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Jyder vælger dansk – Københavnere økologi
Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse af danskernes prioriteter,
når de køber fødevarer. Tendensen for alle danskere er, at priserne er blevet vigtigere det seneste år, men dykkes der længere ned i tallene ses nogle
interessante regionale forskelle i forhold til, hvilke kriterier danskerne lægger
mest vægt på, når de køber fødevarer.
Highlights:
Flere jyder end sjællændere prioriterer danske fødevarer, når de køber
ind.
At oksekødet er dansk produceret er vigtigst for dobbelt så mange i Region Midtjylland i forhold til i Region Hovedstaden.
Dansk produktion er højeste prioritet for mere end 20 pct. af danskerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland, når de vælger
svinekød.
Til gengæld prioriterer københavnerne økologiske mejeriprodukter.
Mejeriprodukter er den varer, som danskerne helst ser, er økologisk.
Prisen er vigtigst for danskerne
Spørges danskerne om, hvad der har størst betydning for deres valg af fødevarer, svarer ca. 25 pct., at prisen er det vigtigste. Danskerne går generelt
meget op i prisen på fødevarer, og jagter de gode tilbud i tilbudsaviser og
lignende. Det er dog ligeledes interessant at se på, hvad de resterende 75
pct. af danskerne prioriterer højest, når de vælger fødevarer.
Ca. 17 pct. af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at friskhed har størst
betydning for deres valg af fødevarer, mens smagen er vigtigst for ca. 14
pct. Økologi, sundhed og danske fødevarer er hver vigtigst for ca. 8 pct. af
de adspurgte.

Hvad har størst betydning for dit valg af fødevarer?
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Kilde: Userneeds for Landbrug & Fødevarer, november 2012

Billedet ændrer sig dog, når danskerne spørges om deres prioritet af enkelte
varegrupper, og når vi ser på de enkelte regioner særskilt.
Dansk produktion højere prioriteret i Jylland end på Sjælland
Der synes at gå en skillelinje gennem Storebælt, hvad angår prioritering af,
at produkterne er dansk producerede. Tendensen er, at flere jyder end sjællændere prioriterer, at deres fødevarer er produceret i Danmark.
Fødevarernes danske oprindelse dobbelt så vigtigt i
Midtjylland som i København

Herunder er vist tallene for oksekød, hvor det fremgår, at andelen af midtjyder, der vægter oksekødets danske oprindelse, er dobbelt så stor som i København.
Forskellen kan skyldes, at jyderne er tættere på det primære landbrug eller
kender en landmand, og derfor ønsker at støtte dansk landbrug. Samtidig
bor der relativt flere i hovedstadsregionen med en anden etnisk baggrund,
som ikke nødvendigvis har samme tilgang til fødevarer, og holdning til hvorvidt de er dansk producerede, som etniske danskere.

Figur 2

Andel der prioriterer højest, at oksekød er dansk produceret, fordelt på
regioner
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Dansk svinekød
prioriteres højt

Ses der på de samme tal for svinekød, er ønsket om dansk producerede
varer endnu større. For både Region Midtjylland og Region Nordjylland svarer mere end 20 pct., at de prioriterer dansk produceret svinekød højst, når
de handler ind. Men også Region Sjælland og Region Syddanmark har en
stor andel, der prioriterer danske varer højst.

Figur 3

Andel, der prioriterer dansk produceret svinekød højest, fordelt på regioner
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Det er meget interessant, at betydeligt flere danskerne prioriterer dansk kød,
når de spørges direkte til de enkelte produktgrupper, end når de spørges til
fødevarer generelt. Dansk kød har en højere fødevaresikkerhed, hvilket
f.eks. betyder færre medicinrester og mindre salmonella i kødet, og det kan
have betydning for danskernes høje prioritet af dansk kød.
Samlet set svarer ca. 8 pct. af de adspurgte, at de prioriterer dansk produktion højst, når de vælger fødevarer generelt. Det tal er altså betydeligt højere
for især kød, hvor mellem 15 pct. og 17 pct. vælger dansk producerede varer, når de køber hhv. svinekød, oksekød og fjerkræ.
Andel der prioriterer dansk producerede produkter højest ved fødevarekøb, fordelt på produktgrupper
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Oksekød skal smage af
noget

Smagen er vigtigst for oksekød
14 pct. af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at smagen er vigtigst for
dem, når de køber fødevarer. Det billede ser også markant anderledes ud,
når der spørges til de enkelte kødprodukter.
Det er især for oksekød at danskerne prioriterer efter smagen. Oksekød er
det eneste produkt, der kommer op i nærheden af de 14 pct., som er gældende for fødevarer generelt. Andelen, der prioriteter smag højest for oksekød, er især stor for nordjyderne og københavnerne, mens de adspurgte i
Region Syddanmark også har en stor andel, der prioriterer smag højst, når
det gælder svinekød og fjerkræ. Det er der tilsvarende ikke mange i Region
Nordjylland, der prioriterer højest.
Andel, der prioriterer smag højest ved fødevarekøb, udvalgte produktgrupper, fordelt på regioner

Figur 5
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Økologiske
mejeriprodukter
prioriteres højere end
økologisk kød

Flest københavnere prioriterer økologi
Ikke kun danske varer og smag prioriteres af danskerne. Økologi er også en
vigtig parameter, når der lægges varer i indkøbskurven. Uanset hvor i landet
forbrugerne er fra, er det klart, at det er af markant højere prioritet for forbrugerne, at deres mejeriprodukter er økologiske, end at deres kød er det. Der
er dog også her regionale forskelle.
Regionalt er tendensen groft sagt, at jo længere man bevæger sig væk fra
hovedstaden, des færre har økologi som højeste prioritet for deres fødevarekøb – dog stikker Region Midtjylland en smule ud fra denne generalisering, givetvis fordi Århus ligger i regionen.

Københavnerne vælger økologi

Andelen, der prioriterer økologi højest, når de køber mejeriprodukter, er mere end dobbelt så stor i Region Hovedstaden i forhold til i Region
Nordjylland.
Når danskernes spørges til fødevarer generelt, prioriterer ca. 8 pct. økologi
højest. Det er derfor et markant anderledes billede, der tegnes herunder,
hvor kødprodukter ikke kommer i nærheden af de 8 pct. mens mejeriprodukter kommer over.
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Det kan skyldes, at den absolutte prisforskel er væsentligt større på kødprodukter end på mejeriprodukter, hvorved danskerne oplever, at de skal betale
en større merpris for økologisk kød fremfor økologiske mejeriprodukter.
Figur 6

Andel der prioriterer økologi højst ved fødevarekøb, fordelt på varegrupper og regioner, 2012
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Mejeri

Det gjorde vi
Userneeds har foretaget en undersøgelse for Landbrug & Fødevarer blandt
1.001 repræsentativt udvalgte personer. Undersøgelsen blev foretaget i november 2012.
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