
SE EFTER SKYEN 
NÅR DU VIL HANDLE 

KLIMAVENLIGT



DET SKAL VÆRE NEMT AT 
HANDLE KLIMAVENLIGT
I Netto ønsker vi at bidrage til et samlet lavere klimaaftryk i forbindelse med produktion, køb og 
salg af dagligvarer. Det gør vi bedst sammen med jer – og derfor ønsker vi at gøre det nemmere 
for vores kunder at vælge varer med lavt klimaaftryk.

I Netto håber vi på, at vi meget snart kan samles om en fælles national klimamærkning på tværs 
af dagligvarehandelen. Men den findes ikke endnu, og derfor har vi valgt lave vores eget bud på 
en klimamærkning, som vi kalder Skyen. 

Lige nu tester vi klimamærkningen i Netto Kongelundsvej i København og vores nye bæredygtig 
butik i Bygholm Bakker i Horsens.



SÅDAN HAR VI GJORT
Med støtte fra Salling Fondene har tænketanken Concito udgivet Den store klimadatabase, som 
viser det gennemsnitlige klimaaftryk fra 500 almindelige fødevarer og drikkevarer på det danske 
marked (målt pr. kilo vare). 

Det er med udgangspunkt i denne database, at Netto nu lancerer Skyen. Fødevarers klimaaftryk 
er et kompliceret regnestykke, som dækker over alt lige fra produktion af varen til transport, og 
hvordan emballagen influerer på klimaet. 

Arbejdet er langt fra fuldendt, og der vil løbende komme nye input, der kan hjælpe til at gøre en 
klimamærkning endnu mere præcis. Klimadatabasen er den største af sin art til dato, og derfor 
tror vi tiden er inde til at hjælpe de danske forbrugere til at handle mere klimavenligt.

Se efter skyen når du 
vil handle klimavenligt.
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HVORDAN KVALIFICERER 
EN VARE SIG TIL AT BLIVE 
KLIMAMÆRKET?
Klimamærkningen findes i to forskellige udgaver, med hver sin vejledende tekst. Det er gjort 
for at du, som kunde, både kan se hvilke varer, der er har lavt klimaftryk på tværs af alle varer i 
butikken, og hvilke der har lavt klimaaftryk inden for den enkelte vares kategori.

Vi har desuden valgt at oplyse, hvordan udvalgte varegruppers klimaaftryk er set i forhold til 
hinanden i kategorierne frugt og grønt samt på tværs af kød, fisk og fjerkræ.

Her i første testfase har vi valgt at fokusere på de dagligvarer, som findes i en gennemsnitlig 
families indkøbskurv, og hvor vi har tilstrækkelige data* til at lave en god vejledning. Vi har 
derfor blandt andet udeladt produkter som slik, kage, energidrik og alkohol. Afslutningsvis 
har vi udeladt at anmærke kategorier med et højt klimaaftryk, hvor produkterne i gennemsnit 
udleder mere end 10 kg CO

2
 pr. kilo produkt. Dette betyder eksempelvis, at oksekødsprodukter er 

udeladt. 

Følgende kategorier er dækket af ordningen: Frugt & Grønt, Pålæg, Ost, Grisekød, Fjerkræ, 
Fisk & Skaldyr, Færdigretter, Mejeri, Nødder, Frø & Kerner.

Hvis en vare indenfor ovenstående kategorier ikke har et mærke, er det som udgangspunkt 
fordi, varen ikke møder mærkningens kriterier. Det kan dog også skyldes, at vi endnu ikke har 
tilstrækkelige data til at vurdere varens klimaaftryk.

Her i begyndelsen vil der være mange relevante spørgsmål omkring klimamærkningen. Vil du 
vide mere om Skyen og beregningerne bag, så besøg netto.dk/skyen. Og har du spørgsmål er 
du velkommen til at rette disse til vores kundeservice via netto.dk/kundeservice

*  Du vil ikke finde klimaskyen på produkter indenfor eksempelvis te, kaffe, juice, morgenmadsprodukter, pasta og ris,  
da en tilstrækkelig stor del af vores sortiment desværre ikke er dækket i den store klimadatabase endnu.



HØJT

LAVT

KLIMAGUIDE FOR 
KØD, FISK OG FJERKRÆ

Spis mest fra bunden,  
når du vil spise mere klimavenligt

KLIMAGUIDE FOR 
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OFTE STILLEDE 
SPØRGSMÅL
En klimamærkning kan medføre mange spørgsmål.  
Nedenfor har vi samlet nogle af de spørgsmål, vi ofte hører.

Kan jeg bruge klimaskyen som vejledning til  
at sammensætte mit indkøb ernæringsmæssigt optimalt?
Nej. Klimaskyen er baseret på klimaaftrykket per kg fødevare, da det er den mest relevante og 
praktiske målestok for fødevarers klimaaftryk. Klimaskyen har alene til formål at belyse klima
aftrykket på det, du har i indkøbskurven.

Hvilke forhold er taget med i opgørelsen af varernes klimaftryk?
Beregningerne indeholder alt fra produktion til butikshylde. Det betyder, at fx forhold som 
transport og emballage er medregnet.

Tages der højde for den store variation, der kan være 
 i klima aftrykket indenfor hver fødevaretype?
Klimaskyen viser ikke klimaaftrykket fra en specifik tomat eller en specifik kotelet i butikken,  
men det gennemsnitlige klimaaftryk for tomater og koteletter på det danske marked.

Er hele Nettos sortiment dækket i denne mærkningsordning?
Ikke endnu. I denne første version af mærkningsordningen har vi udelukkende arbejdet  
med det gennemsnitlige klimaaftryk fra 500 af de mest solgte fødevarer. 

Er varegrupper uden klimaskyen altid ensbetydende med,  
at varerne har et højt klimaaftryk?
Ikke nødvendigvis. En varegruppe som har påført klimaskyen er det bedste klimamæssige valg 
indenfor sammenlignelige varetyper. Varegrupper som ikke har modtaget Klimaskyen har i de 
fleste tilfælde et højere klimaaftryk end andre sammenlignelige vare. 

Kan jeg finde klimaskyen i alle landets dagligvarebutikker?
Nej, men på sigt håber vi på, at et fælles klimamærke vil blive standard i alle landets fødevare
butikker. Lige nu tester vi vores bud på en mærkeordning i Netto Kongelundsvej i København  
og vores nye bæredygtig butik i Bygholm Bakker i Horsens.

Vil du vide mere om klimaskyen, så besøg netto.dk/skyen


