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Resumé 

Projektets formål var, at opdatere og styrke kartoflens position i forbrugernes bevidsthed og fortsætte den 

kontinuerlige eksponering af viden om de sundheds- og spisemæssige kvaliteter kartoflen besidder. Ved at 

udbrede viden om kartofler var målet at gøre det muligt for forbrugerne at skelne mellem de forskellige sorter 

og deres egenskaber og dermed motivere og inspirere til at benytte kartofler i langt højere grad end i dag. 

Projektets aktiviteter har altoverskyggende været at skabe opmærksomhed overfor forbrugerne på de 

forskellige og mangfoldige egenskaber som kartofler besidder. Projektet indeholdt en opsamling og 

konsolidering af tilgængelig viden samt en videns- og informationsbaseret generisk afsætningskampagne. 

Vidensopsamlingen dannede grundlaget for projektets kampagne og indbefattede opsamling af nuværende 

viden om forbrugerne og viden i forbindelse med kartofler. Desuden blev viden fra vidensopsamlingen 

publiceret løbende på: www.danskekartofler.dk. Den generiske markedsføringskampagne omfattede en 

efterårsevent i 2013 og formidling af viden gennem forskellige kommunikationsmedier, der gav forbrugerne 

en kontinuerlig indsigt i hvad der rør sig i forhold til kartofler. 

I forbindelse med aktiviteterne generelt har der været en god mediebevågenhed ligesom der har været 

anvendt midler til opmærksomhedsskabende medieomtale. Endvidere har organisationen Danske Kartoflers 

nye magasin, ”Danske Kartofler”, spillet en positiv rolle. 

Det er en klar overbevisning, at projektet har været med til at rykke på holdningerne til kartofler hos 

danskerne. Mange blev overraskede over hvor stor forskel, der var på de forskellige sorter samt 

mangfoldigheden i kartoflen som måltid. Andre var ikke klar over, at man rent faktisk indtager færre kalorier 

pr. 100 g ved at spise kogte kartofler end ved i stedet at spise ris eller pasta. Det er meget simple 

budskaber, men derfor også meget vigtige at få kommunikeret ud til forbrugerne. 

Det er også værd at hæfte sig ved, at konceptet åbenbart også af andre organisationer har været vurderet 

som vellykket – så vellykket og passende, at det så vidt vides søges kopieret flere andre steder i 2014. En 

særdeles glædelig konstatering på kartoflens vegne. 

 

 

 



Projektets faglige forløb 

Formål 

Formålet med projektet var at give de danske forbrugere viden og inspiration om kartofler. Målet hermed var 

at ændre opfattelsen af kartofler, således at forbrugernes bevidsthed om sorter, unikke egenskaber og 

mangfoldighed blev tydeliggjort. Ved at udbrede viden om kartofler var målet desuden at gøre det muligt for 

forbrugerne at skelne mellem de forskellige sorter og dermed motivere og inspirere til at benytte kartofler i 

langt højere grad end i dag. De myter, der hersker blandt forbrugerne om kartofler, er vigtig at få aflivet. 

Projektets aktiviteter var dermed planlagt med den hensigt at oplyse, formidle, inspirere og motivere 

forbrugerne til at øge deres indtag af kartofler samt at aflive de usande myter, der til stadighed befinder sig i 

forbrugernes bevidsthed. 

Metoden til at opnå dette var en vidensindsamling, indeholdende kortlægning af danskernes kostvaner, 

forbrug, sundhed og videnskabelig viden, der kunne danne grundlag for en videns- og informationsbaseret 

generisk markedsføringskampagne. 

Aktiviteter 

Projektet modtog desværre ikke tilskud til alle projektets aktiviteter, men ca. 1/3 del. Dette resulterede i, at de 

planlagte tre events blev skåret ned til en. Dette blev deltagelse ved Danish International Food Contest 

2013, da det blev vurderet at dette forum, ville give størst mulig output i forhold til størst mulig 

forbrugerkontakt, på omkring 10.000 besøgende hvert år.  

Vidensindsamlingen blev desuden reduceret for at tilpasse projektets budget på 150.000 (se bilag 1 for 

udspecificering af nyt budget).   

Projektets aktiviteter har taget form som  

 Kortlægning af forbrugernes vaner, forbrug, sundhed og holdninger. 

 Undersøgelse af forbrugernes nuværende viden 

 Validering af nuværende trends 

 Udarbejdelse af den bedst mulige kampagne indenfor de givne rammer. 

 Planlægge og udføre en generisk event på Danish International Food Contest (DIFC) 2013 

 Evaluering 

Projektets aktiviteter har altoverskyggende været at skabe opmærksomhed overfor forbrugerne på de 

forskellige og mangfoldige egenskaber som kartofler besidder. 

Der er indsamlet viden, der har skabt inspiration til grundlaget for formidling, motivering og inspiration til de 

danske forbrugere. 

Desuden er afholdt en event i Herning i forbindelse med DIFC d. 5. og 6. november 2013 i samarbejde med 

brancheorganisationen Danske Kartofler. DIFC 2013 varede i to dage og var åben for hele 

fødevarebranchen, hvor der blev udstillet kvalitets- og gourmetfødevarer. På en opstillet stand havde de 

potentielt godt 3.000 besøgende kunne få information om kartofler og deres anvendelse. Temaet for dette 

års event var kartoflen som hovedbestanddel i måltidet. De besøgende kunne derfor stemme på fire 

opstillede retter, hvor bagekartoflen dannede rammerne for måltidet: 

1. Kartoffel med gris 

2. Kartoffel med ko 

3. Kartoffel med fisk 

4. Kartoffel med smør 

5. Kartoffel med skyr 

Vinderen blev ”Kartoffel med gris”, der modtog bevis og medførte gav yderligere fokus og nysgerrighed 

blandt de besøgende på fødevaremessen (se bilag 2 for billeder fra eventen). 



Derudover var der udstillet 10 forskellige sorter af kartofler ”au naturel”, dvs. med jord og skræl. Der var 

placeret ved hver kartoffelsort en beskrivelse af dens anvendelsesmuligheder og næringsmæssige indhold.  

 

Det er ikke muligt at angive det præcise antal besøgende på standen. Dog var standen meget besøgt og der 

blev skabt dialog med mange nysgerrige forbrugere der resulterede i, at 126 deltog i afstemningen. Det 

anslås at omkring 2.000 besøgende smagte kartofler og 500 personer var i dialog om kartofler. 

Som eget bidrag deltog Danske Kartoflers formand og et bestyrelsesmedlem tilligemed sektorchefen i 

bemandingen af standen helt eller delvist i messens to dage. 

 

Ved at sammenkoble udstilling og smagsoplevelse får forbrugerne og fagfolk en helhedsoplevelse af 

mangfoldigheden af kartofler. Den skabte dialog med fagfolk og forbrugere bevirker at myter der til stadighed 

hersker blandt den danske befolkning er et skridt nærmere at blive aflivet.  

 

Resultater 

Gennem projektets aktiviteter, via viden og event, er der sat fokus på kartofler og dens unikke og positive 

egenskaber overfor en stor gruppe fagfolk og forbrugere. Kartofler er blevet formidlet i forhold til sundhed, 

næringsstofindhold, anvendelsesmuligheder, mæthed, smag, sorter og generel information. Dette vil i sidste 

ende kunne være medvirkende til en højere tilfredsstillelse ved brugen af kartofler for forbrugerne. 

 

For at sikre at kartofler stadig skal være en del af danskernes måltid, er det vigtigt at opretholde et flow af 

viden til den danske befolkning, for hermed at fokus vil bibeholdes på kartofler og være i de danske 

forbrugers baghoved når der købes ind.  

 

De besøgende på DIFC der besøgte standen, er blevet inspireret og opnået den viden der er essentiel for at 

træffe det rigtige valg i supermarkedet. Og hvad der er endnu vigtigere er, at disse er ambassadører for 

kartofler fremover, og vil sprede det gode budskab. Dette vil sprede sig som ringe i vandet ved at når 

budskaber kommer fra en person man kender, vil budskabet i langt højere grad tages til sig, fremfor hvis 

budskabet havde en kommerciel afsender. 

 

Det er klart at vores opfattelse er, at projektet har opnået de opstillede mål, der var fastsat inden projektets 

start. Forbrugerne har taget positivt imod den viden der er formidlet omkring kartofler, og har dermed fået et 

bedre grundlag til at træffe beslutninger om kartofler i fremtiden.    

 

Offentliggørelser vedrørende projektet 

Der er igennem hele projektet været fokus på formidling af projektets aktiviteter, hvor kommunikation er et 

nøgleord for udbredelse af budskaber om kartofler. Nedenfor er opstillet direkte offentliggørelser, hvor både 

projektleder og eksterne medier er afsender: 

- Hjemmesiden www.danskekartofler.dk 

- folder ”En kartoffel er ikke BARE en kartoffel”  

- Roll-ups ” KARTOFLER OG SUNDHED” og ”TIPS TIL AT SPISE KARTOFLER” 

- Batch – Danske Kartofler 

- Pressemeddelelse fra Danske Kartofler 

 

 

http://www.danskekartofler.dk/


Presseomtale: 

- Ukendt dato: Kartofler. Bragt af www.foodcontest.dk.  

http://www.foodcontest.dk/Produkter/Kartofler.aspx.  

- Februar 2013: Dyrkning af kartofler i Danmark. Bragt af www.lf.dk. 

http://www.lf.dk/Viden_om/Landbrugsproduktion/Planter/Kartofler.aspx 

- 18. oktober 2013: Kartoffelelskere kan glæde sig. Bragt af www.lf.dk. 

http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/Oktober/Kartoffelelskere_kan_glaede_sig.aspx#.Ux8T6PldWVM 

- 28. november 2013: Kartofler i godt selskab. Bragt af www.danskekartofler.dk. 

http://danskekartofler.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2013/Kartofler_i_godt_selskab.aspx 

- 15. november 2013. Årets Kartoffel 2013. Bragt af www.danskekartofler.dk. 

http://danskekartofler.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2013/Aarets_Kartoffel.aspx 

- Magasinet Mejeri bragte i en betydelig opsat artikel i sit messenummer. 
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Bilag 1: Udspecificeret budget 

Interne lønomkostninger  Kr.  

Ekstern bistand  
Afholdelse af 1 event 

 

Projektadministration  

(30 timer à 765 kr.)  

 

Vidensindsamling  

(30 timer à 765 kr.)  

 

Indførsel af materiale på hjemmeside 

(20 timer à 765 kr.)  

 

Effektvurdering  

 

53.300 

 

22.950 

 

 

22.950 

 

 

15.300 

 

 

10.000 

Materialer m.v.  
Roll-up/bannere (3 x 2.500)  

Pressemateriale, tryk  

 

7.500  

10.000  

Udstyr.  

Mark, lager, maskiner mm.  

Rejser og kørsel  

Administration / andel af 

fællesudgifter  
Revision  

 

 

8.000  

Fradrag for andre indtægter  

Projekts samlede ansøgte udgift  150.000 kr.  
 

  



Bilag 2 

      

 

 


