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Landbrug & Fødevarer 

2. december 2020 

• Mange danskere køber typiske julespise som and, flæskesteg, kartofler, rødkål og fløde som 

økologiske, hvilket vidner om at mange prioriterer økologi i julemaden 

• 70 pct. af danskerne køber økologiske fødevarer til julemaden, heri indgår basisvarer som mælk, 

æg og grøntsager, der er økologiske 

• At undgå sprøjterester, bedre dyrevelfærd, bedre for miljø og drikkevand, samt mere 

bæredygtigt, er de vigtigste årsager, når danskerne køber økologiske fødevarer 

• 6 ud af 10 danskere planlægger at købe et juletræ til juleaften. Af disse skal mindst 12 pct. være 

økologiske juletræer, men potentielt vil op mod 23 pct. af juletræerne være økologiske, da en del 

planlægger at købe både et økologisk og et konventionelt juletræ 
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Figur 1: Hvis du køber nogle af nedenstående fødevarer til jul, hvilke vælger du så at købe økologisk? 

 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020, base n= 1001 
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Figur 2: Hvis du køber nogle af nedenstående fødevarer til jul, hvilke vælger du så at købe økologisk? 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020, base Region Hovedstaden n= 325, Region Sjælland n = 140, Region 

Syddanmark n= 207, Region Midtjylland n= 228, Region Nordjylland n= 101 
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Figur 3: Hvad er de vigtigste grunde til, at du køber økologiske fødevarer? 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020, base n= 705 

Figur 4: Skal du/din husstand have juletræ i år? 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020, base n= 1001 
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Figur 5: Du har tidligere nævnt, at du planlægger at købe et juletræ i år. Hvilke(n) type juletræ(er) planlægger 

du at købe til juleaften? 

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2020, base n= 566 
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