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Spørgsmål og svar til udbud "Kend din frugt og forstå din grøntsag 

Spørgsmål: 

Er det korrekt forstået, at opgaven primært er en PR/presseopgave?  

  

Svar: 

Nej, det er ikke korrekt forstået, at det primært er en PR/presseopgave . Som det fremgår af 

udbudsmaterialets punkt 3.3.3. s. 5 , skal  "tilbudsgiver vælge, begrunde, designe og producere de 

kampagneelementer, der forventes at have størst effekt inden for kampagnebudgettet på de 900.000 kr.'' 

 

Hermed menes "den samlede pakke" for en strategisk og effektfuld kampagne med bureauets forslag til 

grafisk løsning og eksekvering af diverse kampagneelementer, pay-off m.m.. Bureauet skal selv foreslå hvilke 

virkemidler, I vurderer har størst effekt inden for budgettet. 

 

 

 

Spørgsmål: 

Dækker de 900.000 kr. over et samlet budget, eller er der i tillæg et mediebudget – og i så fald, hvor stort er 

det? 

 

Svar: Fødevarestyrelsen har mulighed for at afsætte yderligere 300.000 til annoncering i diverse medier, som 

ligger ud over budgettet på de 900.000. 

  

 

 

Spørgsmål: 

I forbindelse med udarbejdelse af forbrugerværktøjer til fødevarestyrelsens oplysningskampagne om 

pesticidrester er jeg stødt på en mindre uoverensstemmelse. I udbudsmaterialet foreslås en 

prioriteringsrækkefølge i forhold til indhold af pesticidrester og samlet miljøbelastning:  

1. dansk økologisk 

2. dansk konventionel 

3. udenlandsk økologisk 

4. udenlandsk konventionel 

Et andet værktøj foreskriver dog, at der som udgangspunkt ikke er er pesticidrester i økologiske produkter. 

Hvorledes hænger dette sammen med udenlandsk økologi? Indeholder afgrøder fra det danske 

konventionelle landbrug færre pesticidrester end det udenlandske økologiske, eller er det omvendt? 

  

 

 



Svar:  

Prioriteringsrækkefølgen med udenlandsk/dansk og økologisk/konventionelt er en ufærdig ide, som der skal 

arbejdes videre med i samarbejde med det valgte bureau. Vi ønsker bl.a. at give forbrugeren overblik over, 

hvor Fødevarestyrelsen finder flest overskridelser af grænseværdierne for pesticidrester, men også hvilke 

andre miljøpåvirkninger, man bør tænke på i valget af frugt og grønt. 

  

Det er rigtigt, at der som udgangspunkt ikke er pesticidrester i økologiske afgrøder. Vi finder stadig flest 

overskridelser af pesticidgrænseværdierne i konventionel frugt og grønt, og mere i udenlandsk end i dansk, 

men tanken med prioriteringsrækkefølgen var, at rækkefølgen også skal tage højde for andre 

miljøbelastninger end pesticider, fx belastninger i forbindelse med transport.  

  

Derfor kan danske konventionelle afgrøder være et bedre valg end udenlandske økologiske, hvis man ser på 

den samlede miljøbelastning. Et noget komplekst budskab, vi skal have hjælp til at formidle. 

  

 

 

Spørgsmål:  

Kan det accepteres, at der oprettes en speciel landingpage for denne kampagne? Denne skal selvfølgelig 

linke op til www.fvst.dk. 

 

Svar: Ja det kan godt lade sig gøre, med en adresse: www.foedevarestyrelsen/… Vi er derudover selv i gang 

med at udbygge fagindholdet om pesticider på vores hjemmeside, så det bliver klart til kampagnestart. Vi er 

lidt forbeholdne over for at lancere en ny selvstændig kampagneside for hver ny kampagne i 

Fødevarestyrelsen, men ser hellere, at kampagneindholdet bliver integreret i foedevarestyrelsen.dk. 

 

En kort beskrivelse af Foedevarestyrelsen.dk backend: 

Systemet, som www.foedevarestyrelsen.dk er bygget op omkring, er en Microsoft CMS platform SharePoint 

2010.  

 

Fvst.dk har flere undersites og kampagnesites, så teknisk er det let at koble et nyt kampagnesite på 

hovedsitet, uden at det vil skabe yderligere problemer i forhold til serverstabilitet. 

 

Billedformater og dokumenter kan sagtens ligge på www.foedevarestyrelsen.dk  

og efterfølgende downloades til PR og mediebrug.  

 

Begrænsninger: 

 Afspiller ikke flash-filer og understøtter kun følgende videoformater:  

WVM, MPEG4, H264. 

 Der er visse pladsbegrænsninger i forhold til film af meget stort format. 

 Vi har oplevet en del browserproblemer med IE og Safari og især begrænsninger i forhold til Mac-

brugere. Problemerne er læsningen af fx digitale blanketter. 

 Begrænsninger i forhold til at afspille film. Vi kan ikke linke direkte til Vimeo og Youtube – og de 

bliver vist i små formater. 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk:8080/
https://www.foedevarestyrelsen.dk:8080/


 

Spørgsmål vedr. udvikling af PR og pressestrategi: 

Hvis det er muligt, vil vi gerne have en uddybning af, hvad der forstås med sætningen i 1. afsnit under punkt 

3.3.2 – ”Der skal udarbejdes selvstændige kampagnepapirer i forhold til den politiske del af kampagnen.” 

Hvad er det helt konkret, man forventer der skal indgå i tilbuddet? 

 

Svar: Pesticidoplysningskampagnen har et komplekst indhold og med mange interessenter  

– forbrugere, politikere, erhverv, detailhandel og branche- og interesseorganisationer. På drejebogsniveau er 

vi godt klar over, at I ikke kan udfolde dette fuldt ud, men der skal indgå overvejelser om, hvordan 

kampagnen skal eksekveres i samspillet mellem alle disse interessenter.  

 

 

 

Spørgsmål: 

Jeg skriver denne hurtige mail til jer omkring udbuddet, idet vi sidder og kigger jeres udbud igennem med 

henblik på at kunne aflevere et oplæg til jer på mandag. Vi er dog kommet i tvivl om, hvor meget I forventer, 

at vi afleverer i første omgang. 

 

Er der udelukkende tale om punkterne A – L i pkt. 3.3.1, eller forventer I også, at vi vedlægger materiale til 

3.3.2 og 3.3.3 ? (hertil kommer naturligvis de nævnte bilag i pkt. 2.5). 

 

Svar: 

I første omgang skal I kun aflevere overvejelser/indledende tanker for alle punkterne A-L i drejebogsform. 

Det vil sige skitsere ideer for 3.3.2, hvad en PR- og pressestrategi kunne være. Og give de første 

skitser/indledende tanker til en grafisk løsning af 3.3.3. kampagneelementer. 

 

 

 

Spørgsmål: Jeg skriver til jer, fordi jeg gerne lige vil have afklaret, om det samlede budget i forbindelse med 

"Pesticider i frugt og grønt"-kampagnen er med eller uden moms? 

 

Svar: Det samlede budget på de 900.000 kr. er ekskl. moms. 

 


