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Der er mange myter om mælk



VI GØR PLADS TIL TVIVL OG SPØRGSMÅL 
– OG SØRGER FOR SVAR



DE DANSKE FORBRUGERE ER I TVIVL

95%  af danskerne angiver, at de har eller er villige til at ændre adfærd/vaner af 
hensyn til klima, miljø og bæredygtighed.

52% svarer ”hverken/eller” på udsagnet ”Mælk er en del af en bæredygtig kost”

Der hersker generelt en høj grad af uvidenhed om forholdene for konventionelle 
malkekøer. Flest svarer ”ved ikke” på en del spørgsmål omhandlende konventionelle 
køers forhold.

På udsagnet ”dyrevelfærden i det danske mejeribrug er god” er knap halvdelen af 
danskerne enige (48%).

7 ud af 10 personer er enige i, at ”mælk er sundt” Kun 7 % i befolkningen er decideret 
uenige i dette udsagn. 



MEJERIFORENINGENS FOKUSOMRÅDER

2. BÆREDYGTIGHED
Mejeriprodukter er en del af en 
sund og bæredygtig kost

1. SUNDHED
Mejeriprodukter er sunde, fordi de 
bidrager med mange vigtige 
næringsstoffer

3. SMAG & MADKULTUR
Mejeriprodukter tilfører masser af 
smag og er en del af den danske 
madkultur

4. DYREVELFÆRD
Du kan købe mejeriprodukter med god 
samvittighed - dyrevelfærden i det 
danske mejeribrug er god 

Must-win battles
Der er fire temaer, som er særligt vigtige for den danske befolkning, når det kommer til indtaget af mælkeprodukter, og 
som vi har fokus på i vores kommunikation.



1. MÆLKENS ROLLE FOR SUNDHEDEN



DER ER MANGE MÅDER AT SNAKKE SUNDHED PÅ
Opslagstekst: Aarh, forkæl huden med en lækker omgang… hytteost   
Godt nok er hytteost (4,5%) en god kilde til riboflavin (B2-vitamin), som bidrager til at 
vedligeholde en normal hud*, meeen.. Det gælder nu kun, hvis man spiser det.  

Ikke desto mindre – nyd din hytteost på din måde! 

*Gældende for hytteost (4,5%) med 0,23 mg riboflavin per. 100 gram i en ellers 
varieret og afbalanceret kost og sund livsstil

Indirekte sundhedskommunikation
• Ingen direkte sundhedskommunikation i det visuelle
• Fokus på at fange opmærksomheden
• Mindre klassisk sundhedskommunikation
• Stadig fokus på mejeriprodukters næringsstoffer men i teksten
• Lægger i mindre grad op til diskussion
• Kan ikke stå alene 

Opslagstekst:
Er mælk kun for børn? Bestemt ikke! 
Mælk indeholder en række vigtige vitaminer og 
mineraler, som spiller en afgørende rolle i 
kosten for både børn og voksne.
Faktisk er mælk en af de fødevarer, der 
naturligt indeholder flest forskellige 
næringsstoffer.
I artiklen her finder du en gennemgang af de 
mineraler og vitaminer, som mælk bidrager 
med: 

https://maelken.dk/.../naeringsstoffer/maelk-
en-unik-pakke

*Beregningerne er lavet ud fra et stort glas 
minimælk på 250 ml samt De Nordiske 
Næringsstofanbefalinger for en kvinde på 31-
60 år.

Klassisk sundhedskommunikation
• Fokus på mejeriprodukters næringsstoffer
• Lægger i højere grad op til diskussion
• Bliver udfordret pga. anprisningsreglerne 
• Kan ikke stå alene 

https://maelken.dk/sundhed/naeringsstoffer/maelk-en-unik-pakke?fbclid=IwAR182alyG8HdN-pUCmE-AQt3LssZuaGXlrAsiY7dh0lmQqYf3BDNI_YOESs


2. BÆREDYGTIGHED



BÆREDYGTIG PRODUKTION
• Fokus på de tiltag mejerisektoren gør for at 

mindske CO2-udledningen og blive mere 
bæredygtig fx
• Egenproduceret foder
• Fremme biodiversitet
• Feed no food-koncept

• Ønske om at lade mælkeproducenter og 
mejerister fortælle – vi skal høre fra dem, 
der hver dag gør en stor indsats

• Der skal sættes ansigt på dem, som 
kæmper og tager ansvar – og det fungerer 
som regel afvæbnendeOpslagstekst: 

”Der skal være plads til naturen i landbruget. Dem der køber vores mælk, de kan forvente at så køber de 
også lærkesang og gul vipstjert”. På Ebbe Hvelplunds ejendom har de bevaret diger og skel, der som 
uberørt natur giver anledning til høj biodiversitet; tilstedeværelsen af mange forskellige dyre- og 
plantearter. Hør mere om tiltagene i videoen her.   



BÆREDYGTIG KOST

Hvad har spidskål, pære og vandmelon 
til fælles?
De smager alle tre godt med 
mejeriprodukter. For når du forkæler 
dine sanser med forskellige indtryk (fx 
smag, konsistens og duft) vil du ofte 
opleve din mad som mere 
tilfredsstillende - og så kan 
mejeriprodukter måske også hjælpe 
dig med at spise lidt mere frugt og 
grønt i hverdagen.
Få inspiration til at kombinere grønt og 
mejeri her:
https://maelken.dk/.../tips-til-at-spise-
flere-grontsager/

Al mad har et aftryk. Din mælk har to. 
Mælken har – som alle andre fødevarer – et 
klimaaftryk, men mælken har også et stort 
næringsstofaftryk. Mælk indeholder nemlig bl.a. 
calcium, protein, vitamin b12, vitamin b2 og 
fosfor  
Med mælk får du mange næringsstoffer for dit 
klimaaftryk.
Bliv klogere på mælkens næringsstoffer her: 
https://maelken.dk/sundhed/maelkens-
naeringsstoffer/maelk-en-unik-pakke-af-
naeringsstoffer

• Fokus på mælkens mange næringsstoffer –
mælk og mejeri kan ikke vinde på CO2-
aftryk alene
• Ønske om at sætte fokus på, at 

bæredygtig kost handler om mere end 
klimaet 

• Fokus på at vise hvordan forbrugerne kan 
spise mere bæredygtigt
• Fx ved at sætte fokus på, hvordan ost 

kan bruges i stedet for kød
• Hvordan man kan mindske sit 

madspild 

• Inkluderende og inspirerende 

https://maelken.dk/baeredygtighed/baeredygtig-kost/tips-til-at-spise-flere-grontsager/?fbclid=IwAR1q0HKuVAZOzdXJ43sKBimChaPs_Ps2HsVsm1XvvgFOZ4qyizj5D9_iByI
https://maelken.dk/sundhed/maelkens-naeringsstoffer/maelk-en-unik-pakke-af-naeringsstoffer


3. SMAG & MADKULTUR



DET SKAL SMAGE GODT, ELLERS SPISER VI DET IKKE

Opslagstekst: 
Trods uenighed om opskriften på den bedste persillesovs, så er fiskerne, Per og Erik, enige om, 
at det er sovsen, der udgør prikken over i’et efter en god fangst på havet. 
Det store spørgsmål forbliver dog: Persillesovs med mælk eller fløde – hvad synes du?



4. DYREVELFÆRD



• 48% procent er enige i, at dyrevelfærden i 
mejeribruget er god.

• Større videoproduktioner kombineret med 
animerede korte film

• Der skal sættes ansigt på og forbrugerne 
skal gerne høre om dyrevelfærd fra hestens 
(eller koens) egen mund – det fungerer som 
regel afvæbnende

Opslagstekst: 
”Det bedste ved at være landmand, det er da 
køerne.” Landmand Lisbeth Klinge fra 
Landborupgård på Mols er ikke i tvivl om, at det er 
kærligheden til dyrene, som driver hende i 
dagligdagen. Bliv klogere på hvordan Lisbeth og 
hendes KOllegaer arbejder for bedre dyrevelfærd 
og sunde køer hver dag.

Opslagstekst:
Hvordan skal man bo, når man er ko? Landmanden kender 
koens behov ud og ind og ved, hvad der skal til for at den har det 
godt. Frisk luft og ly for vind og vejr er noget af det, koen har 
brug for - så det har vi selvfølgelig sikret, at alle danske køer har.

DYREVELFÆRDEN ER HELT OK



NYE PROJEKTER



NYT EU-PROJEKT: MÆLK I EN BÆREDYGTIG KOST 
2022-2023

EU-projekt i samarbejde med Frankrig og Irland

Formålet med kampagnen er primært:
at give de danske forbrugere viden, så de føler sig velinformerede om 
bæredygtig kost og informere om, hvordan mælk og mejeriprodukter er 
vigtige, næringsrige valg. 

MÅLGRUPPE
Primære målgruppe:
Unge forældre og aktive unge mellem 18-35 år. 

INDHOLD
Influencer/ambassadør-samarbejder
Aktivering via sociale medier og websitet mælken.dk
Digital annoncering
Out of home-annoncering
Events fx Aarhus Food Festival, Copenhagen Cooking 



NYT EU-PROJEKT: ØKOLOGISK OST 2022-2024
EU-projekt i samarbejde med Frankrig

Formålet med kampagnen er primært:
at give de danske forbrugere viden om den økologiske osteproduktion 
og inspirere til brugen af økologisk ost. 

MÅLGRUPPE
Primære målgruppe:
Unge forældre og aktive unge mellem 18-35 år. 

Sekundære målgrupper:
Journalister og Key Opinion Leaders

INDHOLD
• PR
• Influencer/ambassadør-samarbejder
• Aktivering via Ost & ko’s website og sociale medier 
• Digital annoncering
• Events fx Aarhus Food Festival, Copenhagen Cooking 



SAMARBEJDER
Store og små ambassadører 

Anna Bartels 
@annabartels & www.anna-mad.dk
Madblogger og opskriftudvikler 
16.600 følgere på instagram
Sidevisninger pr måned: 160.000+
Unikke brugere pr måned: 66.000+

Michelle Kristensen @michellekristensen.dk
TV-kok, sundhedsekspert, ejer af MK opskrift- og trænings-app 
med over 200.000 brugere 
122.000 følgere på instagram

Opskrift-appen er brugt over 4.446.600 gange. På top 9 over de 
mest populære opskrifter findes vores på 7. og 9. pladsen

Mennesker lytter til mennesker 
– ikke til virksomheder eller brands

• Influencere kan nå målgrupper, vi selv har 
svært ved komme i kontakt med

• Influencere hjælper os med at udvikle 
troværdigt og inspirerende indhold, fx 
opskrifter

• Brugen af influencere kan øge 
troværdigheden omkring budskaberne

http://www.anna-mad.dk/


Følg med her & kontakt os, hvis I vil høre mere

https://www.facebook.com/maelken.dk
www.mælken.dk

https://www.facebook.com/ostogko
www.ostogko.dk

Anja Rasmussen
Mobil: 20650681
E-mail: akr@mejeri.dk

Lars Witt
Mobil: 25796468
E-mail: lwj@mejeri.dk

Jane Ernst Nielsen
Mobil: 28562046
E-mail: jen@mejeri.dk

Rasmus Flade Nielsen
Mobil: 40 15 53 32
E-mail: rfn@mejeri.dk

https://www.facebook.com/maelken.dk
http://www.mælken.dk/
https://www.facebook.com/ostogko
http://www.ostogko.dk/
tel:20650681
mailto:akr@mejeri.dk
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mailto:jen@mejeri.dk
tel:40%2015%2053%2032
mailto:rfn@mejeri.dk

