29.10.2021 
MiljøbevægelsenNOAHogForbrugerrådetTænksklageoverFødevarestyrelsensafgørelser(23.juliog4.
august2021)isagerneomhandlendeArlasmarkedsføringmed”CO2eneutral–kompenseretmed
klimakreditter 


Sagensforløb 
Inovember2020indledteArlaenkampagneforsalgafensærligArlaØko-serieaføkologiskeprodukter,somvar
kompenseretmedklimakreditterogblevmarkedsførtsomCO2eneutral. 
KampagnenpågårstadigpåemballagenafmangeforskelligeafArlasøkologiskemejeriprodukter(mælk,piskefløde,
cremefraiche,kærnemælk,koldskål,yoghurt,skyr,hytteost,smør)samtpåarla.dk,hvorimodreklamevisningpåTV2er
ophørtprimo2021. 
Den30.november2020indgavMargarineforeningenMIFUklageoverkampagnensomværendeistridmed
Fødevareforordningensvildledningsforbud.Yderligerehar23andreforbrugeresidenaugust2020 indgivetklagerover
densammekampagne. 
Den23.juliogden4.august2021meddelteFødevarestyrelsendeforskelligeklagere,atdetvarFødevarestyrelsens
vurderingbaseretpåenhelhedsvurderingafArlasmarkedsføringogdendertilhørendedokumentation,atden
pågældendeanprisningvarioverensstemmelsemedreglerneforfrivilligfødevareinformation,ogatanprisningen
såledesikkeblevansetsomvildledende. 
Henholdsvisden18.ogden19.august2021indbragteNOAHogForbrugerrådetTænksagenforMiljø-og
FødevareklagenævnetogbadomaktindsigtisamtligeklagerindgivettilFødevarestyrelsenog
ForbrugerombudsmandensamtøvrigtmaterialeomfattetafaktindsigtomhandlendedenneArla-kampagne. 
AktindsigtikommunikationenmellemOmbudsmandenogFødevarestyrelsen(12.2.-15.2.2021)giverudtrykforstor
bevågenhedpåproblemstillingerneomkringklimaanprisningeridetoinstanser.VoresklageoverFødevarestyrelsens
afgørelseskalderforogsåsesilysetaf,atvifremadrettetforventerenstigningibrugenafsådanneanprisninger–ogat
vierbekymredeforenfremtidmedøgetvildledningafforbrugere,derikkefremmerløsningerafklimaproblemerne,
mentværtimodfastholderstatusquoogdermedforværrerproblemerne. 


Retsgrundlag 
Fødevarestyrelsenanførersombegrundelseforafvisningafklagerne,atdeharforholdtsigtilfølgendetreelementer: 
1.
2.
3.

Hvorvidtanprisningen”CO2eneutral,kompenseretmedklimakreditter”ervildledende,herunderklarog
forståeligforenalmindeligoplyst,rimeligopmærksomogvelunderrettetgennemsnitsforbruger 
Hvorvidtdetertydeligt,hvilkeprodukter,dereromfattetafdenpågældendeanprisning 
HvorvidtdererdokumentationforkompensationafCO2ebelastningen. 


IFødevarestyrelsenssvartilMIFU(J.nr.2020-21-400-07305)gørdeyderligereklart,atafgørelsenerbaseretpå
Fødevareinformationsforordningenartikel36stk.2ogartikel7,daanprisningen”CO2eneutral,kompenseretmed
klimakreditter”ansessomfrivilligfødevareinformation.Kriterierneidisseregleruddybespåfølgendevisiafgørelsen: 
●
●
●
●
●
●

Fødevareinformation,somgivespåfrivilligtgrundlag,måikkeværeegnettilatvildlede,jf.artikel36,stk2. 
Informationerneskalværeklare,jf.artikel7. 
Informationernemåikkeværeforvirrendeforforbrugerne,jf.artikel7. 
Informationerneskalkunnedokumenteresmedrelevantevidenskabeligeoplysninger,jf.artikel7. 
Informationernemåikkeværeafensådanart,atdevildleder,medhensyntilf.eks.fødevarensbeskaffenhed,
egenskaber,fremstillings-ellerfrembringelsesmåde,jf.artikel7. 
Informationernemåikkeværeafensådanart,atdevildledervedattillæggedenpågældendefødevare
virkningerelleregenskaber,somdenikkeharellervedatgiveindtrykaf,atdenpågældendefødevarehar
særligeegenskaber,nårallelignendefødevarerharsammeegenskaber,jf.artikel7. 
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Overblikoverklagenshovedpointer 
IvoresklagevilvipunktforpunktforholdeostildesammetreelementersomiFødevarestyrelsensafgørelse,deri
storetræksvarertildetrehovedpunkteridenoprindeligeklagefraMIFU. 
Devigtigstepointerogargumenterfravoresklageerherundersamletietresuméoguddybesyderligereidefølgende
afsnit: 
●

●

●

●

●

Anprisningenervildledende,ogbudskaberneomkompensationfremstårikkeklartogletforståelig.Ingen
fødevarererklimaneutrale,ogArlasanprisninggiverforbrugerenenopfattelseaf,atforbrugetafdette
produktingenbetydningharforforbrugerensklimaaftryk.Fødevarestyrelsenbørikkeacceptereatbegrebet
CO2-neutralbrugespåfødevarer-hellerikkehvisderkompenseresforklimabelastningen.Derudovererdeti
detkonkretetilfældeenheltessentielinformationatneutraliteteneropnåetvedkøbafklimakreditter.Afden
grundbørinformationomatneutraliteteneropnåetvedkompensationsomminimumværesamme
skriftstørrelseog-farvesom“CO2eneutral”. 
Anprisningentillæggerproduktetensærligegenskab,somdenikkehar.DeterkunenvisandelafArlas
samledeproduktionaføkologiskeproduktersomklimakompenseres,menklimakreditternekøbespå
virksomhedsniveau.Deterderformegetabstraktogsværtforståeligtforforbrugeren,hvordandenøkologiske
mælkfraArlaØKO-produkterskullehaveandreegenskaberenddeandreøkologiskemejeriprodukterfra
sammeproducent. 
SkelnenmellemArlasproduktserier,brandsogsub-brandseruklar.S ondringenmellemArlaØKOog
økologiskersåsubtil,atviefterspørgeryderligereargumentationfraFødevarestyrelseniforholdtil
Fødevarestyrelsensvurderingaf,atproduktseriensafgrænsningerklarogletforståelig.Deter
uigennemskueligtforforbrugeren,atdetkunerendelafArlasøkologiskeproduktersomer
klimakompenseret,dadertilmedbenyttessammenligneligegrafiskefremstillingerpåtværsafArlas
produktserier.DetteunderstøttesafenuvildiganalysefraanalysebureauetA&BAnalysesomvarmedsendt
denoprindeligeklagefraMIFU.BeklageligvisforholderFødevarestyrelsensigikketildisseanalyseresultateri
deresvurdering. 
DokumentationenforArlasudledningerermuligvistilstrækkelig,mendenerikkeletforståeligfor
forbrugeren.D
 en46siderlangeogengelsksprogedevidenskabeligerapport,somdokumentererhvormeget
CO2,derudledes,erindvikletatlæseogsværatforståfordenalmindeligeforbruger. 
Denvidenskabeligedokumentationfor,hvormegetArlakompensererermangelfuld,ogvierikkeenigei
Fødevarestyrelsensvurderingafatdetelektroniske”certifikat”ertilstrækkeligt. 

Desudenvilvipointere,atvifinderdetmangelfuldtatFødevarestyrelsensafgørelseikketagerhøjdeforTV2-reklamen
idereshelhedsbetragtningaf,hvordanArlaskampagne”CO2eneutral,kompenseretmedklimakreditter”bibringer
forbrugerentildenvildledendeopfattelse,atalleArlasøkologiskeproduktererklimakompenseret.Dennereklamefilm
erendelafklagenfraMIFUogerdesudenindgivetsomsærskiltklagetilRadio-ogTV-Nævnet.Viefterspørger
behandlingafdenneiFødevarestyrelsensafgørelse. 


Ad1:Hvorvidtanprisningen”CO2eneutral,kompenseretmedklimakreditter”er
vildledende,herunderklarogforståelig 

Fødevarestyrelsensvurdering:Anprisningenerklarogletforståelig 
Fødevarestyrelsenskriver,atdevurderer,atArlasanprisningerklarogletforståeligforenalmindeligtoplyst,rimeligt
opmærksomogvelunderrettetgennemsnitsforbruger.Begrundelsenherforerat: 
●
●

Oplysningerneom,atCO2eneutraliteteneropnåetvedhjælpafklimakreditter,eranførtklartogtydeligtogi
sammesynsfeltsomoplysningerneom,atproduktserienerCO2eneutral. 
Endvidereerdetpåproduktemballagenforklaret,hvaddermenesmed”kompenseretmedklimakreditter”,
herunder,atArlaklimakompenserervedatinvestereiinternationaleklimaprojektermedfokuspå
træplantningogskovbevarelse. 
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●

Deterligeledespåproduktemballagenbeskrevet,atArlasmejerierkompensererenergiforbrugetvedkøbaf
oprindelsescertifikaterfravind-ogbiogasprojekter. 


NOAHogFBRT’svurdering:Anprisningenervildledende,idetmælkikkekanværeCO2eneutral 
OverordnetfindervidetproblematiskatFødevarestyrelsenaccepterer,atbetegnelsenCO2neutral(ellerCO2e
neutral)overhovedetkansættespåmejeriprodukter.VimenerikkeatordsomklimaneutralogCO2neutraler
retvisendeatbruge,nårderharfundetklimakompensationsted.Detervildledendeforforbrugeren,atfødevarer
kaldesfor”klimaneutrale”ellertilsvarende,dadetgiverindtrykaf,atderintetklimaaftrykerforfødevaren. 
Deterensærskiltproblematik,atenkeltprodukteranprisespådennemådesammenlignetmedmarkedsføringpå
virksomhedsniveau,daneutralitetenopnåetvedklimakreditterhenvisertiletmereoverordnetklimaregnskabi
virksomhedenpåtværsafproduktionogadskilligeprodukter. 
DerudoverkanviikketilslutteosFødevarestyrelsensvurderingaf,at”o
 plysningerneom,atCO2eneutralitetener
opnåetvedhjælpafklimakreditter,eranførtklartogtydeligt”.Denalmindeligeforbrugervilnæppelæsemereend
det,derstårførstogmeddestørsteogtydeligstebogstaver(nemligCO2eneutral).Vianserdetderforikkesom
tilstrækkeligt,atoplysningen”kompenseretmedklimakreditter”står”isammesynsfeltsomoplysningerneom,at
produktserienerCO2eneutral”( jfr.reklamefotoherunderindsendtafenafdeindividuelleklagere(J.nr.
2021-21-400-08187) 


UdtrykketCO2eneutralgiveranledningtilenopfattelseaf,atdetteproduktkankonsumeresiuanedemængder
eftersomdetingeneffektefterladerpåvoresklima.Deterenmegetuhensigtsmæssigmisforståelse.Atneutraliteten
eropnåetvedkøbafklimakredittererderforheltessentielinformation,ogdeterderforvildledende,atdenne
informationikkesomminimumstårmedsammeskriftstørrelseoghelstindenordlydenomneutralitet.Ordlydenom
”CO2eneutralitet”kanunderingenomstændighederståalene-altsåuden,atdersamtidigoplyses,atdener
“opnået”gennemklimakreditter.Derimodkunnemansagtenshaveskrevet“kompenseretmedklimakreditter”alene-
altsåudenatskriveCO2neutral/CO2eneutral. 
Idenforbindelsevilvigøreopmærksompå,atArlaisitPartsindlæg2skriverat:“[...]miljømæssigepåstandei
øjeblikketeretområde,derharudvikletsighurtigereenddeofficiellevejledningerharkunnetfølgemed.Deter
såledesforeksempelikkemuligtforenvirksomhedatlæseudafhverkenFødevareinformationsordningen,
MarkedsføringslovenellerFO-vejledningenommanskalbrugebetegnelsen“Klimakompenseret”,“Klimaneutral”eller
“CO2eneutral-kompenseretmedklimakreditter”,nårmansomvirksomhedgernevilmarkedsføresigpåenreelog
troværdigmådeoverforforbrugerne”.Deterheltuforståeligt,atFødevarestyrelsenøjensynligtharaccepteretdenne
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argumentationfraArlassidetilatmene,atbrugenafbetegnelsenCO2neutralikkeervildledende.Detmåværehævet
overenhvertvivl,atArlanetopharvalgtdennebetegnelse,fordidenneordlyd“sælgerbedst”. 
Vivilhenledeopmærksomhedenpå,atde23forbrugerklager(udoverMIFU)ogsåalleomhandlernetopdettepunkt–
altsåatmansomforbrugerfåropfattelsenaf,atmejeriprodukteterCO2-neutraltogdermedklimaneutralt–ogat
detteoplevessomurimeligtogvildledende.Dererosbekendtikketidligereeksemplerpåmarkedsføringaffødevarer,
somharførttiletlignendeantalforbrugerklager,hvilketisigselveretsignalom,atdennemarkedsføringikke
”fremstårklarogforståeligforenalmindeligoplyst,rimeligopmærksomogvelunderrettetgennemsnitsforbruger”,
somFødevarestyrelsenellershævder.Dertilkommer,atinformationenpræsenterespåenmåde,derutvivlsomtvil
blivemisforståetafmindrevelunderrettedeforbrugere–ogdisseforbrugereharogsårettilikkeatbliveforførttilat
tro,atderesmælkerCO2-neutral. 
Tilspørgsmålet“HvadvildugernehaveudafklagernetilForbrugerombudsmanden?”svarerenafklagerne
(sagsnummer2021-21-400-08187)):“AtArlafårforbudmodatmarkedsføreetproduktsomCO2-neutralt,nårdet
overhovedetikkeerdet.EnflyrejseerjohellerikkeCO2-neutral,selvomluftselskabetloveratkøbeklimakreditter,der
modsvarerudledningen”.Sammelogikudtrykkerenandenklager(sagsnummer2021-21-400-08176):”Køereraltsåi
sigselvmedtilatøgedenglobaleopvarmningogdetantalkøer,sommælkeproduktionenkræver,erdermedikke
nogetmankankaldeCO2-neutrale”. 
Deteretgennemgåendepunktideflesteforbrugerklager,atdeterurimeligtatmejeriprodukterkommertilatfremstå
mereklimavenligeendplanteprodukter.Enklager(sagsnummer2021-21-400-09204)påpegereksempelvis,atArlaselv
pådereshjemmesideskriver,atmælkikkeerCO2-neutralogatalleplantedrikkeudledermindreCO2ogspørger
“hvordankandesåmarkedsføredetsomCO2-neutralt?”.Sammeforbrugerskriverikommunikationmed
Fødevarestyrelsen(efterFødevarestyrelsensafvisningafklagen23.7.2021):“Deterjofalskinformationogdermed
falskmarkedsføring.Deharselvgåetmegetstriksopiklokkeklarmarkedsføringogmenteplantedrikkeikkemåtte
heddemælkognuhedderdealleDRIK,fordementenemligdetvarmisledendemarkedsføringogdefikmedhold.De
sammereglerskaldaogsågældedem?” 
DisseheltrigtigeogvigtigeobservationerburdeFødevarestyrelsenhaveforholdtsigtilisvarenetilklagerne.De
afspejleratdetbudskab,forbrugerenopfatter,er:“CO2-neutral”. 
NOAHogFBRT’svurdering:Budskaberneomkompensationfremstårikkeklartogletforståeligt 
Vieruenigei,atdetertilstrækkeligtatderpåproduktemballagener”f orklaret,hvaddermenesmed”kompenseret
medklimakreditter”,herunder,atArlaklimakompenserervedatinvestereiinternationaleklimaprojektermedfokuspå
træplantningogskovbevarelse”.Fordetførsteerdetigenenforklaring,derpåemballagenerplaceretogskrevetpå
enmådesomdenalmindeligeforbrugernæppelæser-ellermåskeharsværtvedatlæse.( jfr.scanningaf
mælkekartonherunder). 
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Fordetandeterdethøjsttvivlsomt,omdenalmindeligeforbrugerforstår.hvadklimakompensationindebærer,
ligesomdenokhellerikkeved,ate’etiCO2eneutralerenomregningsfaktorfordedrivhusgasser,derskal
kompenseresfor,nemligudledningerafCO2,lattergasogikkemindstdenstærktklimaskadeligedrivhusgasmetan.  
Vierkender,atdetidagertilladtforvirksomhederatbrugeklimakompensationviasådanneprojekter,menvivil
anfægteatdeterlovligtatmarkedsføresådannekompenseredeproduktersom”CO2eneutrale”,idetdetgiver
forbrugerenmisvisendeindtrykaf,atderingenklimamæssigskadeerforbundetmedproduktionogforbrugaf
produktet. 

NOAHogFBRT’svurdering:Anprisningentillæggerproduktetensærligegenskab,somdenikkehar 
Fødevarestyrelsenlæggerafgørendevægtpåordlydenfraselvemejeriemballagen”pådetteArlaØKOprodukt”,ideres
argumentationfor,atdenmiljømæssigepåstandspecifiktvedrørerdetpågældendeprodukt. 
Problemeterimidlertid,atArlakunkompensererforenandelafderesøkologiskemælkogikkealArlasindvejede
økologiskemælk.Derklimakompensereskunfordenandel,sommarkedsføresunderArlaØKO,menikkeden
økologiskemælksombenyttestilosteogandremejeriprodukterunderArlasandresub-brands.Arlaselvoplyseri
partsindlæg3( j.nr.2020-21-400-07305),atdekompensererformereend70%afderesøkologiskeprodukter,nårde
opgørdetikgfærdigproduceredeprodukter.Hvisdenneberegningderimodistedetlavespåandelenafdenindvejede
økologiskemælkvilbilledetværeetandetogandelenmarkantmindre,mendetoplyserArlaikkeipartsindlægget.
Mangeafdeøkologiskeprodukter,somikkeklimakompenseres,ernemligoste-ogdergårmangelitermælktil1kg
færdigproduceretost.Viharikkedetilgængeligetaltilatkunneforetagedenneberegning,menmener,atArlaburde
væretransparenteomkring,hvormangeliterøkologiskmælksomklimakompenseresudafdentotalemængde
indvejetøkologiskmælkiDanmark.Somminimumburdedettefremgåiderespartsindlæg3,hvordeafviserMIFUs
beregningafdette,somlødpå10%. 
Vibetvivler,atdetfornuværendeermuligtatvurdere,omdetpræcistermælkenidenspecifikkeemballage,derer
kompenseret,elleromdeterdenmælk,dererbrugttilenøkologiskostellerethelttredjeøkologiskArla-produkt,der
erCO2ekompenseret.Derforbørdetpåkræves,atArlakandokumentereenformforsærligprocedureforadskillelse
ogsporbarhedafdenproduceredeøkologiskemælk,sombenyttestildenklimakompenseredeArlaØKO-serie.Dette
ermedtilatunderstrege,hvorabstraktmanblivernødttilatbetragteklimakompensationog-kreditter,nårdet
anprisessomenegenskabveddetenkelteprodukt,selvomdeternoget,somindkøbespåvirksomhedsniveau. 
Vivurdererderfor,atanprisningeneristridmedartikel7,atfødevareinformationikkemåværeafensådanart,atden
vildledervedattillæggedenpågældendefødevarevirkningerelleregenskaber,somdenikkeharellervedatgive
indtrykaf,atdenpågældendefødevareharsærligeegenskaber,nårallelignendefødevarerharsammeegenskaber. 
Eftersomdetervirksomheden(Arla)derindkøberklimakreditter,harmælkenidetkonkreteArlaØKO-produktikke
særligeklimaegenskabersammenlignetmedandreøkologiskemejeriprodukterfrasammevirksomhed.Dettevilihvert
faldværevanskeligtatpåviseogdokumentere. 



Ad2:Hvorvidtdetertydeligt,hvilkeprodukter,dereromfattetafdenpågældende
anprisning, 

Fødevarestyrelsensvurdering:afgrænsningenerklarogletforståelig 
DeterFødevarestyrelsensvurdering,atdeterklartogletforståeligtforforbrugerne,atanprisningenomCO2e
neutralitet,kompenseretmedklimakreditter,udelukkendeomhandlerprodukteriArlaØKOproduktserienogikkealle
Arlasøkologiskeprodukter,idetderpåArlaØKOprodukternetydeligterangivet”vikompensererudledningen 
afdrivhusgasserfrakotilbordpådetteArlaØKOprodukt.”

IforholdtilhjemmesidenerdetligeledesFødevarestyrelsensvurdering,atdetklartpåhjemmesidenwww.arla.dk
fremgår,hvilkeprodukter,dererendelafArlaØKOproduktserienogdermedomfattetafanprisningen”CO2eneutral,
kompenseretmedklimakreditter.” 
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NOAHogFBRT’svurdering:UklarsammenblandingafArlasproduktserier,brandsogsub-brands 
ViefterspørgerdokumentationelleryderligerebegrundelseforFødevarestyrelsensvurderingaf,atdeterklartoglet
forståeligtforforbrugeren,atanprisningenomCO2eneutralitet,kompenseretmedklimakreditter,udelukkende
omhandlerprodukteriArlaØKO-produktserien.Detteanservisommangelfuldt. 
Detvilværeheltuklartforforbrugere,derharsetArlasreklamer,atdetikkeeralleArlasøkologiskeprodukter,derer
klimakompenserede,menkundem,derlanceresunderArlaØKO(sometsåkaldt”Sub-Brand”).Mankaneksempelvis
købeøkologiskA38fraArla,derikkeerklimakompenseret,mennårforbrugere(derværdsætterCO2neutralitet)én
gangharkøbtetklimakompenseretArlaØKOprodukt,såvilmangeafdesammeforbrugereutvivlsomtforbindealle
økologiskeprodukterfraArlameddenegenskab.Forbrugerekanikkeforventesatforholdesigtilnogetsåabstrakt
som”Sub-Brands”,derdefineresogafgrænsesafdenenkeltevirksomhed. 
Sondringenmellem”ArlaØko”og”Økologisk”måansesforatværesåsubtil,atselvenalmindeligtoplyst,rimeligt
opmærksomogvelunderrettetgennemsnitsforbruger,derkommerindpåArlashjemmesideogpræsenteresfor
nedenståendeproduktoversigt,vilværelostiforholdtilatforståforskellenpådetokategorier: 


Desudenfremgårfølgende,hvisforbrugerenhartrykketpå”ArlaØko”ogikkepå”Økologi”: 
”VoresarbejdemedatnedbringevoresCO2eudledningvedatgennemføreenergieffektiviserendetiltagbl.a.i
produktionenpåmejeriet,pågårdenogitransportenharaltsåbragtosetlangtstykke,menikkeimål.Derforharvi
valgtathandlenuogg
 øreArlaØKOmælkogandreArlaØKOmejeriprodukterCO2e-neutrale.[]”( Vores
fremhævning). 
Vedalmindeliggennemlæsningoplyserdetciterede,atArlasøkologiskemejeriproduktererCO2ekompenseret.Kun
vedsærdelestekstnærlæsningskalforbrugerenforstå,at”andreArlaØKOmejeriprodukter”erbegrænsettilkunat
omfattedeArlamejeriprodukter,derbærerdetsærligeArlaØKO-mærke. 
Hvadangårreklamefilmen,somblevvistpåTV2ifleremånederefterproduktlanceringen,ligesomdenfremdelesvises
påarla.dk,såafsluttesfilmenmedetbudskab,derklartefterladerdetindtryk,atdeteralleArlasøkologiskeprodukter,
dererCO2ekompenseret. 
Billedetherunderviserdegrafiskeelementerpåarla.dksomvises,nårfilmenslutter: 
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PådensammehjemmesidepræsenteresimidlertidsompåvistafMIFUogsåandreøkologiskeArla-produktermed
fuldstændigsammegrafiske”ArlaØKOsky”-opsætning(dethvideområdetegnetsomenskyomkringteksten“Arla
ØKO)somdenCO2ekompenseredemælk(sefølgendebillede).Detteskaberalmindeligforvirringogvildleder
forbrugerentilatassociereproduktetmedArlaØKOsub-brandet. 


IforbindelsemedklagesagentilFødevarestyrelsenanmodedeMIFUanalysebureauetA&BAnalyseomatundersøge
reklamefilmensbetydningirelationtilvurderingaf,omforbrugerneforstod,atdetkunerdesærligeCO2emærkede
produkter,dererklimakompenseret.Viundrerosoverogfinderdetmangelfuldt,atFødevarestyrelsennegligerer
denneundersøgelseideresvurdering. 
Undersøgelsenblevgennemførtiuge21/2020blandt1.015deltagere. 
Herafblev550personer,efterathavesetreklamefilmen,vistenkartonøkologiskArlamælkmedArlaslogoiensky
medordene"ØKO",menu
 denpåskriftomCO2eneutralitet,ogspurgt,omdetvarderesindtryk,atproduktetvar
omfattetafCO2ekompensationen.Tildetsvarede76,9%afdeadspurgteJAog23,1%NEJ. 
Deresterende465personerblev,efterathavesetreklamefilmen,vistenemballagemedøkologiskArlaKlovborgost
medArlaslogou
 denskyenmedordene"ØKO",ogu
 denpåskriftomCO2eneutralitet,ogspurgt,omdetvarderes
indtryk,atproduktetvaromfattetafklimakompensationen.Tildetsvarede68,7%afdeadspurgteJAog31,3%NEJ 
Analysebureauetskonklusionvar,at"r eklamefilmenharnæstensammeevnetilatspredeindtrykketafkompensation
tilprodukter,derfaktiskIKKEerindbefattet–somtildeØKO-produkter,derer." 
IetbrevtilFødevarestyrelsenaf11.januar2021kritiseredeArlavaliditetenafundersøgelsen,meddetprimære
argument,atdenfremvisteArlaØKOmælkvarenældreversion,hvorforderikkevarenpåskriftomCO2eneutralitet. 
Dennekritikkanvitildelsgodtfølge.IsåfalddennyeversionafmælkekartonenvarbenyttetmedenpåskriftomCO2
neutralitet,erdetrimeligtatantageatflereend76,9%havdesvaretjatilomdetvarderesindtryk,atproduktetvar
omfattetafCO2ekompensationen.Menselvhvisdettevartilfældet,underkenderdetikke,athele68,7%erafden
forkerteopfattelse,atetøkologiskArla-produktsomikkeerendelafArlaØKO,eromfattetafklimakompensation. 
DerforskriveranalysebureauetogsåsomsvarpåArlasklageoverundersøgelsensvaliditet(Klagesagensbilag18): 
”Arlakanprøveatundslåsigogråbehøjt.Menuansethvaddeundskyldersigmed,såerdetetfaktum,at68,7%
udsættesforfalskreklame.Problemeterjoikkeomforbrugerneefterreklamefilmengårnedisupermarkedetogleder
efterenmælkfraArlaØKO,hvordersågivesenklarbeskedpåemballagenom,atdennemælkerklimakompenseret.
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Problemeter,atdegårnedisupermarkedetogkøberenøkologiskKlovborgoggårhjemmeddenunderarmeniden
fejlagtigetro,atdeligehargjortnogetgodtforklimaet…” 
HverkenArlaellerFødevarestyrelsenharfremlagtmateriale,dersandsynliggørellerdokumenterer,atforbrugerneikke
forveksler”ArlaØko”med”Arlaøkologisk”.DerimodskriverArlaibrevettilFødevarestyrelsenaf11.januar2021:  
”Disseprodukter[KlovborgogRiberhusostene]bærerikkelogoetmeddenhvideskyogteksten”ArlaØko–etvalgdu
tager”,og”engennemsnitsforbrugerforventeshellerikkeatforbindedisseproduktermeddekonkretemiljømæssige
claimsanførtpåArlaØKOproduktserien.”Arlafremlæggeringenformfordokumentationfordennepåstand,men
oplyserblot,atforbrugerneikkeforventesatblivevildledt.(Voresfremhævning).DesudenbærerKlovborg-osten( jf
billedetovenfor)netopsky-grafikken! 
Arlaharefterfølgende(iuge82021iforbindelsemedderesPartsindlæg3)selvgennemførtenforbrugerundersøgelse
gennemanalysebureauetKantarA/S.Denneundersøgelseerenmultiple-choiceundersøgelse,somviansersom
værdiløs,idetdetnæstenerumuligtforrespondenterneatvælge“forkert”iforholdtildesvarArlagernevilhave.
Arlasundersøgelseermåskenok,somArlaselvskriverforetagetaf“detinternationaltanerkendteanalyse-og
mediebureauKantarA/S“,mendetændrerikkepå,atundersøgelsenerpåetubehjælpeligtlavtniveauog
manipulerende.VihåberikkedenneundersøgelseharværetmedvirkendetilFødevarestyrelsenskonklusionom,at
denudfraethelhedsindtrykvurderer,atforbrugernekanskelnemellem“ArlaØko”og“ArlaØkologisk”.Menviveddet
ikke,fordiFødevarestyrelsen,somtidligereskrevet,ikkebegrunderderesvurdering. 
NOAHogFBRT’svurdering:ForvirrendeatkonkreteproduktertagesudØKO-serienibm.klimakompensering 
Deterrelevantatnævne,atArlaØKO-serientidligereharomfattetoste-dogindenserienbegyndteatblive
markedsførtsomCO2e-neutral.Dettebidragertil,atforbrugereneventueltharenforventningom,atderogsåeroste
mediproduktserien,ogderkanderforopståenmisforståelse. 
Desudenerdetbemærkelsesværdigt,atnetoposteertagetudafØKO-serien,efteratdenerblevetkompenseretmed
klimakreditter,idetderskalanvendesmangekgmælkfiratfremstilleetkgost.Osteerderfordemestklimabelastende
mejeriprodukter,hvorfordetkræverlangtflereklimakreditteratopnådensåkaldteneutralitetpåetkgostendpået
kgmælk.IArlaspartsindlæg3,gørArlaetstortnummerudaf,at“bevise”,atMIFUsklageerheltforkertmedhensyn
tildetal,MIFUanvendervedrørendeandelenafprodukter,dererklimakompenseredeiforholdtildensamlede
mængdeindvejetøkologiskmælk.IpartsindlæggetfortierArlaheltogholdentdetfaktum,atdererstorforskelpå“kg
indvejetmælk”og“kgsolgteprodukter”;deskriveripartsindlæggetudelukkendeom“kgsolgteprodukter.isamme
partsindlæg skriverdemedegneordat”Arla®ØKOproduktserienerArlasspydspids,nårdetkommertiløkologii
Danmark.”Derforhavdedetværetrelevant,atFødevarestyrelsenhavdebedtArlauddybe,hvorforderikkeeroste
medidenneserie. 
NedenforsesdokumentationforatArlaomtalerØKOostepåderesfacebookprofil(2016): 
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Ad3:HvorvidtdererdokumentationforkompensationafCO2e-belastningen 
Fødevarestyrelsensvurdering:klimaregnskabeterklartogforbrugerenkanfindedenødvendigedetaljer 
DeterFødevarestyrelsensvurdering,atdetfremstårklartforforbrugeren,hvorstortdetsamledeklimaaftrykfor
ØKO-seriener,atproduktseriensklimaaftrykerkompenseret,atdetteskerviakøbafklimakreditterfrainternationale
kompensationsprojekterogdanskeoprindelsescertifikaterforgrønenergi,oghvorforbrugerenkanfåfleredetaljerom
kompensationen. 

NOAHogFBRT’svurdering:DokumentationenforudledningerknyttettilmejeriprodukterneiØKO-serienermuligvis
tilstrækkelig,mendenerikkeletforståeligforforbrugeren. 
SomdetogsåfremgårafFødevarestyrelsensafgørelse,erdertoforholdiforbindelsemedklimamæssigeanprisninger,
derskaldokumenteres: 
1) HvormegetCO2derudledes 
2) Hvormegetderkompenseres 
Iforholdtil.punkt1stillerNOAHogFRBTsigikkeuenigeiFødevarestyrelsenafgørelseom,atArlai
livscyklusanalyserapporten(udarbejdetafRISE)påarla.dkunderArlaØKOdokumentererhvormegetCO2e,den
CO2e-kompenseredeøkologiskeproduktionudleder.Deterdogvoresogdenalmindeligeforbrugersforventning,at
deriforbindelsemedFødevarestyrelsenskontrolafdokumentationforklimaanprisningerertilstrækkelige
videnskabeligeogfagligekompetencertilrådighedtilatkunnevurderesådandokumentation.Detervanskeligtforos
atafgøreomdetteertilfældetidennesag. 
Detprimæreproblemmedrapportenerivoresoptikdenslængdepå46siderogatdenerstærktkompliceretatlæse.
Detøgerikkelæsevenligheden,atdenerpåengelsk,menselvomdenvaraffattetpådansk,erdetvoresopfattelse,at
enalmindeligoplyst,rimeligopmærksomogvelunderrettetgennemsnitsforbruger,vilhavesværtvedatfådet
nødvendigeudbytteafrapporten,dererfyldtmedfagudtryk,forkortelseroghenvisninger. 
IdennyeMærkningsvejledning,somudkomindenFødevarestyrelsentrafafgørelse,ertilføjetetafsnitom
miljømæssigeogetiskeforhold.Heraffremgår,atdokumentationenskalanskueliggøresforforbrugerneklartoglet
forståeligt.UansetomRISE’sanalyseaf ArlaØKOietlivscyklusperspektiverkorrekt,menerviikke,atArlaharopfyldt
kravetom,atdenskalvære”klar”og”letforståelig”. 
NOAHogFBRT’svurdering:Denvidenskabeligedokumentationfor,hvormegetArlakompensererermangelfuld 
Fødevarestyrelsenskriveriafgørelsen:”A
 rladokumentererdereskøbafklimakreditternefrainternationale
kompensationsprojektermedfokuspåtræplantningogskovbevarelseiformafetcertifikatfordensamlede
kompensationherfra.DeterFødevarestyrelsensvurdering,atdermeddetomtaltecertifikat,erfremlagt
dokumentationfor,atkompensationendækkerdetsamledeudslipfraArlaØKOproduktseriensomoplysti
livscyklusanalyserapportenfra2019.Arlaharitillæghertilkøbtdanskeoprindelsescertifikaterforvind-og
biogasenergiijuli2020.NårArlaharkøbtrettentildisseoprindelsescertifikater,erdeberettigettilatanvendedissei
deresregnskab.” 
Somviforstårdenneudlægning,erdetFødevarestyrelsensopfattelse,atdokumentationenfor,hvordanoghvormeget
derkompenseres,kanklaresvedatsætteet”certifikat”påhjemmesiden.Detomtaltecertifikatserpåarla.dksådan
ud: 
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Iartikel36iFødevareinformationsforordningenomfrivilligfødevareinformation,stårfølgende: 
”Fødevareinformation,dergivespåfrivilligtgrundlag,skalopfyldefølgendekrav: 
a) denmåikkevildledeforbrugeren,jf.artikel7 
b) denmåikkeværeuklarellerforvirrendeforforbrugeren 
c) denskaligivetfaldb
 yggepårelevantevidenskabeligeoplysninger”(voresfremhævning) 
Ordet”videnskabelig”erikkenærmeredefineretiforordningen,menhvorselvelivscyklusanalyserapportenkananses
som”videnskabeligeoplysninger”,stillervispørgsmålstegnved,omdetviste”certifikat”kanbetragtessom”relevante
videnskabeligeoplysninger”.Osbekendterderingenformfordokumentationforfxhvordankompensationener
udregnet,hvordandenkontrolleresoghvilkeusikkerhederdermåttevære.Ihvertfalderdenneinformationikke
tilgængeligforforbrugeren. 
EnafforbrugerklagerneharforsøgtatfåoplysningerfraArla(sagsnummer2021-21-400-09207).Påspørgsmålet:
“Hvadharvirksomhedensvaret?”harklagerensvaret:“Deharintetregnskabatpåvise”.Enandenforbruger,som
svarerjatilathaveværetikontaktmedvirksomheden(sagsnummer2021-21-400-09204),besvarerspørgsmålet“Hvad
harvirksomhedensvaret?”således:”DesletterdaallekritiskekommentarerpåområdetpåderesFacebook”.Deto
svarstårikontrasttilFødevarestyrelsenopfattelseat,atforbrugernekanfådeoplysninger,deønsker. 
Derer adskilligeproblematikkervedanvendelsenafklimakompensation,isærnårkompensationenfinderstediandre
lande,idettræplantningogskovbevarelse–betaltgennemklimakompensation–sjældentertilgavnfor
lokalbefolkninger,mentværtimodofteertilstorskadefordem.Træplantningogskovbevarelseklingermegetpositivt,
menselvhvisderreeltskulleværeenklimagevinst,såerderingensikkerhedfor,atdenikkebådetællesiArlas
regnskabogidetlandhvorskovenerbevaretellertræerneerplantet. 
Idenforbindelse,vilvihenvisetiletnotatfraKlima-ogOmstillingsrådet(2021)“Klimakompensation-muligheder,
faldgruberogalternativer”,derbl.a.gøropmærksompåat:“Særligtskovbevarelses-ellertræplantningsprojekteridet
globaleSyderentvivlsombasisforklimakompensationpga.v anskelighedermedatdemonstrereadditionalitetog
risikoforlækageoggenudslipafkulstoftilatmosfæren.Dertilmedførerdenneslagsprojektermegetoftenegative
socialekonsekvenserforfattigemenneskeridelandområderhvordefindersted”(voresunderstregninger). Deter
netopsådanneprojekter,ArlainvestereriUganda,IndonesienogBrasilien.Såmegetdestomereerdetkritisabelt,at
Fødevarestyrelsenblotacceptererdetovenforviste“certifikat”somdokumentation. 
Enklager(sagsnummer2021-21-400-09207)påpegede,at“ForskerefraKøbenhavnsUniversitetsInstitutfor
Geovidenskabharudtalt,atmanikkebarekanlaveetsamletregnestykkefor,hvormegetmanforeksempeludlederaf
fossilebrændstofferoghvormegetmankompensererfordenudledning,derer,vedatplantenyetræer.” 
Flereafforbrugerklagerneharogsåhenvisttil,atdervedklimakompensationviaskovprojekterikketageshensyntil
tidsperspektivet.F.eks.skrivere
 nklager(sagsnummer2021-21-400-08190)omtidsperspektivet,oghvorfordeter
vildledendeatkaldeetprojektforCO2-neutralt,nårs kovprojekterskalkompensereforudledninger:“D
 etskyldes
atskovprojekterkunlangsomtoptagerCO2overmangeår(hvistræernedaikkebliverfældetellergårtilien
skovbrandinden)ogderforikkekansigesatudlignedrivhusgasser,derudledesidag.”Desammetankerliggerbag
følgendecitatiforbrugerklage( sagsnummer2021-21-400-08189): ”DernæstbenytterArlasigafden

brændendeplatformmedklimakrisenideresmarkedsføring.Parisaftalenogvidenskabenharklartgivetet
korttidsrumtilatfånedbragtCO2-udslip.DetteleverArlasspekulativeregnskabikkeoptil.Dermeder
deresmarkedsføringendnumerevildledende.Deudnytterforbrugernesvelviljeiforbindelsemedenakut
krisetilatsælgeetprodukt,derikkeafhjælperkrisen”. 
Dertilkommer,atsvindelmedklimakreditteretkendtfænomen.Arlaharsåsentsomi2020selvværetinvolveretien
svindelsagmedsådannekreditter.Viefterspørgerderfor,atFødevarestyrelsenideresafgørelseforholdersigmere
kritisktilArlaskompensationsregnskabogladerrettefagfolkvurdereregnskabetmedenvidenskabeligtilgang. 


Afsluttendebemærkninger 
NOAHhar(18.8.21)iforbindelsemedindsendelseafankenafFødevarestyrelsensafgørelse(udoveratbedeom
aktindsigt)ogsåbedtstyrelsensvarpåfølgendespørgsmål:“Vibederendvidereomoplysningeromdeklimakreditter,
somIansersomtroværdige”.Fødevarestyrelsenharsvaret:“Fødevarestyrelsenharikkeenpositivlisteover
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klimakreditter.Nårfødevarestyrelsenskalforetageenvildledningsvurderingafenvirksomhedsklimakompensationvia
klimakreditter,baseresvurderingenpådenkonkretemarkedsføringisinhelhed,ogpåhvorvidtderumiddelbarteren
anerkendtcertificeringsordning,derliggertilgrund.”Arbejdetmeddenneankeskrivelseharvist,atdeteretmeget
relevantspørgsmål,ogviopfordrerFødevarestyrelsentilatsegrundigtpå,hvilkeprincipper,derskalgældefremforat
sættesinlidtildetsomFødevarestyrelsenkalder“enanerkendtcertificeringsordning” 
Påtrodsafdemangeindsigtsfuldeogrelevantebegrundelseriforbrugerklagerneerdeblevetaffærdigetaf
Fødevarestyrelsenmedenstandardformulering:F ødevarestyrelsenharpåbaggrundafdinhenvendelsegennemgået
ArlasmarkedsføringafproduktserienArlaØKO,anpristsomCO2eneutral,kompenseretmedklimakreditter.Udfraen
helhedsvurderingafArlasmarkedsføringogdendertilhørendedokumentation,erdetFødevarestyrelsensvurdering,at
denpågældendeanprisningerioverensstemmelsemedreglerneforfrivilligfødevareinformation,ogatanprisningerne
såledesikkeansessomvildledende. 
Fødevarestyrelsenharpåingenmådeindvietklagernei,hvaddebyggerderesvurderingpå.Derimodkanviaf
aktindsigtense,atFødevarestyrelsenharmodtaget3partsindlægfraArla,hvorvirksomhedenharhaftmulighedforat
forsvarederesanprisning,ligesomstyrelsenharafholdtetmødemedArla,hvorkampagnen“CO2eneutral-
kompenseretmedklimakreditter”varetvæsentligtpunktpådagsordenen.Dersomkampagnenikkehavdeværet
vildledende,såburdedetværetilstrækkeligtforFødevarestyrelsenatorienteresigidetmateriale,somalmindelige
forbrugereharadgangtil.Vikannaturligvishellerikkevide,omArlaspartsindlægogpræsentationpåmødethar
indgåetiFødevarestyrelsensvurdering,mendeternærliggendeattro,atdisseindgårsomendelafdet,
Fødevarestyrelsenbeskriversom“enhelhedsvurderingafArlasmarkedsføringogdendertilhørendedokumentation”.
Altsåtilladerviosatkonkludere,atdealmindeligttilgængeligeoplysningerersåvanskeligeatgennemskue,at
FødevarestyrelsenikkeharkunnetlavesinvurderingudenArlashjælptilatgennemskuedem-oghvisdetteer
tilfældet,såleveranprisningenjoikkeoptillovgivningenforfrivilligfødevareinformation.Deteressensenafdette,
somviharforsøgtatbelyseidenneklage. 
Somviskrevindledningsvis,kanviseindienfremtid,hvorflereogflerefødevarevirksomhedervilanvende
klimaanprisninger.Deterderfornødvendigt,atmyndighedernesætterfodennedoverforsååbenlysenvildledning,
somdenArlameddenbeskrevnekampagneharleveret.Denneafgørelsekommermegetsandsynligttilatdanne
præcedensforfremtidigeklimaanprisningerpåfødevarer.Desudenerdetvoresforventning,atFødevarestyrelsenhar
denødvendigekompetencertilatvurdereindholdogvidenskabietregnskab, somdetArlabaserersinanprisningpå.
Hvisdetikkeertilfældet,børderindhenteseksternkontroltildette. 
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