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Figur: Fødevarernes andel af det samlede forbrug i Dan-
mark (procent).
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Fødevarer udgør en stadig faldende andel af vores forbrug - 
efterhånden kun 10 procent. Vi bruger nu flere penge på fritid, 
ferie og underholdning end på fødevarer.

Figuren viser, at der over en meget lang årrække har været 
en faldende tendens. Udviklingen siden årtusindeskiftet har 
dog været mere afdæmpet. I 2020 steg fødevarernes andel en 
smule, men det var primært, fordi forbruget af andre varer og 
tjenesteydelser faldt som følge af covid-19 restriktionerne.

Udviklingen i Danmark følger i store træk udviklingen i 
andre højt udviklede lande. Der er således et globalt mønster 
i den økonomiske udvikling: I takt med stigende økonomisk 
velfærd og stigende forbrugsmuligheder stiger især efter-
spørgslen efter varige forbrugsgoder, serviceydelser, ferierej-
ser, biler, bolig med mere. Derimod er forbruget af fødevarer 
mere konstant, idet man »jo ikke kan spise sig mæt mere end 
én gang«. Der sker ganske vist en ændring i retning af mere 
forarbejdede og dyrere fødevarer, men selve den værdimæs-
sige stigning er beskeden. 

Dertil kommer, at priserne på fødevarer ofte stiger mindre 
end den generelle inflation i samfundet. På lang sigt er der 
typisk et realprisfald på fødevarer, og alene derfor vil fødeva-
rerenes andel af det samlede forbrug falde.

Fødevarekriser og dermed perioder med stærkt stigende 
landbrugs- og fødevarepriser vil alt andet lige betyde, at 
fødevarerne får en stigende andel af det samlede forbrug. 
Fødevarekriserne i 2007-08 og i 2010-11 gav dog kun en beske-
den stigning – under ½ procent-point. Der vil næppe heller 
være nogen stor stigning i andelen under den nuværende 
fødevarekrise. Det skal ses på baggrund af, dels at kun en lille 
del af prisstigningerne på landbrugsråvarer slår igennem på 
fødevarepriserne, dels at andre varer som for eksempel energi 
også stiger i pris.
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