


Det går fortsat den forkerte vej med danskernes sundhed…

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed - Den nationale sundhedsprofil

Flere overvægtige – især svært overvægtige

51,0%47,4%46,8%

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed - Den nationale sundhedsprofil

Kosten er blevet mere usund

82,4%79,1%75,9%52,6%
85,4%



Usund kost og livsstilssygdomme koster

Livsstilsrelaterede sygdomme er skyld i 69% af alle dødsfald i Danmark

Diabetes

• 250.000 danskere har diabetes. I 2030 forventes 430.000.

• Diabetes koster årligt samfundet 31,8 mia.

Hjerte-kar

• 468.000 danskere har en hjerte-kar sygdom. 990.000 har forhøjet blodtryk.

• Hjerte-kar sygdomme koster årligt samfundet 10,8 mia.

Kræft

• 267.000 danskere lever med kræft. Hver 3. dansker får kræft, før de fylder 75 år.

• Kræft koster årligt samfundet 11,5 mia.
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Kilder: Global Burden of Disease 2017, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse.



Hvorfor et Fødevarepartnerskab for sundhed og klima

Baggrund for Fødevarepartnerskabet

• Gode resultater med tværgående partnerskaber

• Succes med mange nøglehulsmærkede produkter

• Sammen kan vi gøre mere.

Formål med Fødevarepartnerskabet

• Fremme udvikling af sundere og velsmagende fødevarer til attraktive priser

• Arbejde for at de sunde og mere klimavenlige valg bliver de lette valg for danskerne

• Udbrede og synliggøre de sundere fødevarer - herunder nøglehulsmærkede produkter – betragteligt

• Udbrede kendskabet til sund og klimavenlig mad, bl.a. via kostrådene.

Gratis at blive partner

• For at få flest mulige partnere med har vi valgt, at det er gratis at blive partner.
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Fødevarepartnerskabets vision

”Øge udbud og tilgængelighed af sundere fødevarer og måltider”

En partner skal arbejde aktivt i partnerskabet med ét eller flere indsatsområder;

• Øge udbud, tilgængelighed og forbrugerefterspørgsel af sundere og mere klimavenlige 

produkter og måltider (inkl. fx Nøglehulsmærket)

• Produktinnovation med mere fuldkorn, bælgfrugter, fisk og grøntsager i relevante kategorier

• Produktinnovation med mindre salt, sukker og/eller fedt i relevante kategorier

• Øge markedsførings- og kommunikationsindsatsen for sundere og mere klimavenlige 

produkter og måltider

• Påvirkning af forbrugernes bevidsthed om madens betydning for det gode og sunde liv og 

dermed få dem til at ændre adfærd til sundere og mere klimavenlige spisevaner.

KONTRAKT



Fem innovationsmåder i grupperne

#1 

Skru lidt ned/op

#2 

Anpris

#3 

Mindre portioner

#4 

Innovation

Reducer fx kalorier eller 

sukker med 30% og

anpris/ markedsfør det.

Reducer fx sukker osv. lidt 

ad gangen over tid, så 

forbrugerne ikke opdager 

det.

Eller skru op for fx 

indholdet af fuldkorn og 

grøntsager lidt ad gangen.

Ved lidt mindre portioner 

reduceres både sukker, 

kalorier osv.

Helt nye produkter eller 

produktkategorier, der er 

sundere alternativer pga. 

en anden ingrediens 

sammensætning.

#5 

Påvirke forbruger

adfærd

Arbejde med kommunikation, 

marketing, nudging, 

shoppingbehavior osv. for at 

informere og på andre måder 

påvirke forbrugernes adfærd i 

en sundere retning.



145 partnere p.t. – Mange er med i flere grupper

Amanda Seafoods CPF Denmark Frankly juice Jespers Torvekøkken Møllerup Brands A/S Stryhns

Aqua d'Or Dagrofa Frisksnit.dk JYYNA Naturmælk Syltedronningen

Arla Foods Daloon Goodlife foods
Fritz Schur Consumer 

Products
Kimber Foods Nestlé Danmark Taffel Snacks

Atria Dancake Fru Hansens Kælder Kirkeby & Thrane Nordic Greens Tamaco

Axel Månsson Danish Crown Foods Fuldkornspartnerskabet Kloster-Hede Northern Tasteful Foods

Bager- og Konditormestre i 

Danmark

Danmarks Pelagiske 

producentorganisation
FødevareDanmark Kokkenes Køkken Paulig Group (Santa Maria) Teknologisk Institut

Bangs Danpo Fødevarestyrelsen Konsulent for Nordic Sugar Oatly Tenax Sild

Bel Nordic Dansk Cater Gasa Nord Grønt Kost og Ernæringsforbundet Odense Marcipan The Better Bite

BKI Foods Dansk Erhverv Gasa Odense Frugt Kreab Orkla Danmark The Protein Kitchen

Bon Appetit Group Dansk Gartneri Geia Food Kræftens Bekæmpelse Orskov Foods The Whole Company

Bornholms Andelsmejeri Dansk Industri Gigtforeningen Københavns Universitet PepsiCo Nordics Thise Mejeri

Bornholms Mosteri Dansk Tang Greenwitch La Cucina Italiana Procudan Toms Gruppen

Bryggeriforeningen Dansk Vegetarisk Forening
Harald Iversen A/S

Landbrug & Fødevarer Proper Foods Torup Bakkegård

By Hansens Danæg Harboe Leidorf Foods Red Bull Tvedemose

Carl J Nielsen De Samvirkende Købmænd HealthySkinnyBitch Lidl Reitan Distribution Tænketanken Frej

Carlsens Food
Delicate - Eksotiske 

Delikatesser
Hilton Foods Danmark LOCA Gruppen Rema 1000 Unilever

Cheval Blanc Kantiner Dencon Foods Himmerlandskød LäkkerPro Royal Unibrew Urban Bites

Cloetta Diabetesforeningen Hirtshals Seafood A/S Læsk Rynkeby Foods Valsemøllen

Clutch Cognition Dr. Oetker Danmark Hjernesagen Løgismose Meyers Salling Group Varefakta

Coca-Cola Nordic EASIS Hjerteforeningen Madmikkel Scandza Wooden Spoon

Compass Group Easyfood HKScan McDonalds Danmark Sea Health & Welfare Ørsted

COOP Falengreen Horesta Midsona Seafood Danmark

Coor Flensted Food Group House of Denmark MLDK Mærkevareleverandørerne Sense

CO-RO FOA Hørkram Mondelez Skare Food

Food & Bio Cluster innocent Drinks MV Food Company Solina Denmark



Hvad får en partner ud af Fødevarepartnerskabet?

Synergieffekt ved bred tværgående indsats fra NGO’er, detail, producenter og Fødevarestyrelsen

Innovation og netværk

• Større netværk og samarbejde

• Inspiration til innovation

Markedsføring og viden

• En del af fælles kampagneindsatser

• Nielsen-data & markedsanalyser

• Nyeste viden om fx sund kost, nudging og andre forskningsresultater

• Mulighed for at give input til fremtidige forskningsundersøgelser 

CSR

• Arbejdet bidrager til FNs verdensmål

• Produktinnovationer

• De mest innovative produkter kan skabe PR og brandværdi

Gratis at være partner
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En partner skal

• Bidrage aktivt med deltagelse på det årlige fysiske partnerskabsmøde i produktgruppen

• Deltage i mindst et fælles onlinemøde årligt

• Opfølgning på mål i partnerskabet i forhold til egne indsatser.

Bidrag også gerne med

• Egne indsatser for sundhed og klima, der støtter op om vision og formål

• Relevante undersøgelser om fx forbrugerbehov, tests osv. 

• Kommunikation om partnerskabet.
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Forventninger til partnernes bidrag i Fødevarepartnerskabet



Frugt & 

Grøntsager

25 partnere

Organisering af Fødevarepartnerskabet

Kød, fisk, fjerkræ

og vegetarisk

34 partnere

Mejeri

16 partnere

Drikkevarer

31 partnere

Måltider

52 partnere

Deltagere: Virksomheder, detail, foodservice, brancheorganisationer  og evt. ngo’er

Marketing og kommunikation 29 partnere

Deltagere: Ngo’er, detail, foodservice, brancheforeninger og evt. virksomheder

Bestyrelse (på højt ledelsesniveau)

Formand - Per Christiansen - Vækst- og Innovationsdirektør i Fødevarestyrelsen

• 3 detail repræsentanter               • 5 virksomhed repræsentanter

• 2 NGO repræsentanter • 3 brancheforening repræsentanter

Forsknings 

institutioner

Snacks &

søde sager

33 partnere

Brød og cerealier

Sekretariat

Fødevare

styrelsen

Pt. 145 partnere i alt

Nanna og Marianne Sanne og Trine Sanne og TrineHanne og MarianneTrine og HanneTrine og Sanne

Anne og Sanne

Sanne, Trine og Birgitte

Projekter
Frugt og grønt nudging

Nøglehul nudging

Sanne og Trine

Sanne

Sanne

Sanne Nielsen
Senior Innovation og 
marketing konsulent

Trine Grønlund
Specialkonsulent

Hanne Høberg Hansen
Specialkonsulent

Marianne Sabinsky
Projektleder

Nanna Kiy
Specialkonsulent

Birgitte Rohde Larsen 
Sekretær

Anne Buch Ulvedal
Strategisk 
kommunikationskonsulent

Sekretariat



Bestyrelse
• Formand Fødevarestyrelsen     • 3 detail repræsentanter     • 5 virksomhed repræsentanter • 3 brancheforening repræsentanter • 2 NGO repræsentanter
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Bestyrelsen

Deltagere

Aktiviteter og ansvarsområder

• 2 bestyrelsesmøder årligt

• Fastlæggelse af partnerskabets overordnede strategi

• Udfordre aktivitetsplaner og KPI’er, hvis de ikke er ambitiøse nok eller der ikke sker nok

• Sætter rammer for økonomi, projektmål og aktiviteter

• Bidrag til og sikre en ambitiøs monitoreringsplan, så resultater kan synliggøres.

Fornavn Efternavn Titel Virksomhed

Per (formand) Krogsgaard Christiansen Innovation- og udviklingsdirektør Fødevarestyrelsen 

Per Thau Koncerndirektør Coop

Henrik Vinther-Olesen Direktør for Kommunikation, CSR & Public Affairs Salling Group

Jannick Nytoft Direktør De Samvirkende Købmænd

Mette Lolk Hanak Forebyggelseschef Kræftens Bekæmpelse

Tue Byskov Bøtkjær Direktør Hjernesagen

Leif Nielsen Branchedirektør Dansk Industri

Mette Jasper Gammicchia Chef for Marked og Ernæring Landbrug og Fødevarer

Nick Hækkerup Direktør Bryggeriforeningen

Annette Spanggaard Public Affairs, Communications & Sustainability Director Coca Cola

Mette Schacht Færch Senior Director, Marketing and Innovation Danish Crown Foods

Morten Boye (konst.) Vice President, Marketing Arla

Carsten Hänel CEO Orkla Foods Danmark

Jesper Uggerhøj Adm. direktør Løgismose Meyers 
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Marketing og kommunikation gruppen

Deltagere

• Fra sundhedsorganisationer – marketing, kampagne, ernæring eller lignende

• Fra detail og foodservice – marketing, kampagne, brand mangement, CSR eller lignende

• Fra virksomheder – fx marketing, salg, brand management, CSR, kvalitet mv.

• Fra brancheforeninger – konsulenter mv.

• Fra medieverdenen – redaktører fra magasiner, bloggere, bureauer mv.

Aktiviteter og ansvarsområder

• 1 partnerskabsmøde årligt

• Udarbejde gruppens mål, handlingsplaner og aktiviteter

• Valg af formænd for gruppen

• Indspil til partnerskabets overordnede strategier

• Marketingssparring og koordinering af fælles kampagner, aktiviteter – evt. tale om at gå sammen om kampagner

• Arbejde selvstændigt i egen virksomhed/organisation for at nå målene

Marketing og kommunikation

Deltagere: Ngo’er, detail, foodservice, brancheforeninger og evt. virksomheder
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Produktgrupperne

Deltagere

• Fra virksomheder – fx marketing, salg, brand management, produktudvikling, kvalitet mv.

• Fra detail og foodservice – kategorichefer, innovationschefer eller lignende

• Fra brancheforeninger – Konsulenter

• Fra sundhedsorganisationer – Konsulenter indenfor ernæring eller lignende.

Aktiviteter og ansvarsområder

• 1 partnerskabsmøde årligt

• Udarbejde gruppens mål, handlingsplaner og aktiviteter

• Indspil til partnerskabets overordnede strategier

• Valg af formænd for gruppen

• Innovationssparring – fx med kokke, ingrediensvirksomheder, smagstests, forbrugeradfærd, trends osv.

• Arbejde selvstændigt i egen virksomhed for at nå målene.

Frugt & 

Grøntsager

Kød, fisk, fjerkræ

og vegetarisk

Mejeri og æg DrikkevarerMåltider Snacks &

søde sager



Frugt & grønt Kød, fisk, 

fjerkræ & 

vegetarisk

Mejeri DrikkevarerMåltider Snacks &

søde sager

Mere frugt

og grønt

Frugt

• +50% frugt i kr.

Grønt & bælgfrugt

• +50% grønts inkl. 

bælgfrugter i kr.

• 50 mio. kål årligt

(spids, blom, broc)

Mindre fedt og 

salt -mere fisk

Forarbejdet kød

• +30% Nøglehul

(11% til 15%)

• Reducere fedt og 

salt gradvist

• Øge udbud med 

lav fedt og salt

Fersk kød

• +50% kød Nøgleh

(12% til 19%)

• +40% fjerkræ Nøg

(42% til 59%)

Fisk

• +12% i volumen

• +19% Nøglehul 

(41% til 50%)

Mindre fedt

• -1,5% fedt

• Mere Nøglehul

Mere Nøglehul 

Bedre ernæring

Detail

• 20% med Nøglehul

• 80% max 1 g salt

• 25% m/fuldkorn

• 15% m/fisk

Kantiner

• >75% ≤300 g kød

• >75% 2x fisk pr uge

• >75% 2/3 grønt og

bælgfrugter i frokost

• >75% fuldkorn i 4/5 

frokostretter

• Smør, fed, fløde 

mv.

kun som smagsgiver

• Begræns salt

Takeaway

• Mål fastsæt i 2023

Færre kalorier

Kager og barer

• -5% kalorier

Konfekture

• Reduktion af 

slikpose størrelser

• Reduktion af

kalorier pr. 100 g

Chips og nødder

• Reduktion af salt

• Nødder – større 

kategoriandel.

• Chips – evt. reduk-

tion af kalorier eller 

posestørrelse

Færre kalorier

Sodavand og 

energidrik

• -15% kalorier i gns. 

pr. 100 ml.

• 45% light-andel

• Faldende tendens 

for total kalorier.

Saft og frugtdrik

• -10% kalorier i 

gns. pr. 100 ml 

sukkersødet

• Mindre forpakning

Juice og smoothies

• Mindre forpakning

Marketing og 

kommunikation

PR og fælles 

kampagner

• 1 årlig kampagne 

om sund og/eller 

klimavenlig mad.

• Øge kendskab og 

salg af produkter 

med Nøglehullet -

via markedsføring 

all-year round,

• Indsatser der ænd-

rer til sundere og 

klimavenlig adfærd

Mål for 2030 ift. 2018 i grupperne



Vil I være med?

Kontakt
Hvis I ønsker at blive partner eller har spørgsmål, så mail til: 

foedevarepartnerskabet@fvst.dk.

Ønsker I at blive partner, så oplys venligst følgende til vores partnerskabsliste;

• Virksomheds/organisationsnavn
• Kontaktpersoners navne, stilling, mail og telefonnummer
• Hvilke grupper skal kontaktpersonerne deltage i?

Kontaktpersonerne får herefter en bekræftelse samt adgang til partnerskabets dokumentarkiv.


