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Transporten betyder

noget for klimabelast-

ningen af importerede 

økologiske produkter,

viser beregninger.

Af Marie Trydeman Knudsen, Institut
for Agroøkologi, Århus Universitet

Økologiske æbler fra Argen-
tina, økologiske peberfrugter 
fra Israel og økologisk appel-
sinjuice fra Brasilien. Det er 
nogle af de varer, du kan finde 
i dit lokale supermarked, når 
du står og overvejer, hvad du 
skal købe. De økologiske va-
rer kommer altså ikke kun fra 
Danmark, men fra hele ver-
den.

Men hvad betyder egentlig 
transporten? Hvad betyder det 
for klimaregnskabet? Og gør 
økologien en miljømæssig for-
skel i de pågældende lande?

Det er nogle af de spørgs-
mål, man stiller som forbruger 
- og det var startskuddet for et 
nyligt afsluttet ph.d.-studium.

Transport er den 
halve klimaeffekt

Vi undersøgte økologisk soja 
til foder fra Kina og økologisk 
appelsinjuice fra Brasilien - og 
fulgte produktkæden fra Dan-
mark ned til de økologiske 
gårde i Jilin, Kina (sojabønner) 
og São Paulo, Brasilien (appel-
siner). Alle nødvendige oplys-
ninger blev indsamlet i hele 
produktkæden fra gården og 
under forarbejdning og trans-
port til Danmark i samarbejde 
med forskere fra Kina og Bra-
silien.

Resultaterne viser, at cirka 

halvdelen af klimabelastnin-
gen fra den økologiske soja fra 
Kina stammede fra transpor-
ten, se figur 2, og det samme 
gælder for appelsinjuicen fra 
Brasilien.

For importerede kødproduk-
ter udgør transporten ikke nær 
så stor en andel af den samlede 
klimapåvirkning, op til 20 pro-
cent, da den samlede klimapå-
virkning fra kødprodukter er 
langt højere end fra plantepro-
dukter. Den absolutte klimabe-
lastning fra transporten er dog 
stadig den samme. 

Interessant nok viser resul-
taterne, at der udledes lige så 
meget CO2 eller mere, når pro-
dukter transporteres med last-
bil fra Sydeuropa, som hvis de 
transporteres fra Sydamerika 
med skib. I det samlede klima-
regnskab skal dette bidrag fra 
transporten lægges til klimapå-
virkningen fra produktionen. 
Klimapåvirkningen fra land-

brugsproduktionen er lav, hvis 
der er tale om frilandsproduk-
tion med få hjælpestoffer, men 
højere hvis der eksempelvis 
er tale om produktion i opvar-
mede drivhuse.

Økologi mindsker
miljøpåvirkning

Hvilken forskel gør økologien 
så for miljøet i Kina og Brasi-
lien?

Miljøpåvirkningen af den 
økologiske soja fra studieom-
rådet i Kina var ca. 50 procent 
af den konventionelle med 
hensyn til udledning af driv-
husgasser, næringsstofudled-
ning og forbrug af ikke-forny-
bar energi per kg soja.

I Brasilien sammenlignede 
vi små økologiske med små 
konventionelle brug. Den stør-
ste forskel her var en større 
mangfoldighed af afgrøder på 
de små økologiske brug, samt 
erstatning af pesticider (flere 

toksiske) med små mængder 
af kobbersulfat og calciumsul-
fat. Dette kan have en positiv 
indvirkning på den biologiske 
mangfoldighed af forskellige 
arter samt på arbejdsmiljøet 
for landmanden, der sprøjter 
appelsinerne. Desuden fandt 
vi forskelle mellem økologiske 
appelsiner dyrket på små og 
store økologiske brug, hvor de 
små brug havde større afgrøde-
diversitet og lavere kobber- og 
kvælstofforbrug.

Husk andre bidrag

I debatten. om hvor meget 
transporten af importerede fø-
devarer betyder, er det også vig-
tigt at være opmærksom på, at 
der er andre store fødevarerela-
terede poster, hvor man som 
forbruger kan reducere klima-
påvirkningen, såsom at mini-
mere kødforbruget, reducere 
madspild og minimere unødig 
privat transport i bil. 

Desuden er det vigtigt at 
være opmærksom på, at bære-
dygtighed handler om mange 
andre aspekter end klima, så-
som biodiversitet, nærings-
stofudledning og socioøkono-
miske aspekter. Som forbruger 
handler valget om, hvilke øko-
logiske produkter man køber,
og også om hvilken forskel 
det gør i det pågældende land, 
både miljømæssigt og socio-
økonomisk.

Læs mere

Se hele afhandlingen på 
internettet: http://orgprints.
org/18411/
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Transport er den halve 
klimabelastning for 
øko-juice fra Brasilien

I 

forbindelse med en international konference om 

økofjerkræ, arrangeret af Videncentret for Landbrug

i november 2010, besøgte de udenlandske gæster

den danske producent, Niels Riis, Hadsten. Her un-

dersøgte man, om der kunne dannes en erfagruppe 

for økologiske fjerkræproducenter på tværs af lande-

grænser. Resultatet blev, at der blev dannet en ny

nordeuropæisk erfagruppe med deltagere fra Dan-

mark, Sverige, Finland, Tyskland og Holland.

I februar i år blev der holdt møde hos Roland Ivars-

son, Skåne, Sverige, 7. juli var der møde i Tyskland 

og 27. september i Holland. Niels Finn Johansen, Vi-

dencentret for Landbrug, fortæller, at ved møderne 

besigtiges besøgsværtens bedrift, og man drøfter fag-

lige emner, herunder f.eks. regler for økologisk æg-

produktion, management og økonomi. 

Kvalitet af økobrødkorn
Kvaliteten af økobrødhvede og brødrug er meget for-

skellig oven på den våde og besværlige høst, og møl-

lerierne har svært ved at få overblik over mængder

og kvalitet. Peter Mejnertsen, Videncentret for Land-

brug, Økologi, mener derfor, at det er en god ide at 

få analyseret sit korn, så kvaliteten er kendt, og så 

orientere de firmaer man ønsker at handle med. På

den måde kan de sammensætte den bedst mulige

pulje korn til deres behov, og det giver alt andet lige

den bedste afregning.

For vinterhvede og vårhvedes vedkommende har

høsten været mest vanskelig i den nordlige del af

Europa, og forsyningssituationen vurderes at være i 

underkanten. Brødhvede i Tyskland handles netop nu 

til 2,70-3,30 kr. pr. kg. For brødrug ventes en endnu 

dårligere forsyningssituation end for brødhvede. Pri-

sen er i dag 2,50 kr. pr. kg i Tyskland, og prisen sti-

ger løbende. At prisen ikke er steget mere skyldes, at 

møllerierne disponerer over korn af gammel høst, de 

kan bruge, mens de meget fornuftigt får skabt sig et 

overblik over høsten 2011. Derfor er det vigtigt at få

meldt ud, hvis man mener, at man som landmand 

har korn, der er egnet som brødkorn.

Koracen og mælkekvalitet
Undersøgelser viser, at mælkesammensætningen 

varierer mellem racer. Jerseymælk har et højere ind-

hold af beta-karoten, E-vitamin og mættede fedtsyrer

i sammenligning med mælk fra Dansk Holstein. Til 

gengæld har Dansk Holstein-mælk et højere indhold 

af umættet fedt og et stigende linolensyreindhold ved 

øget afgræsning.

Resultaterne stammer fra Føjo III-projektet, Ormil-

kqual, hvor mælkesammensætning og fodersammen-

sætning på syv private økologiske malkekvægsbesæt-

ninger er blevet undersøgt - fire jerseybesætninger

og tre besætninger med Dansk Holstein. Der var en 

positiv effekt af øget afgræsning på mælkens ind-

hold af E vitamin og CLA (konjugeret linolsyre) for

begge racer. Linolensyre fremhæves som en gavnlig 

fedtsyre, der forbindes med højt indtag af græs. For

Dansk Holstein var der en tydelig stigning i mælkens 

linolensyreindhold ved stigende afgræsning. En hø-

jere andel af kløver og andre bælgplanter i græsset 

gav også et øget indhold af linolensyre i mælken fra 

Dansk Holstein.

Læs mere på www.icrofs.dk

Af Linda Søndergaard Sørensen, ICROFS og Viden-

centret, Økologi 
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Noter

Økologi Den første fredag hver måned sætter LandbrugsAvisen Agro fokus på faglig økologi i et samarbejde med
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS og Videncenter for Landbrug.

Figur 1. Drivhusgasemissioner fra 1 ton sojabønner produceret 
i provinsen Jilin i Kina og transporteret til Århus havn, Dan-
mark.

Figur 2. Drivhusgasbidraget fra transport når produkter importeres til Danmark med lastbil og/eller skib, Kg CO2 ækvivalenter
per kg produkt. Det antages, at vejtransporten foregår i 40 ton lastbiler og at varer der kommer med skib, omlades til lastbil i 
Rotterdam havn.


