tilsammen 12 % for aldersgruppen 18-24 år, og 9 % for 

aldersgruppen 25-49 år. Derimod viser YouGov-undersøgelsen ikke nogen stærk alderstrend for andelen af 

fleksitarer. Schierhorn (2017) fremhæver, at efterspørgslen efter nye veganske produkter især er drevet af 

de yngre generationer, og hun viser tal, som tyder på, at vegetarer og veganere udgør op mod en fjerdedel 

af de 16-24-årige i Tyskland og Frankrig, omkring 20 % i Italien og Polen og omkring 15% i Spanien – og for 

alle fem lande udgør veganere knap halvdelen. 

Roland Berger (2021) refererer tal, som viser, at de yngre generationer (”millennials” og ”generation Z”) 

forbruger plantebaserede proteiner væsentligt oftere end ældre generationer (”boomers” og ”generation 

X”). 

Også Tonsor et al. (2022) har fundet, at interessen for plantebaserede alternativer til kød er størst blandt de 

yngre og blandt forbrugere med relativt lange uddannelser i USA, mens Spendrup og Hovmalm (2022) har 

fundet tilsvarende mønstre i Sverige – med den tilføjelse, at interessen for flere planter i kosten er større 

blandt kvinder end blandt mænd. Niva og Vainio (2021) fandt, at 4,4 % og 2,3 % af de finske forbrugere var 

henholdsvis vegetarer og veganere. Ifølge deres undersøgelse havde mere end en tredjedel af forbrugerne 

reduceret deres forbrug af oksekød de senere år, og mere end en fjerdedel havde intentioner om at reducere 

oksekødforbruget fremadrettet, mens en tilsvarende andel havde intention om at øge forbruget af plante- 

eller insektbaserede proteinalternativer.  
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Euromonitor (2021) rapporterer, at 23 % af verdens forbrugere i 2021 har givet udtryk for, at de forsøger at 

begrænse deres kødforbrug – en stigning fra 21 % i 2020, og 16 % gav udtryk for, at de forsøger at følge en 

plantebaseret kost, mens 15 % forsøger at begrænse deres forbrug af mejeriprodukter. Sundhed er det 

væsentligste motiv, idet 37 % af de adspurgte forbrugere af forarbejdede plantebaserede kødalternativer 

angiver sundhed som hovedårsag, men miljøhensyn er også vigtigt for mange forbrugere (21 % af de 

adspurgte) i Euromonitor-undersøgelsen (2021).  

Hensyn til sundhed og miljø er også tendenser, der er fundet i en forskningsartikel af Beacom et al. (2021) 

for forbrugere af plantebaserede fødevarer (kød- og mejerialternativer) i Irland og Storbritannien, men hvor 

hensyn til dyrevelfærd og ønsker om en varieret kost spiller ind. Samtidig finder Beacom et al. (2021), at 

blandt de forbrugere, som normalt ikke køber sådanne plantebaserede fødevarer, så ville det også være 

sundhed, miljø og muligheden for at prøve noget nyt, der kunne være de væsentligste potentielle 

motivationsfaktorer for at anvende disse typer produkter. Hos de forbrugere, som har besluttet at købe 

plantebaserede fødevarer, er det især smag, miljømæssig bæredygtighed samt produkternes indhold og pris, 

som spiller en rolle for, hvilke plantebaserede fødevarer der vælges (Beacom et al. 2021). 

Tonsor et al. (2022) fandt, at ændringer i prisforholdet mellem for eksempel oksekød og et plantebaseret 

kødalternativ udløser en forholdsvis begrænset effekt på valget mellem de to alternativer, sammenlignet 

med effekten af en ændring i prisforholdet mellem for eksempel oksekød og kylling, og dermed at der er 

meget mindre substitutionsadfærd mellem kød og plantebaserede alternativer end mellem de forskellige 

typer kød. Til gengæld er prisfølsomheden på plantebaserede kødalternativer relativt høj for de forbrugere, 

som ellers har et højt kødforbrug, ifølge Tonsor et al. (2022).   

En international undersøgelse af markedsanalysefirmaet FMCG Gurus (refereret af Dansk Vegetarisk 

Forening 2020b) viser, at veganske brugere af foodservicemenuer er mindre tilfredse med menuerne end 

vegetarer og fleksitarer. I lyset af en anden undersøgelse baseret på ni europæiske markeder (ProVeg 2020) 

tolker Dansk Vegetarisk Forening denne utilfredshed som, at der er et begrænset udvalg af plantebaserede 

mad- og drikkevarer, navnlig inden for produktkategorierne plantebaseret ost, plantebaserede alternativer 

til æg, kød, fisk og skaldyr samt færdigretter (Dansk Vegetarisk Forening 2020b). Neuhofer og Lusk (2022) 

fandt også indikationer på, at ikke alle amerikanske forbrugere er tilfredse med udbuddet af plantebaserede 

varer, idet omkring 40 % af dem kun købte en given vare én gang.  

McKinsey (2019) har forsøgt at undersøge forbrugerinteressen for plantebaserede proteiner ved at måle 

antallet af internetsøgninger (Google Trends) på forskellige kosttyper og proteintyper over perioden 2004-

2018. Mens interessen for vegetarkost har været nogenlunde stabil, har søgningen på vegansk kost været 

stærkt voksende med en årlig vækstrate på 16 %, og søgningen på ”dairy-free” kost er vokset med 22 % årligt. 

Blandt alternative proteinkilder er især interessen for ærteprotein steget, mens interessen for sojaprotein 

har været faldende ifølge internetsøgninger (Google Trends), jævnfør McKinsey (2019). 

Jeske et al. (2018) refererer til forbrugerstudier af Mäkinen (2014), som viser, at en stor andel af forbrugerne 

gerne vil købe plantebaserede mejerialternativer, men at sensoriske undersøgelser viser, at der er behov for 

udvikling af smagsoplevelsen af disse mejerialternativer, hvis den skal kunne matche de traditionelle 

komælksbaserede produkter. 

ProVeg (2020) afrapporterer en spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere, som enten havde en fortrinsvis 

plantebaseret kost (76 %) eller en ambition om at reducere kødforbruget (24 %) i ni EU-lande (Danmark, 

Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Østrig, Schweiz, UK og Tjekkiet). Undersøgelsen sigter på at belyse disse 
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forbrugeres prioriteringer angående blandt andet produktudvikling inden for plantebaserede fødevarer. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at forbrugerne efterspørger større diversitet i produkterne, og at det især 

er flere plantebaserede oste og færdigretter, der efterspørges, ligesom forbrugerne efterspørger 

forbedringer af smag, konsistens med videre i plantebaserede osteprodukter. Især plantedrik har generelt 

haft succes med at finde vej til disse forbrugeres indkøbskurve i alle de undersøgte lande, mens der har været 

mere variation mellem landene, for så vidt angår udbredelsen af forskellige andre typer plantebaserede 

fødevarer. Rapporten peger på et ekstraordinært vækstpotentiale for plantebaserede æg- og fiskeprodukter, 

hvor kun omkring 10 % af de adspurgte kødreducerende forbrugere havde prøvet disse produkttyper (og 

hvor især de danske forbrugere har begrænset erfaring). Generelt syntes de adspurgte forbrugere, at prisen 

på de plantebaserede produkter var for høj (Proveg 2020, Dansk Vegetarisk Forening 2020b). 

VIFU (u.å.) refererer til en verdensomspændende undersøgelse fra 2019 fra Euromonitor International 

(2019), som viser, at 40 % af de adspurgte forbrugere angiver, at de forsøger at mindske deres forbrug af 

animalsk protein, mens 10% siger, at de helt undgår rødt kød. Undersøgelsen viste også, at cirka 1 % 

identificerede sig som veganere og vegetarer i 2015, men at dette tal var steget til over 2 % i 2017, mens 60 

% omvendt angav, at de ikke satte begrænsninger på deres forbrug af animalske fødevarer. VIFU (u.å.) citerer 

også the Vegan Society for, at andelen af vegetarer i Italien er næsten fordoblet i perioden 2011-2016, og at 

7 % af den tyske befolkning levede hovedsagelig plantebaseret i 2018. 

Baseret på et studium af den internationale litteratur finder VIFU (u.å.), at den største driver for forbrugernes 

efterspørgsel efter en mere plantebaseret kost er, at den opfattes som sundere, mens den næststørste driver 

er etiske overvejelser omkring miljø og dyrevelfærd. Endelig er lysten til at prøve noget nyt og variere 

måltiderne en driver for at efterspørge plantebaserede produkter. Blandt de væsentligste barrierer for en 

mere plantebaseret kost fremhæves en opfattelse af, at det er mere arbejdskrævende og besværligt; at kød 

er en vane for mange; manglende viden om sundheds- og miljømæssige problemer forbundet med 

kødforbrug; en negativ opfattelse af smagen af plantebaserede retter; samt forskellige sociale barrierer, for 

eksempel frygt for modstand fra familie og venner. 

Samlet efterlader overblikket over internationale forbrugerstudier et indtryk af en generelt stigende 

forbrugerinteresse for en mere plantebaseret kost i de lande, som Danmark sammenligner sig med i Europa 

og Nordamerika. Der er også tegn på en generel tendens på tværs af lande til, at især hensynet til egen 

sundhed samt til miljø og klima udgør forbrugernes væsentligste motiver for at spise mere plantebaseret. 

Samtidig efterspørger forbrugerne generelt et større og mere varieret udbud af plantebaserede alternativer 

til animalske fødevarer.  

4. Det danske marked for plantebaserede fødevarer til konsum 

Kapitlet giver indledningsvis et overblik over de seneste års udvikling i forbruget af forskellige kategorier af 

plantebaserede fødevarer i Danmark, opdelt på proteinholdige afgrøder og andre afgrøder. Gennemgangen 

følges op af vurderinger af forbrugsudviklingen de kommende år, baseret på markedsrapporter og 

forskningspublikationer.  
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4.1 Det danske marked for korn, kartofler, sukkerroer, frugt og grønt 

Korn 

Danmarks Statistik opgør årligt kornbalancer, som redegør for tilgang (produktion, import, primolagre) og 

anvendelse (foder, såsæd, formaling, industriel forarbejdning, ultimolagre) af korn, fordelt på kornarter. 

Anvendelse til foder udgør den langt overvejende andel af den samlede kornanvendelse i Danmark, men korn 

som fødevare indgår i posten ”formaling til mel, gryn mv.”  

Hertil kommer nettoimport af mel, gryn med videre (som ikke er formalet i Danmark), der også indgår i det 

humane konsum af korn på dansk grund. De seneste 25 års udvikling i det således estimerede forbrug af korn 

til fødevarer fremgår af figur 4.1, fordelt på hvede, rug, havre samt andet korn. Hvede udgør hovedparten af 

kornforbruget som fødevare.   

 

Figur 4.1. Udvikling i anvendelse af korn til fødevarer i Danmark 1990-2021, kg/capita/år 

Kilde: Danmarks Statistik 2022c. 

Til sammenligning viser tal fra Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelser (2022a) og Nationalregnskabet 

(Danmarks Statistik 2022d) for udviklingen i husholdningernes samlede udgift til kornbaserede fødevarer i 

samme periode (opgjort i faste priser) en svagt aftagende tendens, med en årlig negativ vækstrate på 0,4-0,7 

%. Dette er nogenlunde konsistent med det overordnede indtryk fra figur 4.1 (hvor den samlede årlige 

vækstrate dog er på -1,4 %). 

Som det fremgår af figur 4.1, har anvendelsen af hvede og rug til humant forbrug været nedadgående over 

de seneste 25 år, for rug med en jævn nedgang og for hvede med et mere fluktuerende mønster. 

Anvendelsen af havre til humant forbrug har været nogenlunde stabilt over perioden, men har dog vist en 

markant stigning de seneste fem år. Anvendelse af korn til fremstilling af erstatninger for mejeri- og 

kødprodukter (eksempelvis havredrik) vurderes overvejende at foregå som en videreforarbejdning af 

formalede kornprodukter og indgår således også i opgørelsen i figur 4.1. Det kan bidrage til at forklare en del 

af væksten i anvendelsen af havre som fødevare. Det bør nævnes, at opgørelse af humant forbrug baseret 

på kornbalancens tal for ”formaling til mel, gryn mv.” er behæftet med en vis usikkerhed. 
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Af Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelser (2022a) fremgår det også, at husholdningernes forbrug 

(korrigeret for udvikling i husholdningsstørrelse) af blandt andet mel, gryn, morgenmadsprodukter, brød og 

bagværk (opgjort i faste priser) har været aftagende i perioden som helhed, mens forbruget af ris og pasta 

har været stigende. Der ser dog ud til at være tendens til en relativ stigning i forbruget af de fleste typer 

kornbaserede fødevarer de seneste fem år, sammenlignet med de foregående år. 

Kartofler og sukkerroer/sukker 

Ifølge Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelser (2022a) har husholdningernes forbrug af kartofler været 

forholdsvis stabilt over de seneste cirka 20 år, inklusive de seneste fem år, målt i faste priser. Dette 

understøttes også af tal fra Danmarks Statistiks Nationalregnskab (2022d) (figur 4.2). En alternativ metode 

til at belyse udviklingen i forbruget af kartofler i Danmark er at opgøre mængden af kartofler til rådighed for 

konsum i Danmark, det vil sige den høstede mængde spisekartofler plus nettoimporten af kartofler og 

kartoffelprodukter til humant konsum. Hvis man anvender denne opgørelse som et skøn for 

forbrugsudviklingen, så tyder denne udvikling på en faldende tendens, navnlig de seneste fem til syv år, 

hvilket kunne indikere, at Forbrugsundersøgelsens og Nationalregnskabets opgørelser (Danmarks Statistik 

2022a, 2022d) måske overvurderer udviklingen i forbruget af kartofler til konsum. 

 

 

Figur 4.2. Udvikling i forbruget af frugt og grønt samt kartofler, opgjort i faste priser 

Kilde: Danmarks Statistiks Nationalregnskab (2022d). 

Ifølge Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse (2022a) har husholdningernes forbrug af sukker og søde 

sager (slik, chokolade, is, sodavand), opgjort i faste priser, været vigende over de seneste cirka 20 år, men 

har dog vist en svagt stigende tendens de seneste fem år – især sodavand, som de seneste år har udvist en 

årlig vækst på 6-7 % (heri dog inkluderet kunstigt sødede sodavand, som har haft en stigende markedsandel 

ifølge tal fra Bryggeriforeningen (u.å.)).   
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Frugt og grønt 

Ifølge Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse (2022a) har husholdningernes forbrug af grønsager været 

forholdsvis stabilt voksende over de seneste cirka 20 år, med en årlig vækst på cirka 0,5 %, målt i faste priser, 

for friske grønsager og en tendens til substitution af frosne grønsager med tørrede eller forarbejdede 

grønsager.   

Ifølge Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse (2022a) har husholdningernes forbrug af frugt også været 

forholdsvis stabilt over de seneste cirka 20 år, med en svagt aftagende tendens for frisk frugt, og med en 

tendens til en stigning i tørret og forarbejdet frugt på bekostning af frossen frugt.  

Disse tendenser understøttes også af tal fra Danmarks Statistiks Nationalregnskab, som viser en jævnt 

stigende tendens i forbruget af frugt og grønt, opgjort i faste priser, jævnfør figur 4.2. 

4.2 Markedet for afgrøder med højt proteinindhold 

Oliefrø 

I modsætning til korn udarbejdes der ikke systematisk med markedsbalancer for øvrige afgrødetyper. I 

forbindelse med en tidligere kortlægning af massestrømme i danske fødevarekæder er det dog forsøgt at 

etablere tal for nogle af posterne i disse markedsbalancer (Jensen 2021). 

Af oliefrø er det navnlig raps, der produceres i Danmark, mens andre oliefrø og oliefrøprodukter importeres, 

blandt andet solsikke, soja, vindruekerne og oliven. For oliefrø anvendes stort set hele tilgangen til presning, 

som hovedsageligt resulterer i henholdsvis olie (hvoraf 25-30 % anvendes til fødevarer) og foderkager, idet 

en fraktion på godt 10 % (cirka 50 mio. kg) bliver til melprodukter, som fortrinsvis anvendes til foder. Dog 

anvendes sojabønnemel i en vis udstrækning i fødevareproduktion, blandt andet til iblanding i kødprodukter. 

Raps har også et potentiale som råvare i produktion af fermenterede fødevarer. 

Ifølge tal fra Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse (2022a) har der over de seneste 25 år været en 

generel tendens til en stigning i forbruget (i faste priser) af vegetabilske olier på bekostning af margarine, 

smør og andre animalske fedtstoffer, men tendensen til at reducere smørforbruget til fordel for vegetabilsk 

olie ser dog ud til at være stagneret de seneste år.  

Der foregår ikke væsentlig produktion af sojabønnemel i Danmark, men nettoimporten af sojabønnemel kan 

give en indikation af forbrugsudviklingen i Danmark (under antagelse af at det importerede sojabønnemel 

ikke anvendes til produktion af andre fødevarer, som eksporteres). Figur 4.2 viser udviklingen i Danmarks 

nettoimport af sojabønnemel siden 1990. Som det fremgår, har der været betydelige fluktuationer i 

udviklingen, men især de senere år har vist en tendens til en forholdsvis stabil – og voksende – nettoimport 

af sojabønnemel. Der er dog stadig tale om et forholdsvis beskedent niveau – cirka 1 kg sojabønnemel om 

året pr. indbygger. 
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Figur 4.3. Dansk nettoimport af sojabønnemel    

Kilde: Danmarks Statistik (2022b). 

Ærter, bønner og andre proteinafgrøder 

15 proteinafgrøder er egnede til dyrkning i Danmark (Hansen & Ejlerskov 2020), men ærter udgør langt 

hovedparten af den danske produktion af proteinafgrøder til humant forbrug. Bælgplanter til konsum 

produceres kun i beskedent omfang i Danmark, hovedsagelig i form af ærter og grønne bønner, mens tørrede 

bælgfrugter som kikærter, bønner og linser stort set udelukkende importeres. VIFU (u.å.) vurderer, at der 

også er potentiale for produktion af planteproteiner med en række øvrige afgrøder som linser, quinoa, 

amarant, boghvede, græs, havre, kartoffelprotein samt tang og alger, hvoraf udvinding af kartoffelprotein 

vurderes at være forholdsvis oplagt. For en del af de proteinafgrøder, som kan dyrkes i Danmark, som for 

eksempel græs, forestår der endnu et behov for udvikling af teknologi og proteinprodukter, som er egnede 

til humane fødevarer, herunder løsning af udfordringer som smag, farve, pris og dokumentation af kvalitet, 

aminosyreindhold, funktionelle egenskaber og miljømæssig bæredygtighed (Fog & Damgaard 2021).  

Figur 4.4. viser de seneste 30 års udvikling i Danmarks nettoimport af bælgfrugter (undtagen til udsæd eller 

foder), fordelt på kikærter, bønner og linser. Det fremgår af figuren, at der har været tale om en stigende 

tendens, navnlig det seneste årti, om end nettoimporten af bønner har været noget fluktuerende, med 

relativt voldsomme udsving i 1994, 2000 og 2019. Hvis nettoimporten af disse bælgfrugter antages anvendt 

til konsum, så var forbruget i 2021 af de tre typer bælgfrugter tilsammen på omkring 4,5 mio. kg, svarende 

til omkring 800 g pr. capita pr. år – eller en stigning på cirka 50 % siden 2015.  
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Figur 4.4. Danmarks nettoimport af kikærter, bønner og linser 1990-2021  

Kilde: Danmarks Statistik (2022b). 

Det danske forbrug af proteinafgrøder til fødevarer ligger således på et forholdsvis beskedent niveau, men 

over det seneste årti har der været tegn på en vækst i markederne for nogle af disse produkter.  

Opsummering 

Ses der på de senere års udvikling i det danske marked for plantebaserede fødevarer, så er det generelle 

billede nogle forholdsvis stabile markeder uden de store stigninger eller fald. Forbruget af korn og 

kornbaserede fødevarer har vist en generelt nedadgående tendens, og for de fleste øvrige ”traditionelle” 

plantebaserede fødevarer har forbruget ligget på et nogenlunde konstant niveau over de seneste 10-20 år. 

Der er dog tendens til stigning i forbruget af fødevarer baseret på egentlige proteinafgrøder, ligesom der har 

været en stigende anvendelse af havre til konsum, formentlig en indikation på et voksende marked for nye 

produkter baseret på havre (havredrik).  

4.3 Vurderinger af den fremtidige udvikling på det danske marked for 

plantebaserede fødevarer 

I det følgende gennemgås en række undersøgelser af de dele af den danske fødevareefterspørgsel, som har 

relevans for afsætningen af plantebaserede fødevarer. Det drejer sig dels om undersøgelser af efterspørgslen 

efter plantebaserede fødevarer i sig selv – og dels (og ikke mindst) om efterspørgslen efter plantebaserede 

proteinfødevarer. 

Vurderinger af markedsudviklingen for plantebaserede fødevarer i Danmark 

En række nyere undersøgelser af det danske marked for plantebaserede fødevarer tyder på, at efterspørgslen 

efter disse fødevarer er i vækst, både hos forbrugerne og i fødevareerhvervene, og at stigningstakten i 

lanceringer af nye produkter også har været stigende. Ifølge undersøgelserne har væksten også udsigt til at 

fortsætte fremover. 

Coop Analyse (2022) måler danskernes indkøbsadfærd ved hjælp af instrumentet Mad-o-meter. Ifølge Coop 

Analyses salgstal har interessen for veggie-produkter været stigende siden 2013-2014, og i perioden fra 2019 
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til 2021 steg det samlede salg af plantebaserede alternativer med 24 %. Salget af kødalternativer (for 

eksempel falafel, tofu eller plantefars) er tidoblet siden 2010, og salget af plantedrikke er mere end 

firedoblet, mens salget af bælgfrugter er næsten fordoblet i samme periode (Coop Analyse 2022). I årene 

2019-2021 er salget af plantebaserede køderstatninger og plantedrikke steget med henholdsvis 31 og 41 % 

(Coop Analyse 2022). Mad-o-meter-rapporten nævner ikke tal vedrørende udgangspunktet for disse 

stigninger, men det skønnes, at plantebaserede køderstatninger og plantedrikke udgør 1-2 % af 

supermarkedernes samlede fødevareomsætning. Dansk Vegetarisk Forening (2020a) henviser ud over disse 

tal fra Coop også til salgstal fra Salling Group, som ligeledes viser markante stigninger i salget af forarbejdede 

veggie-produkter i de senere år, og vurderer, at stigningerne vil fortsætte de kommende år. 

Antallet af produktlanceringer i Danmark inden for plantebaserede fødevarer lå i 2021 på cirka 140 for danske 

brands og cirka 100 for udenlandske brands. Til sammenligning var de tilsvarende tal i 2017 cirka 30 og 70 

lanceringer. Andelen af økologiske produkter inden for danske og udenlandske plantebaserede 

produktlanceringer var i 2021 henholdsvis cirka 60 % og 30 %. Antallet af lancerede plantedrikke med havre 

som primær planteingrediens og lancerede køderstatninger med ærter som primær planteingrediens er 

steget kraftigt de senere år (Plantebaseret Videncenter 2022a). Fordelingen af lanceringer i Danmark på 

forskellige varekategorier siden 2013 minder i store træk om fordelingen for USA og for EU som helhed, dog 

med den forskel, at der i Danmark har været en større andel af spreads og en mindre andel af erstatninger 

for mejeriprodukter (plantedrikke, yoghurt, ost, fløde, smør, æg) (Plantebaseret Videncenter 2022b). 

Baseret på spørgeskemadata indsamlet af SEGES og Dansk Vegetarforening over sommeren 2020 har Hansen 

og Ejlerskov (2020) undersøgt, hvordan udviklingen i markedet for proteinafgrøder opleves af aktører i 

fødevarefremstilling og -distribution samt foodservice. Undersøgelsen viser, at fødevareerhvervene 

fortrinsvis efterspørger råvarer baseret på kendte afgrøder som ærter og kikærter, og at der efterspørges 

produkter med mange forskellige forarbejdningsgrader (for eksempel frisk, tørret, konserveret, formalet, 

afskallet, ekstruderet, separeret, forkogt). Generelt er der i erhvervene en præference for at anvende 

danskproducerede proteinafgrøder – men ikke nødvendigvis en højere betalingsvillighed –- ligesom der for 

mange af virksomhederne er en efterspørgsel efter, at afgrøderne er økologisk producerede.  

De danske forbrugere og plantebaserede fødevarer 

Der foreligger en række nyere undersøgelser af danske forbrugeres efterspørgsel efter plantebaserede 

fødevarer, med fokus på plantebaserede proteiner. 

Sammen med SEGES har Landbrug & Fødevarer (u.å.) gennemført en markedsanalyse baseret på en Kantar-

Gallup-spørgeskemaundersøgelse i 2020, hvor der blandt andet er spurgt til danskernes forventede 

fremtidige kostvaner samt til deres forhold til og viden om forskellige proteinkilder i kosten. Undersøgelsen 

finder blandt andet, at der er en stigende efterspørgsel efter plantebaserede proteiner, både blandt voksne 

og børn, og at mange forbrugere foretrækker, at fødevarerne kommer fra Danmark. Næsten halvdelen af de 

voksne forbrugere tilkendegav, at de forventede at forbruge flere plantebaserede fødevarer i fremtiden – en 

tendens, der var særligt udbredt blandt de yngre danskere, mens kun et fåtal forventede at spise mindre 

plantebaseret i fremtiden. Mange af undersøgelsens deltagere udtrykte også en forventning om, at 

fremtidens madkultur vil være mere plantebaseret de kommende 10-15 år.  

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Coop Analyse i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening i 2021 

viste, at 2 % af danskerne spiser vegetarisk, 1 % spiser vegansk, og 12 % spiser fleksitarisk (Coop Analyse 

2022). Undersøgelsen viste også, at plantebaseret kost er mere udbredt blandt de yngre forbrugere. Blandt 
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danskere i aldersintervallet 18-34 år er de tilsvarende andele henholdsvis 4 %, 2 % og 17 % (Coop Analyse 

2022).  

En dybere forståelse af forbrugernes adfærd og bevæggrunde i forhold til plantebaseret kost kan findes i tre 

videnskabelige studier (Hesselberg et al. 2021a, 2021b, Hielkema & Lund 2021). Fælles for disse tre studier 

er, at de opdeler forbrugerne i forskellige undergrupper eller segmenter og undersøger 

efterspørgselsadfærden i forhold til kød og alternative proteinkilder for disse forskellige undergrupper.  

Hesselberg et al. (2021a) finder, at det navnlig er i undergruppen af ”kvalitetsbevidste” forbrugere (en 

gruppe, som udgør 27 % af alle forbrugere), at der spores tendenser til og erfaringer med reduktion af 

kødforbruget til fordel for plantebaserede alternativer. På tværs af denne undersøgelses forbrugersegmenter 

er det relativt få, som foretrækker rent plantebaserede produkter, dog med en større andel blandt 

”kvalitetsbevidste” forbrugere. Miljø og klima, sundhed og dyrevelfærd var blandt forbrugernes væsentligste 

motiver til at have en forholdsvis plantebaseret kost.  

Hielkema og Lunds (2021) undersøgelse af danske forbrugere opdelte derimod forbrugerne efter en række 

sociodemografiske karakteristika (køn, alder, uddannelse med videre). De fandt, at omkring 12 % af de 

danske kødspisere havde en intention om at reducere deres kødforbrug, og de fandt desuden, at andelen af 

forbrugere, som enten har reduceret deres kødforbrug, eller som har intentioner om at reducere deres 

kødforbrug, er større blandt de yngre (17-34 år) end blandt ældre forbrugere og større blandt kvinder end 

blandt mænd. Undersøgelsen tyder også på, at personlige relationer og netværk har en vis betydning for 

forbrugernes tilbøjelighed til at udskifte kød med plantebaserede alternativer. Begge undersøgelser fandt, at 

over halvdelen af forbrugerne ikke havde intentioner om at reducere deres kødforbrug.  

Hesselberg et al. (2021b) opdelte de danske forbrugere i to hovedgrupper: dem, som er vegetarer (med 

videre) eller har reduceret deres kødforbrug (selvopfattet) – cirka 30 % af forbrugerne - og dem, som ikke 

har reduceret deres kødforbrug, og studiet fokuserer især på den førstnævnte gruppe. Undersøgelsen fandt, 

at det hyppigste forbrug af kød findes i husstande med børn. Ifølge undersøgelsen er forbrugernes vigtigste 

motiver til at reducere kødforbruget hensynet til miljø, klima og egen sundhed.  

Baseret på data fra tre forbrugerundersøgelser gennemført af Dansk Vegetarisk Forening i årene 2019-2021 

fandt Madsen og Rasmussen (2021) også, at bæredygtighed og sundhed var nogle af de vigtigste årsager til, 

at forbrugere ville skære ned på deres kødforbrug. Madsen og Rasmussen fandt endvidere, at forbrugere 

med få kødfrie dage godt kunne ønske et større sortiment af plantebaserede fødevarer i butikkerne, 

herunder såvel et bredere udbud af forarbejdede produkter til erstatning af tilsvarende animalske produkter 

som et større sortiment af økologisk frugt og grønt. Også Teknologisk Institut (2020) fandt et forbrugerønske 

om flere plantebaserede færdigretter og mad til farten. 

Ifølge undersøgelsen af Hesselberg et al. (2021a) foretrækker de fleste forbrugere mørkegrønne grønsager, 

fisk og traditionelle proteinholdige plantefødevarer som ærter, bønner og linser, mens der generelt er 

betydeligt mindre interesse for for eksempel insektbaserede fødevarer og produkter som sojabaseret ost. 

Heller ikke plantebaserede produkter til tilberedning eller opvarmning var i høj kurs hos forbrugerne i 

Hesselberg et al.’s undersøgelse (2021a), og blandt respondenterne i Hielkema og Lunds undersøgelse (2021) 

var der heller ikke stor interesse for køderstatningsprodukter, heller ikke hos forbrugere, som fastholdt et 

lavt kødforbrug. I undersøgelsen af Hesselberg et al. (2021b) angav forbrugerne med intet eller reduceret 

kødforbrug, at de især vælger mørkegrønne grønsager, nødder, ærter, bønner og linser i stedet, og at de også 

ofte anvender alternativer til klassiske mejeriprodukter, såsom plantedrik og vegansk smør. 
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De videnskabelige undersøgelser tyder således på en betydelig heterogenitet blandt forbrugerne, for så vidt 

angår deres interesse for – og efterspørgsel efter – plantebaserede fødevarer som alternativ til animalske 

fødevarer. For alle tre undersøgelser gælder, at de repræsenterer et øjebliksbillede af situationen omkring 

2019-2020, og at de således ikke i sig selv viser et udviklingsmønster i efterspørgslen. Resultaterne i Hielkema 

og Lund (2021) tyder også på, at en større andel blandt den yngre del af forbrugerne er forholdsvis 

interesserede i at reducere kødforbruget, og såfremt dette kan tolkes som en generationseffekt, så kunne 

det indikere et potentiale for en voksende udbredelse af kostmønstre med lavere kødindhold de kommende 

år.   

Drivkræfter og barrierer for vækst i efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer 

Hesselberg et al. (2021a, 2021b) fandt, at forbrugernes vigtigste motiver for at reducere kødforbruget til 

fordel for plantebaserede alternativer relaterer sig til klima, sundhed og dyrevelfærd. I et priming 

eksperiment i Hesselberg et al.’s undersøgelse (2021a) fandt man dog kun svag eller ingen effekt af en 

priming med oplysninger om klima- eller sundhedsmæssige konsekvenser af et højt kødforbrug, hvilket enten 

kan skyldes, at disse faktorer alligevel ikke har så stor betydning, eller at forbrugerne i forvejen er ganske 

velinformerede om disse risici. 

Ifølge en online forbrugerundersøgelse af Teknologisk Institut (2020) angav næsten 70 % af de respondenter, 

som fortsat spiser kød, at de ønskede at skære ned på deres kødforbrug, og 50 % angav, at de ville spise flere 

plantebaserede måltider, men at smag, vaner og mangel på inspiration var vigtige barrierer. Herudover angav 

80 %. af respondenterne, at de havde oplevet plantebaserede produkter, som ikke levede op til deres 

forventninger om navnlig smag og konsistens. Oplevelsen af skuffede forventninger forekom især i forhold 

til kødalternativer, oste, plantedrikke og yoghurt. 

Hesselberg et al. (2021a) fandt, at en del af de forbrugere, som havde forsøgt sig med vegetarisk eller vegansk 

kost, havde opgivet dette igen, men typisk var endt på et lavere kødforbrug end tidligere. For en stor dels 

vedkommende havde de opgivet at leve uden kød, fordi de havde svært ved at undvære den nydelse, de 

forbandt med kødforbruget, for eksempel i sociale sammenhænge og ved restaurantbesøg. En del var 

kommet til at tvivle på de miljø- og sundhedsmæssige fordele ved ikke at spise kød, og en betydelig andel 

fandt det for besværligt og tidskrævende at tilberede kødfrie retter. 

Ifølge Hansen og Ejlerskovs undersøgelse (2020) er det en væsentlig barriere, at værdikæderne for en række 

plantebaserede proteinfødevarer endnu ikke er tilstrækkeligt udviklede til at sikre stabile råvareforsyninger 

og en effektiv og gennemskuelig prissætning. Et inspirationspapir fra Dansk Vegetarisk Forening (2020a), som 

er baseret på en syntese af eksisterende viden, peger også på problemer i værdikæderne for 

danskproducerede planteproteiner. 

Behov for viden og udvikling 

Det Nationale Bioøkonomipanel (2018) vurderer, at Danmark har en mulighed for konkurrencedygtig 

udvikling og produktion af planteprotein gennem udvikling af nye proteinværdikæder, herunder udvikling af 

nye proteintyper, nye forarbejdningsteknologier og nye produkter inden for blandt andet fødevarer. En af 

udfordringerne i forhold til at udnytte dette potentiale er, at de plantebaserede proteiner skal kunne 

konkurrere på pris og kvalitet med almindelige proteinprodukter. Derfor vurderer panelet, at der er behov 

for en indsats inden for forskning og udvikling i teknologier og anlæg til bioraffinering, udvikling af 

værdikæder, udvikling af inkubations- og accelerationsmiljøer for opstartsvirksomheder, fremme af 

udbuddet af bæredygtige råvarer samt undersøgelser af kvalitet og fødevaresikkerhed. 
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Opsummering 

Der foreligger ikke egentlige fremskrivninger af den danske efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer, 

men adskillige undersøgelser og markedsdata tyder på et potentiale for voksende afsætning de kommende 

år. Fra fødevareerhvervene efterspørges der især råvarer baseret på kendte afgrøder som ærter og kikærter 

og produkter med mange forskellige forarbejdningsgrader. Der er også præference for danskproducerede – 

og i mange tilfælde også gerne økologiske – proteinafgrøder, men ikke nødvendigvis en merbetalingsvillighed 

for dansk oprindelse. Skaren af danske forbrugere er ganske heterogen med hensyn til præference for 

plantebaserede produkter og ønsker om reduktioner i forbruget af animalske produkter. Blandt de 

væsentligste drivkræfter for forbrugernes valg af en mere plantebaseret kost spiller især hensynet til egen 

sundhed og til klima og miljø store roller, men studier har også vist, at tilfredsstillende smag og konsistens af 

de plantebaserede produkter er vigtig for at fastholde forbrugerne.  

5. Vurdering af den fremtidige efterspørgsel efter 

planteprodukter til konsum 

En række af de ovennævnte forbrugerstudier har indikeret, at forbrugere, som i højere grad baserer deres 

kost på plantebaserede fødevarer (enten som vegetarer/veganere eller som fleksitarer, der har et reduceret 

kødforbrug), er mere udbredt i de yngre forbrugersegmenter. Således finder Hielkema og Lund (2021), at 

andelen af vegetarer/veganere i Danmark er tre til fire gange så høj blandt de 18-34-årige som i de ældre 

forbrugergrupper (7 %., imod cirka 2 % for de ældre aldersgrupper), mens blandt andet. Our World in Data 

(2022) og Schierhorn (2017) finder tilsvarende mønstre i Storbritannien og Tyskland, samtidig med at den 

generelle andel af vegetarer og veganere synes at være højere i disse to lande end i Danmark.  

Under antagelser om planteandelen af proteinindtaget for de forskellige kosttyper samt antagelsen om, at 

de forbrugere som har en kost med reduceret eller slet intet kød i 2020 (inklusiv deres børn) fastholder denne 

kostadfærd fremadrettet, kan der laves en fremskrivning af efterspørgslen efter plantebaseret protein i de 

kommende år i takt med befolkningsudviklingen. Konkret antages det, at proteinindholdet i en 

vegetarisk/vegansk kost i gennemsnit er 90 % plantebaseret, i en fleksitarisk kost er 50 % plantebaseret og i 

en ”kødkost” er 37 % plantebaseret. 

I en dansk gennemsnitskost fås der protein fra en række vegetabilske kilder, herunder korn (cirka 20 % af det 

samlede proteinindtag), frugt og grønt (cirka 10 %) og andre føde- og drikkevarer (cirka 15 %). For forbrugere 

med vegetarisk, vegansk eller fleksitarisk kost formodes disse fødevarekategoriers andele af det samlede 

proteinindtag umiddelbart at være højere end for gennemsnitsforbrugeren.   

Ved hjælp af aldersfordelte befolkningsfremskrivninger fra Eurostat (2021), kombineret med de ovenstående 

antagelser om fordelingen af kosttyper på aldersgrupper og planteproteiners andel af kosten i kosttyperne, 

er der således udarbejdet en fremskrivning af den samlede efterspørgsel efter planteprotein i Danmark. 

Fremskrivningen under disse forudsætninger tyder på en stigning på cirka 3 % i det samlede humane indtag 

af planteprotein frem mod 2030 og en knap 5 % stigning frem mod 2040 (figur 5.1).  
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Figur 5.1. Fremskrevet udvikling i efterspørgsel efter planteprotein til konsum i udvalgte lande 2020-
2040 

Kilde: Egne beregninger baseret på Hielkema og Lund (2021) samt Eurostat (2021). 

Denne mekaniske fremskrivning af udviklingen drives af to faktorer: 1) en generationseffekt gennem 

udviklingen i befolkningens alderssammensætning (og dermed andelen af forbrugere med reduceret forbrug 

af animalsk protein) og 2) en antalseffekt gennem udvikling i befolkningens samlede størrelse. For Danmarks 

vedkommende stiger den fremskrevne efterspørgsel efter planteprotein kun marginalt mere (0,2 %) end den 

fremskrevne befolkningsstigning. Det er således i overvejende grad antalseffekten af den samlede 

befolkningsstørrelse, der driver udviklingen i efterspørgslen efter planteproteiner i kosten, mens 

generationseffekten har mindre betydning for denne udvikling. 

Tilsvarende fremskrivninger kan laves for andre europæiske lande, baseret på Eurostats 

befolkningsfremskrivninger, givet forudsætninger om aldersgruppernes sammensætning på kosttyper samt 

planteproteinernes andel af det samlede proteinforbrug. Sådanne fremskrivninger er også illustreret for 

udvalgte lande i figur 5.1, under de samme forudsætninger om andel vegetarer og fleksitarer i de forskellige 

aldersgrupper. Også for disse lande er det antalseffekten, som bidrager mest til udviklingen. 

En større vækst i efterspørgslen efter plantebaserede proteiner forudsætter således, at flere forbrugere 

inden for de respektive aldersgrupper ændrer deres nuværende kost med høj vægt på animalsk protein i 

retning af at øge andelen af planteprotein i kosten. Hielkema og Lund (2021) undersøger netop forbrugernes 

tilbøjelighed til sådanne kostomlægninger, med fokus på danske forbrugeres opfattelser og 

omstillingsadfærd i relation til reduktion af kødforbruget.  

På samme mekaniske måde kan der også laves en fremskrivning af udviklingen i efterspørgslen efter 

plantebaserede alternativer til animalske produkter, under givne forudsætninger om sådanne alternativers 

andel af kostens samlede proteinindhold. Antages det eksempelvis, at sådanne alternativer repræsenterer 

40 % af proteinet i en gennemsnitlig vegetarisk/vegansk kost, 10 % i en fleksitarisk (kødreducerende) kost og 

5 % for de resterende forbrugere, så fås en vækst i det danske forbrug af disse alternativer på 5 % frem til 

2030 og 8 % frem til 2040, sammenlignet med niveauet i 2020. Dette svarer til en årlig vækst i størrelsesorden 

0,7-0,8 %. 
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Dette fremskrivningsforsøg kunne således antyde en noget mere moderat vækst i afsætningen af alternative 

proteinprodukter end de vækstrater, som internationale konsulentrapporter indikerer.  

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at nærværende fremskrivning er forholdsvis mekanisk, idet den 

blandt andet forudsætter, at vegetar-/veganerandelen for en given generation ikke ændrer sig over tid, 

ligesom fremskrivningen også antager, at de forskellige forbrugersegmenters efterspørgsel efter 

plantebaserede alternativer ikke ændres over tid. Som nævnt ovenfor tyder visse studier på en stigende 

andel af forbrugerne, som ønsker at leve vegetarisk/vegansk eller med reduceret kødforbrug. Ligeledes 

indikerer væksten i lanceringer af nye plantebaserede fødevarer en stigning i udbuddet af mere 

forskelligartede produkter, hvilket kan bidrage til at øge forbrugernes efterspørgsel efter plantebaserede 

alternativer til kød eller mejeriprodukter.  

På baggrund af de nævnte forbehold må nærværende simple fremskrivning vurderes at være et 

underkantsskøn for den fremtidige vækst i efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer. Omvendt må det 

også vurderes, at der er et betydeligt spring fra en beregnet årlig vækstrate på under 1 % i nærværende 

fremskrivning til de vækstrater i en størrelsesorden på omkring 15 %, som fremgår af en række internationale 

konsulentrapporter. 

Hvis man som et alternativt scenario antager, at andelen af vegetarer/veganere øges med 1 % pr. år, men at 

proteinalternativers andel af det samlede proteinindtag fastholdes som forudsat ovenfor, fås en årlig 

vækstrate på cirka 4 % i forbruget af plantebasererede proteinalternativer. Et andet alternativt scenario 

kunne være, at plantebasererede proteinalternativers andel af proteinforbruget stiger med 1 % pr. år (og i 

så fald ville komme op på henholdsvis 50 %, 20 % og 15 % for vegetarer/veganere, fleksitarer og kødspisere), 

og i så fald kan der opnås en årlig vækstrate på op til 9 % for en tiårig tidshorisont.  En kombination af de to 

scenarier ville give en årlig vækst i forbruget af plantebaserede proteinalternativer på 11 %. I det lys kan årlige 

vækstrater i størrelsesordenen 15 % forekomme relativt optimistiske.  

6. Diskussion 

Nærværende notat har søgt at belyse markedsudviklingen for plantebaserede fødevarer – i Danmark, i 

udvalgte europæiske lande og globalt.  

I notatet er anvendt en bred definition af sektoren, som omfatter både ”traditionelle” vegetabilske fødevarer 

som mel, gryn og brød, frugt og grønt, kartofler med videre og ”nye” plantebaserede fødevarer med højt 

proteinindhold (alternative proteiner), som kan erstatte animalske proteiner fra mejeriprodukter, kød og fisk 

i kosten.  

Mens markederne for ”traditionelle” plante-fødevarer er veletablerede og genstand for en forholdsvis stabil 

udvikling over tid, så er markederne for plantebaserede alternative proteinfødevarer relativt nye og under 

etablering. Dette indebærer blandt andet, at definitioner af såvel produkter som produktkategorier stadig er 

under udvikling, ligesom efterspørgselssidens kendskab til produkterne er begrænset. Dette vanskeliggør 

forudsigelser af markedernes udvikling, og i hvor høj grad de nye plantebaserede proteinfødevarer vil blive 

efterspurgt i professionelle og private køkkener, såvel i Danmark som i udlandet.  

Væsentlige drivkræfter i både danske og udenlandske forbrugeres efterspørgsel efter plantebaserede 

erstatninger for traditionelle animalske fødevarer som mejeriprodukter og kød er en stigende 

opmærksomhed omkring de negative sundhedsmæssige konsekvenser af et højt indtag af kød og fedt samt 
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omkring konsekvenserne af animalsk fødevareproduktion på drivhusgasudledning og øvrige miljøproblemer. 

Det kan forventes, at disse drivkræfter vil spille en voksende rolle for forbrugere de kommende år. Samtidig 

er det også afgørende for fastholdelsen af forbrugernes interesse for plantebaserede mejeri-, kød- og 

fiskesubstitutter, at disse produkter har en smag, konsistens med videre, som tilfredsstiller forbrugerne, samt 

at der er et tilstrækkeligt udbud af forskellige produkter til, at forbrugerne kan variere deres måltider i det 

omfang, de ønsker.  

Ifølge flere af de reviewede studier og rapporter er omkostningsniveauet til produktion af plantebaserede 

alternative proteinfødevarer højere end for tilsvarende animalske produkter, men flere af rapporterne 

forventer en nedadgående tendens i meromkostningerne, i takt med at teknologier, produktionsskala og 

markedsinfrastruktur udvikles.  

Tiltag til at styrke den plantebaserede fødevaresektors udvikling i Danmark kunne rette sig imod at udvikle 

markedsinfrastrukturen, blandt andet gennem facilitering af samarbejder i værdikæderne, eller at 

understøtte udviklingen af en lønsom produktionsskala gennem stimulering af efterspørgslen, eksempelvis 

gennem øget fokus på plantebaserede fødevarer i offentlig foodservice. 

En generel tendens i både danske og internationale markeder for plantebaserede alternative 

proteinfødevarer er, at ærter i stigende grad fortrænger soja som råvare i produktionen, blandt andet fordi 

forbrugerne har sundhedsmæssige bekymringer i forhold til soja. Denne tendens kan bidrage til at give dansk 

landbrug og den danske fødevareindustri muligheder for at tilegne sig en styrkeposition, idet ærter – i 

modsætning til soja – kan dyrkes i Danmark.    

Som nævnt indledningsvis i diskussionen er delsektoren med ”nye” plantebaserede proteinfødevarer relativt 

ny og uetableret, og som følge heraf er vurderinger af potentialer og mulige udviklingsscenarier behæftet 

med en betydelig usikkerhed – dette gælder også dette notats vurderinger. Globalt har sektoren vist høje 

vækstrater de seneste år, men dette er dog et forholdsvis svagt empirisk fundament for fremskrivninger, som 

rækker op til 10 år frem. 

Til gengæld er markederne for mere traditionelle vegetabilske fødevarer betydeligt mere etablerede og med 

et mere solidt empirisk fundament for fremskrivninger og vurderinger. Umiddelbart synes markederne for 

sådanne fødevarer at udvise en forholdsvis stabil udvikling de kommende år. Et usikkerhedselement i forhold 

til denne udvikling er dog de ovenfor omtalte trends i retning af, at stigende andele af forbrugerne ønsker at 

spise mere plantebaseret – trends, der kan påvirke efterspørgslen efter såvel traditionelle vegetabilske 

fødevarer som nye plantebaserede proteinfødevarer.  
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