Er der et marked for pesticidfri markafgrøder?
- og dermed en vej mellem økologisk og konventionel produktion?
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Hvad vi jeg sige?
• Dilemma: Der findes ikke et marked for varer mellem økologiske og konventionelle
• Derfor har jeg fundet en række forbrugerundersøgelser – og lavet en ny til i dag…
Mine pointer
• Forbrugerne har i stigende grad forskellige præferencer
• Og ved meget lidt om landbrug
• De er positive over for landmænd, men negative over for pesticider
• (De fleste) alternativer til traditionel sprøjtning vurderes positivt
• Betalingsvilligheden for et pesticidfrit alternativ er begrænset
• Risikoen for kanibalisering af økologien er til stede, men ikke stor
• Konklusioner: Behovet og mulighederne vil vokse. Men det
det kræver nye samarbejder i hele værdikæden

Forbrugerne er mere forskellige end nogensinde
De magelige: Går ikke op i mad,
og vælger ofte billigst muligt
Merværdi i discount.
Uforandret segment

Traditionalister: Dansk,
traditionelt og farsbaseret – og
gerne på tilbud. Merværdi i
dansk oprindelse.
Segmentet mindskes

Funktionalister: Nemt og
hurtigt, travle børnefamilier
Merværdi i forarbejdning.
Lille stigning i segmentet

19%

Idealister: Rent, bæredygtigt og
fra bunden
30%
Merværdi i økologi og
bæredygtighed.
Stigning i segmentet
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Kilde: Coop Analyse 2018

Madelskere: Smag,
oprindelse og kvalitet
11%
Merværdi i traditionel
produktkvalitet.
Uforandret segment

Et ændret natursyn – fra fjende til beskyttelseskrævende ven…
Klima- og biodiversitetsudfordringerne forstærker kun positionen
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Fra frygt for naturen -> til frygt for kemikeren

Tendenser: Nyt fokus på vores symbiose med milliarder af bakterier i tarmen. Bevidst om at bevare balancer. Også
i naturen.

Merværdi i: antibiotikafri, uden GMO, uden E-numre, naturlighed, free-from, naturlig emballage – og pesticidfri?

Risikoperception >< objektiv risikoberegning
• Velkendt

• Ukendt

• Simpelt og synligt
• Lav konsekvens af hver handling
• Forsinket effekt

• Kompliceret og usynligt
• Stor konsekvens hvis skaden sker
• Umiddelbar effekt

• Frivillig/egen kontrol
• Retfærdig – rammer dig selv
• Forkorter livet 10 år

• Ufrivillig/påført af andre
• Uretfærdig – rammer uskyldige
• Forkorter livet 10 timer
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Landmandens perspektiv

Forbrugerens perspektiv

Negativ opfattelse af landbrugets anvendelse af pesticider
Hvilken påstand om dansk landbrug er du mest enig i?
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Forventning til lavere pesticidforbrug i fremtiden
Hvilke forventninger har du til brugen af pesticider i dansk
konventionelt landbrug om fem år? Jeg forventer, at der om fem år vil
blive brugt:
n = 1.016
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Lav konkret viden om fødevareproduktionen
(forbrugerne forventer næsten at økologi er standarden…)
Marker i hvilken udstrækning, du mener at udsagnene er korrekte i forhold til den
konventionelle standardproduktion i Danmark
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Skrabehøns kan Der skiftes ofte Slagtesvin har Fritgående søer Frilandsgrise har
gå udenfor i
strøelse hos
mulighed for at har adgang til
adgang til
dagtimerne
slagtekyllinger
ligge i halm i udendørsarealer græsarealer hele
stalden
livet
Kilde: Analyse om dyrevelfærd, Coop Analyse 2018

Vurdering af alternativer til traditionelle pesticider
45%
40%

• Undersøgelsen foretaget blandt
1008 repræsentativt udvalgte
forbrugere mellem 18 og 70 år
• Dataindsamling foretaget uge 2,
2019 af YouGov for Coop Analyse
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Betalingsvillighed
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Q: Hvis en pose konventionelle gulerødder koster 15
kroner for 1,5 kilo, hvor meget er du villig til at betale
ekstra for en pose gulerødder, som ikke er blevet
sprøjtet med syntetiske pesticider, men i stedet er
dyrket ved brug af naturlige midler og metoder.
Gulerødderne er ikke økologiske.
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2 kg hvedemel

500 g hakket
oksekød

• Økologiske forbrugere: Høj andel med betalingsvilje – men også
højere andel, der slet ikke vil købe varen
• Ikke-økoforbrugere: Højere andel uden betalingsvilje

De, der køber økologi, gør det især for at undgå
sprøjtemidler
Af hvilke årsager køber du økologiske fødevarer?
n = 763 (de der køber økologi)

Færre rester af sprøjtemidler i varerne

45%

For min sundheds skyld

33%

Bedre dyrevelfærd

33%

Beskytte grundvandet mod sprøjtegift eller nitrat
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Færre tilsætningsstoffer
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Ønsker at støtte produktionsformen

17%

Mere klimavenligt
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Bedre for naturens mangfoldighed
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For at undgå GMO

7%

Stoler mere på økologiske producenter
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Q: Forestil dig, at du kunne købe frugt og
grønt, som ikke er økologisk, men som er
dyrket uden brug af syntetiske pesticider.
Varen vil være cirka 10% billigere end
økologisk frugt og grønt.
Vil det påvirke dit køb af økologisk frugt og
grønt?

Risiko for kanibalisering
N=kun forbrugere som køber økologisk F&G
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Nej, vil fortsat købe Ja, vil erstatte nogle Ja, vil erstatte alle
samme mængde køb af økologi med
eller de fleste
økologi
de nye varer
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de nye varer
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andel

Konklusion: Forbrugerne
• Grundlæggende skeptiske over for pesticider – ønsker ikke er
blive konfronteret med risiko, når de spiser
• Enhver debat om pesticider øger deres aversion. Man kan ikke
vinde hjerter med videnskabelige argumenter
• En teknologis legitimitet handler om et anerkendelsesværdigt
formål – ikke om objektiv risiko
• Alternativer til traditionelle midler vurderes (næsten alle) positivt
– muligvis fordi alternativet vurderes værre
Men:
• Betalingsvilligheden er lav, og det er primært de økologiske
forbrugere, som har den
• Der er en vis risiko for kanibalisering af det økologiske marked
• Betalingsvilligheden er størst for frugt og grønt, og mindst for
animalske varer, som er der, hvor arealerne er størst…

Konklusion: Supermarkederne
• Detailhandlen leder efter merværdi i varerne og
differentiering – ikke større mængder
• Hyldepladsen er begrænset, så ofte træffer vi
valget for kunderne
• Supermarkedskæderne interesserer sig i stigende
grad for nye varekrav
Og:

• Plantebaseret kost vinder frem
• Økologi er så mainstream i visse kategorier, at der
er plads til differentiering
• Detailhandelen søger tættere bånd til (nogle af)
producenterne

Så er der et marked for pesticidfri produkter mellem
økologisk og konventionel produktion?
• Der er mulighed for at et marked kan opstå – på nogle varer
(brødkorn, maltbyg, frugt & grønt)
• Men der er større mulighed for at supermarkeder og
forarbejdningsindustri driver udviklingen, frem for forbrugerne
• Der er behov for tæt dialog med aftagerne – fra
grovvarevirksomheder til forarbejdning og eksportører
• Måske opstår markedet først, når produktionen er der?

Tak for ordet
thomas.roland@coop.dk

