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1 Sammendrag 
Den danske fødevaresektor har signifikant betydning for økonomi og beskæftigelse i Danmark. 

Opfattes fødevaresektoren i sin bredeste betydning, inkl. engros- og dagligvarehandel og inkl. 

restaurationssektoren, så omfatter sektoren godt 47.000 virksomheder med en direkte beskæf-

tigelse på mere end 357.000 personer (2016). 

Ses der udelukkende på den producerende del af fødevaresektoren (dvs. den primære sek-

tor samt fødevareindustrien), så er den direkte beskæftigelse i disse brancher i 2016 i alt 

117.000 årsværk, men denne aktivitet giver anledning til en afledt beskæftigelse (i de erhverv 

der servicerer de producerende virksomheder) på yderligere ca. 85.000 årsværk. 

Danmark er stadig et udpræget landbrugsland, og for de fleste animalske produkter overstiger 

den nationale produktion langt det nationale forbrug. Inden for eksempelvis svineproduktion er 

det omkring 90% af den danske produktion, der eksporteres. I modsætning hertil foregår der 

inden for grøntsags- og frugtproduktion en stor import. 

Fødevarefremstilling 

Den forarbejdende del af fødevaresektoren (fødevareindustrien) har siden 2000 haft et kraftigt 

fald i beskæftigelsen. Der er tale om forskellige udviklingstendenser inden for de enkelte dele af 

fødevareindustrien. Slagterisektoren er præget af vedvarende rationaliseringer med koncentra-

tion af produktion og beskæftigelse i stadigt større enheder. Bagerier og brødfabrikker har, på 

landsplan, også været præget af faldende beskæftigelse i perioden 2010 til 2016. I Region Ho-

vedstaden har branchen dog præsteret en ganske kraftig beskæftigelsesstigning. 

Omvendt er der tale om vækst i antal virksomheder inden for ”Anden fødevareindustri”, der 

bl.a. omfatter fremstilling af færdigretter, forarbejdning af te/kaffe samt forskellige former for 

halvfabrikata. Også inden for ”Drikkevareindustri” (bl.a. fremstilling af grøntsags- og frugt-

juice) er der en tendens til, at det især er de mindre virksomheder, der er i vækst. Det er i øvrigt 

interessant at bemærke, at det inden for disse segmenter af fødevareindustrien især er de mind-

ste virksomheder, der står for væksten indenfor både antal arbejdssteder og antal årsværk. En 

mulig forklaring herpå kan være en stigende efterspørgsel efter nicheprodukter af forskellige 

slags, der typisk netop udvikles og produceres af mindre virksomheder. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland huser godt 45% af virksomhederne inden for fødeva-

reindustrien, men kun godt 24% af beskæftigelsen inden for fødevareindustrien. De sjællandske 

fødevarevirksomheder er med andre ord betydeligt mindre end fødevareindustrien i det øvrige 

land. 

Strukturudviklingen (dvs. tendensen til, at produktionen samles i stadigt større enheder) er i 

øvrigt mere afdæmpet på Sjælland end i det øvrige land. Dette gælder både inden for den pri-

mære produktion og inden for fødevareindustrien. 

Derimod ekspanderer samtlige efterfølgende led i forsyningskæden (engros- og detailhandel 

med fødevarer, restauration/catering mv.) mht. beskæftigelse og omsætning, og for de fleste 

branchers vedkommende også mht. antallet af virksomheder/arbejdssteder. Udviklingen inden 

for fødevaresektoren går således i retning af stadigt mere forarbejdede fødevarer, og en stadigt 
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større del af værdiskabelse og beskæftigelse finder sted inden for distribution og bespisnings-

sektoren. 

Engros, detailhandel og restauration 

Inden for Supermarkedssektoren foregår der en strukturel udvikling mod stadigt større bu-

tikker, fra små købmænd og supermarkeder til store discountmarkeder. Således har både køb-

mænd og supermarkeder, på landsplan, oplevet faldende beskæftigelse i perioden 2010 til 

2016.  

Specialbutikker inden for detailhandel med fødevarer har på landsplan også haft et fald i 

både omsætning og beskæftigelse. Her skiller Region Hovedstaden sig ud ved, som den eneste 

region, at have haft fremgang i beskæftigelse/omsætning inden specialbutikker. Dette er en af 

de mange indikationer på ændringer i det regionale fødevaresystem med forskellige ændringer 

i forbrugs- og indkøbsmønstre i de enkelte dele af landet. ”Specialbutikker” har i perioden 

2010 til 2016 haft en lidt mindre omsætningsfremgang end ”supermarkeder” og ”discount” 

hvilket er et tegn på at specialbutikkerne har tabt markedsandel i perioden. 

Inden for bespisningssektoren er der, i alle regioner, tale om en meget kraftig vækst i be-

skæftigelse og omsætning inden for ”restauranter og catering i alt”. Denne fremgang har væ-

ret særlig kraftig i Region Hovedstaden. Det er i øvrigt interessant at bemærke, at der samti-

dig ses en forskydning (både på landsplan og i Region Hovedstaden), hvor beskæftigelses- og 

omsætningsfremgangen er langt større på ”højpris” end på ”lavpris” restaurationer. Der sker 

med andre ord en udvikling inden for restaurationssektoren, hvor man i hele landet, men sær-

lig kraftig i Region Hovedstaden går fra lavpris til højpris. 

Overordnet betragtet får Hovedstaden stadigt stigende betydning som ”indkøbs-, konsumpti-

ons- og oplevelsesrum”. Vi bruger stadigt flere penge på mad, men der sker en forskydning i 

forbruget fra hjemmemåltider til udemåltider. Samtidig sker der en to-deling af forbruget med 

billig ”discount-hjemmemad” og dyre restaurantbesøg.  

Fødevareforbrug 

De danske husholdninger anvender godt 40% (værdibaseret) af deres fødevareforbrug på ani-

malske produkter og ca. 40% på vegetabilske produkter. Resten anvendes (groft sagt) til kon-

fekture, sukker, is og drikkevarer (alkohol er ikke inkluderet i fødevareforbruget). 

I perioden 2010 til 2016 er det især forbruget af færdigretter og forskellige former for delvis 

forarbejdede fødevarer, der har været i vækst. Derudover har forbruget af rod- og knoldgrønt-

sager samt frosne grøntsager haft en relativ høj vækst. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland repræsenter lige knapt halvdelen af de danske hus-

holdningers samlede fødevareforbrug. Det er de samme to regioner, der i perioden 2010 til 2016 

har haft den største vækst i fødevareforbruget. Dette skyldes primært den høje befolkningstil-

vækst i disse områder af landet. 

Samlet set konsumerer en dansker (afhængigt af alder og køn) godt 500 kg fødevarer (ekskl. 

drikkevarer) om året. Heraf 67,4 kg kød og fiskeprodukter og 135 kg mejeriprodukter. Region 

Hovedstaden er kendetegnet ved et lavere forbrug af kød og kartofler og et højere forbrug af 
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grøntsager og frugt end gældende for landet som helhed. Forskellen mellem landsdelene kan 

delvis forklares med aldersforskelle. Befolkningen i Region Hovedstaden er markant yngre end i 

resten af landet, og denne aldersgruppe kendetegnes ved de nævnte forbrugsmønstre. 

For landet som helhed udgør det offentliges1 fødevareforbrug ca, 3,2% af det samlede fødeva-

reforbrug. Der er mindre regionale forskelle. I Region Hovedstaden udgør det offentliges føde-

vareforbrug således 3,6% af det samlede forbrug og i Region Sjælland ligger det offentliges 

fødevareforbrug på 2,6% af det samlede forbrug 

Økologisk fødevareproduktion og forbrug 

Den økologiske fødevareproduktion har i en årrække været i markant vækst.  

I perioden 2012 til 2018 er det økologiske areal i Danmark blevet forøget med 52 %. Samtidig 

er antallet af økologiske bedrifter blevet øget med knapt 1.200 (svarende til en stigning på godt 

48%. For landet som helhed udgør det økologiske areal 10,5 % af det samledes landbrugsareal. 

Region Syddanmark har i en længere årrække, arealmæssigt, været den region med den højeste 

økologiandel (11,4 % i 2018), men Region Hovedstaden er nu oppe på næsten den samme 

økologiandel (11,3 % i 2018) af landbrugsarealet. Der har været et stigende areal inden for stort 

set alle økologiske afgrødetyper.  

Hovedparten af det økologiske areal (52 %) er på bedrifter der er specialiseret i mælkeproduk-

tion eller produktion af foder til mælkeproduktion. Dette understreger den store betydning som 

produktion af animalske produkter har for den danske økologiske produktion      

Ser man på detailomsætningen af økologiske produkter så er omsætningen steget med 122 % 

ment mængderne ”kun” er steget med 47 %. Det betyder at der er kommet langt flere højvær-

divarer som eksempelvis kød, kødpålæg, fisk, ost og vin ind i den økologiske produktportefølje.  

Opgjort i mængder er det dog helt klart salget af frugt og grøntsager der er blevet forøget i 

perioden 2010 til 2017. Salget af frugt og grønt er i denne periode øget med godt 69.000 tons, 

svarende til en forøgelse på 121 %. 

Lige som salget af forarbejde fødevarer (bl.a. via kantiner, institutioner og restauranter) får 

stadig stigende betydning for den samlede fødevaresektor, så går en stadig andel af det øko-

logiske fødevareslag til denne sektor. I perioden 2013 til 2017 er det økologiske salg til food-

service-sektoren blevet mere end fordoblet og det er især højværdivarer som kød, fjerkræ, fisk 

og frostvarer der har haft en stor opsætningsstigning.  

Det økologiske forbrug har udviklet sig kraftigere end produktionen og det betyde at importen 

af økologiske fødevarer er øget kraftigt.  Nettoimporten (dvs import minus eksport) er øget med 

over 470 mio. kr. i perioden 2010 til 2017. Det betyder at nettoimporten er blevet mere end 

fordoblet. Det dækker over en udvikling hvor der har været en kraftig stigning i eksporten af 

animalske produkter og en endnu kraftigere stigning i importen af vegetabilske produkter. 

Også på det økologiske område synes Danmark at være særlig konkurrencedygtig på animalske 

produkter. 

 
1 Regioner og kommuners fødevareforbrug. 
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Mange offentlige institutioner har satset på overvejende at indkøbe økologiske produkter til de 

offentlige køkkener. Inden for dette segment af fødevaresektoren har de offentlige indkøb fået 

en signifikant betydning for den samlede efterspørgsel, og de offentlige økologiske fødevareind-

køb er således i udpræget grad med til at præge og drive den økologiske udvikling i landet. En 

udvikling, der har betydet, at Danmark nu er det land i verden med det største økologiske føde-

vareforbrug pr. capita. 
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2 Formål og baggrund 
Madfællesskabet ønsker viden om potentialet for at skabe en større grad af sammenhæng mel-

lem Københavns og hovedstadsområdets fødevareforbrug og produktion. For at kunne belyse 

potentialer for et øget lokalt forbrug af lokalt producerede fødevarer, kræver det bl.a. en øget 

viden om den sjællandske fødevareproduktions omfang og rumlige organisering. Hvor mange 

fødevarer produceres der? Og hvor produceres de? Der er med andre ord brug for at kende 

udbudsstrukturen inden for den samlede fødevaresektor i hovedstadsområdet2. Hvor stor betyd-

ning har de enkelte dele af fødevaresektoren målt på tonnage, omsætning og beskæftigelse? 

Hvor er det, værdierne skabes, og hvorledes udvikler de forskellige dele af fødevaresektoren sig 

over tid? 

I relation til Madfællesskabets overordnede vision om at skabe en større grad af overensstem-

melse mellem lokal fødevareproduktion og forbrug, er det en udfordring – rent metodemæssigt 

– at kunne skabe det nødvendige overblik over sammenhæng mellem lokalt forbrug og produk-

tion. De tilgængelige statistiske kilder tillader simpelthen ikke en sådan opgørelse. Derudover 

eksisterer der ikke en entydig definition af ”lokal fødevareproduktion”, og derfor er det ikke 

muligt at foretage en objektiv opgørelse af hverken produktion eller forbrug af ”lokale fødeva-

rer”. 

I stedet kan produktion og forbrug estimeres hver for sig, og man kan på det overordnede niveau 

se, om der er balance mellem udbud/produktion og forbrug af de forskellige fødevarer. Men om 

den samlede produktion i praksis eksporteres ud af regionen eller importeres til regionen, vil en 

sådan opgørelse ikke vise. 

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) har tidligere gennemført undersøgelser (se ek-

sempelvis Manniche, 2008), hvor omfanget af lokal fødevareforarbejdning er estimeret med ud-

gangspunkt i virksomhedsstrukturen. I disse undersøgelser udnyttes det faktum, at de mindre 

fødevareforarbejdende virksomheder primært producerer varer rettet mod nærmarkedet, hvor 

de større virksomheder i langt højere grad producerer standardiserede produkter målrettet ek-

sportmarkedet. Ved at se på produktionens fordeling på større og mindre virksomheder, kan 

man derved opnå et indtryk af den lokale fødevareforarbejdnings omfang og fordeling. 

For så vidt angår den primære produktion og omfang af lokal produktion til det lokale fødevare-

marked, så findes der heller ikke objektive definitioner og opgørelser af sammenhæng mellem 

lokal produktion og lokal forbrug, men ved at se på udbredelsen af gårdbutikker (stikprøveba-

seret opgørelse) kan man få et indtryk af omfanget af det direkte salg fra primær producent til 

forbruger. 

  

 
2 Af indlysende årsager foregår hovedparten af den primære fødevareproduktion uden for selve 
hovedstadsområdet. Derfor ses der på udbudsstrukturen (produktionsomfanget) i hovedstadens 
nærområde, hvilket i denne analyse er defineret som Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
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3 Datagrundlag og metode 
De benyttede registerdata stammer primært fra Danmarks Statistiks erhvervsregistre. Dels det 

genelle erhvervsregister (FIRM) vedr. oplysninger om omsætning og antal virksomheder inden 

for den primære sektor (landbrug, gartneri og fiskeri). For de fødevareforarbejdende erhverv 

samt for virksomheder inden for engros- og detailhandel er disse variable suppleret med oplys-

ninger fra regnskabsregistret (FIRE og FIRA) og fra den registerbaserede beskæftigelsesstatistik 

(RAS). Der er tale om specialudtræk på disse data via CRT’s forskerplaceringsordning på Dan-

marks Statistik. 

Disse data er suppleret med offentlig tilgængelige data fra Statistikbanken hos Danmarks Stati-

stik, Landbrugsstyrelsen samt DTU’s kostundersøgelse.  Disse data er især benyttet til en sup-

plerende kortlægning af den primære sektor samt ved en estimering af det samlede fødevare-

forbrug.  

For så vidt angår engros- og detailhandel samt restauration er der, i kortlægning af fødevare-

sektorens rumlige organisering, valgt at se på ”arbejdssteder” frem for ”firmaer” som statistisk 

enhed. Dette gøres for at opnå en så præcis beskrivelse af fødevaresektorens geografiske loka-

lisering som mulig (hovedkontorets placering er ikke nødvendigvis sammenfaldende med pro-

duktionsenhedernes placering). 

De tilvejebragte data om beskæftigelse og omsætning giver ikke i alle tilfælde mulighed for at 

skelne mellem konventionelle og økologiske aktiviteter, hverken inden for landbrug/fiskeri eller 

i forarbejdnings- og afsætningsledene. 

I analysen skelnes der mellem småskalabaseret fødevareindustri og stordriftsbaseret fødevare-

industri. Småskalaproducenterne kan hævdes at repræsentere en aktuel tendens vedrørende 

markeder og produktionsformer, dels i retning af mere forædlede ”kvalitetsprodukter” og i ret-

ning af mere lokalt rettet afsætning af produktionen. De foreliggende dataregistre giver imidler-

tid ikke mulighed for at belyse kvalitative markeds-, produkt- og produktionsforskelle. I praksis 

er boksene ”Stordriftsbaseret fødevareindustri” og ”Småskala-fødevareindustri” således define-

ret ud fra arbejdsstedernes størrelse (antal årsværk) – henholdsvis som arbejdssteder med 20 

eller flere årsværk og arbejdssteder med højst 19,9 årsværk. 

Skillelinjen på 20 årsværk er fastlagt ud fra en gennemgang af informationer om samtlige føde-

vareindustrivirksomheder på Bornholm, indhentet fra VIRK. På baggrund af kendskab til virk-

somhedernes etablering og aktiviteter kunne bestanden relativt uproblematisk opdeles i to seg-

menter med forskellige produktions- og afsætningsformer, hvor virksomheder med færre end 

20 ansatte alle kunne defineres som produktionsenheder med nicheprodukter og håndværks-

prægede produktionsteknologier, mens de større virksomheder langt overvejende er priskon-

kurrerende, eksportorienterede standardvareproducenter3. Det er uvist, om en grænse på 20 

årsværk har tilsvarende relevans i resten af landet, men netop på fødevarevareområdet fore-

kommer det meningsfuldt generelt at kategorisere gruppen af helt små fødevareindustrier som 

 
3 En vigtig undtagelse er Bornholms Andelsmejeri med ca. 60 ansatte, som udover mælk laver specialoste 

til verdensmarkedet. Sammenlignet med mejeribranchen i landet som helhed er virksomheden i høj grad 

at betragte som nicheproducent af forædlede højværdiprodukter og ikke en stordriftsbaseret producent af 

standardvarer. 
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småskala- og nicheproducenter med mere lokale og regionale markeder og andre teknologier 

end gruppen af større virksomheder.  

Et rent størrelsesbaseret inddelingskriterium er, som beskrevet, langt fra perfekt, men er an-

vendt i mangel af andre og bedre indikatorer til beskrivelse af kvalitative aspekter i fødevarein-

dustrien og af virksomhedernes lokale orientering. Det må dog understreges, at et størrelsesba-

seret inddelingskriterium giver anledning til problemer i forbindelse med analyser af dynamiske 

udviklingsprocesser. Virksomheder, som på ét måletidspunkt falder inden for gruppen af små 

virksomheder, kan på det næste måletidspunkt have udviklet sig til store virksomheder og vice 

versa. En ukendt andel af en observeret positiv vækst i småskalaindustrien (hvad enten det 

drejer sig om antal arbejdssteder, årsværk eller omsætning) kan derfor være nettoresultatet af 

recession blandt de store virksomheder, ligesom en observeret tilbagegang i småindustrien kan 

være resultatet af, at en eller flere af de små virksomheder har vokset sig store. Man skal således 

være yderst forsigtig med at drage for håndfaste konklusioner på baggrund af netop disse dele 

af det tilvejebragte datasæt. 

Pga. Danmarks Statistiks regler om diskretion af oplysninger om årsværk og omsætning i en-

keltvirksomheder, har det i nogle tilfælde, når der opereres på detaljeret brancheniveau og de-

taljeret geografisk niveau (regioner) været nødvendigt at diskretionere tal for årsværk og om-

sætning. 

Funktionelle sammenhænge og varestrømme mellem brancherne – symboliseret ved pilene i 

Figur 1 - kan på det foreliggende datagrundlag hverken kvantificeres eller lokaliseres i eller 

mellem danske kommuner, ligesom data ikke inkluderer de vigtige bidrag til Danmarks forsy-

ningskæder på fødevareområdet fra udenlandske leverancer. Det etablerede datagrundlag kan 

dog anvendes til at kortlægge og analysere de enkelte fødevarebranchers lokalisering og lokale 

økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning og udvikling. 

Figur 1: Skematisk oversigt over den danske fødevaresektor 
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4 Overordnet udvikling i fødevaresektoren (hele landet) 
Indledningsvis ses på status og udviklingen i hele fødevaresektoren, dvs. helt ”fra jord til bord”, 

eller fra den primære produktion i landbrug, gartneri og fiskeri og fødevareforarbejdning, til 

distribution i engros- og detailhandel og indtil det helt forarbejdede fødevareforbrug i restaura-

tionssektoren. Derefter ser vi i de følgende afsnit (fra Afsnit 4.2 Den primære sektor og fødeva-

reforarbejdning: Værdiskabelse og beskæftigelse til Afsnit 5 Den rumlige organisering af de fø-

devareproducerende erhverv) udelukkende på de producerende fødevareerhvervs betydning. 

Fra Afsnit 6 Udviklingen inden for de fødevaredistribuerende erhverv og i resten af notatet ses 

der på fødevareforbruget og på den del af fødevaresektoren, der er relateret til distribution og 

forbrug af fødevarer. 

Tabel 1: Antal firmaer, antal beskæftigede og omsætning i fødevaresektoren. Hele landet. 

2016. 
 

2016 Firmaer RAS Beskæfti-
gelse 

Omsætning 

  Antal Pct. Antal Pct. Mio. kr. Pct. 

Landbrug og gartneri 24.494 51,36 62.221 17,4 91.351 15,41 

Skovbrug 1.903 3,99 4.926 1,4 5.259 0,89 

Fiskeri 1.014 2,13 2.317 0,6 5.234 0,88 

Slagterier 142 0,30 12.736 3,6 43.553 7,35 

Fiskeindustri 92 0,19 3.728 1,0 19.649 3,31 

Mejerier 63 0,13 8.531 2,4 NA 0,00 

Bagerier, brødfabrikker mv. 658 1,38 14.461 4,1 14.973 2,53 

Anden fødevareindustri 524 1,10 10.434 2,9 49.877 8,41 

Drikkevareindustri 149 0,31 3.052 0,9 7.594 1,28 

Engroshandel med føde-,  
drikke- og tobaksvarer 

1.807 3,79 21.250 6,0 153.528 25,90 

Supermarkeder og  
varehuse mv. 

2.099 4,40 104.187 29,2 151.357 25,53 

Specialbutikker med  
fødevarer 

2.217 4,65 11.618 3,3 8.778 1,48 

Restauranter 12.526 26,27 92.976 26,1 41.680 7,03 

I alt Fødevaresektor 47.688   356.896   592.833   

 
Kilde: Danmarks Statistik. Statistikbanken (Tabel GF2), fsv. angår antal firmaer og omsætning. RAS-be-

skæftigelsen via SAM-K/LINE® 

Målt på antal virksomheder er det den primære sektor (landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri) 

samt restaurationer, der er de dominerende sektorer i fødevaresektoren. Målt på beskæftigelse 

er detailhandlen (supermarkeder, varehuse etc.) samt restaurationer de dominerende sektorer. 

For så vidt angår detailhandel med dagligvarer, så udgør handlen med fødevarer dog kun en del 

af beskæftigelsen og omsætningen inden for disse brancher. Detailhandel med dagligvarer om-

fatter bl.a. supermarkeder, discountforretninger, købmænd og døgnkiosker samt de forskellige 
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specialforretninger4. Typisk udgør omsætningen af fødevarer mellem 60 og 90% af disse bran-

chers omsætning. De to brancher, der dominerer omsætningen med fødevarer (supermarkeder 

og discountforretninger) har mellem 75 og 78% af deres omsætning inden for fødevarer.5 

 

Tabel 2: Udvikling i antal firmaer, antal beskæftigede og omsætning i fødevaresektoren. Hele 
landet. 2010 til 2016. 
 

Vækst fra 2010 til 2016 Firmaer RAS Beskæfti-

gelse 

Omsætning 

  Antal Pct. Antal Pct. Mio. kr. Pct. 

Landbrug og gartneri -6492 -21,0 -1.051 -1,7 4090 4,7 

Skovbrug -100 -5,0 -234 -4,5 755 16,8 

Fiskeri -140 -12,1 -231 -9,1 782 17,6 

Slagterier -3 -2,1 -1.203 -8,6 2923 7,2 

Fiskeindustri -18 -16,4 67 1,8 6211 46,2 

Mejerier -6 -8,7 761 9,8     

Bagerier, brødfabrikker mv. -178 -21,3 -560 -3,7 2613 21,1 

Anden fødevareindustri 186 55,0 -412 -3,8 4464 9,8 

Drikkevareindustri 37 33,0 -860 -22,0 -2998 -28,3 

Engroshandel med føde-,  
drikke- og tobaksvarer 

104 6,1 2.223 11,7 15203 11,0 

Supermarkeder og  
varehuse mv. 

-749 -26,3 9.202 9,7 10431 7,4 

Specialbutikker med  
fødevarer 

-201 -8,3 1.126 10,7 39 0,4 

Restauranter 511 4,3 25.773 38,4 10466 33,5 

I alt -7.049   33.422 10,3 54.979   

 

I primærsektoren (landbrug, fiskeri og fødevareindustri) foregår en stadig tilbagegang både i 

antal virksomheder og antal beskæftigede. Samtidig er omsætningen dog stigende. Dvs. de 

enkelte bedrifter bliver stadigt større. Fra 2010 til 2017 er der nedlagt 7.049 virksomheder i 

fødevaresektoren. Antalsmæssigt har reduktionen primært fundet sted inden for landbrugssek-

toren. 

I den modsatte ende af skalaen er der sket en stor udvidelse af både antal virksomheder og 

antal beskæftigede inden for restaurationssektoren. 

 

4.1 Virksomhedsdemografi, etablering og lukning af virksomheder  

Den overordnede dynamik inden for fødevaresektoren kan også belyses ved etablering og luk-

ning af virksomheder inden for sektoren. I nedenstående opgørelse er der fokuseret på etable-

ringen og lukningen af virksomheder med ansatte. 

Som det fremgår af de to nedenstående tabeller, så har der været relativt mange virksomheds-

etableringer (og lukninger) inden for restaurationsbranchen. Det er en branche med forholdsvis 

kort levetid for de enkelte virksomheder. For ”specialbutikker med fødevarer”, så har der i en 

 
4 Eksempelvis frugt og grønt, slagtere, fiskeforretninger, bagerier, detailhandel med drikkevarer etc. 
5 Danmarks statistik udgiver til tider opgørelser over detailhandlens omsætning fordelt på varegrupper. 
Seneste opgørelse, der henvises til ovenfor, er fra 2012. Kilde: Statistikbanken, Tabel DETA2012. 
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årrække været flere virksomhedsetableringer end lukninger, og der er således tale om en un-

derbranche i vækst. 

Tabel 3: Virksomhedsetableringer (med ansatte) inden for fødevaresektoren. 
 

Nye firmaer (antal) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOT Erhverv i alt 5868 6242 9144 8663 9934 9741 10085 

Landbrug og gartneri 137 163 157 149 126 148 123 

Skovbrug 21 21 16 28 26 16 13 

Fiskeri 12 16 12 18 15 19 20 

Slagterier 1 3 6 4 2 3 1 

Fiskeindustri 1 3 5 3 0 2 1 

Mejerier 0 1 2 6 5 6 3 

Bagerier, brødfabrikker mv. 13 20 30 36 27 21 22 

Anden fødevareindustri 5 7 30 28 55 46 52 

Drikkevareindustri 6 2 10 2 3 4 10 

Engroshandel med føde-, drikke- og  
tobaksvarer 

60 29 75 83 100 92 89 

Supermarkeder og varehuse mv. 50 62 110 107 94 57 75 

Specialbutikker med fødevarer 54 67 113 114 130 122 126 

Restauranter 394 493 932 889 959 854 885 

I alt Fødevaresektor 754 887 1498 1467 1542 1390 1420 

 
 

Tabel 4: Virksomhedsophør (med ansatte) inden for fødevaresektoren. 
 

Antal ophørte firmaer 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOT Erhverv i alt 3362 3554 3556 4557 3143 4296 4051 

Landbrug og gartneri 100 146 116 124 136 182 175 

Skovbrug 9 13 6 8 12 11 13 

Fiskeri 8 16 7 13 4 11 11 

Slagterier 0 1 0 1 1 0 2 

Fiskeindustri 1 1 0 0 0 0 2 

Mejerier 1 1 1 1 1 1 0 

Bagerier, brødfabrikker mv. 22 27 20 29 31 17 27 

Anden fødevareindustri 4 7 7 10 14 11 24 

Drikkevareindustri 2 0 2 0 2 0 0 

Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 25 29 35 28 32 32 34 

Supermarkeder og varehuse mv. 46 45 59 86 40 304 59 

Specialbutikker med fødevarer 42 44 45 86 43 69 47 

Restauranter 235 269 275 584 242 395 377 

I alt Fødevaresektor 495 599 573 970 558 1033 771 
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4.2 Den primære sektor og fødevareforarbejdning: Værdiskabelse og 

beskæftigelse 

I Tabel 1 er der set på den direkte registerbaserede beskæftigelse i de forskellige hovedbrancher 

inden for fødevaresektoren. Fødevaresektoren har imidlertid større betydning for både værdi-

skabelse og beskæftigelse, end det fremgår af den direkte effekt. Således vil der både være en 

indirekte effekt og en induceret effekt af den økonomiske aktivitet inden for fødevaresektoren. 

Den indirekte effekt opstår via afledt betydning for værdiskabelse og beskæftigelse blandt de 

erhverv, der er underleverandører til fødevaresektoren, dvs. eksempelvis de håndværkere, der 

leverer serviceydelser til fødevaresektoren. Den inducerede effekt opstår, når de beskæftigede 

i fødevaresektoren benytter deres indtjening til at købe andre varer og tjenesteydelser. Dette 

vil, afhængigt af om de ansatte nu køber biografbilletter eller nyt tøj, give anledning til omsæt-

ning og beskæftigelse i andre erhvervssektorer. 

Center for Regional og Turismeforskning har udviklet og driver ”Den Regionale Model for Erhverv 

og Beskæftigelse SAM-K/LINE®”, der gør det muligt at belyse regionaløkonomiske effekter og 

eksempelvis betydningen af bestemte fænomener eller udvalgte erhverv. I dette afsnit har vi 

benyttet modellen til at belyse fødevaresektorens samlede betydning for værdiskabelse og be-

skæftigelse i de enkelte danske regioner. En overordnet beskrivelse af den anvendte model 

findes i Bilag 1: Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse, SAM-K/LINE®. 

Hele landet 

I det følgende er fødevaresektoren defineret og afgrænset som den primære sektor (landbrug, 

gartneri, skovbrug og fiskeri) og de fødevareforarbejdende erhverv, som eksempelvis slagterier, 

mejerier, brødfabrikker, drikkevareindustri samt forskellige mindre fødevarefremstillende er-

hvervs færdigvarer, konfekture etc.  

Som tidligere nævnt kan fødevaresektoren sagtens opfattes bredere og eksempelvis omfatte de 

dele af erhvervslivet, der er beskæftiget med distribution af fødevarer og forarbejdning af fær-

dige måltider. I første omgang benytter vi den snævre afgrænsning, hvorimod vi i senere afsnit 

inkluderer de tilgrænsende erhverv. 

Opgjort på denne måde, så var den samlede direkte beskæftigelse i fødevaresektoren i 2016 i 

alt godt 117.000 job6, heraf 69.000 job i den primære sektor. Indregnes den afledte beskæfti-

gelse (dvs. den beskæftigelse, der opstår i andre erhverv, eksempelvis blandt håndværkere og 

rådgivere på grund af aktiviteten i den direkte produktion), så kommer man op på en samlet 

beskæftigelse på lige knap 202.000 fuldtidsjob. 

  

 
6 Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM-K/LINE® er baseret på det regionaliserede 
nationelregnskab. Her opgøres beskæftigelsen på en lidt anden måde end i den registerbaserede 
beskæftigelse (se Tabel 1. Derfor er der ikke fuldkommen sammenfald mellem de to tabeller. 



17 
 

Tabel 5: Direkte og afledt beskæftigelse i den primære sektor og i de fødevarefremstillende er-

hverv. Hele landet. 2016. 
 

Arbejdspladser Hele landet 

  Direkte Afledte Total 

Landbrug og gartneri 60.871 28.963 89.834 

Fiskeri 2.574 1.341 3.915 

Primær produktion i alt 69.040 32.632 101.672 

    
 

  

Slagterier 13.151 18.334 31.485 

Fiskeindustri 2.666 2.754 5.420 

Mejerier 6.784 7.386 14.170 

Bagerier, Brødfabrikker, mv. 13.517 11.782 25.299 

Drikkevareindustri 3.509 3.089 6.598 

Forarbejdning i alt 48.318 51.947 100.265 

    
 

  

I alt 117.358 84.579 201.937 

  

Hvis man vil se på den værdi, der skabes på grundlag af den økonomiske aktivitet i den primære 

sektor samt i de fødevareforarbejdende erhverv, så kan man eksempelvis gøre det ved at se på 

værditilvæksten. Værditilvæksten udtrykker den værdi, der skabes, og i det store hele er det 

den værdi, der indgår i Nationalregnskabet, når nationens samlede bruttonationalprodukt skal 

beregnes. Lidt forenklet udtrykt, så er værditilvæksten summen af de lønninger, der udbetales 

i fødevaresektoren +/- overskud/underskud i de enkelte virksomheder. 

Den samlede direkte værditilvækst i den primære sektor samt i de fødevareforarbejdende er-

hverv udgør godt 51 mia. kr., svarende til at hver enkelt af de godt 117.000 ansatte skaber 

værdi for 438.000 kr./år. Indregnes den afledte økonomiske værditilvækst, så giver disse dele 

af fødevaresektoren anledning til en samlet værditilvækst på godt 96 mia. kr. i 2016. 

Tabel 6: Direkte og afledt værditilvækst i den primære sektor og i de fødevarefremstillende er-
hverv. Hele landet. 2016. 
 

Bruttoværditilvækst mio. kr. Hele landet 

  Direkte Afledte Total 

Landbrug og gartneri 21.984 16.260 38.245 

Fiskeri 978 748 1.726 

Primær produktion i alt 24.835 18.306 43.141 

    
 

  

Slagterier 6.502 8.474 14.976 

Fiskeindustri 1.291 1.434 2.725 

Mejerier 4.018 4.024 8.042 

Bagerier, Brødfabrikker, 
mv. 

6.547 6.130 12.677 

Drikkevareindustri 2.509 1.741 4.250 

Forarbejdning i alt 26.560 26.437 52.997 

    
 

  

I alt 51.396 44.743 96.138 
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4.3 Udvikling i udvalgte dele af den primære sektor 

I dette afsnit ses der på den forholdsvis lille gruppe af landbrugsbedrifter, der har andre aktivi-

teter end landbrug. Der kan eksempelvis være tale om forarbejdning af fødevarer samt forskel-

lige former for gårdbutikker. Økonomisk og beskæftigelsesmæssigt har disse virksomheder kun 

mindre betydning, men de illustrer en udvikling inden for dansk fødevareproduktion, hvor der er 

en stigende efterspørgsel efter produkter fra små producenter. Som det fremgår af Tabel 7 har 

der i perioden 2007-2016 været tale om betydelig stigning i landbrugsbedrifter, der også arbej-

der med forarbejdning af (egne) produkter. 

Tabel 7: Statistikbanken (Tabel BDF907). Antal bedrifter med andre aktiviteter end landbrug. 
 

          Vækst 
2010-
16 

  

  2007 2010 2013 2016 Absolut Relativ 

Hele landet             

Forarbejdning af landbrugsprodukter 343 462 631 591 129 27,9 

Gårdbutikker 1214 1855 2294 1816 -39 -2,1 

Region Hovedstaden             

Forarbejdning af landbrugsprodukter 32 33 25 49 16 48,5 

Gårdbutikker 96 179 218 174 -5 -2,8 

Landsdel Byen København, Lands-
del Københavns omegn og Lands-
del Nordsjælland 

            

Forarbejdning af landbrugsprodukter 29 27 23 45 18 66,7 

Gårdbutikker 92 160 197 165 5 3,1 

Region Sjælland             

Forarbejdning af landbrugsprodukter 73 96 114 89 -7 -7,3 

Gårdbutikker 285 396 497 399 3 0,8 

 

Produktionen af fødevarer, i mængder 

Tidligere (Tabel 1) har vi kortlagt udviklingen i den danske fødevaresektor med udgangspunkt i 

de virksomhedsøkonomiske variable ”antal virksomheder” og ”antal beskæftigede”. Dette giver 

et overordnet billede af produktionsomfang og strukturudvikling inden for erhvervet. 

I det følgende ses der nærmere på de producerede mængder af animalske og vegetabilske 

fødevarer. Dette er ikke ensbetydende med, at disse fødevaremængder står til rådighed for det 

hjemlige forbrug, idet der er en betydelig eksport og import inden for de fleste produktkatego-

rier. Således er det eksempelvis ca. 90% af den producerede mængde svinekød, der eksporte-

res. 

Men en sammenligning mellem den producerede mængde og det hjemlige forbrug giver en helt 

overordnet indikation af, om der på nationalt plan er balance mellem produktion og efterspørg-

sel. 
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Tabel 8: Animalsk fødevareproduktion (tons), 2010 til 2017, hele landet. 

 

Animalske produkter (tons): 2010 2012 2014 2016 2017 

Svin, i alt 1.973.600 1.905.900 1.944.100 1.942.600 1.896.000 

Kvæg, i alt 142.000 138.000 142.900 142.100 135.200 

Slagtninger af fjerkræ i alt 161.100 152.400 161.100 156.100 157.000 

Konsumægsproduktion  63.000 67.000 69.000 74.000 76.000 

Konsummælk mv. i alt 663.350 689.440 694.640 733.940 740.790 

Produktion af fløde  66.100 64.750 55.550 72.800 84.200 

Produktion af smør i alt  34.200 38.500 42.900 56.300 57.000 

Produktion af ost i alt  292.200 302.700 369.100 428.000 449.900 

Produktion af mælkekonserves  146.300 145.600 129.300 126.000 134.000 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Tabel ANI 4, 5, 6, 7 og 8. 

Tabel 9: Vegetabilsk fødevareproduktion (tons), 2010 til 2017, hele landet. 
 

Vegetabilske produkter (tons): 2010 2012 2014 2016 2017 

Korn (kerne) 8.747.700 9.460.400 9.764.400 9.130.200 9.999.200 

Raps 579.800 484.600 708.900 506.200 742.300 

Bælgsæd 33.800 26.500 33.200 55.500 89.100 

Kartofler til melproduktion 691.200 976.700 1.024.300 1.285.000 1.353.900 

Spisekartofler 559.800 512.800 600.900 478.900 566.900 

Grøntsager, i alt 279.691 267.170 297.230 314.878 333.158 

Frugt, i alt 50.588 49.149 60.086 51.596 40.191 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Tabel HST77 og Tabel GARTNR1. 

I en senere opgørelse (Tabel 28) er der fokus på husholdningernes forbrug af forskellige grupper 

af fødevarer, og på udvalgte fødevareområder er det derfor muligt at opstille en overordnet 

forsyningsbalance. Det skal dog understreges, at der i en vis udstrækning er tale om usammen-

lignelige størrelser. Eksempelvis er opgørelsen af kødproduktionen det samme som ”slagte-

kroppe”, dvs. det slagtede dyr efter fjernelse af bl.a. blod og indvolde. En slagtekrop er imidlertid 

inklusiv en række dele som fx ben og brusk, der ikke indgår i de forarbejdede produkter, som 

forbrugerne konsumerer. For så vidt angår de animalske produkter viser opgørelsen dog under 

alle omstændigheder, at der produceres langt mere, end der forbruges på det hjemlige marked. 
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Tabel 10: Produktion og forbrug af udvalgte fødevarer, tons, 2016. 

 

2016 Samlet produktion og forbrug (tons/år) Forsyningsbalance 

Produktion Forbrug 

    

Mælk og mælkeprodukter  806.740 654.183 

Ost og osteprodukter  428.000 77.725 

Grøntsager  314.878 375.004 

Frugt 51.596 365.737 

Kød og kødprodukter 2.084.700 251.871 

Fjerkræ 156.100 51.080 

Æg og ægprodukter 74.000 45.184 

Fedtstoffer 56.300a) 78.844 

Kartofler 478.900b) 163.134 

a) Tallet omfatter kun produktionen af smør 

b) Omfatter kun produktionen af spisekartofler 

 

4.4 Fødevarefremstilling/forarbejdning 

De efterfølgende analyser af udviklingen i fødevaresektoren er i overvejende grad baseret på 

den generelle firmastatistik (FIRM). Her er der fokus på at belyse udvikling i antal virksomheder 

og antal ansatte årsværk (dvs. antal lønmodtagere omregnet til hele årsværk). Dette giver på 

mange måder et bedre indtryk af den præsterede arbejdsindsats i de forskellige underbrancher 

end ”beskæftigelsen” (jf. Tabel 1), der omfatter alle, der på et givet tidspunkt er beskæftiget i 

branchen, hvad enten de nu er deltidsansatte, fuldtidsansatte eller selvstændige med egen virk-

somhed. 

Samlet set er antallet af fødevareforarbejdende virksomheder vokset med 27,6% i perioden 

2010 til 2016, og der var i alt 2.886 fødevareforarbejdende virksomheder i 2016. Det er primært 

gruppen ”Anden fødevareindustri”, der er vokset. Dette omfatter eksempelvis producenter af 

færdigretter og halvfabrikata samt fedtstoffer og kaffe/kakao, altså en ganske sammensat 

gruppe af virksomheder.  

I Bilag 2 og Bilag 3 er der en detaljeret opgørelse af de forskellige virksomheder i gruppen af 

fødevareproducerende virksomheder. Antallet af bagerier og brødfabrikker har været i faldende 

i perioden 2010 til 2016. Denne branche har i en længere årrække været udsat for et fald i 

antallet af virksomheder. 
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Tabel 11: Fødevarefremstilling, antal virksomheder, 2010 til 2016. 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Den generelle Firmastatistik. Supplerende bearbejdning: CRT. 

Den fødevareforarbejdende del af fødevaresektoren har under ét haft en faldende beskæftigelse 

svarende til et samlet fald på 5.187 årsværk i perioden 2010 til 2016. Særligt ”slagterier” og 

”anden fødevareindustri” har haft et markant fald i beskæftigelsen. Virksomhederne inden for 

”anden fødevareindustri” er med andre ord både blevet flere og blevet mindre, hvilket er et 

udtryk for, at virksomhederne inden for denne del af branchen er blevet mere specialiserede og 

rettede mod nichemarkeder. Alt i alt er beskæftigelsen inden for fødevarefremstillig faldet med 

12,6% i perioden. 

Tabel 12: Fødevarefremstilling, antal årsværk, 2010 til 2016. 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Den generelle Firmastatistik. Supplerende bearbejdning: CRT. 

  

Hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal Pct.

10001 Slagterier 207 206 208 205 210 209 214 7 3,4%

10002 Fiskeindustri 143 133 134 136 132 136 133 -10 -7,0%

10003 Mejerier 103 100 95 109 116 98 103 0 0,0%

10004 Bagerier, brødfabrikker mv. 1.033 1.009 980 946 915 899 897 -136 -13,2%

10005 Anden fødevareindustri 548 598 659 739 883 1.025 1.146 598 109,1%

11000 Drikkevareindustri 228 241 258 268 293 333 393 165 72,4%

Fremstillingsindustri, i alt 2.262 2.287 2.334 2.403 2.549 2.700 2.886 624 27,6%

Hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal Pct.

10001 Slagterier 14.204 13.318 14.074 12.943 12.753 12.346 12.187 -2.017 -14,2%

10002 Fiskeindustri 3.200 2.955 2.929 2.970 2.972 3.018 3.119 -81 -2,5%

10004 Bagerier, brødfabrikker mv. 8.830 8.725 8.548 8.672 8.776 9.030 9.085 255 2,9%

10005 Anden fødevareindustri 11.048 10.401 9.741 9.378 9.030 9.210 9.125 -1.923 -17,4%

11000 Drikkevareindustri 3.785 3.506 3.328 3.215 3.304 2.736 2.364 -1.421 -37,5%

Fremstillingssektor, i alt 41.067 38.905 38.620 37.178 36.836 36.340 35.880 -5.187 -12,6%
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5 Den rumlige organisering af de fødevareproducerende er-

hverv 
I dette afsnit fokuseres på den rumlige organisering af den producerende del af fødevaresekto-

ren7 med særlig fokus på Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der ses på, hvorledes virk-

somheder og beskæftigelse er fordelt i det senest tilgængelige regnskabsår (2016), og dernæst 

ses der på udvikling i antal virksomheder og beskæftigelse i perioden fra 2010 til 2016. Data 

vedr. udvikling i antal virksomheder, årsværk og omsætning er samlet i 8 kort sidst i afsnittet. 

Samlet set er der 49.899 virksomheder inden for den primære produktion (landbrug, gartneri 

og fiskeri) (se endvidere Bilag 4: Virksomheder inden for fødevareproduktion, Tabel 41). Af disse 

er hhv. 6,1% og 16,7% beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland (se Figur 2: Antal 

virksomheder, fødevarefremstilling (2016)). Hovedparten af virksomhederne inden for den pri-

mære produktion er beliggende i Region Midtjylland og Region Syddanmark. 

Fødevarefremstilling dækkes af i alt 2.886 virksomheder (se Bilag 4: Virksomheder inden for 

fødevareproduktion)Tabel 41: Antal virksomheder (2016) inden for fødevareproduktion, fordelt 

på brancher og regioner.. Antalsmæssigt domineres fødevareindustrien af ”Anden fødevareindu-

stri” og ”Bagerier/brødfabrikker”. Sjælland, og især Region Hovedstaden har en betydelig andel 

af de fremstillende virksomheder. Henholdsvis 32,7% og 12,9% af virksomhederne inden for 

fødevareindustrien er lokaliseret i Region Hovedstaden og Region Sjælland (se Figur 2: Antal 

virksomheder, fødevarefremstilling (2016)). Region Hovedstaden har en stor repræsentation af 

virksomheder inden for en lang række underbrancher af fødevareindustrien. 

Rent arbejdskraftmæssigt så beskæftiger fødevaresektoren i alt 66.396 årsværk (se  

Tabel 43). Der er stor set lige mange beskæftiget i henholdsvis den primære sektor og i fødeva-

reindustrien. Inden for den primære sektor er de sjællandske bedrifter8 mindre end bedrifterne 

i det øvrige land, og de sjællandske bedrifter beskæftiger kun 17,6% af den samlede beskæfti-

gelse i den primære sektor (hvor Sjælland jo havde 22,8% af virksomhederne inden for denne 

sektor). 

Også inden for fødevareindustri er de sjællandske virksomheder mindre end i det øvrige land. 

Samlet set har de to sjællandske regioner 24,1% af den samlede beskæftigelse i fødevareindu-

strien (hvor de to regioner jo havde hele 45,6% af det samlede antal virksomheder inden for 

fødevareindustrien. De sjællandske virksomheder er sandsynligvis i større udstrækning rettet 

mod forskellige nichemarkeder. Inden for ”drikkevareindustri” og ”anden fødevareproduktion” 

sidder Region Hovedstaden dog på en betragtelig del af beskæftigelsen. 

Udvikling inden for den primære sektor og fødevareforarbejdningen 

Inden for den primære produktion, dvs. overvejende inden for landbruget, fortsætter struk-

turudviklingen med uformindsket kraft. Dvs., der bliver stadigt færre, men større virksomheder. 

 
7 Dvs. eksklusiv de virksomheder, der beskæftiger sig med ditribution af fødevarer (engros- og 

detailhandel) samt virksomheder, der arbejder med fremstilling af måltider (restauranter og catering). 
Denne del af fødevaresektoren behandles i et senere afsnit. 
8 Bedrifter i Region Sjælland og Region Hovedstaden. 
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Samlet set er antallet af virksomheder inden for den primære sektor blevet reduceret med 7.351 

i perioden 2010 til 2016, svarende til en samlet reduktion i antal virksomheder på 12,8% (se  

Tabel 42). Dette fænomen er beskrevet i et tidligere afsnit, og her skal der primært fokuseres 

på de regionale forskelle.  

De sjællandske bedrifter er mindre end i det øvrige land, og især er bedrifterne i Region Hoved-

staden relativ små. Ikke desto mindre har nedlæggelsen af virksomheder haft et betydeligt min-

dre omfang i Region Hovedstaden end i det øvrige land. Der kan være flere forklaringer på dette 

fænomen. Sandsynligvis er der flere deltids- og hobbybedrifter i Region Hovedstaden, og de er 

dermed ikke så afhængige af indtjening fra landbrugsproduktionen. Det betyder, at de ikke i 

samme udstrækning bliver presset ud af erhvervet på grund af dårlige indtjeningsforhold i land-

bruget. En anden forklaring på den mere afdæmpede strukturudvikling i Region Hovedstaden 

kan være, at de mindre landbrugsbedrifter (i lighed med de mindre virksomheder inden for 

fødevareindustrien) i højere grad er rettet nichemarkeder som eksempelvis lokal produktion af 

egenproducerede fødevarer. 

Inden for fødevareforarbejdning (også benævnt som fødevareindustrien, i Danmarks Stati-

stiks opgørelser), er der i perioden 2010 til 2016 opstået 624 flere virksomheder, svarende til 

en stigning i virksomhedsantallet på 27,6% Også her skiller Region Hovedstaden sig ud med en 

meget kraftig stigning (53,7%) i antal virksomheder inden for fødevareindustrien. Det er især 

inden for ”Drikkevareindustri” og ”Anden fødevareindustri”, at Region Hovedstaden har haft en 

bemærkelsesværdig stigning i antallet af virksomheder. Alene inden for ”Anden fødevareproduk-

tion” er antallet af virksomheder steget med 252 i perioden 2010 til 2016. 

Inden for den primære sektor har beskæftigelsen, som tidligere nævnt, været stigende i perio-

den 2010 til 2016. I alt er beskæftigelsen steget med 2.847 årsværk, svarende til 10,3% Dette 

er en udvikling, der adskiller sig markant fra de foregående årtiers udvikling. Imidlertid har 

hverken Region Hovedstaden eller Region Sjælland fået en nævneværdig andel af denne be-

skæftigelsesstigning. Særligt Region Midtjylland har præsteret stigende beskæftigelse i den pri-

mære sektor. 

Billedet er imidlertid et noget andet, såfremt der fokuseres på beskæftigelse inden for føde-

vareforarbejdningen. Her er den samlede beskæftigelse blevet reduceret med 5.187 årsværk 

(svarende til et fald på 12,6%) i perioden 2010 til 2016. Region Hovedstaden har stor set haft 

konstant beskæftigelse inden for fødevareindustrien. Dette dækker dog over ret store forskyd-

ninger mellem de enkelte underbrancher i fødevareindustrien. Der har, stadig i Region Hoved-

staden, været en kraftig beskæftigelsesstigning inden for bagerier og en næsten lige så kraftig 

beskæftigelsestilbagegang inden for ”Anden fødevareproduktion”. Det er således en helt forskel-

lig udvikling, man ser inden for disse to brancher. Inden for bagerier og brødfabrikker bliver der 

betydeligt færre virksomheder, samtidig med at beskæftigelsen stiger. De enkelte virksomheder 

vokser med andre ord betydeligt i størrelse. Inden for ”Anden fødevareindustri” stiger antallet 

af virksomheder, samtidig med at antallet at beskæftigede er faldende. De enkelte virksomheder 

er med andre ord blevet betydeligt mindre i perioden. I bilaget findes en oversigt over de for-

skellige underbrancher af virksomheder inden for ”Anden fødevareindustri” og udviklingen i 

denne del af fødevareindustrien i perioden 2010 til 2016. Især underbrancherne ”fremstilling af 

færdigretter” og ”fremstilling af frugt- og grøntsatsjuice” har været i vækst. 
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Region Sjælland har haft et betydeligt fald i beskæftigelsen indenfor fødevareforarbejdning i 

perioden 2010 til 2016. Samlet set er beskæftigelsen faldet med 1.361 årsværk (svarende til et 

beskæftigelsesfald på 38,9%). Det er både inden for slagterier og ”Anden fødevareindustri”, at 

Region Sjælland har oplevet en kraftig beskæftigelsestilbagegang. 

En opsummering af udviklingen i de forskellige underbrancher af fødevareindustrien: 

Slagterier 

Generelt har branchen haft faldende beskæftigelse i perioden. Beskæftigelsestilbagegangen har 

været særlig kraftig i Region Hovedstaden og Region Sjælland (fremgår ikke direkte af Tabel 41 

på grund af Danmarks Statistiks diskretionsregler). Til gengæld har der været tale om stigende 

beskæftigelse i Region Syddanmark. 

Fiskeriindustri 

Også denne branche har haft et mindre fald i beskæftigelse. Region Syddanmark er i særlig grad 

ramt af beskæftigelsestilbagegang. 

Mejerier 

Også denne branche er ramt af beskæftigelsestilbagegang, men da hovedparten af produktion 

og beskæftigelse tegnes af en enkelt virksomhed (Arla) er oplysninger om eksempelvis omsæt-

ning og beskæftigelse også omfattet af Danmarks Statistiks diskretionsregler. 

Bagerier og brødfabrikker 

På landsplan har beskæftigelsen været svagt stigende, men især i Region Hovedstaden har be-

skæftigelsen været stigende (en beskæftigelsesstigning på 36,4%). 

Anden fødevareindustri 

På landsplan har denne underbranche tabt godt 1.900 årsværk i perioden 2010 til 2015, sva-

rende til en tilbagegang på 17,4% Region Sjælland har haft en særlig stor beskæftigelsestilba-

gegang (godt 57%). Til gengæld er antallet af virksomheder i kraftig vækst, hvilket betyder at 

de erhvervsaktive virksomheder bliver stadigt mindre (og mere specialiserede?). 

Drikkevareindustri 

Drikkevareindustrien har også haft en markant beskæftigelsesmæssig tilbagegang i perioden, 

svarende til et beskæftigelsesfald på 37,5% Region Hovedstaden er i særlig grad blevet ramt af 

denne beskæftigelsesnedgang, men det konkrete antal kan ikke oplyses. I lighed med ”Anden 

fødevareproduktion” er antallet af virksomheder inden for drikkevareindustrien i kraftig vækst, 

hvilket betyder at de erhvervsaktive virksomheder bliver stadigt mindre (og mere specialise-

rede?). 
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Figur 2: Antal virksomheder i den primære sektor (2016) 

 

  

Figur 2: Antal virksomheder, fødevarefremstilling (2016) 
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Figur 3: Udvikling (2010 til 2016) i antal virksomheder i den 
primære sektor 

 

 

 

 

 
 
Figur 4: Udvikling (2010 til 2016) i antal virksomheder, føde-

varefremstilling 
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Figur 5: Antal årsværk (2016), den primære sektor 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Antal årsværk (2016), fødevarefremstilling 
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Figur 7: Udvikling (2010 - 2016) i antal årsværk, den primære 
sektor 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 8: Udvikling (2010 - 2016) i antal årsværk, fødevare-
fremstilling 
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5.1 Fremstillingsvirksomhedernes fordeling på små og store 

virksomheder 

I dette afsnit sættes der fokus på fremstillingssektorens fordeling på små og store virksomheder. 

Den overordnede tese er, at de mindre fremstillingsvirksomheder primært er orienterede mod 

forsyning af hjemmemarkedet/nærmarkedet, hvor de større virksomheder primært er rettet 

mod eksport til det internationale marked. 

For at få et så korrekt billede som muligt, af den rumlige strukturudvikling i fødevareindustrien, 

har vi valgt at basere opgørelsen på fordelingen af arbejdssteder frem for fordelingen af 

virksomheder.9 Mange af de større fødevarevirksomheder består af mange forskellige arbejds-

steder (afdelinger) spredt rundt i landet, og hvis man vil have et indtryk af strukturudviklingen 

(fordelingen på små og støre produktionssteder), må man derfor se på den geografiske fordeling 

af arbejdssteder. 

For at kunne fordele virksomhederne på små og store virksomheder, har det endvidere været 

nødvendigt at basere opgørelsen på ”Regnskabsstatistik for private byerhverv”. Denne popula-

tion er ikke fuldt sammenfaldende med den ”Generelle firmastatistik” der blev anvendt i det 

foregående afsnit. 

5.1.1 Hele landet 

Samlet set er der, i 2016, godt 2.400 arbejdssteder inden for fødevareindustrien i Danmark. 

Knap 1.900 af disse arbejdssteder (svarende til godt 77%) har maksimalt 9 årsværk beskæfti-

get (se Tabel 17 og Tabel 18). Branchen domineres således af de mindre virksomheder. Sær-

ligt inden for ”Anden fødevareindustri” og ”Drikkevareindustri” er der mange små virksomhe-

der. Anderledes ser det ud, når man ser på, hvorledes arbejdskraften (og dermed også pro-

duktionen) er fordelt. Her er det de store arbejdssteder, der dominerer. Knap 60% af arbejds-

kraften findes på arbejdssteder med mere end 100 ansatte. Især mejeri- og slagterisektoren 

er præget af de store arbejdssteder. Her er det knap 80% af arbejdskraften, der findes på ar-

bejdssteder med mere end 100 årsværk. Bagerier og brødfabrikker er en underbranche, hvor 

hovedparten af virksomhederne er små (virksomheder med under 10 årsværk). Endvidere er 

det en underbranche hvor hovedparten af de ansatte er beskæftiget i de små virksomheder. 

Udvikling fra 2010 til 2016: 

Hvis man ser nærmere på udviklingen i perioden fra 2010 til 2016, så tegner den et billede af et 

erhverv under pres. I alt har fødevareindustrien tabt 3.757 årsværk i denne periode. Antals-

mæssigt er de fleste årsværk forsvundet fra de største arbejdssteder med mere end 100 årsværk 

(det er dog også denne gruppe virksomheder, der beskæftiger langt de fleste årsværk). Det er 

de mindste arbejdssteder, der har haft den svageste beskæftigelsestilbagegang. Faktisk har de 

små arbejdssteder (op til 9 årsværk) kun haft en samlet beskæftigelsestilbagegang på 178 års-

værk i perioden 2010 til 2016. De mindste fødevarevirksomheder er også den eneste størrelses-

gruppe, der har kunnet præstere vækst i antallet af virksomheder i perioden. 

Udviklingen inden for de forskellige underbrancher af fødevareindustrien: 

 
9 Rent teknisk betyder det, at data i dette afsnit stammer fra Danmarks Statistisks regnskabsregister 
baseret på arbejdssteder (registret FIRA). 
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Slagterier og fiskeindustri: Forsatte rationaliseringer og reduktion i arbejdskraftindsatsen. 

Mejerier: Er præget af en udvidelse af antal arbejdssteder blandt de mindste virksomheder og 

en udvidelse af arbejdsindsatsen blandt de største virksomheder. 

Bagerier og brødfabrikker: Her sker der en kraftig strukturudvikling med en kraftig reduktion 

i antal virksomheder og antal årsværk blandt de mindste virksomheder samt en tilsvarende 

udvidelse af arbejdskraftindsatsen blandt de større virksomheder. 

Anden fødevareindustri og drikkevareindustri: Begge underbrancher taber arbejdspladser, 

men det er interessant at bemærke, at udviklingen er den stik modsatte af udviklingen inden for 

bagerisektoren. Det er især de større virksomheder, der reducerer både antal arbejdssteder og 

antal årsværk. Inden for begge underbrancher sker der blandt de mindste virksomheder en 

udvidelse af både antal arbejdssteder og antal årsværk. En mulig forklaring herpå kan være en 

stigende efterspørgsel efter nicheprodukter af forskellige slags, der typisk netop udvikles og 

produceres af de mindre virksomheder. 

Status i 2016 

Tabel 13: Fødevareindustrien fordelt på underbrancher, 2016, hele landet. 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 

 
Tabel 14: Fødevareindustrien fordelt (andele) på underbrancher, 2016, hele landet. 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 

  

Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk

DB07(2016)

10001 Slagterier 133 299 19 303 41 1.923 26 9.364 219 11.890

10002 Fiskeindustri 95 282 17 237 31 1.497 9 1.179 152 3.195

10003 Mejerier 80 152 4 54 25 1.369 26 6.251 135 7.826

10004 Bagerier, brødfabrikker mv. 755 2.745 111 1.471 62 2.532 12 2.089 940 8.837

10005 Anden fødevareindustri 634 869 32 441 67 3.214 25 4.386 758 8.911

11000 Drikkevareindustri 167 215 13 180 13 592 5 1.373 198 2.361

Fødevareindustri, i alt 1.864 4.562 196 2.686 239 11.127 103 24.643 2.402 43.018

I alt

VAERK(2016)

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+

Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk

DB07(2016)

10001 Slagterier 60,7% 2,5% 8,7% 2,5% 18,7% 16,2% 11,9% 78,8%

10002 Fiskeindustri 62,5% 8,8% 11,2% 7,4% 20,4% 46,8% 5,9% 36,9%

10003 Mejerier 59,3% 1,9% 3,0% 0,7% 18,5% 17,5% 19,3% 79,9%

10004 Bagerier, brødfabrikker mv. 80,3% 31,1% 11,8% 16,6% 6,6% 28,6% 1,3% 23,6%

10005 Anden fødevareindustri 83,6% 9,8% 4,2% 4,9% 8,8% 36,1% 3,3% 49,2%

11000 Drikkevareindustri 84,3% 9,1% 6,6% 7,6% 6,6% 25,1% 2,5% 58,2%

Fødevareindustri, i alt 77,6% 10,6% 8,2% 6,2% 10,0% 25,9% 4,3% 57,3%

Andel af virksomheder og årsværk

VAERK(2016)

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+
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Tabel 15: Fødevareindustrien fordelt på underbrancher. Udvikling fra 2010 til 2016, hele lan-

det. 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 

 
Tabel 16: Fødevareindustrien fordelt på underbrancher. Udvikling fra 2010 til 2016, hele lan-
det. Forskelle i andele (procentpoint). 
 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 

 

5.1.2 Region Hovedstaden 

I dette og det følgende afsnit vil vi se nærmere på strukturudviklingen inden for fødevareindu-

strien i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Hensigten er at afdække, om der 

kan registreres den samme udvikling i de to regioner som i landet som helhed. Opgørelse be-

sværliggøres dog noget af, at den af hensyn til Danmarks Statistiks diskretioneringsregler har 

været nødvendigt at ”blænde” en række af tabellens celler. 

Kun i den mindste størrelseskategori er der tilstrækkeligt med observationer til, at gruppen kan 

kortlægges. Blandt de mindste arbejdssteder (0 til 9 årsværk) findes der i alt 597 arbejdssteder 

med en samlet beskæftigelse på 1.163 årsværk. Målt på både antal virksomheder og antal års-

værk domineres gruppen af ”Bagerier/brødfabrikker” og ”Anden fødevareindustri”. 

Som det gælder i landet som helhed, således gælder det også i Region Hovedstaden, at de 

mindste fødevareproducerede virksomheder er i vækst. Dette gælder både antal virksomheder 

Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk

DB07(2016)

10001 Slagterier -18 -34 3 51 -11 -574 -4 -1.485 -30 -2.042

10002 Fiskeindustri 3 27 -5 -85 -7 -264 2 311 -7 -11

10003 Mejerier 11 15 -5 -67 -3 -66 1 649 4 531

10004 Bagerier, brødfabrikker mv. -52 -441 -19 -245 17 686 0 65 -54 66

10005 Anden fødevareindustri 291 188 -21 -358 -8 -163 -1 -563 261 -895

11000 Drikkevareindustri 50 66 8 100 -11 -294 -4 -1.280 43 -1.407

Fødevareindustri, i alt 285 -178 -39 -604 -23 -674 -6 -2.302 217 -3.757

I altForskel fra 2010 til 2016. Antal

VAERK(2016)

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+

Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk

DB07(2016)

10001 Slagterier 0,1% 0,1% 2,3% 0,7% -2,2% -1,7% -0,2% 0,9%

10002 Fiskeindustri 4,6% 0,9% -2,7% -2,6% -3,5% -8,1% 1,5% 9,8%

10003 Mejerier 6,6% 0,1% -3,9% -1,0% -2,9% -2,2% 0,2% 3,1%

10004 Bagerier, brødfabrikker mv. -0,9% -5,3% -1,3% -2,9% 2,1% 7,6% 0,1% 0,6%

10005 Anden fødevareindustri 14,6% 2,8% -6,4% -3,2% -6,3% 1,6% -1,9% -1,2%

11000 Drikkevareindustri 8,9% 5,2% 3,3% 5,5% -8,9% 1,6% -3,3% -12,3%

Fødevareindustri, i alt 5,3% 0,5% -2,6% -0,8% -2,0% 0,6% -0,7% -0,3%

Forskel mellem 2010 og 2016 Angivet 

i procentpoint

VAERK(2016)

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+
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og antal årsværk (se Tabel 18). I perioden 2010 til 2016 er der således kommet 155 flere ar-

bejdssteder og 84 flere årsværk i gruppen af de mindste virksomheder (under 10 årsværk/ar-

bejdssted). 

Status 2016 

Tabel 17: Fødevareindustrien fordelt på underbrancher, 2016, Region Hovedstaden. 
 

KOM(2016) 1. Region Hoved-
staden 

VAERK(2016) 

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+ 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

DB07(2016) 
        

Slagterier 20 32 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fiskeindustri 13 47 3 41 n.a. n.a. 0 0 

Mejerier 32 38 n.a. n.a. 4 177 0 0 

Bagerier, brødfabrikker mv. 220 696 26 358 12 457 3 543 

Anden fødevareindustri 254 281 5 71 9 328 6 1.208 

Drikkevareindustri 58 68 4 48 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fødevareindustri, i alt 597 1.163 38 518 25 962 9 1.750 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 

Tabellens linje ”Fødevareindustri i alt” omfatter kun en summering af de celler, der ikke er dis-

kretioneret. Tallet siger således ikke noget om, hvor mange virksomheder og hvor mange års-

værk der i alt eksisterer inden for de forskellige størrelseskategorier. 

Forskydning fra 2010 til 2016: 

Tabel 18: Fødevareindustrien fordelt på underbrancher. Udvikling fra 2010 til 2016, Region 
Hovedstaden. 
 

Difference 2010 til 2016 Region 
Hovedstaden 

VAERK(2016) 

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+ 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

DB07(2016)                 

Slagterier 3 -23 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fiskeindustri -7 -22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Mejerier 15 16 n.a. n.a. 1 n.a. n.a. n.a. 

Bagerier, brødfabrikker mv. -7 -20 -1 10 4 132 n.a. n.a. 

Anden fødevareindustri 125 103 -3 -48 1 43 0 -263 

Drikkevareindustri 26 31 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fødevareindustri, i alt 155 84 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 
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5.1.3 Region Sjælland 

Ved en fordeling af fødevareindustrien på små og større arbejdssteder i Region Sjælland ram-

mer man ind i samme diskretioneringsregel, som kom i anvendelse i Region Hovedstaden. 

Der ses dog også i Region Sjælland en stigning i antal virksomheder og antal årsværk blandt 

de mindste arbejdssteder (0 til 10 årsværk), i perioden 2010 til 2016. Se Tabel 20. 

Status 2016 

Tabel 19: Fødevareindustrien fordelt på underbrancher, 2016, Region Sjælland. 
 

KOM(2016) 2. Region Sjælland VAERK(2016) 

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+ 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

DB07(2016)                 

Slagterier 25 76 n.a. n.a. 5 170 n.a. n.a. 

Fiskeindustri 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 

Mejerier 6 n.a. 0 0 0 0 n.a. n.a. 

Bagerier, brødfabrikker mv. 123 414 9 105 9 310 n.a. n.a. 

Anden fødevareindustri 71 115 4 65 11 627 4 699 

Drikkevareindustri 25 30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fødevareindustri, i alt 255 635 13 170 25 1.107 4 699 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 

Forskydning i perioden 2010 til 2015 

Tabel 20: Fødevareindustrien fordelt på underbrancher, Udvikling fra 2010 til 2016, Region 

Sjælland. 
 

Difference 2010 til 2016 Region 
Sjælland 

VAERK(2016) 

1. 0-9,9 2. 1-19,9 3. 20-99,9 4. 100+ 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

Antal Års-
værk 

DB07(2016) 
        

Slagterier 8 34 n.a. n.a. -1 -78 n.a. n.a. 

Fiskeindustri 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Mejerier 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Bagerier, brødfabrikker mv. 14 3 -7 -118 2 -10 n.a. n.a. 

Anden fødevareindustri 23 27 -3 -39 -4 -55 -3 -566 

Drikkevareindustri 6 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fødevareindustri, i alt 53 64 -13 -213 -6 -216 -3 -566 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 
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6 Udviklingen inden for de fødevaredistribuerende erhverv 
I dette kapitel ser vi på udviklingen mht. antal virksomheder, årsværk og omsætning inden for 

de brancher, der distribuerer og afsætter fødevarer til forbrugere, nemlig engroshandel, detail-

handel og bespisning (dvs. restauranter, kantinedrift, catering mv.) Vi ser altså ikke som i de 

foregående kapitler på de producerende led i forsyningskæderne (dvs. landbrug og industri), 

men alene på de distribuerende led. Det skal understreges, at detailhandlen og restaurations-

brancherne ikke blot afsætter ikke alene afsætter sine varer til regionens egne forbrugere/bor-

gere, men også til fx turister og besøgende fra andre dele af landet. De viste tal illustrerer med 

andre ord regionernes (kommercielle) afsætningssystem for fødevarer og ikke de lokale borgeres 

forbrug af fødevarer (som undersøges nærmere i næste kapitel).   

Det centrale spørgsmål til undersøgelse er, hvilke strukturelle og lokaliseringsmæssige udvik-

lingstendenser der kan observeres vedrørende den regionale afsætning af fødevarer, dvs. hvilke 

afsætningskanaler oplever vækst, hvilke oplever tilbagegang, og hvilke forandringer er der i 

branchernes lokaliseringsmønstre?  

For at kunne lave en mere fintmasket undersøgelse af kvalitative forandringer i afsætningen af 

fødevarer, har vi lavet nogle undergrupper, som også indgår i de indsatte tabeller. I detailhand-

len (afsætning til forbrug i husholdninger) skelner vi således mellem ”specialiseret detailhandel” 

(dvs. alle slags specialbutikker som slagter-  og osteforretninger), der alene sælger en afgrænset 

gruppe af varer, og ”ikke-specialiseret detailhandel”, der sælger alle typer af fødevarer, hvortil 

regnes brancherne ”Købmænd og døgnkiosker”, ”Supermarkeder”, ”Discountforretninger”, og 

”Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger”.  

På samme måde opdeler vi restaurationsbranchen (dvs. afsætning til forbrug uden for hjemmet) 

i to undergrupper, der kaldes henholdsvis ”Højpris-restauration” og ”Lavpris-restauration”. Til 

førstnævnte undergruppe hører brancherne ”Restauranter” og ”Event catering”, mens den anden 

undergruppe består af brancherne ”Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.”, ”Cafeér, værtshuse, 

diskoteker mv.”, og ”Anden restaurationsvirksomhed”.10  

Mens førstnævnte opdeling følger Danmarks Statistiks branchebetegnelser, kan man diskutere 

validiteten af den sidstnævnte opdeling i høj- og lavprissegmenter af bespisningsbranchen, idet 

der uomtvisteligt findes eksempelvis både restauranter med billige standardmenuer og pizzariaer 

og cafeer med højkvalitets- og højprisprodukter. Omvendt er der dog næppe tvivl om, at de to 

identificerede segmenter generelt dækker forskellige bespisningsbehov. Mens ”restauranter” og 

”event catering” især dækker forbrugerbehov, som er forbundet med særlige (festlige) 

lejligheder og spiseoplevelser, forudgående bordbestilling/ordreafgivelse, og derfor med højere 

kvalitetskrav til fødevarer og spiseoplevelse, sammenlignet med pizzeriaer, cafeer, værtshuse 

osv, som især dækker daglige, spontant opståede og hurtigere mættede bespisningsbehov. 

Opdelingen er således foretaget for at opnå en grov segmentering af fødevareafsætningen, der 

muliggør analyse af, hvordan forskellige forbrugermarkeder udvikler sig.  

 

 
10 Se Manniche (2015) for en mere uddybende beskrivelse af og argumentation for opdelingen af 
detailhandels- og restaurationsbrancherne i fire forskellige forbrugermarkeder for henholdsvis ”Household 
Food”, ”Life-style Food”, ”Ready-made Food”, og ”Experience Food”.  
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6.1 Udvikling i antal virksomheder 

• Af Tabel 21 fremgår, at der i perioden 2010-16 er kommet 9% flere virksomheder i føde-

varesektoren som helhed: engroshandel 13%, specialbutikker 8%, restauration 12%, 

men færre i supermarkedssektoren (-11%), hvor der sker en strukturudvikling mod færre 

(små) købmænd og supermarkeder og flere (store) discountforretninger. 

• Der er også stor fremgang i alle regioner inden for Restauranter (22%) og Event cate-

ring (32%). Som den eneste branche inden for Restauration/Catering er der fald i antallet 

af virksomheder inden for Pizzeriaer mv. (-4%); dog er der i denne branche etableret 

flere virksomheder i Hovedstadsregionen og Region Sjælland fra 2010-16. 

• Der er samlet fremgang i antallet af specialbutikker i alle regioner, som ellers er gået til-

bage i årtier; størst i Hovedstaden (13%) og Region Syddanmark (8%). Fremgangen træk-

kes dog i vid udstrækning af detailhandel med Brød, konditori- og sukkervarer (16% 

vækst), Drikkevarer (39%) samt Andre specialbutikker (10%), mens der fortsat lukkes 

specialbutikker inden for frugt/grønt, slagtere, og fisk. 

• Samlet set trækkes væksten således stort set udelukkende af specialiserede/højpris-

brancher (17% vækst), mens antallet af virksomheder inden for ikke-specialiserede 

brancher er nogenlunde konstant 
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Tabel 21: Antal virksomheder i detailhandel og restauration 2016 og procentvis vækst 2010-16 i fødevarehandel og re-

stauration, fordelt på brancher og regioner. 

 
 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark 

 Antal  

virks. 

2016 

Vækst 

2010-

16  

Antal  

virks. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Antal  

virks. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Antal  

virks. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Antal  

virks. 

2016  

Vækst 

2010-

16 

Antal  

virks. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

I. Engroshandel i alt: 1.829 26,2 492 7,7 1.000 9,8 726 -3,8 413 7,3 4.461 12,7 

  Specialiseret engroshandel  1.596 29,0 441 7,3 939 11,4 653 -5,8 384 8,5 4.014 13,4 

  Ikke-specialiseret engroshandel 233 9,9 51 10,9 61 -10,3 73 17,7 29 -6,5 447 6,7 

II. Detailhandel i alt:  2.710 2,7 1.017 -1,4 1.340 -3,4 1.480 -5,1 753 -6,3 7.301 -1,6 

  Købmænd og døgnkiosker 928 -9,8 242 -21,2 374 -18,7 458 -20,8 229 -22,6 2.231 -16,4 

  Supermarkeder 113 -22,6 110 -2,7 121 -20,4 123 -9,6 80 -14,0 547 -14,5 

  Discountforretninger 61 74,3 52 57,6 77 20,3 86 38,7 37 32,1 313 41,0 

  Anden ikke-spec. detailhandel 43 10,3 13 30,0 30 11,1 36 56,5 13 160,0 135 29,8 

 Ikke-spec. detailhandel, i alt 1.145 -8,3 417 -9,9 602 -14,4 703 -12,0 359 -14,9 3.226 -11,3 

  Frugt- og grøntforretninger 170 -24,4 69 1,5 84 -16,0 81 -4,7 32 -11,1 436 -15,2 

  Slagter- og viktualieforretninger 206 -12,7 85 -24,1 92 -14,8 114 -14,9 57 -18,6 555 -15,9 

  Fiskeforretninger 88 1,1 38 22,6 48 2,1 48 -36,0 54 5,9 276 -5,2 

  Brød, konditori- og sukkervarer 293 40,9 99 10,0 104 -11,9 104 6,1 53 3,9 653 15,6 

  Detailhandel med drikkevarer 420 47,4 139 14,9 204 59,4 227 27,5 86 41,0 1.076 39,2 

  Andre specialbutikker 388 11,2 170 16,4 206 12,6 203 6,3 112 -0,9 1.079 9,9 

  Specialbutikker, i alt 1.565 12,6 600 5,6 738 7,9 777 2,1 394 3,1 4.075 7,7 

III. Restauration og catering i alt 7.229 22,0 2.273 10,3 3.348 5,4 3.392 8,2 1.561 1,5 17.803 12,4 

  Restauranter 2.710 22,5 787 18,3 1.142 26,6 1.129 21,4 560 13,4 6.328 21,6 

  Event catering 814 34,5 204 29,1 204 32,5 296 33,9 74 5,7 1.592 31,8 

  ”Højpris” restauration i alt 1) 3.524 25,1 991 20,4 1.346 27,5 1.425 23,8 634 12,4 7.920 23,5 

  Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 1.706 5,2 629 1,1 1.002 -8,9 1.028 -9,7 469 -11,7 4.834 -3,6 

  Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 1.470 33,8 387 11,8 586 1,6 576 15,2 314 5,0 3.333 18,1 

  Anden restauration 529 36,0 266 -1,5 414 -6,5 363 4,6 144 0,0 1.716 7,7 

  ”Lavpris” restauration i alt 2) 3.705 19,1 1.282 3,6 2.002 -5,6 1.967 -0,9 927 -4,8 9.883 4,8 

I alt handel og restauration 11.768 17,5 3.782 6,6 5.688 3,9 5.598 2,7 2.727 0,0 29.565 8,6 

  Samlet specialiseret/højpris  6685 22,8 2032 12,8 3023 17,0 2855 9,6 1412 8,3 16009 16,5 

  Samlet ikke-specialiseret/lavpris 5083 11,2 1750 0,2 2665 -7,8 2743 -3,6 1315 -8,6 13556 0,5 

 

1) ”Højpris” restauration er sum af brancherne ”Restauranter” og ”Event catering”. 

2) ”Lavpris” restauration er sum af brancherne ”Pizzeriaer mv.”, Cafeér mv.” og ”Anden rest.” 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT.
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6.2 Udvikling i beskæftigelsen 

• Der er desværre ikke tilgængelige data for beskæftigelsen i alle fødevarebrancher i alle re-

gioner, hvorfor der heller ikke altid kan beregnes værdier for hovedbranchernes samlede 

størrelse og udvikling. 

• Af Tabel 22 fremgår, at den samlede beskæftigelse inden for fødevarehandel og restau-

ration er vokset med 18% (mod 9% i Antal virksomheder og 16% i Omsætning). Dvs., at 

sektoren som helhed er blevet en smule mere arbejdskraftsintensiv. Beskæftigelsesfrem-

gangen trækkes af Region Midtjylland (34% vækst), Region Hovedstaden med (23%), 

og Nordjylland (15%), mens der er tilbagegang i beskæftigelsen i Region Sjælland (-5%) 

og Region Syddanmark (-13%). 

• Største beskæftigelsesvækst sker i restauration/catering-sektoren, som på landsplan er 

vokset med 35% (restauranter alene 64%). I Hovedstadsregionen har fremgangen 

været på hele 86%. Derimod ses der inden for Pizzeriaer, grillbarer, og isbarer 15% til-

bagegang på landsplan (17% i Hovedstadsregionen). 

• På tværs af brancher ses en samlet forskydning i beskæftigelsen fra brancherne inden for 

”Ikke-specialiseret/lavpris” (8% vækst) til brancherne inden for ”Specialiseret/højpris” 

(35% vækst), hvilket forklarer en del af den ovennævnte vækst i arbejdskraftintensitet.  

• Detailhandlen går samlet set frem med 7%, men der er meget ulig udvikling i regionerne. 

Tilbagegangen er sket i Region Sjælland (-37%) og i Region Syddanmark (-36%), mens 

detailhandlen i Region Midtjylland har oplevet meget stor vækst på 49%.  

• Inden for ikke-specialiseret detailhandel (dvs. supermarkedssektoren) er der sket en 

kraftig strukturudvikling mod mindre beskæftigelse i (små) købmænd og supermarkeder og 

langt større beskæftigelse i (store) discountforretninger. Der mangler dog af diskretionsår-

sager tal for denne sektor især for Region Hovedstaden.  

• Der er meget store forskelle mellem regionerne i udviklingen inden for specialbutikker. 

Samlet set er der lille tilbagegang i beskæftigelsen (på trods af, at der faktisk er skabt flere 

virksomheder, jf. ovenfor), men i Hovedstaden har der været 37% fremgang. Inden for de-

tailhandel med ”Brød, konditori- og sukkervarer” har der i Region Hovedstaden været 

en eksplosiv beskæftigelsesvækst 2010-16 på 142%, mens der har været tilbagegang i de 

fire andre regioner. Det indikerer, at der er forskellige spise-/forbrugsvaner i København og 

andre landsdele. Mens der fortsat er beskæftigelsestilbagegang inden for Frugt/grøntfor-

retninger og Slagterbutikker, er der faktisk sket en vækst i beskæftigelse på 17% i Fi-

skebutikker (kun Region Syddanmark har tilbagegang). 

• Hovedstadsregionen har som den eneste region faldende beskæftigelse i Engroshandlen 

(-5%), som til gengæld har 21% vækst i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Gene-

relt er væksten i Engroshandel i vid udstrækning sket inden for specialiseret engroshan-

del. 

• Der ses en overordnet forskydning i beskæftigelsen fra ikke-specialiserede/lavpris-brancher 

til specialiserede/højpris-brancher.
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Tabel 22: Beskæftigede (fuldtidsårsværk) 2016 og procentvis vækst 2010-16 i fødevarehandel og restauration, fordelt 

på brancher og regioner. 

 
 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark 

 Års-

værk 

2016 

Vækst 

2010-

16  

Års-

værk 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Års-

værk 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Års-

værk 

2016 

Vækst 

2010-

16  

Års-

værk 

2016 

Vækst 

2010-

16  

Årsværk 

2016 

Vækst 

2010-

16  

I. Engroshandel i alt: 5.642 -5,3 - - 4.100 5,9 3.427 21,0 1.589 21,1 17.835 8,7 

  Specialiseret engroshandel  4.233 16,2 713 -27,1 2.306 5,1 2.304 6,7 1.286 25,4 12.190 13,1 

  Ikke-specialiseret engroshandel 1.409 -39,0 - - 1.794 6,0 1.124 66,9 304 5,8 5.645 0,2 

II. Detailhandel i alt:  3.800 0,3 2.683 -36,7 7.029 -35,7 7.990 48,8 2.932 -0,4 42.371 6,7 

  Købmænd og døgnkiosker 2.028 2,6 466 1,4 745 -34,5 1.176 -9,5 716 -6,0 5.132 -8,9 

  Supermarkeder - - 1.790 -11,7 2.099 -39,4 2.197 -6,3 1.002 -9,7 18.294 -17,4 

  Discountforretninger - - - - 2.919 -40,8 3.625 33,9 762 23,9 14.325 99,1 

  Anden ikke-spec. detailhandel - - - - 559 16,4 - - 4 - - - 

 Ikke-spec. detailhandel, i alt 2.028 -11,7 2.256 -33,9 6.321 -36,9 6.997 69,5 2.484 -0,1 37.752 7,9 

  Frugt- og grøntforretninger 82 -9,4 35 93,4 26 -41,7 44 -55,0 16 -18,4 203 -24,9 

  Slagter- og viktualieforretninger 442 14,6 199 -30,0 262 -37,2 383 -16,8 228 -3,2 1.516 -15,1 

  Fiskeforretninger 162 52,7 38 8,8 73 -11,1 155 9,0 64 19,1 492 17,4 

  Brød, konditori- og sukkervarer 483 141,7 - - 137 -11,6 123 -53,5 46 -38,1 1.061 1,7 

  Detailhandel med drikkevarer 204 3,6 73 19,2 84 17,1 116 -8,5 33 8,9 510 4,7 

  Andre specialbutikker 398 25,0 81 8,4 125 -14,2 172 16,9 61 38,4 837 14,6 

  Specialbutikker, i alt 1.772 36,5 426 -48,3 708 -22,9 993 -19,9 449 -2,1 4.619 -2,5 

III. Rest. og catering i alt 22.798 44,4 3.793 40,1 7.903 19,0 6.915 26,0 3.361 30,6 44.770 34,8 

  Restauranter 11.765 86,3 1.939 62,0 4.271 31,1 4.141 56,8 2.100 52,6 24.215 63,8 

  Event catering 945 37,3 151 6,9 387 39,8 392 8,1 77 -12,1 1.952 25,4 

  ”Højpris” restauration i alt 1) 12.710 81,5 2.089 56,2 4.658 31,8 4.533 50,9 2.177 48,7 26.167 60,1 

  Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 2.173 -16,6 600 8,2 798 -8,3 809 -29,3 472 -10,7 4.850 -14,9 

  Caféer, værtshuse, diskoteker  4.409 10,7 375 15,3 1.489 32,0 604 24,6 260 82,0 7.137 17,7 

  Anden restauration 3.506 59,3 729 48,7 958 -13,7 969 13,4 452 3,1 6.615 29,8 

  ”Lavpris” restauration i alt 2) 10.088 14,8 1.703 24,4 3.245 4,4 2.382 -4,1 1.184 6,7 18.602 10,3 

I alt handel og restauration 32.240 22,5 8.126 -5,1 19.032 -13,2 18.332 33,9 7.883 15,4 104.976 17,5 

  Samlet specialiseret/højpris  18.715 56,7 3.228 2,8 7.672 14,7 7.829 22,3 3.911 32,7 42.977 34,9 

  Samlet ikke-specialiseret/lavpris 13.525 -49,0 3.960 -26,9 11.361 -25,4 10.503 44,2 3.971 2,3 61.999 7,9 

1) ”Højpris” restauration er sum af brancherne ”Restauranter” og ”Event catering” 

2) ”Lavpris” restauration er sum af brancherne ”Pizzeriaer mv.”, Caféer mv.” og ”Anden rest.” 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT.
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6.3 Udvikling i omsætning 

• Der er desværre af diskretionshensyn ikke tilgængelige data for omsætning i alle fødevare-

brancher i alle regioner, hvorfor der heller ikke kan beregnes værdier for alle bran-

chers/segmenters omsætning og udvikling. 

• Af Tabel 23 fremgår, at der i sektoren som helhed har været 16% fremgang i omsætning 

fra 2010 til 2016. Den største omsætningsvækst sker i restauration/catering, som sam-

let set er vokset med 33%. Restauranter alene har i landet som helhed haft 62% vækst i 

omsætning. Fremgangen er klart størst i region Hovedstaden (83%), men i alle fem regio-

ner har der været en omsætningsvækst på over 30% I Hovedstadsregionen er der også 

stor vækst (20%) inden for Event catering, og den genelle forskydning mod højpris-re-

staurationsbrancherne, som kan konstateres i alle regioner, er således meget stærk her. Til 

gengæld er der på landsplan 9% tilbagegang i omsætningen inden for Pizzeriaer, grillba-

rer, isbarer (som samtidig har oplevet 15% tilbagegang i beskæftigelsen og 4% tilbage-

gang mht. antal virksomheder). Denne tendens ses i alle regioner undtagen Region Sjæl-

land. Disse tal tyder på en generelt øget efterspørgsel i Danmark efter spiseoplevelser. Kø-

benhavn spiller tilsyneladende en stor/stigende rolle for forbrug af fødevarer og (ekstraor-

dinære) spiseoplevelser, ikke blot for den lokale befolkning, men også for besøgende fra 

andre dele af landet og udlandet. 

• Også mht. omsætning ses en langt større vækst inden for de brancher, som vi her kalder 

specialiserede/højpris-aktiviteter (28%) end inden for de brancher, der rubriceres som 

ikke-specialiserede/lavpris-aktiviteter (8%). Det skal dog understreges, at manglen på om-

sætningsdata fra den ikke-specialiserede detailhandel (supermarkedssektoren) i flere regi-

oner er en del af forklaringen på disse vækstrater. 
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Tabel 23: Omsætning 2016 og procentvis vækst 2010-16 i fødevarehandel og restauration, fordelt på brancher og regi-

oner. 
 
 Hovedstaden 

 

Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark 

 Mio. kr. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Mio. kr. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Mio. kr. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Mio. kr. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Mio. kr. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

Mio. kr. 

2016 

Vækst 

2010-

16 

I. Engroshandel i alt: 43.841 25,6  -  -  - 15.531 25,0 160.385 11,5 

  Specialiseret engroshandel  36.131 54,9 4.414 -28,7 19.617 55,7 18.047 -22,0 14.008 23,8 108.478 26,2 

  Ikke-specialiseret engroshandel 7.710 -33,4  -  -  - 1.523 37,6 51.907 -10,3 

II. Detailhandel i alt:  19.892 - 14.439 47,7 17.886 -34,2 25.812 105,9 7.336 6,9 125.142 17,3 

  Købmænd og døgnkiosker 4.616 4,3 1.263 -6,0 2.130 -29,7 3.240 -8,6 1.915 -7,3 13.163 -8,7 

  Supermarkeder - - 4.163 -5,8 5.169 -29,1 5.545 1,9 2.417 -2,4 57.935 -7,3 

  Discountforretninger 12.154 - 7.835 178,7 8.573 -41,7 15.602 742,7 2.312 38,7 46.476 111,2 

  Anden ikke-spec. detailhandel - -  - 857 12,7  - 7 - - - 

 Ikke-spec. detailhandel, i alt 16.769 - 13.261 54,7 16.729 -35,2 24.387 125,0 6.651 7,1 117.574 18,9 

  Frugt- og grøntforretninger 219 -27,5 96 71,5 73 -21,8 122 -39,5 44 12,2 554 -19,9 

  Slagter- og viktualieforretninger 540 4,3 230 -25,6 321 -34,9 449 -11,2 270 7,7 1.810 -12,8 

  Fiskeforretninger 244 33,2 86 17,2 101 -9,8 180 -10,4 119 36,2 728 11,1 

  Brød, konditori- og sukkervarer 512 62,7 370 -17,4 167 -24,6 145 -51,9 56 -39,6 1.251 -9,3 

  Detailhandel med drikkevarer 634 -2,5 245 42,3 263 39,1 263 -0,6 88 -6,1 1.493 9,0 

  Andre specialbutikker 974 15,9 152 5,5 231 -12,3 266 17,6 108 22,7 1.731 10,8 

  Specialbutikker, i alt 3.123 11,2 1.178 -2,0 1.157 -15,8 1.425 -16,2 685 5,1 7.568 -2,2 

III. Rest. og catering i alt 21.163 42,8 3.721 30,1 7.238 18,4 6.587 27,9 3.082 27,3 41.790 33,2 

  Restauranter 10.713 83,3 1.733 51,5 3.658 32,8 3.607 55,8 1.782 51,5 21.492 62,4 

  Event catering 1.093 20,1 222 1,9 461 19,7 459 23,2 104 -1,3 2.339 17,5 

  ”Højpris” restauration i alt 1) 11.806 74,8 1.955 43,5 4.119 31,2 4.066 51,3 1.886 47,2 23.832 56,5 

  Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 2.595 -9,1 682 4,4 946 -1,6 983 -19,0 498 -13,2 5.704 -8,9 

  Caféer, værtshuse, diskoteker mv. 3.674 17,3 409 21,7 1.249 35,2 643 43,1 258 96,1 6.233 25,3 

  Anden restauration 3.088 48,7 675 32,7 924 -15,2 894 11,8 441 1,2 6.022 22,6 

  ”Lavpris” restauration i alt 2) 9.357 16,0 1.766 17,9 3.119 4,8 2.520 2,3 1.196 4,9 17.959 11,3 

I alt handel og restauration 84.895 46,6 - -  - - - 25.949 19,6 327.317 16,1 

  Samlet specialiseret/højpris  51.059 55,2 7.548 -13,8 24.893 45,5 23.538 -14,5 16.579 25,1 139.878 28,4 

  Samlet ikke-specialiseret/lavpris 33.836 35,2 - - - - - - 9.370 10,8 187.439 8,4 

1) Højpris restauration er sum af brancherne ”Restauranter” og ”Event catering”. 

2) Lavpris restauration er sum af brancherne ”Pizzeriaer mv.”, Caféer mv.” og ”Anden rest.”. 

Kilde: Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for private byerhverv. Supplerende bearbejdning: CRT. 
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7  Fødevareforbruget 
Hidtil har vi set på fødevaresektoren ud fra en produktionssynsvinkel. Det vil sige, at vi har set 

på, hvorledes produktionsomfanget har udviklet sig inden for de forskellige delbrancher af føde-

varesektoren. I det følgende skifter vi til forbrugerperspektivet og ser på, hvorledes forbruget 

har udviklet sig inden for forskellige fødevaregrupper og i de forskellige dele af landet. 

7.1 Fødevareforbruget opgjort via forbrugsundersøgelsen 

Frem til 2012 opgjorde Danmarks Statistik befolkningens fødevareforbrug opgjort i mængder 

og fordelt på produkter. I Tabel 24 ses et udsnit af denne opgørelse. 

Tabel 24: Forbruget af fødevarer pr. person, fordelt på udvalgte produkter og opgjort i mæng-
der 

 

Forbrug pr. indbygger (kg) 1990 1995 2000 2010 

MÆLK I ALT 106,2 98,1 101,5 94,5 

OST I ALT 14,7 16,9 20,9 .. 

ÆG I ALT 13,9 15,9 13,8 15,8 

KØD I ALT 105,2 105,1 113,5 84,1 

Hvedemel 44,8 54,2 55,9 58 

Durumhvede fx pasta 2,8 3,7 4,7 .. 

Rugmel 18,4 15,4 13,5 13,8 

Havregryn 1,4 3,8 3,1 6 

Risengryn og -rismel 3,6 3 4,9 .. 

Kartoffelmel 1 0,9 0,9 0,8 

Andet mel og gryn mv. 4,4 8,1 5,7 10,1 

Sukker 37,4 40,4 36,7 .. 

Kartofler 56,9 56,9 56,9 40 

Tomater .. .. 24,5 .. 

Agurker .. .. 6,8 .. 

Kål ialt .. .. 10,9 .. 

Spids-hvid- og rødkål .. .. 5,7 .. 

Rosenkål .. .. 0,2 .. 

Blomkål og Broccoli .. .. 2,6 .. 

Kinakål .. .. 2,4 .. 

Porrer .. .. 2,2 .. 

Rødbeder .. .. 1,4 .. 

Knoldselleri .. .. 0,8 .. 

Gulerødder .. .. 11,4 .. 

Løg .. .. 7,4 .. 

Salat .. .. 7,3 .. 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel FVF1. 
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I Tabel 29 har vi benytte Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse11 (der ikke indeholder en 

mængdeopgørelse af fødevareforbruget, men derimod en værdibaseret opgørelse af fødevare-

forbruget) til at estimere udviklingen i fødevareforbruget fordelt på produktkategorier. 

Forbrugsundersøgelsen giver et helhedsbillede af de private husstandes samlede økonomiske 

forhold, herunder indkomster, opsparing og forbrug opgjort i værdi. Forbrugsundersøgelsen gen-

nemføres og offentliggøres årligt og er sammenlignelig tilbage til 1994. 

Forbrugsundersøgelsen opgøres på husstandsniveau og er baseret på en kombination af regn-

skabsføring, interviews og administrative registre. Undersøgelsen dækker i princippet alle pri-

vate husstande i Danmark. Forbrugsundersøgelsen er yderst detaljeret, fx er forbruget i den 

mest detaljerede opdeling fordelt på ca. 1.300 forskellige forbrugstyper. 

Forbrugsundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse, hvor antallet af husstande udgør 2.200 ud 

af Danmarks i alt ca. 2,6 millioner private husstande. Der indsamles årligt data fra omkring 

1.100 husstande. En stikprøve på 1.100 husstande er for lille til at danne grundlag for de detal-

jerede opgørelser. Derfor sammenregnes data fra to på hinanden følgende år til én stikprøve. 

Alle forbrugsudgifter, indkomster osv. omregnes til bedst muligt at svare til pris- og mængdeni-

veauet i slutåret. 

Opgørelsen af fødevareforbruget gennemføres både i løbende priser og i faste priser. Opgørelse 

i faste priser er i princippet en opgørelse af det mængdebaserede forbrug, da der er foretaget 

en korrektion for prisudviklingen inden for den pågældende produktkategori. 

De danske husstande bruger i gennemsnit ca. 10-12% af deres samlede forbrug på fødevarer. I 

gennemsnit for hele landet anvendte de danske husstande i 2016 i alt 36.300 kr. på fødevarer 

og ikke-alkoholiske drikke. 

En fordeling af dette forbrug på hovedgrupper af fødevarer fremgår af Tabel 29. Over årene er 

der en tendens til, at den del af fødevarebudgettet, der anvendes til kød er faldende, og omvendt 

er andelen anvendt til frugt og grønt svagt stigende. 

  

 
11 Spørgeskemabaseret forbrugsundersøgelse, der, opgjort i værdi, fordeler befolkningens forbrug på 

produkter. Opgørelsen gør det muligt at foretage en regionaliseret opgørelse af af fødevareforebruget, 
men altså kun i værdi. 
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Tabel 25: Fødevareforbruget (værdibaseret) i hele landet, fordelt på hovedgrupper af produk-

ter. Andel af det samlede fødevarebudget. 
 

01 FØDEVARER OG IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER 2016 

Mel, gryn og brød 14% 

Kød og kødprodukter 22% 

Fisk og fiskeprodukter 5% 

Mejeriprodukter og æg 14% 

Fedt og olieprodukter 3% 

Frugt og grøntsager 21% 

Sukker, slik og is 10% 

Andre fødevarer 5% 

Ikke alkoholiske drikkevarer 8% 

 

Kilde: Forbrugsundersøgelsen. Statistikbanken, Tabel FU51. Supplerende beregning ved CRT. 

I Tabel 26 ses en opgørelse af de 10 fødevareprodukter (ekskl. alkoholiske drikkevarer), der i 

perioden 2010 til 2016 har haft den største mængdemæssige stigning12. Der er tale om in-

dekserede værdier med forbruget i 2010=100. Det fremgår heraf, at forbruget af færdigretter 

er næsten 6-doblet i perioden og at forbruget af pizza og quiche er steget med 84%. I bilaget 

findes en samlet oversigt over de mængdemæssige forskydninger i fødevareforbruget i perio-

den 2010 til 2016. 

Tabel 26: 10 fødevaregrupper der i perioden 2010 til 2016 har største mængdemæssige stig-
ning (stigning i faste priser). 
 

  2010 2012 2014 2016 

FØDEVARER OG IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, i alt 100 98 99 98 

Færdigretter 100 104 100 693 

Pizza og quiche 100 126 151 184 

Andre rod- og knoldgrøntsager 100 101 121 148 

Grøntsager, frosne 100 113 121 139 

Kunstige sødemidler 100 119 119 134 

Fisk, fersk 100 110 125 132 

Olivenolie 100 84 123 131 

Læskedrikke 100 84 99 128 

Pastaprodukter og couscous 100 104 104 127 

 

Kilde: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart. DST, Statistikbanken, Tabel FU51). Supplerende be-

regning ved CRT.  

Samlet set udgør de private husholdningers udgift til fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer 

godt 96 mia. kr. i 2016. I Tabel 27 er det samlede danske fødevareforbrug fordelt på regioner. 

Lige knap halvdelen (opgjort på værdi) af det danske fødevareforbrug (49%) ligger på Sjælland 

 
12 Rent teknisk er den estimeret ved brug af faste priser – forbruget i løbende priser korrigeres for den 
gennemsnitlige prisændring inden for den pågældende produktkategori, og et stigende forbug vil derfor 
være et udtryk for et stigende forbrug i mængder. 
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(Region Hovedstaden og Region Sjælland). I perioden 2010 til 2016 har stigningen i fødevare-

forbruget været størst i Region Hovedstaden, efterfulgt af Region Sjælland og Region Nordjyl-

land. Dette skyldes primært, at der har været en større befolkningstilvækst i Region Hovedsta-

den end i de øvrige regioner. 

Tabel 27: Det samlede danske fødevareforbrug, fordelt på regioner. Opgjort i løbende priser. 
 

Mio. kr. 2010 2013 2016 Stigning 2010 til 2016 Andel i 2016 

Hele landet 87.875 94.374 96.372 10% 100% 

Region Hovedstaden 28.571 32.866 32.903 15% 34% 

Region Sjælland 12.993 13.907 14.548 12% 15% 

Region Syddanmark 18.324 19.197 19.816 8% 21% 

Region Midtjylland 19.465 19.773 19.633 1% 20% 

Region Nordjylland 8.499 8.622 9.478 12% 10% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel FU51. Supplerende beregning ved CRT. 

I Tabel 28 er der set på det samlede danske fødevareforbrug i perioden 2010 til 2016, fordelt 

på hovedproduktgrupper. 

Tabel 28: Det samlede danske fødevareforbrug, fordelt på hovedproduktgrupper. Opgjort i lø-

bende priser. 
 

Hele landet, mio. kr. 2010 2013 2016 Stigning 
fra 2010 til 

2016 

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer 87.875 94.374 96.372 10% 

Mel, gryn og brød 12.406 13.004 13.206 6% 

Kød og kødprodukter 19.929 20.469 20.734 4% 

Fisk og fiskeprodukter 4.423 4.927 5.030 14% 

Mejeriprodukter og æg 11.855 13.097 13.187 11% 

Fedt og olieprodukter 2.102 2.348 2.428 16% 

Frugt og grøntsager 17.409 18.382 19.856 14% 

Sukker, slik og is 8.680 9.510 9.218 6% 

Andre fødevarer 3.502 3.805 4.652 33% 

Ikke alkoholiske drikkevarer 7.570 8.831 8.060 6% 

Alkoholiske drikkevarer og tobak 20.255 19.135 17.766 -12% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel FU51. Supplerende beregning ved CRT. 

Den fødevaregruppe, der har haft den største relative stigning er ”Andre fødevarer”, der bl.a. 

omfatter færdigretter og andre former for forarbejdede fødevarer. Ses der på de største stignin-

ger i fødevareforbruget, opgjort i værdi, så er det ”Frugt og grønt”, ”Mejeriprodukter” samt 

”Andre fødevarer”, der ligger øverst. 
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7.2 Fødevareforbruget opgjort via den nationale kostundersøgelse 

Da Danmarks Statistik, som tidligere nævnt, er stoppet med at opgøre befolkningens fødevare-

forbrug i mængder, vil vi forsøge at benytte en anden kilde til at føre denne opgørelse up to 

date. Samtidig vil vi undersøge, om denne opgørelsesmetode giver nogenlunde troværdige re-

sultater i forhold til Danmarks Statistiks opgørelser. 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har i en årrække, fra 1985 og frem til i dag, haft ansvaret 

for at gennemføre den såkaldte nationale danske kostundersøgelse (DTU, 2014). Den seneste 

analyse er fra 2014 og baserer sig på en kortlægning af befolkningens fødevareforbrug i perioden 

2011 til 2013. 

I perioden 2011-2013 er der indsamlet kostdata for 3.946 deltagere i alderen 4-75 år, og DTU-

analysen præsenterer resultater over indtaget af fødevarer opdelt i de overordnede fødevare-

grupper. Resultatet er endvidere opdelt på køn og alder. Med udgangspunkt i befolkningssam-

mensætningen i de forskellige regioner er det derved muligt at lave en opgørelse af det gen-

nemsnitlige fødevareforbrug i de enkelte regioner13. 

Indledningsvis ses på det gennemsnitlige fødevareforbrug pr. person i aldersgruppen 4-75 år 

fordelt på regioner. Det gennemsnitlige indtag (inkl. drikkevarer) udgør 1.197 kg/person/år. I 

kostundersøgelsen omfatter drikkevarer ikke juice og mælk (de er angivet som selvstændige 

produktgrupper). Derimod er drikkevarer alt andet – lige fra postevand til vin og spiritus. Eks-

klusiv drikkevarer er det årlige fødevareindtag på 505 kg/person. 

Tabel 29: Årligt fødevareindtag pr person fordelt på fødevaregrupper og opgjort i mængde. 
 

Kg/år/person Region 

Hoved-
staden 

Sjælland Syd- 
danmark 

Midt- 
jylland 

Nord- 
jylland 

Dan-
mark 

            

Mælk og mælkepro-

dukter  

117,8 115,7 122,0 117,2 135,7 120,7 

Ost og osteprodukter  14,1 14,0 15,2 14,0 14,0 14,3 

Brød og andre korn-
produkter 

76,2 78,3 80,8 81,9 82,0 79,6 

Grøntsager  72,9 67,8 68,9 67,9 60,0 68,3 

Frugt 70,0 65,1 65,1 68,1 63,3 66,8 

Kød og kødprodukter 42,2 49,1 47,3 48,0 48,5 46,5 

Fisk og fiskeprodukter 12,3 11,4 11,0 11,5 11,7 11,6 

Fjerkræ 10,4 9,0 9,6 8,7 7,8 9,3 

Æg og ægprodukter 8,3 8,2 8,2 8,4 8,5 8,3 

Fedtstoffer 13,7 14,6 14,9 14,9 15,1 14,5 

Sukker og slik 13,7 13,8 12,8 13,3 13,5 13,4 

 
13 Kostundersøgelsen bygger på selvindberetting af fødevareindtaget fra deltagerne i analysen. 

DTU peger selv på at dette tyder på en vis selektiv underrapportering af udvalgte (mindre 

sunde) fødevarebestanddele som eksempelvis sukker og fedt. ”Beregninger på data fra 

kostundersøgelsen i 2000-2002 har imidlertid vist, at kostensernæringsmæssige 

sammensætning – specielt hvad angår næringsstoftætheden – kun påvirkes marginalt af 

underrapportering” (DTU-Fødevareinstituttet, 2014, s. 12) 
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Drikkevarer 712,0 693,9 696,8 682,0 656,0 691,5 

Kartofler 24,9 32,2 31,8 31,4 34,9 30,4 

Juice  21,9 22,5 22,0 22,1 18,5 21,6 

I alt 1.210,1 1.195,6 1.206,3 1.189,3 1.169,5 1.196,8 

 

Kilde: Den nationale kostundersøgelse. 

Med udgangspunkt i befolkningssammensætningen i de enkelte regioner i 2018 og med den 

supplerende, og ikke helt korrekte, forudsætning, at personer over 75 år har samme fødevare-

forbrugssammensætning som den øvrige voksne befolkning i regionen, og at det individuelle 

fødevareforbrug ikke har ændret sig siden opgørelse i 2011-2013, så er det samlede fødevare-

forbrug i 2018 opgjort i Tabel 30: 

Tabel 30: Samlet estimeret fødevareforbrug (2018), fordelt på regioner og fødevareforbrug 

 

2016 Samlet forbrug 
(tons/år) 

Region 

Hoved-
staden 

Sjæl-
land 

Syd- 
danmark 

Midt- 
jylland 

Nord- 
jylland 

Danmark 

            

Mælk og mælkepro-
dukter  

200.703 91.874 141.157 144.596 75.853 654.183 

Ost og osteprodukter  23.954 11.132 17.563 17.220 7.855 77.725 

Brød og andre korn-
produkter 

129.786 62.176 93.553 101.045 45.851 432.410 

Grøntsager  124.175 53.797 79.681 83.798 33.553 375.004 

Frugt 119.280 51.655 75.322 84.095 35.386 365.737 

Kød og kødprodukter 71.844 38.976 54.734 59.195 27.122 251.871 

Fisk og fiskeprodukter 20.900 9.051 12.731 14.229 6.520 63.432 

Fjerkræ 17.734 7.153 11.101 10.752 4.341 51.080 

Æg og ægprodukter 14.126 6.515 9.483 10.310 4.749 45.184 

Fedtstoffer 23.276 11.570 17.221 18.328 8.449 78.844 

Sukker og slik 23.295 10.955 14.847 16.436 7.555 73.089 

Drikkevarer 1.213.373 550.985 806.382 841.634 366.792 3.779.166 

Kartofler 42.503 25.589 36.825 38.728 19.490 163.134 

Juice  37.247 17.900 25.403 27.264 10.355 118.169 

I ALT 2.062.196 949.328 1.396.002 1.467.630 653.870 6.529.026 

 

Kilde: Den nationale kostundersøgelse. 
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7.3 Fødevareforbrug, den offentlige sektor 

I dette afsnit vil vi opgøre fødevareforbruget i den offentlige sektor. Det gør vi for at få et indtryk 

af den offentlige sektors betydning for det samlede fødevareforbrug. Opgørelsen er lavet med 

udgangspunkt i de officielle kommunale og regionale regnskaber, som er tilgængelige via Dan-

marks Statistik. Der er tale om en værdibaseret opgørelse. 

Den kommunale sektor 

Samlet set udgør kommunernes udgifter til indkøb af fødevarer 2,56 mia. kr. i 2016. Langt 

hovedparten af kommunernes udgifter til fødevarer ligger inden for ”Sociale opgaver og beskæf-

tigelse”, der bl.a. omfatter plejehjem og ældrepleje. Opgørelsen af det kommunale fødevarefor-

brug er fordelt på ”Hele landet”, kommuner i Region Hovedstaden samt kommuner i Region 

Sjælland. 

Tabel 31: Kommunernes udgifter til fødevarer, Fordelt på hovedområder. 2010 til 2016. Mio. 
kr. 
 

Kommunale fødevareudgifter, mio. kr. 2010 2013 2016 

Hele landet       

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32,8 36,2 32,7 

1 Forsyningsvirksomheder m.v. 1,7 2,2 3,8 

2 Transport og infrastruktur 9,3 19,1 21,8 

3 Undervisning og kultur 396,0 434,2 472,6 

4 Sundhedsområdet 8,5 10,3 14,2 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.764,9 1.829,9 1.823,1 

6 Fællesudgifter og administration 171,2 195,6 188,6 

I alt hovedkonto 0-6 2.384,3 2.527,5 2.556,8 

Region Hovedstaden       

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20,6 19,2 19,2 

1 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,2 0,3 1,6 

2 Transport og infrastruktur 3,5 3,1 3,7 

3 Undervisning og kultur 110,0 131,7 159,3 

4 Sundhedsområdet 2,8 3,9 7,0 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse 644,3 691,9 724,8 

6 Fællesudgifter og administration 61,6 60,5 67,3 

I alt hovedkonto 0-6 843,0 910,7 982,9 

Region Sjælland       

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2,8 3,1 2,1 

1 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,1 0,1 0,1 

2 Transport og infrastruktur 1,8 7,1 6,5 

3 Undervisning og kultur 52,6 67,6 64,5 

4 Sundhedsområdet 0,8 1,2 1,3 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse 222,9 241,7 212,1 

6 Fællesudgifter og administration 19,8 25,0 24,5 

I alt hovedkonto 0-6 300,8 345,7 311,0 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel REGK11. 
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Den regionale sektor 

De danske regioners udgifter til fødevarer udgør godt 23% af de kommunale fødevareudgifter (i 

2016). Langt hovedparten af regionernes fødevareudgifter ligger inden for sundhedsområdet. 

Som helhed er de regionale fødevareudgifter steget med 12% i perioden fra 2010 til 2016, men 

der er ret store forskelle fra hovedområde til hovedområde og fra region til region: Særligt 

Region Hovedstaden har haft stærkt stigende fødevareudgifter på sundhedsområdet. Som det 

fremgår af note til Tabel 32, så er Region Hovedstadens udgifter til fødevarer dog cirka 100 mio. 

kr. lavere i 2013, end angivet i tabellen.  

Tabel 32: Regionernes udgifter til fødevarer fordelt på hovedområder. 2010 til 2016. Mio. kr. 
 

Regionernes fødevareforbrug, mio. kr. 2010 2013 2016 Ændring 
2010 til 
2016 

Hele landet         

I alt hovedkonto 0-5 553,3 682,6 606,8 10% 

1 Sundhed 456,5 585,5 517,4 13% 

2 Social og specialundervisning 82,5 78,5 75,1 -9% 

3 Regional udvikling 0,8 1,9 1,1 31% 

4 Fælles formål og administration 13,6 16,7 13,2 -3% 

          

Region Hovedstaden14         

I alt hovedkonto 0-5 184,0 316,9 260,4 42% 

1 Sundhed 158,0 287,0 237,7 50% 

2 Social og specialundervisning 21,4 22,3 19,2 -10% 

3 Regional udvikling 0,3 1,6 0,7 99% 

4 Fælles formål og administration 4,3 6,0 2,9 -32% 

          

Region Sjælland         

I alt hovedkonto 0-5 72,1 66,1 74,6 3% 

1 Sundhed 58,2 50,6 57,8 -1% 

2 Social og specialundervisning 12,0 13,6 14,2 18% 

3 Regional udvikling 0,1 0,1 0,3 142% 

4 Fælles formål og administration 1,8 1,8 2,3 26% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel REGR11. 

  

 
14 For så vidt angår fødevareforbruget i Region Sjælland har det efterfølgende vist sig, at der 

tilsyneladende er fejl i indberetning af fødevareforbruget for 2013. Det reelle fødevareforbrug, specielt på 
sundhedsområdet, ligger i 2013 ca. 100 mio. kr. lavere.  Fejlindberetningen skyldes sandsynligvis at 
Region Hovedstaden i denne periode overgik til et nyt økonomistyresystem. 
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Samlede offentlige15 udgifter til fødevarer 

Tabel 33: Den offentlige sektors udgifter til fødevarer set i forhold til det samlede forbrug af 
fødevarer, 2010 til 2016. 
  

Offentlige fødevareudgifter, mio. kr. 2010 2013 2016 

Hele landet       

Kommunale udgifter 2.384 2.528 2.557 

Regionernes udgifter 553 683 607 

Samlede offentlige fødevareudgifter 2.938 3.210 3.164 

Region Hovedstaden       

Kommunale udgifter 843 911 983 

Regionernes udgifter 184 317 260 

Samlede offentlige fødevareudgifter 1.027 1.228 1.243 

Region Sjælland       

Kommunale udgifter 301 346 311 

Regionernes udgifter 72 66 75 

Samlede offentlige fødevareudgifter 373 412 386 

        

Husholdningernes samlede forbrug til fødevarer (jf Tabel 31), 
hele landet 

87.875 94.374 96.372 

Offentlig andel af det samlede fødevareforbrug 3,2% 3,3% 3,2% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel REGR11 samt Statistikbanken, Tabel FU51. 

  

 
15 Regionernes og kommunernes samlede fødevareudgifter. 
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8 Det økologiske fødevaremarked og fødevareforbrug 
Mange kommuner, herunder også Region Hovedstaden og Københavns Kommune efterspørger 

i stigende omfang økologiske produkter. Det offentliges forbrug af økologiske produkter udgør 

samtidig en relativ stor andel af det samlede forbrug af økologiske fødevarer, og derfor har de 

offentlige fødevareindkøbere mulighed for at præge og drive en udvikling inden for det økologi-

ske område. 

Både produktion og forbrug af økologiske produkter har over en årrække udviklet sig ganske 

positiv. 

8.1 Produktion af økologiske fødevarer 

Hovedparten af det økologiske areal anvendes til græs og grøntfoder (arealgrundlag for mælke- 

og kvægproduktionen). 

I perioden fra 2012 til 2018 er det økologiske areal forøget med godt 96.000 ha (svarende til en 

forøgelse på godt 52%). Samtidig er antallet af økologiske bedrifter øget med 1.191 (svarende 

til en stigning på 48,5%). 

Arealet med bælgsæd og industrifrø er de to afgrødekategorier, der har oplevet den største 

vækst i perioden 2012 til 2018. At arealet med bælgsæd går op er sandsynligvis en indikation 

på, at en større andel af bedrifternes proteinbehov dækkes med egenproduktion af protein (pri-

mært ærter og hestebønner). At arealet med industrifrø går op er et tegn på, at den økologiske 

produktionsform generelt er i fremgang både i Danmark og i resten af Europa. Derfor er der et 

stort behov for frø, og Danmark har tradition for, og et klima, der er velegnet til frøproduktion, 

hvilket så også afspejler sig i den økologiske frøproduktion. 

Tabel 34: Udvikling i det økologiske areal. Hele landet. 2012 til 2018. 
 

 Økologisk Areal, hele landet       Ændring 2012 til 2018 

  2012 2015 2018 Absolut Relativ 

Areal i alt (ha) 182.930 179.808 279.299 96.369 52,7% 

Korn (ha) 57.188 53.187 92.285 35.097 61,4% 

Bælgsæd (ha) 3.064 4.965 12.021 8.957 292,3% 

Rodfrugter (ha) 1.431 1.596 2.436 1.005 70,2% 

Industrifrø (ha) 512 1.593 3.285 2.773 541,6% 

Frø til udsæd (ha) 3.976 2.727 4.759 783 19,7% 

Græs og grøntfoder (ha) 109.275 107.204 150.648 41.373 37,9% 

Gartneri (ha) 2.598 3.444 5.380 2.782 107,1% 

Braklægning (ha) 472 253 316 -156 -33,1% 

Andre afgrøder (ha) 1.172 1.464 3.874 2.702 230,5% 

Landbrugsafgrøder i alt (ha) 179.688 176.433 275.004 95.316 53,0% 

Bedrifter (antal) 2.603 2.546 3.794 1.191 45,8% 

Skov (ha) 3.242 3.374 4.295 1.053 32,5% 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Statistikbanken. Tabel OEKO11. 
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Inden for den økologiske, animalske produktion er det vanskeligt at finde kilder, der belyser 

udviklingen i de producerede mængder. I stedet kan bl.a. optælling af de økologiske husdyrbe-

sætninger benyttes som indikator. Kvæg, som økonomisk set er den dominerende husdyrart 

inden for økologisk produktion, har haft en moderat stigningstakt på 21,5% i perioden 2010 til 

2016. Antallet af svin, og især antallet af økologiske fjerkræ, har i samme perioden haft en langt 

højere vækstrate. 

Tabel 35: Udvikling i antallet af økologiske dyr. 

 
Enhed: antal       Ændring 2010-2017 

  

  2010 2013 2017 Absolut Relativ 

Økologiske dyr i alt 1.533.612 2.022.879 4.445.091 2.911.479 189,8% 

Kvæg 164.523 181.508 199.870 35.347 21,5% 

Svin 180.787 239.453 374.963 194.176 107,4% 

Fjerkræ 1.174.770 1.588.991 3.856.286 2.681.516 228,3% 

Andre dyr 13.532 12.927 13.972 440 3,3% 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Statistikbanken. Tabel OEKO2. 

Ses der nærmere på den økologiske mælkeproduktion, så fremgår det, at produktionen af mælk 

(ab landmand) stort set følger udviklingen i produktionen af konventionel mælk. Til gengæld er 

produktionen af økologisk konsummælk stagnerende, og en større og større andel af den pro-

ducerede mængde økologisk mælk anvendes til smørproduktion, der er øget med godt 177% 

(Tabel 36). 

Tabel 36: Økologiske produktion af mejeriprodukter, 2010 til 2017. 

 
        Ændring 2010-2017 

Mio. kg. 2010 2013 2017 Absolut Relativ 

Mælk ab landmand i alt 4.909 5.105 5.557 648 13,2% 

Økologisk mælk ab landmand 477 482 541 65 13,5% 

Produktion af konsummælk mv. i alt 663 678 741 77 11,7% 

Produktion af økologisk konsummælk mv.  182 172 183 1 0,6% 

Produktion af smør i alt  34 43 57 23 66,7% 

Produktion af økologisk smør  3 3 8 5 177,9% 

Produktion af ost i alt  292 323 450 158 54,0% 

Produktion af økologisk ost  4 4 6 3 82,3% 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Statistikbanken. Tabel AN17. 

  



52 
 

8.2 Regional fordeling af den økologiske produktion 

For landet som helhed udgør det økologiske landbrugsareal 10,5% af det samlede landbrugs-

areal i 2018 (Tabel 37), dog med store regionale forskelle. De to landsdele, der har det mindste 

landbrugsareal til rådighed er, ikke overraskende, ”Byen København” og ”Københavns omegn”. 

Samtidig er det også de to landdele, der, uden sammenligning, har den højeste økologiandel. 

Igennem mange år har Region Syddanmark været den af de fem danske regioner, der har haft 

den højeste økologiandel. Region Syddanmark holder lige akkurat skansen i 2012, men Region 

Hovedstaden har nu næsten den samme økologiandel. 

Når man ser på det økologiske areals fordeling på bedriftstyper, så er det stadig økologisk mæl-

keproduktion, der er den helt dominerende driftsform. Godt og vel halvdelen af det samlede 

økologiareal udgøres af mælkebedrifter, eller bedrifter der er specialiserede i at producere foder 

til mælkeproducenterne. 



53 
 

Tabel 37: Det økologiske areal fordelt på regioner/landsdele og bedriftstype, 2018. 

 
Region Landsdel                           

S
a
m

le
t 

p
r
o

d
u

k
-

ti
o
n

s
a
r
e
a
l 

M
æ

lk
e
p

r
o

d
u

k
-

ti
o
n

 

P
r
o

d
u

k
ti

o
n

 a
f 

k
ø

d
k
v
æ

g
, 

få
r
, 

g
e
d

 o
g

 h
jo

rt
 

S
v
in

e
p

r
o
d

u
k
-

ti
o
n

 

F
je

r
k
r
æ

p
r
o

d
u

k
-

ti
o
n

 

F
r
u

g
t 

o
g

 b
æ

r
 

p
r
o

d
u

k
ti

o
n

 

S
p

e
c
ia

li
s
e
r
e
t 

p
la

n
te

p
r
o
d

u
k
-

ti
o
n

 

F
o

d
e
r
p

r
o
d

u
k
-

ti
o
n

 

E
k
s
te

n
s
iv

 p
la

n
-

te
p

r
o

d
u

k
ti

o
n

 

M
in

d
r
e
 h

u
s
d

y
r
-

p
r
o

d
u

k
ti

o
n

 

Ø
v
r
ig

 p
r
o
d

u
k
-

ti
o
n

 

A
ll

e
 p

r
o

d
u

k
ti

-

o
n

s
g

r
e
n

e
 

Ø
k
o

 a
n

d
e
l 
i 

o
m

-

r
å
d

e
t 

  I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt   

Hovedsta-
den 

Bornholm 34.583 181 276 . . 27 117 108 282 38 655 1.683 4,9% 

Byen Køben-
havn 

3.626 . 4 . . 0 7 . 1.733 . 50 1.794 49,5% 

Københavns 
omegn 

5.399 . 764 . . 4 234 110 90 66 84 1.352 25,0% 

Nordsjælland 56.861 1.091 1.074 . 118 319 605 874 629 674 1.136 6.519 11,5% 

  I alt 100.469 1.272 2.118 0 118 350 963 1.092 2.734 778 1.925 11.348 11,3% 

Sjælland Vest- og Syd-
sjælland 

431.454 2.476 3.064 316 191 2.212 6.233 2.366 2.367 1.117 5.117 25.460 5,9% 

Østsjælland 44.129 1.155 476 74 195 122 960 515 325 78 621 4.520 10,2% 

  I alt 475.583 3.631 3.540 390 386 2.334 7.193 2.881 2.692 1.195 5.738 29.980 6,3% 

Syddan-

mark 

Fyn 224.411 1.732 1.855 887 560 678 2.286 1.215 953 326 1.214 11.707 5,2% 

Sydjylland 568.626 36.658 7.013 2.151 2.869 810 1.929 15.241 4.777 2.114 5.379 78.939 13,9% 

  I alt 793.037 38.390 8.868 3.038 3.429 1.488 4.215 16.456 5.730 2.440 6.593 90.646 11,4% 

Midtjyl-
land 

Vestjylland 445.582 29.506 4.102 3.065 745 1.225 4.281 6.102 2.386 1.856 3.839 57.107 12,8% 

Østjylland 346.482 4.967 4.653 480 714 477 2.526 6.653 1.662 2.625 4.838 29.596 8,5% 

  I alt 792.064 34.473 8.755 3.545 1.459 1.702 6.807 12.755 4.048 4.481 8.677 86.703 10,9% 

Nordjyl-
land 

Nordjylland 498.469 28.400 5.217 1.648 3.023 217 3.860 4.901 4.539 2.336 5.487 59.627 12,0% 

Uden geografisk placering 5.930 120 403 8 32 14 40 17 220 41 101 995 16,8% 

I alt 2.665.552 106.285 28.901 8.629 8.447 6.104 23.077 38.103 19.963 11.270 28.519 279.299 10,5% 

 

Kilde: Landbrugsstyrelsen, 2018: Tillæg til statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018. Autorisation og produktion. 
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Når man ser nærmere på de enkelte regioner og på den økologiske produktions fordeling inden 

for regionerne, så gælder der følgende: 

Region Hovedstaden: 

Hvis der bortses fra Bornholm, så er det økologiske areal primært lokaliseret i Tårnby, Hillerød 

og Gribskov Kommuner. 

Region Sjælland: 

I denne region er det økologiske areal primært lokaliseret i Holbæk, Kalundborg og Vordingborg 

Kommuner, men også Odsherred, Guldborgsund og Lolland Kommuner har relativt store økolo-

giske arealer. 

8.3 Detailomsætningen af økologiske fødevarer 

Detailomsætningen (værdibaseret) af økologiske fødevarer er blevet mere end fordoblet i peri-

oden 2010 til 2017 (jf. Tabel 38). Overordnet set udgør økologi dog kun en mindre del af den 

samlede detailomsætning af fødevarer. Samlet set kan de økologiske fødevarer estimeres til lige 

knap 9% af den samlede fødevareomsætning ifølge Danmarks Statistiks opgørelse16. Det gør 

dog stadig Danmark til et af de lande i verden med den højeste økologiske markedsandel. I den 

samme periode, dvs. fra 2010 til 2017, er mængden af økologiske produkter (opgjort i tons) dog 

kun steget med 47% (jf. Tabel 42). Når værdien i sammen periode er blevet mere end fordoblet, 

så er det et udtryk for, at der er kommet langt flere højværdivarer, som eksempelvis kød, kød-

pålæg, fisk og vin, i det økologiske produktportefølje.17 

Opgjort i både mængde og værdi er det stadig mejeriprodukter samt frugt og grønt, der domi-

nerer den økologiske detailomsætning. Opgjort i værdi udgør disse to produktgrupper godt 60% 

af den økologiske omsætning i 2017.  

Over de seneste år er der dog især kommet fart i salget af økologisk kød- og fiskeprodukter. I 

Bilag 5: Økologisk omsætning, 2010-2017 ses en detaljeret opgørelse af udviklingen inden for 

de forskellige produktkategorier. Den største procentvise vækst findes inden for produktkatego-

rierne ”Fisk, skaldyr mv.”, ”Champignon” og ”Sten og bærfrugt, friske”. 

  

 
16 Ifølge Coops dynamiske opgørelse af det økologiske fødevareforbrug http://madometer.dk/#/ecomap/ 
udgør økologiandelen (mængdebaseret) 12% i oktober 2018. 
 
17 Med virkning fra 2017 er plantemælk og spiritus oprettet som selvstændige kategorier under den 
økologiske detailomsætning. Endvidere er virksomheder, der udelukkende sælger online (herunder 
måltidskasser og andre former for abonnementssalg) fra og med 2017 inkluderet i undersøgelsen. 

http://madometer.dk/#/ecomap/
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Tabel 38: Detailomsætning af økologiske produkter. Angivet i tons. 2010 til 2017. 

 

Hele landet, tons 2010 2016 2017 Ændring 
2010 til 

2017, 
absolut 

Ændring 
fra 2010 

til 2017, 
relativ 

Andel af 
økolo-

gisk 
produk-
tion 

Omsætning, i alt 267.019 334.900 392.648 125.629 47%   

Mel, gryn og brød 30.810 38.660 43.435 12.625 41% 11% 

Kød og kødprodukter 3.623 6.808 7.704 4.081 113% 2% 

Fisk og fiskeprodukter 26 168 397 371 1427% 0% 

Mejeriprodukter og æg 154.069 162.987 171.690 17.621 11% 44% 

Fedt og olieprodukter 3.885 5.184 5.267 1.382 36% 1% 

Frugt og grøntsager 57.052 91.379 126.279 69.227 121% 32% 

Sukker, slik og is 4.404 6.152 6.425 2.021 46% 2% 

Andre fødevarer 3.230 4.740 6.368 3.138 97% 2% 

Ikke alkoholiske drikkevarer 8.187 12.455 16.372 8.185 100% 4% 

Alkoholiske drikkevarer og tobak 1.732 6.368 8.712 6.980 403% 2% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel OEKO3. 

Tabel 38: Detailomsætning af økologiske produkter. Angivet i mio. kr. 2010 til 2016. 
 

Hele landet, mio. kr. 2010 2016 2017 Ændring 
2010 til 
2017, 
absolut 

Ændring 
fra 2010 
til 2017, 
relativ 

Andel af 
økolo-
gisk 
produk-
tion 

Omsætning, i alt 5.097,5 8.671,8 11.325,1 6.228 122%   

Mel, gryn og brød 749,1 1.003,6 1.179,2 430 57% 10% 

Kød og kødprodukter 329,6 655,2 932,3 603 183% 8% 

Fisk og fiskeprodukter 6,4 42,4 88,9 83 1298% 1% 

Mejeriprodukter og æg 1.754,2 2.574,9 3.008,4 1.254 72% 27% 

Fedt og olieprodukter 247,1 366,2 456,3 209 85% 4% 

Frugt og grøntsager 1.194,2 2.521,8 3.688,2 2.494 209% 33% 

Sukker, slik og is 216,4 338,5 397,5 181 84% 4% 

Andre fødevarer 202,7 366,6 538,2 336 166% 5% 

Ikke alkoholiske drikkevarer 323,9 524,1 666,1 342 106% 6% 

Alkoholiske drikkevarer og tobak 74,1 278,7 369,9 296 399% 3% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel OEKO3. 

En stigende andel af det samlede fødevareforbrug går også til foodservice-sektoren (institutio-

ner, restauranter, kantiner, caféer mv.). Også på det økologiske område går en stigende del af 

fødevareforbruget til denne sektor. I Bilag 5: Økologisk omsætning, 2010-2017 ses en detaljeret 

opgørelse af udviklingen inden for de forskellige produktkategorier af salg til foodservice. 
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Tabel 39: Omsætning af økologiske produkter til foodservice. Angivet i mio. kr., 2013 til 2017. 

 
Salg af økologiske varer til foodservice       Ændring 2013-2017   

Mio. kr. 2013 2015 2017 Absolut Relativ 

ALLE FØDEVARER 981,0 1.430,4 2.044,1 1.063,1 108,4% 

A. FROST 83,3 132,7 227,3 144,0 172,9% 

B. KOLONIAL 303,0 465,2 712,5 409,5 135,1% 

C. MEJERI 398,0 512,5 633,0 235,0 59,0% 

D. FRUGT OG GRØNT 178,1 275,0 385,6 207,5 116,5% 

E. KØD, FJERKRÆ og FISK 18,5 45,0 85,8 67,3 363,8% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel OEKO7. 

 

8.4 Import og eksport af økologiske fødevarer 

At forbruget har udviklet sig kraftigere end produktionen af økologiske fødevarer har den kon-

sekvens, at Danmark har haft en stigende nettoimport af økologiske fødevarer i perioden 2010 

til 2017. Faktisk er nettoimporten af økologiske fødevarer blevet mere end fordoblet i perioden 

2010 til 2017 (Tabel 40), således at nettoimporten i 2017 udgjorde lige knap 907 mio. kr. Ud-

viklingen dækker dog over en ret forskellig udvikling på det animalske og vegetabilske område. 

Danmark har hele tiden været nettoeksportør af animalske fødevarer (eksporten er større end 

importen, hvilket vises ved et negativt fortegn i nedenstående tabel). I perioden har Danmark 

udbygget sin position som eksportør af animalske fødevarer, og nettoeksporten er øget med 

170% 

På det vegetabilske område er der tilsvarende sket en kraftig forøgelse af importomfanget. Net-

toimporten af vegetabilske produkter er således øget med godt 1,3 mia. kr. i perioden 2010 til 

2017, hvilket er svarende til en forøgelse på godt 140%  

Hvis man dykker nærmere ned i tallene, så viser det sig, at importen (opgjort i værdi) især er 

øget af frugt og nødder samt grøntsager. På eksportsiden er det især eksporten af økologiske 

mejeriprodukter, der er steget i perioden 2010 til 2017.18 

Tabel 40: Nettoimport (import - eksport) af økologiske fødevarer, 2010 til 2017. 
 

Nettoimport (import - eksport)       Ændring 2010-2017   

1000 kr. 2010 2013 2017 Absolut Relativ 

TOT I ALT 436.417 253.886 906.875 470.458 107,8% 

            

Animalske produkter -495.780 -946.819 -1.341.754 -845.974 170,6% 

Vegetabilske produkter 932.344 1.200.953 2.266.375 1.334.031 143,1% 

 

Kilde: Statistikbanken, Tabel OEKO4. 

 
18 Se eventuelt Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel OEKO4. 
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10 Bilag 1: Den Regionale Model for Erhverv og Beskæfti-

gelse, SAM-K/LINE® 
Nedenfor er der kortfattet og overordnet redegjort for overvågningsmodellens fremskrivninger 

(kaldet LINE). LINE er en kommuneopdelt udgave af den makroøkonomiske model af dansk 

økonomi kaldet ADAM19. Hvor ADAM bygger på nationalregnskabet for Danmark, bygger LINE 

på et ”nationalregnskab” for hver enkelt kommune (SAM-K). LINE benyttes til fremskrivninger 

af de enkelte kommuners økonomi og til konsekvensberegninger. Ved at koble de lokaløkono-

miske modeller til ADAM-modellens nationale fremskrivninger, sikres konsistens på nationalt 

plan. 

ADAM er en makroøkonomisk model af den danske økonomi. ADAM repræsenterer den traditio-

nelle syntese mellem keynesiansk og neoklassisk teori. Det vil sige, at produktion og beskæfti-

gelse på det korte sigt er bestemt af efterspørgslen og på det lange sigt af udbuddet. Dette 

betyder eksempelvis, at beskæftigelsen på kort sigt er bestemt af erhvervenes efterspørgsel 

efter arbejdskraft. På længere sigt bestemmes beskæftigelsen imidlertid af udbuddet af arbejds-

kraft. Øges udbuddet af arbejdskraft, antages beskæftigelsen på lang sigt med andre ord at 

stige. ADAM, og dermed LINE, er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbe-

skrivende ligninger er estimeret på nationalregnskabsdata. 

Fremskrivningsdelen af modellen (LINE) består af en række endogene variable, der beskriver 

relationerne mellem de forskellige dele af input-output-systemet (ca. 2.500 forskellige). En 

række af de mange ligninger er blot tekniske relationer, der eksempelvis bestemmer skatte- og 

afgiftsprovenu til den offentlige sektor som funktion af en given økonomisk aktivitet. Andre af 

ligningerne (dem, der indgår via ADAM) er empirisk estimerede adfærdsligninger. Af de i alt 

2.500 forskellige ligninger, der indgår i ADAM, er de 90 ligninger at betragte som empirisk fun-

derede adfærdsligninger. 

ADAMs (og dermed også LINEs) adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret enkeltvist, hvorefter 

de spiller sammen med en række definitioner og ikke-estimerede ligninger. Dette er en traditi-

onel tilgang ved opstilling af makroøkonomiske modeller, og derved adskiller ADAM og LINE sig 

ikke fra andre makro-modeller som eksempelvis DREAM. Problemet er, at den samlede model 

kan være vanskelig at overskue og svær at tolke og dermed også svær at bruge. 

Den ADAM-fremskrivning, der ligger til grund for den seneste regionaløkonomiske fremskrivning 

vil altid indeholde regeringens seneste konjunkturvurdering og forventning til udvikling i landets 

økonomi. Denne nationaløkonomiske fremskrivning vil sammen med Danmarks Statistiks be-

folkningsprognose20 udgøre de væsentligste dynamiske elementer i den regionaløkonomiske 

fremskrivning. 

Udover ovenstående dynamiske elementer er der tale om en statisk fremskrivning af de seneste 

års registrerede udvikling. Når LINE-modellen anvendes regionalt, tager den som udgangspunkt, 

at de nationale trends, der er indeholdt i ADAM-fremskrivningen, også gælder lokalt for udvik-

lingen i priser, renteniveau, BNP mv. Derimod fordeles investeringer, produktion, eksport mv. 

på samme måde som i SAM-K. Det vil sige, at forventninger til bl.a. investeringer, produktion 

 
19 ADAM = Annual Danish Aggregate Model. 
20 Se temaafsnit fra Fremskrivningsnotat, april 2012. 
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og eksport tager udgangspunkt i den erhvervs- og befolkningsstruktur, der er gældende 

regionalt. Det betyder også, at den forventede udvikling i forhold som eksport, produktion og 

beskæftigelse (jobfordeling på køn og uddannelse) etc. er baseret på en fastlæggelse af de 

regionale trends. 

Produktivitetsudviklingen varierer fra erhverv til erhverv, og da befolkningssammensætningen21 

ligeledes er forskellig fra område til område, vil disse forhold være en væsentlig årsag til, at den 

økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling vil variere fra område til område. 

”Hjertet” i SAM-K/LINE er vare- og faktormarkedet. Det vil sige dels en opgørelse af den økono-

miske aktivitet22 i erhvervene og på arbejdsmarkedet og dels en opgørelse af institutionernes23 

anvendelse af varer. Disse opgørelser er endvidere opgjort i en geografisk dimension, således 

at det lokale samfundsregnskab indeholder informationer både om det økonomiske samspil mel-

lem de forskellige regioner/lokalområder og om det økonomiske samspil mellem regionen og 

udlandet (import/eksport). 

Men hvorfra kommer data til disse opgørelser? Kort fortalt stammer en del af data fra en ”bot-

tom-up-tilgang” (en registrering af faktiske værdier), og en anden del er baseret på en ”top-

down-tilgang”, dvs. data, der udledes fra nationalregnskabet og som med forskellige ”nøgler” 

fordeles på erhverv, husholdninger og lokalområder. Bottom-up-data er registerdata for alle 

personer i Danmark. Dvs. præcise data for beskæftigelse, indkomst, indkomstoverførsler, skat-

tebetalinger mv. fordelt på køn, alder, uddannelse, erhverv, arbejdssted mv. Top-down-data er 

nationalregnskabstal, der bl.a. fordeles på erhverv og husholdninger (og dermed på lokalområ-

der) efter de såkaldte ”tilgangs- og anvendelsesmatricer”. Disse matricer indeholder oplysninger 

for hele landet om produktionens fordeling (tilgang og anvendelse) fordelt på 130 erhverv og 

knap 3.000 varer. På samme måde er husholdningernes privatforbrug via nationalregnskabet 

samt Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse fordelt på i alt 72 forbrugskomponenter (grup-

per af varer) og knapt 3.000 varer. Top-down-data er i en vis udstrækning baseret på spørge-

skemaopgørelser og dermed forbundet med en vis usikkerhed. Produktion og anvendelse af va-

rer fordeles herefter på lokalområder ud fra erhvervsfordeling og befolkningssammensætning i 

lokalområderne.

 
21 Blandt andet i relation til alder og uddannelse. 
22 Produktion og anvendelse af varer og faktorer. 
23 Institutioner er husholdninger, kommuner, regioner, stat, organisationer m.v. 
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11 Bilag 2: Antal fødevarevirksomheder (hele landet) opgjort 

på det mest detaljerede brancheniveau 
 

Antal virksomheder (firmaer) inden for fødevareforarbejdning (fødevareindustri) opgjort på 

landsniveau og det mest detaljerede brancheniveau (dvs. udtræk fra FIRE 2010-2015). 

Antal og sum af OMS AARSV for 
årene 2010-2015 opdelt på DB07 

Antal 

År 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10.11.10 Forarbejdning af svinekød 31 27 31 29 27 29 

10.11.90 Forarbejdning af andet kød 64 69 70 73 70 67 

10.12.00 Forarbejdning og konserve-

ring af fjerkrækød 

3 4 6 4 (N<3) 3 

10.13.00 Produktion af kød- og fjer-
krækødprodukter 

47 43 44 43 44 39 

10.20.10 Fremstilling af fiskemel 4 5 5 4 5 5 

10.20.20 Forarbejdning og konserve-

ring af fisk, krebsdyr og bløddyr, 
undtagen fiskemel 

106 98 96 94 91 98 

10.31.00 Forarbejdning og konserve-
ring af kartofler 

9 8 8 7 6 6 

10.32.00 Fremstilling af frugt- og 
grøntsagssaft 

16 14 11 12 12 19 

10.39.00 Anden forarbejdning og 

konservering af frugt og grøntsager 

34 36 43 40 42 48 

10.41.00 Fremstilling af olier og fedt-
stoffer 

13 13 13 13 16 14 

10.42.00 Fremstilling af margarine 
o.l. spiselige fedtstoffer 

6 6 7 7 5 5 

10.51.00 Mejerier samt ostefremstil-

ling 

50 51 44 45 43 37 

10.52.00 Fremstilling af konsum-is 19 18 20 29 33 27 

10.61.00 Fremstilling af mølleripro-
dukter 

15 16 17 15 16 18 

10.62.00 Fremstilling af stivelse og 
stivelsesprodukter 

7 7 7 8 8 8 

10.71.10 Industriel fremstilling af 
brød; kager mv. 

39 39 37 37 36 37 

10.71.20 Fremstilling af friske bage-
riprodukter 

760 734 690 654 625 599 

10.72.00 Fremstilling af tvebakker og 
kiks; fremstilling af konserverede ka-
ger, tærter mv. 

13 14 14 13 15 12 
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10.73.00 Fremstilling af makaroni, 
nudler, couscous og lignende dejva-
rer 

(N<3) (N<3) (N<3) (N<3) (N<3) (N<3) 

10.81.00 Fremstilling af sukker (N<3) (N<3) 4 5 4 4 

10.82.00 Fremstilling af kakao, cho-
kolade og sukkervarer 

56 56 53 55 55 57 

10.83.00 Forarbejdning af te og kaffe 12 11 15 13 21 19 

10.84.00 Fremstilling af smagspræ-
parater og krydderier 

17 17 15 19 19 16 

10.85.00 Fremstilling af færdigretter 14 26 26 27 52 65 

10.86.00 Fremstilling af homogenise-

rede produkter og diætmad 

(N<3) 3 (N<3) (N<3) (N<3) (N<3) 

10.89.00 Fremstilling af andre føde-
varer i.a.n. 

100 115 124 145 160 161 

 

Antal virksomheder inden for drikkevareforarbejdning, opgjort på landsniveau og det mest de-

taljerede brancheniveau (2010-2015) 

Antal for årene 2010-2015 opdelt på 
DB07 

Antal 

År 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11.01.00 Destillation, rektifikation 
og blanding af alkohol 

10 10 12 13 15 15 

11.02.00 Fremstilling af vin af druer 18 17 14 15 11 14 

11.03.00 Fremstilling af cider og an-
den frugtvin 

(N<3) 4 4 5 7 9 

11.04.00 Fremstilling af andre ikke-
destillerede gærede drikkevarer 

. . (N<3) (N<3) (N<3) (N<3) 

11.05.00 Fremstilling af øl 62 62 70 71 72 72 

11.06.00 Fremstilling af malt (N<3) (N<3) 3 (N<3) 3 3 

11.07.00 Fremstilling af læske-
drikke; fremstilling af mineralvand 
og andet vand på flaske 

19 17 16 14 13 15 
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Antal virksomheder inden for engroshandel på fødevareområdet, opgjort på landsniveau og det 

mest detaljerede brancheniveau (2010-2015). 

Antal for årene 2010-2015 opdelt på 
DB07 

Antal 

År 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

46.17.10 Fiskeauktioner 15 14 14 9 9 9 

46.17.90 Anden agenturhandel med 
føde-, drikke- og tobaksvarer 

53 57 55 48 57 60 

46.18.00 Agenturhandel med specialise-
ret varesortiment i.a.n. 

182 181 179 170 177 183 

46.19.00 Agenturhandel med blandet 
sortiment 

407 438 443 413 419 430 

46.21.00 Engroshandel med korn, ufor-

arbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 

175 173 169 164 164 166 

46.22.00 Engroshandel med blomster og 
planter 

207 217 215 205 197 192 

46.23.00 Engroshandel med levende dyr 89 95 96 96 88 83 

46.24.00 Engroshandel med huder, skind 
og læder 

22 26 24 19 18 15 

46.31.00 Engroshandel med frugt og 
grøntsager 

223 223 229 220 235 215 

46.32.00 Engroshandel med kød og kød-
produkter 

192 188 185 195 188 182 

46.33.00 Engroshandel med mejeripro-

dukter, æg samt spiselige olier og fedt-

stoffer 

107 104 94 92 88 89 

46.34.10 Engroshandel med øl, mineral-
vand, frugt- og grøntsagssaft 

96 96 90 93 103 109 

46.34.20 Engroshandel med vin og spiri-
tus 

239 258 252 252 259 277 

46.35.00 Engroshandel med tobaksvarer 19 19 19 22 22 20 

46.36.00 Engroshandel med sukker, cho-
kolade og sukkervarer 

113 108 110 113 117 117 

46.37.00 Engroshandel med kaffe, te, 
kakao og krydderier 

101 97 100 105 101 110 

46.38.10 Engroshandel med fisk og fi-

skeprodukter 

219 208 212 217 216 209 

46.38.90 Specialiseret engroshandel 
med fødevarer i.a.n. 

172 175 189 188 207 215 

46.39.00 Ikke-specialiseret engroshan-
del med føde-, drikke- og tobaksvarer 

222 216 216 202 213 226 
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Antal virksomheder inden for detailhandel med bl.a. fødevarer, opgjort på landsniveau og det 

mest detaljerede brancheniveau (2010-2015). 

Antal for årene 2010-2015 opdelt på DB07 Antal 

År 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

47.11.10 Købmænd og døgnkiosker 2048 1959 1890 1766 1656 1508 

47.11.20 Supermarkeder 570 543 525 492 475 465 

47.11.30 Discountforretninger 207 225 244 258 265 18 

47.19.00 Anden detailhandel fra ikke-spe-
cialiserede forretninger 

23 37 39 40 41 37 

47.21.00 Frugt- og grøntforretninger 363 335 325 292 263 256 

47.22.00 Slagter- og viktualieforretninger 536 518 478 465 439 427 

47.23.00 Fiskeforretninger 224 230 214 211 189 195 

47.24.00 Detailhandel med brød, kondi-
tori- og sukkervarer 

348 358 341 334 316 321 

47.25.00 Detailhandel med drikkevarer 374 371 375 387 404 408 

47.26.00 Tobaksforretninger 99 90 83 68 61 58 

47.29.00 Anden detailhandel med fødeva-

rer i specialforretninger 

474 459 479 454 471 469 
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12  Bilag 3: Antal virksomheder inden for ”Anden fødevarein-

dustri”, 2016 
 

Antal virksomheder i ”Anden fødevareindustri” i 2016 Antal 

År 

2016 

10.31.00 Forarbejdning og konservering af kartofler 7 

10.32.00 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 74 

10.39.00 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 95 

10.41.00 Fremstilling af olier og fedtstoffer 26 

10.42.00 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer 6 

10.81.00 Fremstilling af sukker 5 

10.82.00 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 124 

10.83.00 Forarbejdning af te og kaffe 74 

10.84.00 Fremstilling af smagspræparater og krydderier 32 

10.85.00 Fremstilling af færdigretter 168 

10.86.00 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 27 

10.89.00 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 392 

10.91.00 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr 68 

10.92.00 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 48 
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Udvikling i antal virksomheder i gruppen ”Anden fødevareindustri” i perioden 2010 til 2016 er 

beskrevet i nedenstående tabel. For virksomheder, hvor der er angivet art af produktion, er det 

især fremstilling af færdigretter samt fremstilling af frugt- og grøntsagssaft samt forarbejdning 

af te og kaffe, der har været i vækst. 

Ændring i antal virksomheder fra 2010 til 2016 Udvikling fra 2010 
til 2016 

Antal virksomheder 

Absolut Relativ  

DB07(2010)     

10.31.00 Forarbejdning og konservering af kartofler -6 -46,2% 

10.32.00 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 51 221,7% 

10.39.00 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 39 69,6% 

10.41.00 Fremstilling af olier og fedtstoffer -3 -10,3% 

10.42.00 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer -1 -14,3% 

10.81.00 Fremstilling af sukker 2 66,7% 

10.82.00 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 50 67,6% 

10.83.00 Forarbejdning af te og kaffe 53 252,4% 

10.84.00 Fremstilling af smagspræparater og krydderier 7 28,0% 

10.85.00 Fremstilling af færdigretter 134 394,1% 

10.86.00 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 20 285,7% 

10.89.00 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 213 119,0% 

10.91.00 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr 10 17,2% 

10.92.00 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 29 152,6% 
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13 Bilag 4: Virksomheder inden for fødevareproduktion 
 

Tabel 41: Antal virksomheder (2016) inden for fødevareproduktion, fordelt på brancher og regioner. 
 

Antal virksomheder i 

2016 

Region 

Hovedstaden 
Region Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland 

Region 

Nordjylland 
Hele landet 

Antal 
Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 

Branche                        

Landbrug og gartneri 2.848 5,9% 8.076 16,8% 13.649 28,4% 14.687 30,5% 8.855 18,4% 48.115 100,0% 

Fiskeri 201 11,4% 237 13,5% 301 17,1% 507 28,8% 516 29,3% 1.762 100,0% 

Primær sektor i alt 3.049 6,1% 8.313 16,7% 13.950 28,0% 15.194 30,5% 9.371 18,8% 49.877 100,0% 

Slagterier 29 13,6% 35 16,4% 55 25,7% 62 29,0% 33 15,4% 214 100,0% 

Fiskeindustri 20 15,0% 8 6,0% 29 21,8% 24 18,0% 52 39,1% 133 100,0% 

Mejerier 41 39,8% 11 10,7% 22 21,4% 19 18,4% 10 9,7% 103 100,0% 

Bagerier, brødfabrikker mv. 266 29,7% 128 14,3% 227 25,3% 177 19,7% 99 11,0% 897 100,0% 

Anden fødevareindustri 447 39,0% 136 11,9% 190 16,6% 271 23,6% 102 8,9% 1.146 100,0% 

Drikkevareindustri 141 35,9% 55 14,0% 86 21,9% 81 20,6% 30 7,6% 393 100,0% 

Fødevarefremstilling i alt 944 32,7% 373 12,9% 609 21,1% 634 22,0% 326 11,3% 2.886 100,0% 

Fødevaresektor i alt 3.993 7,6% 8.686 16,5% 14.559 27,6% 15.828 30,0% 9.697 18,4% 52.763 100,0 % 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Den generelle Firmastatistik. Supplerende bearbejdning: CRT. 
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Tabel 42: Udvikling (2010 til 2016) i antal virksomheder inden for fødevareproduktion, fordelt på brancher og regioner. 
 

Udvikling 2010 til 2016 

Region 

Hovedstaden 
Region Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland 

Region 

Nordjylland 
Hele landet 

Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Landbrug og gartneri -220 -7,2% -1.285 -13,7% -2.165 -13,7% -2.064 -12,3% -1.335 -13,1% -7.069 -12,8% 

Fiskeri -49 -19,6% -37 -13,5% -57 -15,9% -71 -12,3% -68 -11,6% -282 -13,8% 

Primær sektor i alt -269 -8,1% -1.322 -13,7% -2.222 -13,7% -2.135 -12,3% -1.403 -13,0% -7.351 -12,8% 

Slagterier 5 20,8% 6 20,7% -9 -14,1% 0 0,0% 5 17,9% 7 3,4% 

Fiskeindustri -6 -23,1% 2 33,3% -4 -12,1% 9 60,0% -11 -17,5% -10 -7,0% 

Mejerier 12 41,4% 4 57,1% -9 -29,0% -4 -17,4% -3 -23,1% 0 0,0% 

Bagerier, brødfabrikker mv. -15 -5,3% -14 -9,9% -37 -14,0% -44 -19,9% -26 -20,8% -136 -13,2% 

Anden fødevareindustri 252 129,2% 66 94,3% 65 52,0% 158 139,8% 57 126,7% 598 109,1% 

Drikkevareindustri 82 139,0% 16 41,0% 25 41,0% 34 72,3% 8 36,4% 165 72,4% 

Fødevarefremstilling i alt 330 53,7% 80 27,3% 31 5,4% 153 31,8% 30 10,1% 624 27,6% 

Fødevaresektor i alt 61 1,6% -1.242 -12,5% -2.191 -13,1% -1.982 -11,1% -1.373 -12,4% -6.727 -11,3% 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Den generelle Firmastatistik. Supplerende bearbejdning: CRT. 
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Tabel 43: Antal årsværk (2016) indenfor fødevareproduktion, fordelt på brancher og regioner. 
 

Antal årsværk i 2016 

Region 

Hovedstaden 
Region Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland 

Region 

Nordjylland 
Hele landet 

Antal 
Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 
Antal 

Pct. 

2016 

Branche              

Landbrug og gartneri 1.126 3,8% 4.140 14,0% 10.108 34,3% 8.952 30,4% 5.167 17,5% 29.492 100,0% 

Fiskeri 71,82 7,0% 29 2,9% 208 20,3% 391 38,2% 323 31,6% 1.024 100,0% 

Primær sektor i alt 1198 3,9% 4.169 13,7% 10.316 33,8% 9.343 30,6% 5.490 18,0% 30.516 100,0% 

Slagterier     387 3,2% 2.428     0,0% 858 7,0% 12.187 100,0% 

Fiskeindustri     90 2,9% 689 22,1% 405 13,0% 1.648 52,9% 3.119 100,0% 

Mejerier 173,2   6   374               

Bagerier, brødfabrikker mv. 2.625 28,9% 983 10,8% 2.377 26,2% 2.318 25,5% 781 8,6% 9.085 100,0% 

Anden fødevareindustri 3.747 41,1% 668 7,3% 2.750 30,1% 1.389 15,2% 571 6,3% 9.125 100,0% 

Drikkevareindustri   0,0%   0,0% 273 11,5% 188 8,0%   0,0% 2.364 100,0% 

Fødevarefremstilling i alt 6.546 18,2% 2.133 5,9% 8.890 24,8% 4.300 12,0% 3.858 10,8% 35.880 100,0% 

Fødevaresektor i alt 7.743 11,7% 6.302 9,5% 19.206 28,9% 13.643 20,5% 9.349 14,1% 66.396 100,0% 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Den generelle Firmastatistik. Supplerende bearbejdning: CRT. 

Note: Antal årsværk er ekskl. de diskretionerede brancher. 
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Tabel 44: Udvikling (2010 til 2016) i antal årsværk indenfor fødevareproduktion, fordelt på brancher og regioner 
 

Udvikling 2010 til 

2016 

Region 

Hovedstaden 
Region Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland 

Region 

Nordjylland 
Hele landet 

Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 Udv. 2010-2016 

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Landbrug og gartneri 5 0,4% 76 1,9% 1.122 12,5% 1.218 15,7% 412 8,7% 2.832 10,6% 

Fiskeri -18 -20,2% -8 -20,9% -10 -4,4% 10 2,7% 40 14,2% 15 1,5% 

Primær sektor i alt -13 -1,1% 68 1,7% 1.112 12,1% 1.228 15,1% 452 9,0% 2.847 10,3% 

Slagterier     -367 -48,7% 424 21,1%         -2.017 -14,2% 

Fiskeindustri   0,0% -1 -1,1% -253 -26,9% 53 15,0% 39 2,5% -81 -2,5% 

Mejerier 48 38,6%     7 1,8%       0,0%     

Bagerier, brødfabrikker 

mv. 
700 36,4% -86 -8,1% -46 -1,9% -221 -8,7% -93 -10,6% 255 2,9% 

Anden fødevareindustri -541 -12,6% -912 -57,7% -439 -13,8% -67 -4,6% 36 6,7% -1.923 -17,4% 

Drikkevareindustri         -11 -3,9% 37 24,7%     -1.421 -37,5% 

Fødevarefremstilling i alt 2 0,0% -1.361 -38,9% -319 -3,5% -198 -4,4% 488 14,5% -5.187 -12,6% 

Fødevaresektor i alt -12 -0,2% -1.293 -17,0% 793 4,3% 1.030 8,2% 941 11,2% -1.933 -2,7% 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Den generelle Firmastatistik. Supplerende bearbejdning: CRT. 

Note: Antal årsværk er ekskl. de diskretionerede brancher.
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14 Bilag 5: Økologisk omsætning, 2010-2017 
Som supplement til rapportens Tabel 38 er der nedenfor en detaljeret opdeling af den 

økologiske detailomsætning, opgjort i kroner og fordelt på detaljerede produktkategorier. 

Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel OEK03. Endvidere 

omfatter bilaget en detaljeret opgørelse af den økologiske omsætning til foodservivemarkedet. 

Denne opgørelse er et supplement til rapportens  

        Stigning 
2010-
2017 

  

Omsætning, i 1000 kr. 2010 2015 2017 Absolut Relativ 

Omsætning i alt 
5.097.526 

7.565.545 11.325.12
3 

6.227.597 113,5% 

Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager i 

alt 
749.056 

888.634 1.179.240 430.184 56,2% 

Ris 37.778 52.974 99.700 61.922 129,6% 

Rugbrød 63.783 75.472 101.323 37.540 82,9% 

Hvedebrød 87.321 77.498 119.581 32.260 38,8% 

Pasta 115.501 144.775 159.475 43.974 35,5% 

Kager, søde kiks, inkl. dybfrost 34.123 49.694 76.068 41.945 134,9% 

Mel 106.658 133.250 151.674 45.016 39,8% 

Gryn, cornflakes, mysli o.l. 180.081 200.716 253.224 73.143 34,5% 

Knækbrød, riskager 61.422 55.918 76.064 14.642 20,5% 

Andre mel- og grynprodukter 62.389 98.337 142.131 79.742 206,9% 

Kød, pålæg og indmad i alt 329.550 615.882 932.345 602.795 167,5% 

Okse- og kalvekød 127.095 186.602 269.377 142.282 111,8% 

Svinekød 38.961 106.697 178.975 140.014 274,2% 

Kylling, kyllingekød 25.881 67.359 117.627 91.746 333,0% 

Pålæg af kød og fjerkræ 101.911 193.705 251.988 150.077 120,8% 

Andre kødprodukter, forarbejdede 31.759 45.228 91.159 59.400 316,5% 

Fisk, skaldyr i alt 6.358 29.154 88.863 82.505 1508,3% 

Mælk, ost, æg i alt 1.754.195 2.398.285 3.008.446 1.254.251 66,6% 

Sødmælk 69.418 93.665 113.571 44.153 63,6% 

Letmælk (2003 og 2004 er inkl. mi-

nimælk) 
157.849 

173.468 204.527 46.678 32,4% 

Minimælk (2005-) 380.985 395.902 456.996 76.011 20,6% 

Skummetmælk 271.746 244.175 288.671 16.925 6,4% 

Kærnemælk 25.990 41.632 53.351 27.361 70,3% 

Fløde, cremefraiche o.l. 94.570 151.477 217.625 123.055 92,7% 

Plantemælk (2016-) .. .. 112.691 NA NA 

Anden mælk 53.780 80.713 45.939 -7.841 -14,8% 

Syrnede produkter 210.292 416.967 477.173 266.881 119,9% 

Ost 185.770 283.978 376.870 191.100 81,9% 

Æg 303.796 516.308 661.031 357.235 99,8% 

Fedtstoffer, madolier i alt 247.068 388.117 456.302 209.234 68,6% 

Smør, blandingsprodukter 192.968 248.301 303.118 110.150 48,6% 
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Madolier 49.279 134.349 147.413 98.134 129,3% 

Frugt i alt 418.877 822.749 1.336.540 917.663 202,7% 

Citrusfrugter, friske 76.265 194.040 274.629 198.364 216,2% 

Bananer, friske 78.775 150.750 246.885 168.110 229,4% 

Æbler, friske 53.164 108.268 156.610 103.446 189,9% 

Sten- og bærfrugt, friske 28.976 101.046 228.824 199.848 672,2% 

Ananas, kiwi, melon, anden frugt 23.320 57.589 123.637 100.317 518,0% 

Tørret frugt, frugtpålæg 87.639 126.964 146.121 58.482 63,0% 

Nødder, mandler 42.821 59.394 93.315 50.494 78,4% 

Grøntsager i alt 775.342 1.168.055 2.351.639 1.576.297 191,1% 

Salat, kinakål, spinat, frisk 52.839 99.459 235.213 182.374 388,0% 

Kål, frisk 18.276 87.761 191.862 173.586 484,4% 

Tomater, friske 80.266 129.294 209.290 129.024 175,8% 

Agurker, friske 48.820 95.742 168.501 119.681 197,4% 

Peberfrugt, friske 36.827 70.324 135.603 98.776 199,5% 

Gulerødder, friske 161.706 150.717 284.546 122.840 86,4% 

Andre rodfrugter, friske 20.600 34.870 71.411 50.811 208,0% 

Kartofler, friske 74.706 58.710 149.971 75.265 160,2% 

Løg, friske 36.946 66.115 104.075 67.129 204,3% 

Champignon, friske 3.320 16.223 70.665 67.345 1175,5% 

Andre friske grøntsager 15.370 37.499 121.900 106.530 544,5% 

Frosne grøntsager, kartoffelproduk-

ter 
70.513 

71.385 75.109 4.596 7,1% 

Grøntsager, konserves 64.139 120.992 202.902 138.763 108,5% 

Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is 
o.l. i alt 

216.423 
300.916 397.526 181.103 80,9% 

Sukker 33.049 48.602 60.425 27.376 78,2% 

Sirup, honning, kagepynt 33.971 48.219 38.379 4.408 13,9% 

Syltetøj, marmelade o.l., 48.524 43.868 88.994 40.470 92,8% 

Chokolade (inkl. kakaoprodukter) 54.984 105.292 134.248 79.264 119,7% 

Is, dessert 40.098 48.859 60.140 20.042 47,2% 

Krydderier, suppeterninger o.l. i alt 202.723 290.660 538.248 335.525 160,4% 

Ketchup, dressing, mayonnaise 85.712 89.213 121.826 36.114 59,0% 

Krydderier 33.403 64.527 135.914 102.511 164,9% 

Babymad (konserves) 49.653 95.315 214.737 165.084 298,1% 

Kaffe, te, kakao o.l. i alt 169.085 270.488 373.042 203.957 96,5% 

Kaffe 141.127 206.116 287.607 146.480 85,2% 

The 25.346 59.842 80.054 54.708 147,7% 

Juice, frugtsaft, i alt 154.785 197.362 293.065 138.280 97,6% 

Vin, hedvin, cider og spiritus i alt 44.375 131.097 246.847 202.472 398,7% 

Vin, hedvin og cider (2016-) .. .. 232.210 NA NA 

Spiritus (2016-) .. .. 14.636 NA NA 

Øl i alt 29.688 64.146 123.019 93.331 173,9% 
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Salg af økologiske varer til Foodservice       Æn-
dring 
2013-
2017 

  

Mio. kr. 2013 2015 2017 Absolut Relativ 

ALLE FØDEVARER 981,0 1.430,4 2.044,1 1.063,1 108,4% 

A. FROST 83,3 132,7 227,3 144,0 172,9% 

A.1. Kød, fjerkræ og fisk, frost 12,7 50,5 50,5 37,8 297,6% 

A.2. Frugt og grønt, frost 30,7 21,8 43,6 12,9 42,0% 

A.3. Brød og kager, frost 36,2 47,7 117,2 81,0 223,8% 

A.4. Andet frost (fx lasagne, pizza, mad-
tærter, is) 

3,7 12,7 15,9 12,2 329,7% 

B. KOLONIAL 303,0 465,2 712,5 409,5 135,1% 

B.1. Mel, gryn og kornprodukter 52,3 85,8 124,6 72,3 138,2% 

B.2. Ris og pasta 16,2 26,3 40,5 24,3 150,0% 

B.3. Brød og kager (inkl. knækbrød) 12,8 37,4 36,2 23,4 182,8% 

B.4. Kaffe, te, kakao o.l. 75,3 90,3 123,2 47,9 63,6% 

B.5. Sodavand, saft og juice 42,1 63,6 116,9 74,8 177,7% 

B.6. Øl, vin og alkohol 38,2 58,1 93,2 55,0 144,0% 

B.7. Anden kolonial (konserves, 
olie/fedtstoffer, sukker, chokolade, pul-
vervarer, dressinger, vegetabilske 
drikke) 

66,1 103,6 177,9 111,8 169,1% 

C. MEJERI 398,0 512,5 633,0 235,0 59,0% 

C.1. Mælk og fløde 279,2 265,2 294,1 14,9 5,3% 

C.2. Ost og smør 69,3 144,7 203,6 134,3 193,8% 

C.3. Andre mejerivarer (æg, syrnede 
mælkeprodukter m.m.) 

49,6 102,6 135,4 85,8 173,0% 

D. FRUGT OG GRØNT 178,1 275,0 385,6 207,5 116,5% 

D.1. Kartofler 10,8 32,2 44,4 33,6 311,1% 

D.2. Gulerødder og andre rodfrugter 
(eksl. kartofler) 

11,0 29,0 36,4 25,4 230,9% 

D.3. Andre grøntsager (inkl. nødder, lin-
ser m.m.) 

102,9 124,1 181,7 78,8 76,6% 

D.4. Æbler 17,1 29,3 33,0 15,9 93,0% 

D.5. Anden frugt end æbler 36,4 60,4 90,0 53,6 147,3% 

E. KØD, FJERKRÆ og FISK 18,5 45,0 85,8 67,3 363,8% 

E.1. Kød (ekskl. fjerkræ og fisk) 10,2 27,4 60,5 50,3 493,1% 

E.2. Fjerkræ, fisk/skaldyr 1,0 2,8 4,7 3,7 370,0% 

E.3. Kødpålæg, forarbejdet kød m.m. 7,2 14,8 20,5 13,3 184,7% 

 

 


