
 

 

 ANALYSE 

  

Grænsehandlen med nydelses-
midler fordelt på landsdele 

Hver femte øl eller sodavand, som danskerne drikker, stammer 
fra grænsehandlen 

Danskerne grænsehandler på livet løs og tal fra Dansk Erhverv viser, at en femtedel af 
danskernes samlede forbrug af øl og sodavand stammer fra grænsen. I 2017 var grænse-
handlen med øl og sodavand på 1,3 mia. kr.i Der er dog store regionale forskelle på, hvor 
stor en andel af danskernes samlede forbrug af øl og sodavand, som stammer fra græn-
sen. Ikke overraskende er det sønderjyderne, som fører an her. I Sydjylland er op mod 
hver anden øl eller sodavand, der drikkes, købt ved grænsen, mens tallet er langt mindre 
i eksempelvis København og Nordsjælland, hvor tallet ligger på ca. én ud af tyve. Der er 
generelt en temmelig stærk sammenhæng mellem afstand til den tyske grænse og an-
delen af øl eller sodavand, som stammer fra grænsehandlen. 
 
Ser man i stedet på slik og chokolade er det cirka hver sjette slikpose eller chokoladebar, 
som stammer fra grænsehandlen. I 2017 handlede danskerne for ca. 700 mio. kr. slik 
eller chokolade ved grænsenii. De regionale forskelle er ikke helt lige så store her som 
med øl og sodavand, men igen fører sønderjyderne klart an med 40 pct. af forbruget, 
som stammer fra grænsehandlen. De sjællandske landsdele ligger også lavest for slik og 
chokolade, men dog højere end for øl og sodavand, hvilket primært skyldes, at mange 
handler slik og chokolade i Sverige. 
   

Tabel 1: 
Andelen af danskernes samlede forbrug af øl og sodavand samt slik og 
chokolade, som er handlet ved grænsen (enten Tyskland eller Sverige). 
2018. 

 Øl/sodavand Slik/chokolade 

Hele Danmark 20 % 17 % 

København og omegn 7 % 10 % 

Nordsjælland og Bornholm 4 % 9 % 

Øvrige Sjælland, Lolland og Falster 15 % 12 % 

Fyn 24 % 22 % 

Sydjylland 47 % 40 % 

Vestjylland 33 % 26 % 

Østjylland 30 % 20 % 

Nordjylland 10 % 12 % 
 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, april 2018. 

 
Af: Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent. Udgivelsestidspunkt: januar 2019. 
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Opdeling på landsdele 

Opgørelsen på landsdele baserer sig på respondenternes postnummer: 
 

Region Antal respondenter Postnummer 

Hele Danmark 1.000 1000-9999 

København og omegn 266 1000-2999 

Nordsjælland og Bornholm 60 3000-3799 

Øvrige Sjælland, Lolland og Falster 135 4000-4999 

Fyn 92 5000-5999 

Sydjylland 94 6000-6999 

Vestjylland 99 7000-7999 

Østjylland 161 8000-8999 

Nordjylland 93 9000-9999 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 9. januar 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på 
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079. 
 
Henvendelser angående grænsehandel kan ske til markedschef Lotte Engbæk Larsen 
på lel@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6121. 
 
 
 
 

i https://www.skm.dk/media/1730618/Skatteoekonomisk-redegoerelse-2018.pdf 

ii https://www.skm.dk/media/1730618/Skatteoekonomisk-redegoerelse-2018.pdf 
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