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Danskerne vil have mere lokalt produceret økologi
En ny analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at det der kan få flere danskere til at købe flere økologiske fødevarer først og fremmest er prisen, men
hver fjerde efterspørger flere lokalt producerede økologiske fødevarer. Danskerne vælger i stigende grad at købe økologisk frugt og grønt.

Highlights:
- 35 pct. af danskerne køber altid eller ofte økologiske fødevarer.
- Signifikant stigning på 11 pct.-point i antallet, der typisk køber frugt,
når de handler økologiske fødevarer.
- Signifikant stigning på 9 pct.-point i antallet, der typisk køber grøntsager, når de handler økologiske fødevarer.
- Signifikant mindre vægt på pris , mens flere vægter lokalt producerede
økologiske fødevarer som det, der kan få dem til at købe flere økologiske fødevarer.

35 pct. køber altid eller
ofte økologiske
fødevarer.

Tre grupper økologiforbrugere
Landbrug & Fødevarer har for 3. år i træk undersøgt danskernes vaner med
hensyn til køb af økologiske fødevarer. Tallene viser at danskerne deler sig i
tre næsten lige store grupper. 35 pct. svarer, at de altid eller ofte køber økologi, 32 pct. svarer, at de nogle gange køber økologi, mens 31 pct. svarer, at
de sjældent eller aldrig køber økologiske fødevarer. Denne fordeling har
ligget stort set fast gennem de tre målinger, dog med en lille stigning i antallet af økologikøbere fra 2013 til 2015.

Hvor ofte køber du økologiske fødevarer?
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Anm. Tallene er for 2015, N=1.001
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Norstat

Grøntsager, mælk og æg skal være økologisk
Ser vi på hvilke fødevarer danskerne typisk køber, når de vælger økologiske
varer, så er det især grøntsager, mælkeprodukter, æg og frugt der ryger i
indkøbskurven.
Hvilke fødevarer vælger du typisk at købe økologisk?
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Grøntsager
Mælk/yoghurt mv.
Æg
Frugt
Mel, gryn, kolonial mv.
Smør
Fjerkræ
Kød og kødpålæg
Ost
Brød
Saft/sodavand
Øl/vin
Andet:
Ved ikke

Anm. Tallene er for 2015, N=907. Adspurgt er dem, der har svaret af de køber økologiske fødevarer.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Norstat

Stigning i antallet der
typisk køber
grøntsager og frugt

I forhold til 2013 er der sket en signifikant stigning i antallet der typisk køber
grøntsager og frugt. I 2013 var der 56 pct. der typisk valgte grøntsager, når
de købte økologiske fødevarer. Dette tal er i 2015 steget med 9 pct.-point til
65 pct. Tilsvarende har det været en stigning på 11 pct.-point i antallet, der
typisk køber frugt, når de køber økologiske varer. Således at 50 pct. nu typisk køber frugt, når de køber økologiske varer.
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Hvilke fødevarer vælger du typisk at købe økologisk?
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Anm.: N(2015)=907, N(2014)=968, N(2013)=884. Adspurgt er dem, der har svaret af de køber økologiske fødevarer.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Norstat og Userneeds.

Vil gerne undgå sprøjterester og øge dyrevelfærden
Når danskerne vælger at købe økologi er en af de typiske årsager, at de
gerne vil undgå sprøjterester i frugt og grøntsager. Mere end halvdelen af de
danskere, der køber økologi, angiver dette som en af de vigtigste grunde.
Derudover mener, 36 pct. at det bidrager til øget dyrevelfærd, 34 pct. mener
at det skåner miljø og drikkevand, mens 29 pct. generelt mener, at økologi
er sundere.
Hvad er de vigtigste grunde til, at du køber økologiske fødevarer?
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At jeg mener, at det bidrager til flere vilde
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Anm.: Tallene er for 2015, N=907. Adspurgt er dem, der har svaret af de køber økologiske fødevarer.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Norstat

Side 3 af 4

Flere lokalt
producerede varer
efterspørges

Mindre fokus på pris, mere på lokal produktion
Adspurgt om, hvad der kan få dem til at købe flere økologiske fødevarer,
svarer danskerne, at prisen er en vigtig parameter. 73 pct. af dem, der ofte,
nogle gange eller sjældent køber økologi svarer, at de ville købe flere økologiske varer, hvis de blev billigere. Der har dog været et signifikant fald fra
2013 til 2015 på 6 pct.-point i antallet, der svarer, at de ville købe flere økologiske varer, hvis de blev billigere. Dette er sket samtidig med, at der har
været en signifikant stigning på 6 pct.-point i antallet, der ville købe flere
økologiske fødevarer, hvis der kom flere lokalt producerede økologiske varer. Ydermere har der også været en signifikant stigning i antallet der ønsker
en større variation i det økologiske produktsortiment, hvis de skal købe flere
økologiske fødevarer.
Hvad skal der til, for at du vil købe flere økologiske fødevarer?
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At varerne bliver sundere
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Anm.: N(2015)=850, N(2014)=917, N(2013)= 836. Adspurgt er dem, der har svaret af de ofte, nogle
gange eller sjældent køber økologiske fødevarer.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Norstat

Metode
Data er indsamlet af hhv. Norstat og Userneeds. Data fra 2015 og 2014 er
indsamlet af Norstat, mens data fra 2013 er indsamlet er Userneeds. Data er
indsamlet blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning og stikprøven har været på hhv. N(2015)=1.001, N(2014)=1.045, N(2013)=1.005.
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