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1. RESULTATER 

Source: The National Food Institute 2014 

Gns. fuldkornsindtag 

Source: Danish Whole Grain Partnership 

Antal logomærkede produkter 
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1. RESULTER 

Kendskab til fuldkornslogoet Forbrugere der ser efter logoet, når 
de handler 

Kilde: YouGov 
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1. RESULTATER 

% der kender til fuldkorns forebyggende egenskaber 


Chart1

		Efterår 15		Efterår 15		Efterår 15

		Forår 16		Forår 16		Forår 16

		Efterår 16		Efterår 16		Efterår 16

		Forår 17		Forår 17		Forår 17

		Efterår 17		Efterår 17		Efterår 17

		Forår 18		Forår 18		Forår 18

		Efterår 18		Efterår 18		Efterår 18



Tarmkræft
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1. BAGGRUND 

1990-2000 
Kulhydrat forskrækkelse 
Faldende indtag af brød (rugbrød)  
Bekymrede ernæringseksperter 
Ny forskning viste  
fuldkorns forebyggende egenskaber. 
 
 
 
 
2008 
Fuldkorns definition og kostråd 
 
 
 
2009 
Etablering af Fuldkornspartnerskabet 
 
 
 



 

2. STRATEGI OG ROLLEFORDELING 

Kommercielle 
Partnere 

 
 

- Møller 
-Brød, ris, pasta 

producenter 
-Detailister 
-Bagerier 
-Cerealie 

producenter 
 

Business 

Fuldkorns 
partnerska-

bet 
 

Et 
uafhængigt 
sekretariat 

med 
reference til 
bestyrelse 

 

Tilgængelighed 

Produkt  
udvikling 

Kommunikation på 
emballage m.m.  

SundhedsNGO’
er og 

Fødevarestyrel
sen 

 
- Kræftens 

Bekæmpelse 
-Diabetesforenin-

gen 
-Hjerteforeningen 

 

Troværdighed 
Kostråd 

Forskning, PR, 
Viden 

Nye normer 

Eksterne bidragsydere 

Sundhed 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=v1kdUJG-ASoznM&tbnid=SLGw4Iyvw3O2jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sundhed/sundhedsp/ECE1636090/klarlund-rugbroed-kan-faa-dig-til-at-spise-16-procent-mindre/&ei=vhMjUu-SJcfIsga2iIGoAw&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNHhgbSwZTlhn06U7WpS8xnKUbZciQ&ust=1378116919849412


2. FULDKORNSLOGOET – VÆLG FULDKORN FØRST 

Højt fuldkornsindhold, lever op til NH kriterier for fedt, salt og sukker 

Flour, flakes, cracked kernels and rice 
- 100% whole grain calculated as product dry matter 
(%DM) 
- At least 6 g dietary fibers/ 100g 
 
Bread and bread mix 
- 50% whole grain calculated on dry matter and 
 30% on QUID 
- At least 5 g dietary fibers/100 g. No more than: 
- Sugar 5 g/100 gram 
- Salt 1 g/100 gram 
- Fat 7 g/100 gram 
 
 

Criteria also established for: Rye bread, crisp bread and crusts, breakfast cereals and 
muesli and Porridge and instant porridge powders, pasta and noodles, rice. 



2. STRATEGIEN – NØGLEORD 

Tilgængelighed 

Events og nye normer 

Logo og kommunikation 

Produktudvikling 

 
  Vigtigt: 
  Dokumentation af alle 
  aktiviteter og initiativer 

 

 

 

 

Monitorering 
• Befolkningens gns. fuldkornsindtag 
• Effekt af kampagner og aktiviteter 
• Kendskab til logo og forbrugeradfærd 
• Antal produkter og salgsudvikling 

Evidens 
• Opdateret på forebyggende egenskaber 
• Indsigt i målgrupper 
• Viden om udviklingen i markedet 
• Stakeholder analyser 



2. KAMPAGEAKTIVITETER 



3. UDFORDRINGER  

En potentiel ”hvepserede”….  
Hvis der opstår uenigheder mellem NGO’er, myndigheder og erhverv 
=> Partnerne skal være klokkeklare om deres egne interesser og 
respektere andres interesser og forskelligheden. Forskelligheden er 
netop styrken! En problemstilling belyses fra flere sider og det 
samlede resultat oplever vi bliver bedre, og der er mindre behov for 
at gå tilbage og korrigere.  
 
Beslutningsprocesser blandt 32 partnere => Gennemsigtighed og 
deling af viden fra bestyrelse til partnerskab (partnerskabsmøder 
og nyhedsbrev). En beslutningsproces kan tage længere tid end 
normalt.  
 
At skabe aktiviteter som alle partnere kan se sig selv i 
Alle aktiviteter i partnerskabet giver ikke værdi for alle. Sol og vind 
skal fordeles lige. Alle skal have noget ud af det og alle bidrager med 
værdi til partnerskabet.  
 
Misbrug af fuldkornslogoet  
 
 
 
 



   
 
   

  Hav et solidt vidensgrundlag 

  Sæt konkrete målsætninger, udarbejd en strategi og en handlingsplan 

  Respektere rollefordelingen og find synergier mellem partnerne 

  Sikre, at alle får et udbytte. Lyt til partnernes ønsker. 

  Dokumenter og følg op på mål 

  God forberedelsestid – det tog 2 år at etablere Fuldkornspartnerskabet  

  og yderligere 2 år at få driften op at køre 

  Skab dynamiske aktiviter, som tiltrækker interesse 

  Skab begejstring og gør partnerne stolte af at være en del af partnerskabet.  

  Et sekretaiatet som bidrager med  konkrete resultater 

  og et højt aktivitetsniveau, som altid er kreative 

  Forny partnerskabet ved at finde nye spændende måder at samarbejde på 

  og tiltræk nye partnere.  

4. ANBEFALINGER 



   

4. FREMTIDSPERSPEKTIVER 

EU udbud – overføre erfaringer fra den 
danske fuldkornsmodel til andre lande 
 
Sverige arbejder på et svensk 
fuldkornspartnerskab 
 
Planetary Health Diet – International 
Commission – et højt indhold af fuldkorn 

Erstatte en lille smule af melet 
med fuldkornsmel i en bred vifte 
af produkter fx 5-10-15% 
fuldkornsmel 
 
 



 



TAK! 

Rikke Iben Neess 
Kampagneleder 
Fuldkornspartnerskabet 
E-mail: Rikn@di.dk 
Mobil: + 45 30 38 15 36 
Følg os på facebook,  
Instagram og LinkedIn 

mailto:Rikn@di.dk
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