
Danske forbrugeres hoved-
fokus ligger på pris. Og pun-
gen ligger også væsentlig dy-
bere i den danske forbrugers 
lomme, end den gør hos vo-
res nordiske naboer.

»I Danmark tænker man 
value for money før noget an-
det. Det er pris, pris, pris, der 
først og fremmest kendeteg-

ner den danske forbruger. 
Men samtidig er der også en 
opfattelse af, at dansk land-
brug egentlig er okay, man 

har en fornemmelse af, at der 
generelt er styr på tingene. 
Og man synes egentlig, at det 
danske landmænd gør, og det 
de skal leve op til i forhold til 
loven, er okay. Så når man 
har en generel opfattelse af, 
at forholdene for de danske 
dyr er fi ne, kan man ikke se 
en grund til at betale mere,« 
forklarer Karen Brunsø og 
understreger dermed, at en 

præference for lav pris ikke 
opfattes som et fravalg af dy-
revelfærd blandt danske for-
brugere.

Undersøgelsen omfattede 
også forbrugernes opfattel-
se af forskellige mærknings-
ordninger på okse- og lam-
mekød. Generelt er der et 
lavt kendskab til forskellige 
mærkningsordninger i alle 
tre lande. Typisk forbinder 
man mærkning med sund-
hed (i Danmark f.eks. Nøgle-
hulsmærket eller Fuldkorns-
mærket). I Danmark opfatter 
man dog i højere grad mærk-
ning af fødevarer som mar-
kedsføring, branding og sto-
rytelling, og danskere er 
mere usikre på, hvilke mær-
ker, de skal kigge efter, end 
svenskerne er.

Fælles for de tre nordi-
ske lande er, at dyr på græs 
opfattes som god dyrevel-
færd. I alle lande, dog ud-
præget i Sverige, mener man 
også, at god dyrevelfærd gi-
ver en bedre spisekvalitet. I 
Sverige er der en større be-
talingsvillighed for dyrevel-
færsmærkede produkter end 
i Norge og Danmark. Mens 
det i Danmark i højere grad 
er forbrugere i landdistrik-
ter, der mener, der er en sam-
menhæng mellem høj dyre-
velfærd og god spisekvalitet. 

Hvis det skal være godt, skal 
det være produceret i ens 
eget land. 

National oprindelse for-
bindes typisk med høj kva-
litet, dyrevelfærd, til lid til 
producenterne og fødevare-
sikkerhed. I Sverige er dis-
se parametre dog meget 
mere vigtige end i Norge, og 
Danmark er det land, hvor 
det tillægges mindst betyd-
ning.

Det viser en helt ny under-
søgelse af forbrugernes hold-
ninger til okse- og lammekød 
i Danmark, Sverige og Norge 
foretaget af professor Karen 
Brunsø og videnskabelig as-
sistent Mathilde Tønnesen, 
Aarhus Universitet.

Undersøgelsen viser, at 
det opfattes som særlig godt, 

når okse- og lammekød 
stammer fra lokale produ-
center. Det synes man i hvert 
fald, hvis man bor i Norge el-
ler Sverige.

»I Norge og Sverige er 
man langt mere bevidst om 
afstand, og man har klare 
præferencer for det, der er 
lokalt produceret. I Danmark 
er der større afstand fra jord 

til bord, og det er som om, at 
landbruget ikke er noget, der 
sker tæt på mig. Danskere 
foretrækker også okse- og 
lammekød af national oprin-
delse, men holdningen er, at 
sikker import også er rigtig 
godt, det kan for eksempel 
være fra Tyskland, som også 
opfattes som ’kort afstand’«, 
fortæller Karen Brunsø, da 
hun fremlægger resultater-
ne på slutkonferencen for et 
stort interregionalt projekt 
om forbrugerdrevet afsæt-
ning af okse- og lammekød.

Generelt ligner opfattelsen 
af dyrevelfærd og kvalitets-
kød hinanden mere i Norge 
og Sverige, hvor opfattelsen 
i Danmark stikker lidt mere 
ud, fortæller de to forskere.

Særligt i Norge er der en 
meget udbredt opfattelse af, 
at okse- og lammekød er af 
højere kvalitet, når det kom-
mer fra små og lokale pro-
ducenter. Og så skal dyrene 
helst have gået ude.

»I Norge så vi det største 
fokus på, om dyret var op-
vokset på stald eller friland. 
Og så er man altså lige en 
tanke længere i forhold til 
stress-minimering i Norge. 
Vi oplevede en overrasken-
de stor opmærksomhed om-
kring mobile slagterier og 
transporttid blandt de nor-
ske forbrugere. Det er sådan 
noget, der kommer frem, når 
der bliver spurgt åbent ind i 
kvalitative interviews«, for-
tæller Karen Brunsø med et 
smil.

Også i Sverige vil forbruge-
ren helst, at kødet er svensk 

og lokalt. Afstanden fra jord 
til bord betyder noget, og så 
er der i Sverige en større op-
mærksomhed på kødkvali-
tet, smag og tekstur i kødet, 
end i Norge og Danmark. 

»Blandt andet er der i 
Sverige en udbredt holdning 
om, at bearbejdning efter 
slagtning har en stor betyd-
ning for kvaliteten,« fortæl-
ler Karen Brunsø. 

Lokale fødevarer betyder mest  i Sverige og Norge




