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Forbrugerne bør ikke betale mere end nødvendigt for deres mad, især 

må de sunde og bæredygtige valg ikke blive uforholdsmæssigt dyre. Vi 

ønsker bedre sammenhæng mellem pris, reelle produktionsomkostnin-

ger og kvalitet.  
 

 

Baggrund 

Undersøgelser fra Konkurrence- og Forbruger-

styrelsen har vist, at prisen på dagligvarer i 

Danmark ligger et par procent højere end i 

andre europæiske lande, som vi normalt sam-

menligner os med, selv når man renser for 

forskellene i skatter og afgifter, for forskelle i 

velfærdsniveau og for forskellige tilbudsstruk-

turer.  

 

Samtidig ser vi, at priserne på økologiske varer 

falder som konsekvens af konkurrencen, når 

der kommer mere volumen på udbuddet, og 

butikkerne aktivt bruger de økologiske varer til 

at brande sig og til at tiltrække kunder.  

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Prisen er en afgørende faktor, når folk køber 

mad. Bliver det for dyrt at købe sund og bære-

dygtig mad, køber mange noget andet. Det 

påvirker folkesundheden, og dermed også 

velfærden. Det er derfor afgørende, at forbru-

gerne ikke betaler mere end nødvendigt for 

deres mad.  

 

 

Løsningsforslag 

Politikerne i Danmark skal tilslutte sig, 

at 

 Markedsovervågningen mod karteller i 

dagligvarehandlen styrkes for at forhin-

dre, at de store supermarkedskæder mis-

bruger deres dominans til at skrue priser-

ne urimeligt i vejret. Det hæmmer konkur-

rencen og gør det dermed dyrere at være 

forbruger.  

 Skatter og afgifter på produkterne i højere 

grad indtænker sundheds- og miljøhen-

syn, så de sunde og bæredygtige valg ikke 

bliver for dyre, og der kommer bedre 

sammenhæng mellem pris, reelle produk-

tionsomkostninger og kvalitet. 

 

Virksomheder og brancher skal tilslutte 

sig, at 

 Detailkæder og producenter skal intensi-

vere arbejdet med at få gjort væsentlige 

basisprodukter i danskernes madbudget 

mere attraktive for forbrugerne med hen-

syn til både pris, udvalg, miljøvenlighed og 

kvalitet.  

 

Yderligere oplysninger 

Cheføkonom Morten Bruun Pedersen, mbp@fbr.dk /2715  7435,  seniorrådgiver i fødevarepolitik Ca-
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Mad til rimelige priser 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Der er behov for forstærket markedsovervågning mod karteller i dagligvarehandlen. 

 Afgiftspolitikken bør bruges til at fremme grønne og sunde varer. 

 Detailkæder og producenter skal gøre udvalget af basisprodukter mere attraktivt. 
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Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 85.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

 

Faktaboks 

 

Det er veldokumenteret, at det særligt er priserne på fødevarer, som er højere i Danmark end i resten 

af Europa.   

Skylden skydes ofte på planlovens regulering, der forhindrer, at store (og effektive) butikker i højere 

grad udkonkurrerer mindre butikker, der kan være vigtige for at fastholde velfungerende lokalsam-

fund, men også er mindre effektive.  

Men en del af forklaringen er uden tvivl også, at dagligvaremarkedet er domineret af tre meget store 

koncerner, og vi derfor har dårlig konkurrence.  

Det kræver en stærk konkurrencemyndighed, der har ressourcer til løbende at følge priserne og under-

søge handelsmønstrene.  

 

Hertil kommer, at det er dyrt at være grøn. Selv om samfundet sparer penge på, at forbrugerne vælger 

sunde produkter (så de ikke belaster sundhedsvæsenet), som er produceret på en miljøvenlig måde (så 

der ikke skal renses grundvand eller på anden måde ryddes op efter produktionen), er det som hoved-

regel disse produkter, der er de dyreste. 

 

 Danske fødevarepriser topper i EU 1.  

 Danmark topper i verden med størst andel af økologiske fødevarer over disken – men det er sta-

dig kun 13,3 % 2.  

 En undersøgelse lavet i 2019 af Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med YouGov viser, at særligt 

unge finder prisen på mad særligt vigtigt med 55 % af de adspurgte.3 

 Forbrugerrådet Tænks løbende pristjek af økovarer viste, at priserne på økologiske fødevarer faldt 

i perioden 2014-174. Fra 2017 til 2019 falder priserne fortsat på økologiske kolonialvarer i alle de 

undersøgte supermarkeder. I eksempelvis Super Brugsen er prisen faldet med 86 kr. over tre år, i 

Netto er prisen faldet med 77 kr., og i Lidl, som er vinder af øko-pristjekket i 2019, falder prisen 

med knap 60 kr. over tre år. 

 Forbrugerrådet Tænks pristjek af økologisk frugt og grønt har siden 2015 ligeledes fundet, at der 

er sket et fald i pris hos alle de undersøgte supermarkeder. 

 

 

                                                                    
1 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=25740 
2 https://www.dr.dk/ligetil/indland/danmark-har-verdensrekord-i-salg-af-oekologiske-foedevarer 
3 http://dokumentation.taenk.dk/dokumentation/analyser/undersoegelse-om-baeredygtighed-og-klima-i-forhold-
til-indkoeb-af-mad?_ga=2.235274753.1080231236.1581413018-533585078.1491395968 
4 https://taenk.dk/om-os/presserum/prisen-paa-oekologisk-frugt-og-groent-falder-fortsat 


