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Figuren viser, at de plantebaserede fødevarer udgør 
en faldende andel af vores samlede fødevareforbrug 
– regnet i kalorier – jo rigere landene er. Figuren viser
forbruget af plantebaserede fødevarer i procent af det 
samlede forbrug i 180 lande. Hvert punkt er et land, og 
landene er fordelt i forhold til deres gennemsnitlige ind-
komst (BNP per indbygger). I de fattigste lande er 90-100 
procent af forbruget plantebaseret, mens det i de rigeste 
lande er nede på 60-70 procent.

Der er således en underliggende drivkraft i retning af 
flere animalske fødevarer: Når indkomsten stiger, købes 
der især flere animalske varer, mens forbruget af plante-
baserede fødevarer næsten er konstant. 

Lande med en meget lav andel af plantebaserede fø-
devarer er således rige lande, men også lande med et 
relativt dårligt klima til planteproduktion (de nordiske 
lande) og lande med store fiskeressourcer (for eksempel 
Island). Blandt de 180 lande med tilgængelige data ind-
tager Danmark en fjerdeplads på ranglisten over lande, 
hvor plantebaserede fødevarer udgør den mindste andel 
af forbruget.

Når indkomst er en så vigtig årsag til forbrugernes valg 
mellem plantebaserede og animalske fødevarer – i et 
globalt perspektiv vel og mærke – er det vanskeligt at 
påvirke forbruget. Indkomsten og levevilkårene i gen-
nemsnit verden over forbedres gradvist, og det øger ef-
terspørgslen efter animalske varer relativt meget. Denne 
tendens og denne sammenhæng er således i modstrid 
med behovet for en mere plantebaseret kost.

Der er ikke umiddelbart tegn på, at de rige lande æn-
drer adfærd: I de sidste 10 år har de rige lande øget for-
bruget af animalske fødevarer per indbygger mere end 
resten af verden. Der er nye tendenser på vej i større 
eller mindre skala, men hidtil har disse nye tendenser 
ikke ændret det overordnede billede af udviklingen.
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