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Danskerne foretrækker danske æg
Danskerne foretrækker generelt danske fødevarer, men hvor stærk præferencen er, kan svinge alt efter kategori. Denne analyse sætter fokus på,
hvordan danskerne har det med danske vs. udenlandske æg.
Highlights:
 Ved forbrugernes seneste køb af æg var ’dansk produceret’ på 2. pladsen over valgkriterier, kun overgået af ’god dyrevelfærd’.


Adspurgt direkte bemærkede knap otte ud af ti forbrugere ved seneste
køb, at deres valgte æg var dansk producerede.



Knap ni ud af ti foretrækker danske æg frem for æg importeret fra Sverige, Tyskland eller Finland.



Flertallet mener, at man i den danske ægproduktion finder bedre dyrevelfærd, bedre fødevaresikkerhed samt mere miljøhensyn i forholdet til
æg fra udlandet.

’Danskproduceret’ er på 2. pladsen over valgkriterier ved køb af æg
I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer sat fokus på forbrugernes
forhold til æg med særligt fokus på, hvor æggene skal komme fra. Her starter undersøgelsen med at spørge ind til forbrugernes valgkriterier ved deres
seneste. Her ligger ’dansk produceret’ på 2. pladsen, kun overgået af valgkriteriet ’god dyrevelfærd’.
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer 2017. Base: 509. Spørgsmål: Hvis du tænker tilbage på sidste gang, du købte
æg (i æggebakke), hvilke kriterier havde indflydelse på dit valg af de æg, du endte med at købe?

Æg skal komme fra Danmark
Langt de fleste æg, der sælges i Danmark, er produceret i Danmark. Men
det kan hænde, at æg i dagligvarebutikkernes egne private label-pakker
kommer fra udlandet, oftest fra Sverige. Det er derfor interessant, om forbrugerne ved seneste køb af æg lagde mærke til, hvorvidt æggene var danske eller udenlandske. Her svarer knap otte ud af ti forbrugere, at de bemærkede, at æggene var danske. Hver femte forbruger lagde dog omvendt
ikke mærke til det, og her kan æggene således godt hænde at have været
importeret fra udlandet. Det kan dog også være et udtryk for, at forbrugerne
ikke umiddelbart kan se oprindelseslandet på æggene.
Figur 2
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer 2017. Base: 509. Spørgsmål: Lagde du mærke til, om æggene var danske?

Men er det så i orden, at æggene ikke er danske? Vi ved fra andre analyser,
at danskerne generelt foretrækker danske fødevarer, men i købsøjeblikket
kan det være forskelligt fra kategori til kategori, hvor meget danskhed betyder for valget af den specifikke fødevare i forhold til andre faktorer som fx
pris og tilgængelighed. Spørger man dog forbrugerne, hvor de foretrækker,
at æggene kommer fra, svarer et overvældende flertal, at de foretrækker
danske æg frem for æg produceret i enten Tyskland, Sverige eller Finland.
Figur 3
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer 2017. Base: 509. Spørgsmål: Fra hvilket land ville du foretrække, at de æg du
køber, kommer fra?

Hvor det var 20 pct., der ved seneste køb ikke bemærkede, om æggene var
danske eller udenlandske, er det blot 10 pct., for hvem det ikke betyder noget. Dette kunne tyde på, at der er nogle forbrugere, der foretrækker danske
æg, men ikke tænker på at kigge efter produktionsland, når de køber æg.

Side 2 af 3

Større tillid til dansk ægproduktion
Forbrugerne går i stigende grad op i mad, madlavning og ernæring, og stiller
krav om fødevarekvalitet. Samtidig viser analyser, at også emner som miljøet og dyrevelfærd er blevet vigtigere for forbrugerne sammenlignet med tidligere. Dette kan være med til at forklare, hvorfor forbrugerne foretrækker de
danskproducerede æg. Her finder man nemlig ifølge forbrugerne både den
mest miljøvenlige produktion, den bedste dyrevelfærd såvel som fødevaresikkerhed.
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Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer 2017. Base: 509. Spørgsmål: Hvor får man efter din mening >emne<, når det
gælder æg?

Tidligere undersøgelser har vist, at forbrugerne kan have nogle bekymringer
omkring madens kvalitet, heriblandt bekymringer om indhold af skadelige
stoffer som fx salmonella. Bekymringen er dog ubegrundet, når det gælder
danske æg, idet der ikke længere er forekomst af salmonella i ægproduktionen.i Med otte ud af til forbrugere, der mener at fødevaresikkerheden er
bedre i Danmark, kunne noget tyde på, at dette budskab er nået ud til forbrugerne.
Brug for tydelig mærkning af oprindelsesland
Danskerne har en klar præference for danske æg i forhold til æg fra udlandet og mener bl.a., at der her er bedre dyrevelfærd såvel som bedre fødevaresikkerhed. Otte ud af ti bemærkede ved seneste køb, at æggene var danske, mens hver femte ikke lagde mærke til det. Dette kan skyldes mange
ting, men kan være et udtryk for, at oprindelsesland ikke har været tydeligt
anført på emballagen. Det er derfor vigtigt, at forbrugerne hjælpes til at se,
om æggene på hylden er produceret i Danmark eller i udlandet. Dette kan
evt. være ved hjælp af et flag på emballagen, der fortæller om oprindelsesland. En tydelig markering vil hjælpe forbrugerne med at foretage et informeret valg i købsøjeblikket.

Metode:
Data er indsamlet af Norstat for Landbrug & Fødevarer blandt 509 repræsentativt udvalgte danskere i august 2017.

i

Jf. Seneste måling ved DTU Fødevareinstituttet, se evt. mere her:
http://www.lf.dk/aktuelt/nyheder/2016/december/danske-aeg-er-salmonellafri#.Wd3Z0WcUnL9
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