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Månedens graf

Af Henning Otte Hansen,  
Institut for Fødevare- og Ressource-
økonomi, Københavns Universitet.
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Landmandspriser på brødhvede 
og forbrugerpriser på brød i Danmark, 2007-2010

Figuren viser udviklingen under fødevarekrisen i 2007-2008: 
Landmændenes salgspriser på brødhvede steg kortvarigt og 
faldt hurtigt igen. Brødprisen fulgte med op, men ikke med 
ned. Prisfaldet var meget mindre end prisstigningen, og der 
var en stor forsinkelse. Brødpriserne begyndte reelt først at 
falde i 2010, og prisfaldet var meget beskedent.

Fødevarekrisen i 2007-08 kan sammenlignes med den nu-
værende fødevarekrise. Selv om der er tale om lidt forskellige 
årsager, er det meget sandsynligt, at vi kommer til at opleve 
samme forløb denne gang: Detailpriserne på fødevarer falder 
langsomt, når fødevarekrisen er overstået.

Den nuværende fødevarekrise har sandsynligvis toppet på 
nuværende tidspunkt: De internationale priser på landbrugs-
varer er nu i gennemsnit faldet med 15 procent siden marts. 
Der har siden marts været et fald hver måned, og priserne 
ligger nu under niveauet før invasionen i Ukraine. Disse gen-
nemsnitstal dækker over forskelle fra produkt til produkt: 
Planteolie, korn og sukker er nu faldet meget igen – efter store 
prisstigninger i den foregående periode. Priserne på kød- og 
mejeriprodukter har været mere stabile, men her er der også 
en klart faldende tendens.

Selv om fødevarekrisen således ser ud til at have toppet, 
kan vi ikke forvente, at fødevarepriserne i butikkerne falder 
ret meget på kort sigt. Erfaringer fra tidligere fødevarekriser 
viser, at detailpriserne – ikke bare på brød, men på fødevarer 
generelt – falder langsomt og kun beskedent. Priserne falder 
slet ikke i samme takt og omfang, som de steg i starten af 
fødevarekrisen.

I et velfungerende og perfekt marked vil man forvente, 
at priserne ’længere ned i værdikæden’ stiger og falder i 
takt med deres indkøbspriser på råvarer. Det er i hvert fald 
påfaldende, at de reagerer meget forskelligt på stigende og 
faldende råvarepriser.

De hurtige prisstigninger og langsomme prisfald på føde-
varer i butikkerne er et typisk fænomen i de fleste lande i 
Europa. Man har også tidligere beregnet, at der var en ’over-
naturlig avance’ nogle steder i værdikæden i Danmark efter 
fødevarekrisen i 2007-08. Man kan ikke umiddelbart se eller 
beregne, hvor i værdikæden der var en overnaturlig avance 
ved at holde priserne kunstigt oppe – og der var heller ikke 
tegn på ulovlig konkurrence.
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