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Hva gjør Opplysningskontoret for frukt og grønt for å bidra til målet om å øke
forbruket av frukt og grønt med 20 % innen 2021?

Guttorm Rebnes og Gerd Byermoen
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Stiftelsen OFG har som formål å stimulere til 
økt totalforbruk av frisk frukt, friske bær og 

grønnsaker i Norge. 

Hovedhensikten med bruk av de midlene som 
kommer fra jordbruksavtalen er å styrke 

omsetningen og forbruket av norske varer.
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Hele bransjens opplysningskontor
– norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter i sesong



Vi bidrar til å nå internasjonale og nasjonale mål
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+ 20 % frukt, bær 
og grønnsaker 

innen 2021
#Merav

5 om dagen til hele 
Norges befolkning

Flere gode leveår 
for alle og fremtidig 
sparte helseutgifter



Utvikling i Norge 2017 - 2018

5

23,9 % 24,0 %

2017 2018

3,2 3,4

2017 2018

Andelen som spiser minst 5 porsjoner frukt/bær 
eller grønnsaker per dag (spiser vanligvis)

Snitt – daglig forbruk av frukt/bær og grønnsaker 
(spiser vanligvis)

Andelen som har spiser 5 porsjoner om dagen eller mer ligger på samme nivå som i 2017. Vi ser imidlertid at gjennomsnittlig 
forbruk har økt signifikant, noe som betyr at de som spiste mye frukt/bær og grønnsaker i 2017 nå spiser enda mer.



Friskt og
fristende ...

10/24/2018



Tomatsuppe





Matpakke
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• Historiefortelling eller kunnskap?

• Emballasjen skal beskytte og bevare

• Hva vi sier og hva vi gjør …

• Når emballeringen fungerer optimalt varer maten lengre og blir oftere spist 
opp.

Miljøhensyn og bærekraft – sterke trender i tiden
salg av frukt og grønt uten emballasje er nostalgisk ikke miljøvennlig
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Frukt.no vår viktigste kommunikasjonskanal
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336 produkt-
beskrivelser 

1.350 oppskrifter

Helsetips
Et + for

Matlagings
teknikker

Aktuelle tema i 
sesong

Mer enn 300.000 besøk 
hver måned



Påvirking gjennom mange kanaler
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125 000 
følgere på 

FB

11 200 
følgere på 
Instagram

763 presse-
oppslag i 2017 
73,6 mill lesere



Sosiale medier engasjerer og gir trafikk
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108 439 
følgere



Vi følger barna gjennom hele oppveksten
- gode vaner dannes tidlig
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Skole og 
SFO

Ungdoms
skole

Barnehage



www.etplussfor.no
– et univers for 6 åringer og deres familie
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God synlighet – positive saker
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Ekspertrollen og egne aktiviteter
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Influencerkampanje – grillbattle og høstens grønnsaker  
Komikerfrue og Superpapsen
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Vi relanserer frukt og grønt som mellommåltid
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Epledagen 2018 siste tirsdag i oktober  #EPLESMIL
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Vi inspirerer
handelen

10/24/2018



NM i 5 om dagen dagligvare
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Årskalenderen – produkter og kampanjer

Jan Feb Mars April Mai Juni

Sesong
produkter

Lagringsgrønnsaker, vintergrønnkål, 
krydderurter, linser og bønner. Sitrus

Tomat, agurk, asparges, salater …
Blomkål, brokkoli og jordbær …

Kampanje / 
kommunikasjon

Ekte vare virker …
Du trenger bare grønnsaker

Nyt vårens nye grønnsaker og bær og få 
sommerkroppen som hyggelig bonus

Prosjekt NM i frukt og 
grønt

Juli Aug Sept Okt Nov Des

Sesong
produkter

Jordbær og bringebær
Salatgrønnsaker

Rotgrønnsaker, kål, løk, 
grasskar og epler

Poteter, kål, rosenkål og 
kålrot.

Kampanje / 
kommunikasjon

Skole-
start

Hvordan ta i bruk høstens 
grønnsaker

Julematen

Prosjekt NM i sunn fastfood 5 a day
Europe



Følg oss gjerne … så ser du hva vi gjør …

@fruktno @5omdagen  @frukt_no
@5omdagen @frukt.no @byermoen


