
Fuldkornspartnerskabet

Fuldkornspartnerskabet er et offentligt privat partnerskab, som ar-
bejder for at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise 
mere fuldkorn. Partnerskabet består af Kræftens Bekæmpelse, Hjerte-
foreningen, Diabetesforeningen, Fødevarestyrelsen, detailhandelen, en 
række fødevarevirksomheder og brancheorganisationer. Alle bidrager 
med hver deres styrker og kompetencer. Sammen kan vi gøre en langt 
større forskel end hver for sig. Vi arbejder for udbredelsen af det oran-
ge fuldkornslogo og vi arbejder for tilsætning af lidt fuldkorn i alle de 
produkter, hvor det er muligt.
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Indtag af fuldkorn (DTU 2007 + 2014, Kræftens Bekæmpelse 2019)
Antal produkter med logo (Nielsen Global Connect)
Kendskab til logoet (Megafon)
Handler efter logoet (Nielsen Global Connect 2009-2013, Megafon 2019)



”Vi har gennem partnerskabet fået 
synliggjort overfor forbrugerne hvor-

for fuldkorn er vigtigt, og særligt har der 
været fokus på at få dem, der spiser mindst til 

at spise mere. Vi har som leverandør af brød til 
alle danskere et ansvar for at forbedre folkesund-
heden, og det har været en spændende rejse som 
fortsætter, da der stadig er mange muligheder for 
at få danskerne til at spise endnu mere fuldkorn”

– Tina Lindeløv, Innovation manager, 
Lantmännen Schulstad.

“Som aktiv partner i Fuldkornspartnerska-
bet arbejder Kohberg for den offentlige folke-

sundhed og på at få danskerne til at følge det officielle 
kostråd:”Spis mad med fuldkorn”. Kohberg lancerer lø-

bende nye og velsmagende brød til markedet med logoet for 
at hjælpe forbrugerne til at følge kostrådet. Logoet garanterer, 

at brødet har en høj andel af fuldkorn og også en ernæringspro-
fil, der følger Nøglehullet hvad angår fedt, sukker, salt og fibre. 21 
af vores brød og boller var i 2020 mærket med Fuldkornslogoet, 
og hver gang vi introducerer nye brød og boller, overvejer vi, om 

brødet er egnet til at indeholde en højere andel fuldkorn og 
dermed blive mærket med Fuldkornslogoet”.

– Lars Klausen, Salgs- & marketingdirektør, 
Kohberg Bakery Group A/S. ”Kræftens Bekæmpelse 

har ikke brødfabrikker, hvor-
fra vi kan sikre fuldkornsbrød til 

danskerne. Men ved at samarbejde 
med brødleverandører, kan vi moti-

vere til, at det sker” 

– Gitte Laub Hansen, projektchef 
for Kræftens Bekæmpelse.

”I et offentlig privat part-
nerskab er det vigtigt at skabe 
begejstring og gøre partnerne 

stolte af at være med. Det er vigtigt 
at lytte til partnerne og igangsætte nye 

initiativer, vi kan samles om”

- Rikke Iben Neess, 
Kampagneleder 

Fuldkornspartnerskabet.

”Fuldkornspartnerskabet er 
en stor succes. På kun 10 år har vi 

opnået at danskerne spiser over dob-
belt så meget fuldkorn, vores fuldkorns-

logo findes nu på næsten 1000 produkter og 
over halvdelen af befolkningen køber ind ef-

ter det. Dette har vi kun kunne opnå i et stærkt 
partnerskab mellem NGO’er, det offentlige og 

private virksomheder”

– Niels Brinch-Nielsen, direktør for Val-
semøllen A/S og bestyrelsesformand 

i Fuldkornspartnerskabet.

”Fuldkornspartnerskabets 
kampagner skal øge kendskabet 

til fuldkorn og til det orange fuld-
kornslogo. Med kampagnerne på de 

sociale medier prøver vi for eksempel hele 
tiden at fange forbrugernes opmærksomhed 

med nye overraskende tiltag. Takket være 
partnernes engagement og deling af kam-
pagnerne lykkes det at komme bredt ud” 

– Rikke Iben Neess, kampagneleder 
Fuldkornspartnerskabet.

”I vores virksomhed er fuld-
korn blevet noget af det første 

vi taler om, når et nyt produkt skal 
udvikles. Det siger noget om, hvor stærk 

en parameter fuldkorn er blevet”

 – Jan Poulsen, Director Product 
Development Baking and Technical 

Support, 
Lantmännen Cerealia A/S”Hos Nestlé ved vi hvor 

vigtigt fuldkorn er for danskernes 
sundhed. Derfor har alle vores mor-

genmadsprodukter fuldkorn som hove-
dingrediens, og igennem de sidste 15 år har 

vi globalt øget vores fuldkornsindhold i vores 
morgenmadsprodukter med +50% - og rejsen er 
langt fra slut. I samarbejde med Fuldkornspart-
nerskabet sætter vi ikke bare fuldkorn på dan-
skernes agenda, men bringer også den vigtige 
fuldkornsdiskussion til de andre Nordiske og 

Europæiske lande”.  

Julia Laursen, Product Innovati-
on Lead 
Nestlé


