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Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer 

Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af 

forbrugernes holdning mm.  til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige, Polen og Frankrig. 

Forbrugerrådets forbrugerpanel har med undtagelse af nogle få ændringer fået de samme 

spørgsmål. Resultaterne er vist i dette dokument. 

Først blev respondenterne spurgt om hvor vigtige forskellige parametre er, når de køber fødevarer. 

Blandt de parametre som flest af respondenterne finder vigtige er smag, pris, holdbarhed, sundhed 

og fremtræden. Oprindelsen af fødevaren er dog også en vigtig parameter for mange af 

respondenterne og to tredjedele (67%) angiver at oprindelsen er meget eller forholdsvis vigtig. 

Oprindelsen er dermed vigtig for en større andel af respondenterne end f.eks. økologi, 

kvalitetsmærker og bekvemmelighed.  

 

Størstedelen af respondenterne synes at det er vigtigt at oprindelseslandet står på emballagen af 

de fleste typer fødevarer. F.eks. angiver knap ni ud af ti (89%) af respondenterne at det er meget 

eller forholdsvis vigtigt at oprindelseslandet står på emballagen af kød, mens seks ud af syv (86%) 

angiver dette, når det kommer til frisk frugt og grøntsager.  

 

Godt fem ud af otte (64%) af de respondenter, der angiver at det er vigtigt at fødevarens 

oprindelse står skrevet på, i hvert fald nogle former for fødevareemballage, svarer at dette skyldes 

at de så har mulighed for at undgå fødevarer, de tror er mindre sikre. Ni ud af ti (91%) af de 

respondenter, der svarer at det er vigtigt at oprindelsen står på fødevareemballage, angiver at de 

gerne vil have at oprindelseslandet er vist.  

Respondenterne blev spurgt om, hvad de tror er sket i Danmark, hvis dette står som 

oprindelsesland på emballagen af forskellige fødevarer. Hvis det står på emballagen af fersk kød, 

angiver 3 ud af 4 (75%), at de tror at dyret blev opdrættet i Danmark og knap seks ud af ti (59%) 

svarer at de tror at dyret blev født i landet. Halvdelen (51%) angiver at de tror at dyret blev slagtet i 

Danmark. 

 

Tre ud af fem (60%) angiver at det er lige vigtigt at vide, hvor dyret blev opdrættet og hvor kødet 

blev forarbejdet til det endelige produkt, hvis de køber forarbejdet kød. Kun en ud af tyve (5%) 

svarer at de ikke synes at oplysningerne er vigtige. Den samme tendens ses for forarbejdet frugt 

som f.eks. syltetøj. 

 

 

 

Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2012. Resultaterne er baseret på svar fra 

970 danske forbrugere i aldrene 18 – 80 år. De 970 respondenter er en del af et panel på ca. 3000 

personer, der bl.a. på parametrene køn, alder og region er repræsentativt i forhold til ovenstående 

målgruppe. Vægtning (efterstratificering) med netop alder og region, alder og køn, region og køn 

samt disse baggrundsparametre enkeltvis, har vist sig ikke at have nogen betydelig effekt og er 

ikke brugt i denne undersøgelse. 
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Figur 1 - ALLE 

Hvor vigtigt er følgende, når du køber fødevarer?  
 

 
N=970 
Kilde: Forbrugerrådet 

Blandt de parametre som flest af respondenterne angiver som vigtige, når de køber fødevarer er 
smag, pris, holdbarhed og sundhed. Oprindelsen af fødevaren er dog også en vigtig parameter for 
mange af respondenterne og to tredjedele (67%) mener at det er meget eller forholdsvis vigtigt. 
Godt en femtedel (22% (21,6%)) af respondenter svarer at oprindelsesmærkning er meget vigtigt, 
mens knap halvdelen (46% (45,7%)) mener at det er forholdsvis vigtigt. Oprindelsen er dermed 
vigtig for flere af respondenterne end f.eks. økologi, kvalitetsmærker og bekvemmelighed. 
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Figur 2 – ALLE 

Hvor vigtigt er det for dig, at oprindelseslandet står på emballagen på hver af følgende typer 
fødevarer?  
 

 
N=970 
Kilde: Forbrugerrådet 

Størstedelen af respondenterne synes at det er vigtigt at oprindelseslandet står på emballagen af 

de fleste typer fødevarer. F.eks. angiver knap ni ud af ti (89%) af respondenterne at det er meget 

eller forholdsvis vigtigt at oprindelseslandet står på emballagen af kød, mens seks ud af syv (86%) 

angiver dette, når det kommer til frisk frugt og grøntsager. Derimod er der færre, der angiver at 

oprindelseslandet på emballage med kaffe og te er meget eller forholdsvis vigtigt. Dette angives af 

knap halvdelen (47%).  
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Figur 3 – Hvis de har svaret at det er meget eller forholdsvis vigtigt at oprindelseslandet står på emballagen 
af en eller flere produkter i spørgsmål 2 (figur 2). 

Hvad er den/de primære grunde til, at du synes, at det er vigtigt at oprindelsessted står på 

fødevareprodukter? – 3 svar muligt 

 
N=913 

Kilde: Forbrugerrådet 

Godt fem ud af otte (64%) af de respondenter, der svarer at det er vigtigt at fødevarens oprindelse 

står skrevet på, i hvert fald nogle former for fødevareemballage, svarer at dette skyldes at de så 

har mulighed for at undgå fødevarer, de tror er mindre sikre.  

 

Respondenterne fik mulighed for selv at tilføje andre grunde. Disse er listet i bilag 1.  

Mange af dem der har gjort dette, har svaret at de af forskellige grunde gerne vil købe dansk. 

 

Figur 4 – Hvis de har svaret at det er meget eller forholdsvis vigtigt at oprindelseslandet står på emballagen 

af en eller flere produkter i spørgsmål 2 (figur 2). 

Hvor præcis vil du gerne have, at informationen om oprindelse på en fødevare er angivet? 

 
N=913 
Kilde: Forbrugerrådet  

Ni ud af ti (91%) af de respondenter, der svarer at det er vigtigt at oprindelsen står på, i hvert fald 

nogle former for fødevareemballage, angiver at de gerne vil have at oprindelseslandet er vist.  
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Figur 5 - ALLE 
Hvis du køber fersk kød, og der på produktet står Danmark som oprindelsesland, hvad tror 
du så det dækker over? Med fersk kød menes fx mørbrad, koteletter, osv., men ikke kød, der 
er forarbejdet som fx pølser, røget skinke, osv. 
 

 
N=970 
Kilde: Forbrugerrådet 

Respondenterne er delt i to, hvad angår spørgsmålet om de tror at dyret er slagtet i Danmark, 
hvis der på emballagen af fersk kød står at oprindelseslandet er Danmark. Halvdelen (51%) 
angiver at de tror at dette er tilfældet, mens hele tre ud af fire (75%) svarer at de tror at dyret 
blev opdrættet i Danmark. Der er ligeledes en lille overvægt af respondenter (59%), der 
angiver at de tror at dyret er født i Danmark. 
 
Figur 6 - ALLE 
Hvis du køber forarbejdet kød (fx pølser, røget skinke, osv.), og der på produktet står 
Danmark som oprindelsesland, hvad tror du så det dækker over?  
 

N=970 

Kilde: Forbrugerrådet 

 

Når der er tale om forarbejdet kød, er det kun godt en tredjedel (35%), der angiver at de tror at 
dyret blev slagtet i Danmark, ligeledes er det også under halvdelen (44%), der svarer at de tror 
at dyret blev født i Danmark. Ca. halvdelen (51%) angiver at de tror at dyret blev opdrættet i 
Danmark, mens størstedelen, godt to tredjedele (70%), svarer at de tror at kødet blev 
forarbejdet til det endelige produkt i Danmark. 
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Figur 7 - ALLE 
Hvis du køber forarbejdet kød (fx pølser, røget skinke, osv.), er det så vigtigst for dig, at der 
på indpakningen står, hvor dyret blev opdrættet eller hvor kødet blev forarbejdet til det 
endelige produkt? 
 

 

N=970 
Kilde: Forbrugerrådet 

Tre ud af fem (60%) angiver at det er lige vigtigt at vide, hvor dyret blev opdrættet og hvor kødet 

blev forarbejdet til det endelige produkt, hvis de køber forarbejdet kød. Kun en ud af tyve (5%) 

svarer at de ikke synes at oplysningerne er vigtige. 
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Figur 8 - ALLE 
Hvis du køber et glas syltetøj, og der på produktet står Danmark som oprindelsesland, hvad 
tror du så det dækker over?  
 

 
N=970 
Kilde: Forbrugerrådet 

Størstedelen af respondenterne, knap tre ud af fire (74%) angiver at de tror at frugten blev 

bearbejdet i Danmark, hvis dette er skrevet som oprindelseslandet. Lidt færre, godt tre ud af fem 

(62%) angiver at de tror at frugten er høstet i Danmark.  

Figur 9 - ALLE 
Hvis du køber forarbejdet frugt (fx syltetøj, juice, m.m.), er det så vigtigst for dig, at der på 
indpakningen står, hvor frugten blev dyrket eller hvor frugten blev forarbejdet til det 
endelige produkt? 

 

N=970 
Kilde: Forbrugerrådet 

 

Godt halvdelen af respondenterne (57%) angiver at det er lige vigtigt at vide hvor frugten til deres 

syltetøj eller lignende blev dyrket, og hvor den blev forarbejdet til det endelige produkt. Kun en ud 

af tolv (8%) svarer at de ikke synes at oplysningerne er vigtige. 

Respondenterne fik mulighed for at komme med kommentarer til undersøgelsen. Disse er 

vist i bilag 2. 
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Bilag 1 

Hvis de har svaret at det er meget eller forholdsvis vigtigt at oprindelseslandet står på emballagen i 
spørgsmål 2 (figur 2). 

Hvad er den/de primære grunde til, at du synes, at det er vigtigt at oprindelsessted står på 

fødevareprodukter? 

Andre grunde, angiv venligst: 
 visse lande har øget forekomst af sprøjtegifte 

 Vil helst støtte danske varer 

 Jeg vil helst købe dansk hvis det er muligt pga. transport - Co2 udslip 

 Jeg vil gerne vide, hvordan man behandler opdrætter ) de dyr hvis kød jeg spiser. 

 Køber kun dansk bortset fra kaffe og te 

 for mig er det vigtigt at købe dansk 

 Transporttid 

 Helst danske fødevarer, sikrer at det er rene barer 

 eks. champignon fra Polen er sprøjtet, så de rådner indefra. Køber dem aldrig! 

 Jeg vægter højt at købe danske varer, når muligt 

 oplysning om bæredygtig produktion kan være vigtigere en oprindelsessted 

 så jeg kan støtte danske varer 

 jeg vil gerne handle lokalt 

 Jeg køber helst dansk 

 jeg vil støtte det danske landbrug 

 Jeg vil støtte dansk produktion 

 Ønsker at støtte danske virksomheder 

 jeg skrev netop at det kun var vigtigt for enkelte produkter - lad være med at lægge mig ord i munden 

 Vælger helst varer fra Danmark 

 Vil helst købe dansk 

 Køb dansk 

 Jeg køber gerne danske produkter 

 Så jeg kan udregne transporttiden 

 Vil gerne købe fra lande, hvor jeg kendr produktionsforholdene, f.eks. tilladt mængde brug af sprøjtegift i 
landbruget 

 Så jeg blandt andet ved, at de ikke har colibakterier 

 Ved at købe dansk støtter jeg dansk landbrug 

 Så jeg kan spise så lokalt som muligt, for at skåne miljøet for transport af varer 

 vil gerne købe danske varer hvor det er muligt 

 Så jeg er sikker på at støtte dansk landbrug (og danske arbejdspladser), hvilket også er lig med høj kvalitet og høj 
fødevaresikkerhed 

 jeg vil helst købe danske varer 

 Køber så vidt det er muligt helst danske fødevarer 

 sprøjtemidler i frugt og grønt, jeg vil gerne købe danske produktet af god kvalitet 

 dyrevelfærd 

 Støtter gerne danske varer. 

 Køber helst dansk 

 Visse varer f.eks. mejeriprodukter er bedst, når de stammer fra Danmark 

 Jeg vil helst ikke spise forbehandlet mad fra f.eks. thailand eller kina. På grund af kvaliteten 

 Støtte danske produkter 

 Vil gerne spise danske fødevarer når muligt 

 jeg vil gerne støtte danske varer 

 Af hensyn til dansk erhverv 

 køber kun madvare Danmark 

 Jeg køber helst hjemlige fødevarer, eller ved ferier landets egne fødevarer 

 Jeg vil gerne købe dansk - og støtte det danske erhvervsliv 

 Så jeg kan købe dansk 

 Jeg støtter dansk landbrug 

 politiske 

 vil helst købe ferske varer fremstillet i DK 

 jeg vil gerne købe danske varer 

 vil gerne købe dansk 

 Vil så vidt muligt købe varer produceret i DK 

 vil gerne vide om det er dansk 

 kvalitet af råvarer og de forhold de er produceret under 
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 støtte dansk handel 

 Dyrevelfærd 

 Vurdering i forhold til brug af bekæmpelsesmidler i produktionen - nogle lande bruger store mængder af 
sprøjtegifte 

 Sikre mig at produktet er dansk 

 Støtter helst danske produkter, delshøj  kvalitet dels støtte dansk økonomi 

 for at undgå dyretransporter 

 Vil helst købe danske produkter 

 Ønsker så vidt muligt at købe lokale varer 

 Så jeg kan undgå en banan der er fløjet ind fra Peru, hvis jeg kan få en dansk 

 danske vare skaber danske arbejdspladser 

 Støtte dansk produceret varer og dermed arbejdspladser i dk 

 køb dansk 

 Lang transport er dårligt for miljøet, jeg vil gerne kunne boycotte mad fra visse lande (Israel), og fx hvis der er 
sygdomme, man vil undgå. 

 så jeg kan støtte fødevarer fra de lande, jeg ønsker at støtte, både danske og andre lande 

 Spiser næsten kun mad fra Danmark. 

 Køb dansk 

 vil gerne støtte danske producenter så vidt muligt 

 Så jeg kan købe dansk 

 købe dansk 

 køber helst danske varer 

 undgå salmonella i fjerkræ/svinekød 

 Så jeg kan købe så mange danske produkter som muligt 

 støtte danske producenter og landmænd 

 alt andet lige: køb dansk 

 vil gerne støtte danske madpruducenter. 

 for at styrke den danske økonomi og af dyrehensyn og miljøhensyn. (fuldstændig tåbeligt at køre en gris fra 
Danmark til Tyskland til slagtning og retur til danmark til salg i pakke) 

 Der er forskel på smagen. Især på mælk. Hakket kød bliver hakket finere i Sydeuropa. 

 foretrækker danske produkter - hvis det er muligt 

 Også af hensyn til miljøholdning og dyrevelfærd 

 Køber helst varer produceret i DK alternativt EU 

 Jeg køber typisk kun madvare fra Danmark 

 Vil gerne støtte dansk produktion 

 Jeg vil gerne have en fornemmelse af hvor lang tid let fordrævelige fødevare er under vejs. 

 transporttid, forurening 

 Da der tit sprøjtes med flere hormonfremkaldende stoffer i andre lande end DK. 

 Om muligt vil jeg gerne købe grøntsager og frugt fra DK, da jeg mener, de er mere friske. 

 Ingen sprøjtegifte og lign. I frugt og grøntsager. 
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Bilag 2 Kommentarer til undersøgelsen 

Hvis du har nogle kommentarer til spørgsmålene om angivelse af oprindelse på fødevarer, er du 

meget velkommen til at skrive dem her: 

 Der burde stå ALLE relevante oplysninger på alle fødevare som andre vare - om indhoild, hvor det kommer fra 
og hvordan det er blevet produceret - det burde gælde i alle tlfælde om kunden er interesseret i det eller ej. 

 Det bør være obligatorisk at oplyse både dyrknings-/opdrætsland og forarbejdningsland  

 Det er altid utilfredsstillende, hvis teksten ikke giver ekakte oplysninger. Som kunde, bryger jeg mig ikke om at 
skulle gætte mig frem.  

 Det er ikke alle lande der har regler for hvilke midler der bruges  

 det er lige vigtigt fordi jeg forventer varen er dyrket og forarbejdet i samme land 

 Det er vigtigt for mig, at fødevarer er fra Danmark eller tæt på vores land, da jeg mener der bruges færre 
sprøjtemidler og andre dårlige stoffer her.  

 det er vigtigt, for nogle lande sprøjter mere end danmark, samt måske en lang transport, med co2 forurening. 

 Det handler jo også om,hvilke stoffer fx sprøjtemidler, antibiotika osv. som er tilladt i de forskellige lande, og 
som produkterne har været præget af.  

 Det ville være &quot;rart&quot; hvis begge informationer var angivet på produktet 

 For både kød og syltetøj har jeg svaret, at det er vigtigst at vide, hvor produktet er forarbejdet. Jeg vil da også 
gerne vide, hvor råvaren stammer fra, men oplysningen er ikke lige så vigtig som forarbejdsningssted. Den 
svarmulighed var der ikke. 

 for mig er det vigtigt at vide om fødevaren er dansk dyrket eller opvokset, da jeg så nogenlunde ved noget om 
indholdet af pesticider og medicinrester. Hvad der er tilsat under produktionen af det færdige produkt bør 
fremgå af varedeklarationen 

 fx coop har mange ”danske” varer der er forarbejdet i polen. Jeg mener det er vildledning af forbrugere der 
prøver at støtte danmark  

 Hvis man gerne vil tage et miljøhensyn når man køber madvarer er det væsentligt at vide både, hvor maden er 
opdrættet/dyrket og forarbejdet. Det nytter jo ikke så meget hvis kødet er opdrættet i DK, men så kørt om på 
den anden side af jorden og tilbage igen for at bliver slagtet.  Hvis man gerne vil tage et 
dyrevelfærdshensyn/kvalitets, mener jeg, at det er vigtigst,hvor produkterne er dyrket/opdrættet. 

 Ingen kommentarer  

 ja det har jeg det var virkeligt dårlig valg mulighder. og til det første spørsmål lav fedt/ sund det kan i ikke sige 
fedt er ikke nødvendet usundt  

 jeg er bange for forurenede frugter - jeg kan huske himbær fra Polen , bønnespirre fra Tyskland 

 Jeg køber fortrinsvis danske produkter, for så ved jeg, at de overholder loven, og vi har ret skrappe regler i 
Danmark, både hvad angår produktet (dyr eller brug af sprøjtemidler). I EU eller fra andre dele af verden er 
reglerne ikke så skrappe. 

 jeg køber helst landets egne fødevarer  

 Jeg køber ikke syltetøj, laver det af egne bær.  

 Jeg savner virkelig helt gennemskuelige deklarationer på ALLE fødevarer. Jeg synes, at det er ærgerligt, at 
man f.eks. ikke kan se, at en bacon kommer fra en dansk gris, men at den i stedet ser polsk ud, fordi den er 
forarbejdet i Polen. Så både oprindelsesland, slagteland, og forarbejdelsesland mm. er meget vigtige at vide for 
mig.  

 Jeg synes at have hørt at det også kunne være andre lande involveret f. eks al den dyretransport og 
forurennede grøntsager  

 Jeg synes det er vigtigt at vide hvor langt mine fødevarer har rejst, både før og efter det er 
høstet/slagtet/forarbejdet.  

 Jeg synes ofte oplysninger generelt på fødevarer er vanskelige at gennemskue. 

 Jeg synes, det er særdeles vanskeligt at kæmpe sig igennem den sidste session, idet det er mit indtryk, 
spørgsmålsstilleren faktisk har en forhåndsindtaget mening om forbrugernes endelige stemme. Jeg synes ikke 
spørgsmålene om frugt og syltetøj er neutrale, og besvarelsesmulighederne er ikke tilstrækkelige.  

 Jeg syntes det er meget vigtigt hvor frugten er dyrket og forarbejdet. køber ikke forarbejdet produkter, da jeg har 
fødemiddelallergi over for konserveringsmidler. 

 Jeg syntes det er vigtigt at producenter skriver både hvor maden kommer fra og hvor det er pakket/forabejdet, 
da producenterne jo ikke burde have noget at skamme sig over, så det er jo bare at komme igang  

 Jeg tror desværre ikke på at mine svar er sande. Jeg tror meget sker uden for Danmark, selvom min naivitet, 
tror og håber på, at når der står Danmark, menes Danmark  

 køber aldrig f.eks. frosne hindbær fra andre lande. Husk de polske hindbær som folk blev syge af og nogle 
døde af at få dem som dessert, hvor de ikke blev opvarmet 

 Køber aldrig syltetøj, laver alt selv  

 lidt trælse spørgsmål: Mener nemlig, det kun behøver at være født/dyrket i DK for at må bære etiketten 
oprindelsesland <3 det skal tages til nærmere eftertanke næste gang jeg handler  

 M.h.t. opdræt af dyr er dette en vigtig faktor, da foder,staldforhold, etc. spiller en væsentlig rolle i kødkvaliteten 
(og dyrets velfærd). Ligeledes m.h.t. orarbejdning af kødet: en god forarbejdning (bl.a. hygiejne, 
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tilsætningsprodukter, opbevaringsforhold) har også noget at sige for kødets kvalitet. De samme forhold vil jo 
også gøre sig gældende for frugt m.h.t. dyrkning og forarbejdning!  

 når en hollandsk agurg koster kr 4,- og en dansk kr. 10,- så er landet ligegyldigt. 

 pga de giftige sprøjtemidler der bruges i mange lande  

 Smagen er altafgørende. Jeg stoler på, at nogle myndigheder kontrollerer, at det ikke er direkte sundhedsfarli 

 spiser  aldrig polsk kød ,det er ulækkert at coop sælger det, har set polske grisefarme puha 

 Tilberedningen kan være problematisk...  

 Vi har ikke købt vin/produkter fra Frankrig siden Frankrig foretog de unødige atomsprængninger for mange år 
siden.  


