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Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer 

Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i 

Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer defineret som fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det 

er produceret i en bestemt egn i Danmark. Ligeledes er respondenterne blevet spurgt ind til deres viden om 

landbrugets fødevareproduktion. 

 

 

Indkøb af egnsbestemte fødevarer  

Seks ud af 10 respondenter har inden for det seneste år været bevidste om at de indkøbte fødevarer, hvor det 

af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt egn i Danmark. Der ses en lille forskel i mellem de 

forskellige landsdele. Det fremgår af resultaterne, at seks ud af 10 respondenter med bopæl i hhv. 

Hovedstaden, Region sjælland og Region Syddanmark, inden for det seneste år har købt fødevarer, hvor det 

af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt egn i Danmark. For respondenter med bopæl i 

Nordjylland er dette tal under halvdelen. Det skal nævnes at dette primært skyldes en større gruppe der har 

svaret ”ved ikke”. 

 

Danskerne vil gerne støtte de små producenter og ville købe mere lokalt hvis muligt. 

De respondenter der køber fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt egn i 

Danmark, angiver forskellige grunde hertil. Halvdelen (50 %) angiver, at de køber denne type fødevarer, 

fordi de gerne vil støtte de små producenter. Lidt over halvdelen (52 %) gør det pga. kvaliteten, mens 48 % 

gerne vil vide hvor produktet kommer fra. Ca. halvdelen (49 %) angiver, at hvis tilgængeligheden blev bedre, 

ville de i nogen eller høj grad købe flere fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en 

bestemt egn. 

 

Danskerne vil vide mere om, hvordan fødevareproduktionen i landbruget foregår. 

Over halvdelen (55 %) af respondenterne svarer, at de kunne tænke sig at vide mere om, hvordan 

fødevareproduktionen i landbruget foregår, mens hver tredje (33 %) i høj eller nogen grad vil have lyst til at 

besøge en gård og tale med landmanden om hans produktion. 

 

 

 

Forbrugerrådet Tænk har i maj 2014 gennemført en undersøgelse blandt 2.712 repræsentativt udvalgte 

respondenter i Danmark. I alt har 962 respondenter deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er vægtet i 

forhold til køn og alder, og stikprøven er dermed repræsentativ for populationen. I samme undersøgelse 

indgik spørgsmål om respondenternes forhold til lokale fødevarer. Resultaterne fra denne undersøgelse 

kan ses på www.taenk.dk/analyser/forbrugerpanelet-om-lokale-foedevarer 



Del 1: Danskernes køb af egnsbestemte fødevarer 

 

Figur 1 – Alle 

Hvor ofte står du for husstandens indkøb af fødevarer? 

N: 962 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Fire ud af 10 (40 %) står for husstandens indkøb af fødevarer hver eller næsten hver dag. Lidt over tre ud af 

10 (32 %) står for husstandens indkøb af fødevarer 1-2 gange om ugen, mens kun 1 % angiver, at de aldrig 

indkøber fødevarer.  
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Figur 2 – Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år 

 

Hvor ofte køber du fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt 
egn i Danmark?  
 
 

 

 
 

N: 950 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Som det fremgår af Figur 2, har seks ud af 10 respondenter inden for det seneste år indkøbt fødevarer, hvor 

det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt egn i Danmark. Andelen af respondenter som 

henholdsvis hver dag/næsten hver dag køber disse fødevarer, er på 2 %.  16 % af respondenterne indkøber 

disse fødevarer 1-2 gange om ugen. Lidt over hver fjerde (26 %) angiver, at de 1-3 gange om måneden køber 

fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt egn i Danmark, hvorimod næsten 

hver tredje (32 %) ikke ved det, og lidt under hver tiende (7 %) aldrig indkøber denne type fødevarer. 

  



 

Tabel 1 – Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år 

Hvor ofte køber du fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt 
egn i Danmark? Krydset med: I hvilken landsdel har du din bopæl? 
 
 

 Hoved-
staden 

Sjælland Syd-
danmark 

Midt-
jylland 

Nordjylland Bornholm I alt 

Hver 
dag/næsten 
hver dag 

3 % 1 % 2 % 2 % 1 % 0 % 19 

Ca. hver anden 
dag 

4 % 2 % 0 % 3 % 1 % 0 % 23 

Ca. 1-2 gange 
om ugen 

17 % 18 % 16 % 15 % 12 % 43 % 156 

Ca. 1-3 gange 
om måneden 

24 % 30 % 31 % 21 % 23 % 57 % 243 

Ca. hver anden 
måned 

7 % 4 % 10 % 6 % 6 % 0 % 64 

Ca. 1-2 gange 
hver halve år 

6 % 8 % 4 % 8 % 8 % 0 % 62 

Ca. en gang om 
året 

1 % 2 % 1 % 3 % 3 % 0 % 17 

Jeg indkøber 
aldrig 
fødevarer, 
hvor det af 
etiketten 
fremgår, at det 
er produceret i 
en bestemt egn 
i Danmark 

9 % 6 % 7 % 6 % 4 % 0 % 65 

Ved ikke 29 % 29 % 29 % 36 % 42 % 0 % 301 

I alt 311 144 183 216 89 7 950 

 

N: 950 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Som det fremgår af Tabel 1 svarer lidt over seks ud af ti (62 %) af respondenterne med bopæl i Hovedstaden, 

at de inden for det seneste år har købt fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en 

bestemt egn i Danmark. Dette tal er næsten det samme for respondenter med henholdsvis bopæl i Sjælland 

og Syddanmark (65 % og 64 %), mens kun under halvdelen af respondenterne med bopæl i Nordjylland har 

indkøbt denne type fødevarer. Det skal nævnes at dette primært skyldes en større gruppe der har svaret ”ved 

ikke”. 
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Figur 3- Respondenter som indenfor det seneste år har købt fødevarer produceret i en bestemt egn i 
Danmark 

Hvad ligger der til grund for, at du vælger at købe fødevarer som er produceret i en bestemt 
egn i Danmark? Marker gerne flere 
 

 

N: 584 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

Bemærkning: Tallene summer ikke 100 %, da respondenterne har kunnet markere flere svarmuligheder.  

 

Af respondenter som indenfor det seneste år har købt fødevarer produceret i en bestemt egn i Danmark 

angiver hele ni ud af 10 en grund til deres køb af disse fødevarer. Dette svarer til 51 % af alle respondenterne. 

Dette betyder, at blandt de respondenter som har stået for indkøbet i husstanden indenfor det seneste år, har 

ca. halvdelen bevidst og af en bestemt grund indkøbt fødevarer, som er produceret i en bestemt egn i 

Danmark.  

Af årsager, angiver halvdelen (50 %), at de gerne vil støtte de små producenter ved at købe fødevarer, som er 

produceret i en bestemt egn i Danmark, mens næsten hver femte (19 %) angiver friskheden, som en årsag. 

Næsten halvdelen (48 %) vil gerne vide, hvor produktet kommer fra. Lidt over hver tredje (31 %) indkøber 

fødevarer som er produceret i en bestemt egn pga. smagen, mens lidt over hver tiende (13 %) angiver, at de 

har et specielt forhold til egnen. Under andet, angiver respondenterne, at de prioriterer danske produkter og 

bæredygtighed som grund til at købe fødevarer som er produceret i en bestem egn i Danmark. Se venligst 

bilag 1 for andre svar.  

 
 



Figur 4- Respondenter som indenfor det seneste år har købt fødevarer produceret i en bestemt egn i 
Danmark 

 

Hvor indkøber du fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt 
egn? Marker gerne flere 
 
 

 
 

N: 584 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

Bemærkning: Tallene summer ikke 100 %, da respondenterne har kunnet markere flere svarmuligheder.  

 

Næsten ni ud af 10 (88 %) angiver, at de indkøber denne type fødevarer i supermarkedet, mens næsten hver 

fjerde (23 %) angiver, at de gør det i en gårdbutik. Næsten fire ud af 10 (38 %) indkøber fødevarer fra en 

bestemt egn i en specialforretning. Se venligst bilag 2 for andre svar.  
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Figur 5 – Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år 

Ville du købe flere fødevarer, hvor det af etiketten fremgår at det er produceret i en bestemt 
egn, hvis tilgængeligheden blev bedre? 

 

 

 

 

N: 950 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Af respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år, vil lidt over hver 

tiende (12 %) i høj grad købe flere fødevarer af denne type, hvis tilgængeligheden blev bedre, mens næsten 

fire ud af 10 (27 %) i nogen grad ville købe flere fødevarer, hvis tilgængeligheden blev bedre. Næsten hver 

femte (19 %) svarer nej, mens 16 % svarer ved ikke.  

 

Tabel 2 - Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år 

Ville du købe flere fødevarer, hvor det af etiketten fremgår at det er produceret i en bestemt 
egn, hvis tilgængeligheden blev bedre? Krydset med: I hvilken landsdel har du din bopæl? 
 

 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Bornholm I alt 

Ja, i høj 
grad 

10 % 13 % 16 % 8 % 11 % 29 % 110 

Ja, i nogen 
grad 

39 % 44 % 42 % 29 % 26 % 14 % 347 

Ja, i mindre 
grad 

14 % 15 % 13 % 21 % 27 % 29 % 159 

Nej 22 % 13 % 16 % 21 % 23 % 0 % 182 
Ved ikke 15 % 15 % 13 % 21 % 13 % 28 % 152 

I alt 311 144 183 216 89 7 950 

N: 950 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Næsten halvdelen (49 %) af respondenterne fra Hovedstaden svarer i høj eller nogen grad at de ville købe 

flere fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestem egn, hvis tilgængeligheden blev 

bedre. Mens dette tal er næsten seks ud af 10 for både respondenter med bopæl i Sjælland og Syddanmark 

(hhv. 57 % og 58 %). For respondenter med bopæl i Nordjylland vil kun fire ud af ti (37 %) i høj eller nogen 

grad købe flere af denne type fødevarer, hvis tilgængeligheden blev bedre. 

 



Figur 6 – Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år 

Hvad er din generelle forventning til prisniveauet på fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, 
at det er produceret i en bestemt egn? 
 
 
 

 
 
 
 
 

N: 950 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Over halvdelen (53 %) af respondenterne angiver, at de forventer prisen på fødevarer, hvor det af etiketten 

fremgår, at det er produceret i en bestemt egn er dyre, mens fire ud af ti (42 %) angiver at det hverken er dyrt 

eller billigt. 
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Del 2: Danskernes kendskab til landbrugets produktion af fødevarer 

Figur 7- Alle 

Føler du, at du har tilstrækkelig kendskab til landbrugets produktion af fødevarer? 
 
 
 

 

N: 962 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Næsten halvdelen (46 %) af respondenterne svarer, at de i høj eller nogen grad har tilstrækkelig kendskab til 

landbrugets produktion af fødevarer, mens næsten hver tredje (27 %) svarer, at de ikke har tilstrækkelig 

kendskab til dette.  

  



 
Figur 8- Alle  

Kunne du tænke dig at vide mere om, hvordan fødevareproduktion i landbruget foregår? 
 
 
 

 
 
 

N: 950 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Af respondenterne som har gennemført undersøgelsen svarer lidt over halvdelen (55 %), at de kunne tænke 

sig at vide mere om, hvordan fødevareproduktion i landbruget foregår, mens næsten hver femte (18 %) svarer 

at de ikke kunne tænke sig at vide mere om det. 
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Figur 9 – Respondenter som ikke kunne tænke sig at vide mere om, hvordan fødevareproduktion i 
landbruget foregår 

Hvorfor er du ikke interesseret i at vide mere om, hvordan fødevareproduktion i landbruget 
foregår? 
 
 
 
 

 

 

N: 172 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Af de respondenter som ikke er interesseret i at vide mere om, hvordan fødevareproduktionen i landbruget foregår, 

svarer halvdelen, at de ved tilstrækkeligt, mens lidt over hver tredje (35 %) svarer, at de ikke har behov for at vide det.  

 

Figur 10 – Alle respondenter som har gennemført undersøgelsen 
 

Vil du have lyst til at besøge en gård og tale med landmanden om hans produktion?  
 
 
 
 

 
 

N: 950 

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Analyse 

 

Lidt over hver tredje respondent vil i høj eller nogen grad have lyst til at besøge en gård og tale med 

landmanden om hans produktion, mens 14 % svarer måske.   



Bilag 
 
Bilag 1  
Fra Figur 3 

Hvad ligger der til grund for, at du vælger at købe fødevarer som er produceret i en bestemt 
egn i Danmark? 
 
 
 - Andet, angiv venligst 

 fordi der udviklet et særligt produkt 

 Kartofler og gulerødder er ofte egnsbestemte. Jeg køber dem ikke på grund af geografi, men fordi 
portion og kvalitet passer mig 

 Nostalgi 

 prøve det 

 Ø-mærket 

 Jeg vil købe dansk 

 miljøbevidsthed 

 Det skal bare helst være dansk produceret 

 Bornholmerfan 

 PÅ grund af miljøet - at jeg ved der ikke har været lang transport af fødevaren. 

 mælken må ikke være homogeniseret 

 mindre SNYD med fødevarer i Danmark 

 er i nærheden 

 Køber hos producenten 

 Det virker lidt lækkert og eksklusivt 

 kort transport 

 Mærket på varen 
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Bilag 2 
 
Fra Figur 4 
 

Hvor indkøber du fødevarer, hvor det af etiketten fremgår, at det er produceret i en bestemt 
egn? 
 
 
 
 - Andet, angiv venligst 

 Aarstiderne 

 Aarstiderne 

 lokal købmand 

 Mel fra Bornholms valsemølle 

 I plantage, på gartneri etc. 

 torvet 

 fiskemand 

 lokale fisker og gårdbutikker bornholm og sønderjylland 

 på stedet 
  



Bilag 3 
Fra Figur 8 
 

Hvorfor er du ikke interesseret i at vide mere om, hvordan fødevareproduktion i landbruget 
foregår? 
 
 
 

 Det er mit indtryk, at det foregår forsvarligt, og jeg har ikke behov for at kloge mig 

 opvokset ved siden af landbrug 

 Fordi jeg er landmand og mener jeg ved en del om hvordan det foregår. 

 selv producenter og ved at dyrene ikke mishandles og går under betryggende forhold og ikke bliver 
overmedicineret 

 Har tilknytning til landbruget 

 har ikke til at sætte mig ind i det 

 Landbrugsuddannet 

 Har været landmand hele mit arbejdsliv 

 har selv været fodermester hos mælkeproducent 

 Både svar #1 og #3 

 Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge den viden til. Bortset fra, at jeg ikke ved, hvorfor det skulle være en 
fordel at handle fra lokale små producenter. 

 er faglært landmand, ogg holder mig orienteret om erhvervet 

 Fordi det giver dårlig samvittighed at være med til at købe varer produceret i et traditionelt landbrug. 
Jeg synes ikke de behandler dyrene godt nok. 

 har tilknytning til landbrug og ved ret meget om erhvervet 

 er gift med aktiv landmand og har selv været producent 

 Min far er landmand, så jeg føler mig godt informeret. 

 er selv landmand 

 bor på en fødevarerproducerende bondegård 

 Det har ikke min interesse. Regner med at andre gør det efter regleren - som jeg gør i mit erhverv! 
 


