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importører af margarine på det danske marked  
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Arla Foods amba (herefter Indklagede) 
Sønderhøj 14  
8260 Viby J 
 
for ved ovennævnte kampagne at overtræde Fødevareinformations-
forordningens forbud mod vildledning. 
  
Kampagnen består af og udfolder sig på emballager, hjemmesiden 
www.arla.dk og reklamefilm på det sociale medie "You Tube" og TV2. 
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1. Baggrunden for klagen 
 
Af en karton for Arla Øko Let Mælk fremgår følgende: (bilag 1) 
 

 
 
"Arla ØKO  
ET VALG DU TAGER  
LET MÆLK  
1,5% FEDT  
 
CO2e  
NEUTRAL  
KOMPENSERET MED KLIMAKREDITTER 
 
Vi kompenserer udledningen af drivhusgasser fra ko til bord på dette Arla Øko produkt ved køb af 
CO2 kreditter. Vi har investeret i internationale klimaprojekter med fokus på træplantning og 
skovbevarelse. På mejeriet har vi kompenseret energiforbruget ved køb af oprindelsescertifikater 
fra vind- og biogasprojekter. Læs mere på Arla.dk/øko” 
 

Af hjemmesiden www.arla.dk/øko fremgår af forsiden bl.a.: (bilag 2) 
 
https://www.arla.dk/produkter/arlaoko/ 
 
"HVERT VALG VI TAGER, GØR EN FORSKEL 
[] 
ALLE ARLA ØKO PRODUKTER" 
 
 
Ved aktivering af linket  
 
"KAN MÆLK VÆRE CO2 NEUTRAL?" (bilag 3) 
 
https://www.arla.dk/artikler/kan-malk-vare-co2-neutral 
 

fremgår bl.a. følgende: 

”Når en malkeko fordøjer sit foder, bøvser den med jævne mellemrum. Kobøvser danner 
drivhusgassen metan, som over en årrække omdannes til CO2. CO2 udledningen på gården står 
for omkring 90% af de drivhusgasser, som dannes, når vi producerer mælk. En liter Arla ØKO 
mælk udleder 1.25 kg CO2. Se hvordan udledningen fordeler sig i tabellen herunder. 
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[] 

 
Et af de valg, vi har taget hos Arla, er at gøre Arla ØKO serien CO2e neutral fra uge 47 2020. Det 
sker gennem CO2 reducerende initiativer, køb af klimakreditter og køb af grøn strøm og biogas til 
Slagelse, Hobro og Christiansfeld Mejeri, hvor Arla ØKO bliver produceret." 
 
At indklagedes økologiske produkter er CO2-neutrale fremgår også af en lille film på hjemmesiden, 
som der er link til via "You tube": 
 
https://www.arla.dk/produkter/arlaoko/ 
 
En stemme i filmen oplyser bl.a. følgende: "I Arla har vi valgt at gøre alle vores Arla øko-produkter 
CO-2 neutrale". 
 
Filmen afsluttes således:  
 

 
 
 
 

2. Problem 
 
Hvis alt ovenstående var korrekt i forhold til hvordan det kommunikeres, ville det være fantastisk. 
 
Næsten for godt til at være sandt. 
 
Desværre forholder det sig ikke sådan.  
 
Det er forståeligt, for skulle indklagede frikøbe alle sine økologiske produkter for CO2-belastning, 
ville det ikke mindst økonomisk være en ganske stor udfordring. 
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Det er formentlig derfor, at det kræver lidt ekstra læsning at forstå, hvad det egentlig er, indklagede 
har taget initiativ til. 
 
Af tabellen på indklagedes hjemmeside fremgår, at CO2-belastningen er beregnet på baggrund af 
følgende produkter: 
 

 
 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at økologisk gul ost markedsført af indklagede ikke er omfattet af de 
CO2-kompenserende tiltag. 
 
Gul ost er et af de mest CO2-belastende mælkeprodukter fra malkekøer, jf. følgende link til tabel 
over fødevarers klimaaftryk af Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen og John E. 
Hermansen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug af 11. februar 2016: 
 
https://dca.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foedevarernes_klimaaftryk.pdf 
 
Af tabellen i forskernes arbejde fremgår, at hvor en liter letmælk har en CO2 belastning på 1 kg 
CO2-ækv./kg fødevare, har gul ost 17% en CO2-ækv./kg fødevare på 8,8 og almindelig gul ost 
31% en CO2-ækv./kg fødevare på 9,6. 
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3. Indklagedes gule økologiske oste indgår ikke i CO2 regnskabet 
 
På samme hjemmeside www.arla.dk, som indeholder omtale af den CO2-neutrale økologiske Arla 
serie, markedsføres bl.a. følgende økologiske oste i samme grafiske udtryk som den CO2-neutrale 
Øko-serie: 
 
 
1. ARLA KLOVBORG 
 
https://www.arla.dk/produkter/arla-klovborg/ 
 

 
 
 
2. RIBERHUS 
 
https://www.arla.dk/produkter/riberhus/ 
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Ovenstående indebærer, at selvom indklagede på hjemmesiden og i filmen 
kommunikerer, at indklagedes økologiske mejeriprodukter fra malkekøer er CO2-neutrale, 
så er det rent faktisk kun et mindre udvalg af indklagedes økologiske produkter, der reelt 
er CO2-neutrale, nemlig de mindst CO2-belastende produkter, hvorimod de af 
indklagedes produkter, der er mest CO2-belastende, ikke er er omfattet af CO2-
neutraliteten, uagtet at de markedsføres som økologiske. 
 
 
Måske er det tænkt sådan, at forbrugeren skal forstå, at det kun er de ARLA-produkter, som er 
mærket med det særlige "Arla ØKO ET VALG DU TAGER" -logo, der er omfattet af det CO2-
neutrale tiltag, men rent faktisk er der også ARLA-produkter uden denne mærkning, der er omfattet 
af CO2-neutraliteten, nemlig Økologisk Hytteost 4%, jf. tabellen foran og linket herunder. 
 
https://www.arla.dk/produkter/ost/ 
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For at gøre forvirringen total og endnu mindre gennemskuelig, er det muligt på indklagedes 
hjemmeside under Smør- og blandingsprodukter  
 
https://www.arla.dk/produkter/smor-og-blandingsprodukter/ 
 
at finde følgende sideordnede logoer for diverse af indklagedes brands, for øvrigt i strid med 
reglerne om beskyttelse af benævnelserne for mælk- og mejeriprodukter:  
 
 

  
 
 
 

4. Arla ØKO-ET VALG DU TAGER mærket  
 
Fødevarestyrelsen sendte den 9. juli 2020 en ny mærkningsvejledning i høring. Den nye 
mærkningsvejledning er Margarine Foreningen bekendt endnu ikke publiceret. 
 
Det er i forbindelse med den ovenfor viste mærke-promovering relevant at gøre opmærksom på de 
betænkeligheder, Fødevarestyrelsen rejser til forskellige former for private mærkningsordninger i 
vejledningen: 
 
”Anvendelse af mange forskellige private mærkningsordninger, symboler og certifikater i 
markedsføringen af en fødevare kan skabe uklarhed og forvirring hos forbrugerne om deres 
betydning.”  
 
Efter Margarine Foreningens opfattelse er indklagede med det nye mærke med til at bidrage til 
denne uklarhed og forvirring, ikke mindst når mærket som det fremgår her anvendes ikke som 
oplysning, men som branding. 
 
Forvirringen og uklarheden understreger adressen i denne klage, at anvendelsen af mærket med 
tilhørende promovering vil bibringe forbrugerne den helt igennem urigtige opfattelse, at alle 
indklagedes økologiske produkter fra malkekøer er omfattet af CO2-neutraliteten, jf. tillige 
nedenfor. 
 
 

5. Mærkningsvejledningen 
 
Af afsnit 17.18 om Anprisninger vedrørende miljømæssige og etiske forhold i udkastet til den ny 
vejledning fremgår bl.a. følgende: 
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"I forhold til kravet om klar og ikke forvirrende information, bør det være klart og letforståeligt for 
forbrugerne, hvad der menes med de angivne informationer, herunder hvorvidt de pågældende 
informationer vedrører virksomheden som helhed, en eller flere aktiviteter i virksomheden eller blot 
en eller flere af virksomhedens fødevarer." 
 
I Margarine Foreningen er det vores opfattelse, at indklagede ikke har overholdt ovenstående, idet 
det for en almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger er umuligt 
at gennemskue, at det CO2-neutrale logo på den økologiske ARLA let-mælk, ikke også omfatter 
den økologiske ARLA KLOVBORG ØKOLOGISK. 
 
Det er i øvrigt tillige Margarine Foreningens opfattelse, at følgende udsagn på mælkekartonen 
 
”Vi kompenserer udledningen af drivhusgasser fra ko til bord på dette Arla Øko produkt ved køb af 
CO2 kreditter. Vi har investeret i internationale klimaprojekter med fokus på træplantning og 
skovbevarelse. På mejeriet har vi kompenseret energiforbruget ved køb af oprindelsescertifikater 
fra vind- og biogasprojekter.” 
 
- ikke lever op til kravet om at budskabet skal være klart og letforståeligt. 
 
Jeg henviser herved også til, at programchef i Den grønne Tænketank Concito Michael Minter på 
det sociale medie ”Linkedin” i en debat om indklagedes kampagne bl.a, har anført: ”Nej, mælken er 
ikke klimaneutral. Det er der så godt som ingen fødevarer, der er. Jeg synes ”Klimakompenseret” 
havde været en bedre og mere ærlig mærkning, men kan godt acceptere ”CO2e neutral 
kompenseret med klimakreditter” som et retvisende udsagn.” 
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6738051644145115136/?commentUrn=urn%3
Ali%3Acomment%3A(activity%3A6737728972978716673%2C6738051510707519488) 
 
Margarine Foreningen bemærker tillige, at indklagedes dokumentation for klimabelastningen i ”Arla 
ØKOs LCA (Life Cycle Assesment)” er skrevet på engelsk, hvilket ej heller kan karakteriseres som 
klart og letforståeligt.  
 
Herved overtræder indklagede også Fødevareinformationsforordningens artikel 7 om Fair 
oplysningspraksis, hvoraf det fremgår, at Fødevareinformation skal være korrekt, klar og 
letforståelig for forbrugeren.  
 
 

6. Krav om dokumentation 
 
Et særligt og separat klagepunkt udover overtrædelse af forbuddet mod vildledning, er 
spørgsmålet om dokumentation for CO2-neutraliteten. 
 
Om køb af CO2-kreditter til kompensation for indklagedes CO2-belastende produkter, oplyser 
indklagede på hjemmesiden:  
 
"CO2 neutral 

Hver liter Arla ØKO mælk, vi producerer, udleder i gennemsnit 1,25 kg CO2. Og i perioden 1. 
januar – 31. december 2019 udledte produktionen af alle produkterne i Arla ØKO serien 
sammenlagt 123.128 tons CO2.  
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For at Arla ØKO kan blive CO2e neutral, er vi derfor nødt til at kompensere den resterende CO2 
udledning med klimakreditter. Fra uge 47 i 2020 kompenserer vi for 100 procent af vores CO2e-
udledning på Arla ØKO fra ko til bord ved at investere i skovprojekter, som hjælper med at 
opsuge 123.128 tons CO2e i atmosfæren. På mejerierne har vi desuden kompenseret for 
energiforbruget ved køb af grønne oprindelsescertifikater. 

[] 
 
Arla har investeret i klimaprojekter i Østafrika, Amazonas i Brasilien samt i Indonesien. I Østafrika 
plantes nye træer, og i Indonesien og Amazonas medvirker projekterne til bevarelse af 
regnskoven. Klimakreditterne køber Arla gennem en anerkendt international leverandør, Natural 
Capital Partners 

Alle projekterne er certificerede Verified Carbon Standard, som er blandt de bedste standarder 
inden for klimakompensation. Det betyder, at projekterne lever op til en række anerkendte 
procedurer for klimakompensation, og det er vores garanti for, at CO2-kompensationen har fundet 
sted og gør en forskel for klimaet her og nu. Samtidig har vi valgt projekter, som også har en 
gevinst for lokalbefolkningen, som for eksempel bliver uddannet i skovbrug og biodiversitet. 

Natural Capital Partners monitorerer og rapporterer løbende på projekterne. Ved hvert projekt er 
der tilknyttet en rækkes målsætninger, som projektet overvåges efter, og som sikrer, at 
projektplanen følges og at CO2e-effekterne har fundet sted. 

[] 
 
VI INVESTERER I GRØN ENERGI 

Ud over klimakompensationen i udlandet, kompenserer vi energiforbruget på vores tre store 
friskemælksmejerier i Hobro, Christiansfeld og Slagelse ved at købe oprindelsescertifikater fra 
vind- og biogasprojekter. 

Det fungerer sådan her: 

De tre friskmælksmejerier køber grøn strøm svarende til 100 procent af den energi, som 
mejerierne bruger. Energiforbruget udgør 84% af mejeriernes CO2 udledning. 

Den grønne strøm er købt fra den danske vindmøllepark Lønborg Hede, som er placeret ud for 
Skjern. Vindmølleparken består primært af danskproducerede møller og blev sat i drift i januar 
2018. 

Derudover har vi investeret i certifikater fra Taagholm Biogas, som er et velfungerende 
landmandsejet gårdbiogasanlæg beliggende ved Kassø. Anlægget håndterer i dag op til 350 ton 
biomasse i døgnet og leverer opgraderet biogas direkte til naturgasnettet, via en 7 km gasledning 
med tilslutning på gasnettet. Årligt bliver der produceret ca. 5,5 mio. m3 metan, svarende til ca. 60 
GWh. Biogassen er 2. generation (RED/ISCC). Det betyder, at råmaterialet kun er affald, blandt 
andet gødning og slagteriaffald. 

De sidste 16 procent af mejeriernes CO2 udledning, udlignes gennem klimakompensation. Det 
sker ved, at Arla investerer i bevaring af regnskov i Amazonas i Brasilien og Indonesien og 
plantning af ny skov i Østafrika. Ved at plante, genoprette eller bevare skov, kompenseres CO2 
udledningen, fordi træerne optager og binder CO2 fra atmosfæren." 
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Til ovenstående bemærker Margarine Foreningen: 
 
De af indklagede udvalgte økologiske mejeriprodukter fra malkekøer belaster CO2-regnskabet 
med 123.128 tons CO2, men hertil må, ifølge fremstillingen ovenfor, komme de yderligere 16%, 
som der ikke er kompenseret for i produktionen på mejerierne.  
 
I Margarine Foreningen har vi svært ved at forstå, hvad der er blevet af de sidste 16% på 
mejerierne, som indklagede skal købe aflad for. 
 
Det fremgår desuden heller ikke, hvor meget CO2-belastning disse 16% udgør. 
 
Ovenstående kan umuligt leve op til at informationen til forbrugeren skal være klar og letforståelig. 
 
Margarine Foreningen stiller spørgsmålstegn ved, om reduktionen med biogas fra et biogasanlæg 
kan indgå i indklagedes CO2-regnskab, eftersom denne reduktion må antages også at indgå i 
beregningen fra energileverandøren.  
 
I en anden sag om et tilsvarende problem skrev Michael Minter, Programleder for Fremtidens 
fødevarer i den Grønne Tænketank CONCITO, på det sociale medie ”Linkedin”:  
 
"Ked af at sige det, men det er vildledende markedsføring. Klimaneutral mælk findes ikke. 
Klimaneutrale landbrug, måske... Men hovedparten af Kroghsmindes negative udledning er 
energiproduktion, og hvis den trækkes fra i gårdens klimaregnskab, kan den ikke også trækkes fra 
i klimaregnskabet hos brugeren af energien. Derudover tæller foderindkøb som negativ udledning. 
Hvordan hænger det sammen?" 
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645696131789664256?commentUrn=urn%3A
li%3Acomment%3A%28activity%3A6645696131789664256%2C6645727871073693697%29&repl
yUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A6645696131789664256%2C664597809432903
6800%29   
 
Fødevarestyrelsen opfordres til at søge dette spørgsmål afklaret. 
 
 

7. Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske 
påstande m.v. 
 
Forbrugerombudsmanden har i 2014 udsendt en vejledning om brug af miljømæssige og etiske 
påstande m.v. 
 
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46475/2016-miljmssige-og-etiske-udsagn.pdf 
 
Vejledningen indeholder bl.a. et afsnit 7.3. om påstande om klimaneutralitet og et afsnit 6.4. om 
dokumentation. 
 
Fra vejledningen citeres: 
 
"Herudover vil en erhvervsdrivende kunne indgå i eksempelvis træplantningsprojekter i 
udviklingslande under forudsætning af, at det sker under kontrollerede forhold, således at den 
erhvervsdrivende ved hjælp af en uafhængig instans kan dokumentere kompensationen for 
restudslip på en lige så betryggende måde som ved køb af kvoter eller kreditter". 
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Efter Margarine Foreningens opfattelse opfylder indklagede med den citerede tekst ikke 
Forbrugerombudsmandens krav, idet der ingen dokumentation foreligger på hjemmesiden 
www.arla.dk i forhold til de anførte skovprojekter - udover en angivelse af, hvem indklagede har 
indgået aftaler med. 
 
Ifølge Forbrugerombudsmandens vejledning er det således ikke tilstrækkeligt alene at kunne 
dokumentere egen CO2-belastning, der skal også foreligge dokumentation for hvorledes CO2-
belastningen kompenseres. 
 
Denne dokumentation er totalt fraværende på indklagedes hjemmeside.  
 
I det tidligere nævnte udkast til ny mærkningsvejledning for fødevarer, skriver Fødevarestyrelsen: 
 
”Miljømæssige og etiske informationer, samt informationer vedr. bæredygtighed skal kunne 
dokumenteres. Det gælder både de informationer, der vedrører fødevaren, og informationer om 
virksomheden og dens aktiviteter.”  
 
 
8. Opsummering 
 
Efter Margarine Foreningens opfattelse er indklagedes kampagne ulovlig fordi 
 

1. Den er vildledende, bl.a. fordi budskaberne ikke fremstår klart og let forståeligt. Kampagnen 
er dermed i strid med fødevareinformationsforordningen  
 

2. Indklagedes mærke Arla ØKO ET VALG DU TAGER bidrager selvstændigt til at skabe 
uklarhed og forvirring 
 

3. Dokumentationsmaterialet er mangelfuldt, og kampagnen lever derfor ikke op hverken til 
Forbrugerombudsmandens vejledning eller til Fødevarestyrelsens udkast til 
mærkningsvejledning  

 
På baggrund af ovenstående anmoder Margarine Foreningen Fødevarestyrelsen om omgående at 
nedlægge forbud mod den omfattende, lige nu igangværende kampagne, herunder at forlange 
tilbagekaldelse af de vildledende og dermed ulovligt mærkede produkter. 
 
I relation hertil henvises til Fødevarestyrelsens kontrolvejledning, hvoraf det bl.a. fremgår, at der 
ved valget af sanktion bl.a. skal lægges vægt på overtrædelsens art, omfang, grovhed, 
virksomhedens forhold og om virksomheden har tilsigtet at opnå en berigelse. 
 
Eftersom indklagede er en af Danmarks allerstørste fødevarevirksomheder, der er fuldt i stand til at 
forstå regler og lovgivning, og kampagen gennemføres med stor intensitet til skade både for 
forbrugerne og den fri og lige konkurrence, er der behov for at kampagnen omgående bringes til 
ophør. 
  
En kopi af klagen er sendt til indklagede mf.  
 
F 
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Med venlig hilsen / Best regards 
 
(sign) 
 
Frederik Madsen 
Margarine Foreningen 

 

Bilag 1: Foto af letmæk-karton 

Bilag 2: PDF af www.arla.dk/øko 

Bilag 3: PDF af "KAN MÆLK VÆRE CO2 NEUTRAL?"  


