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Fødevaregrossisterne i Danmark 

Resumé – centrale nøgletal 
I 2017 oplevede føde- og drikkevareengrosbranchen i Danmark for andet år i træk et fald 
i omsætningen. En del af forklaringen skyldes et fald i eksporten for første gang siden 
2012. Til trods for faldet i omsætningen steg den samlede beskæftigelse i branchen, og 
medarbejderstaben er således blevet udvidet med 13 pct. siden 2014.  
 
Samlet set var der i 2017 beskæftiget 18.766 årsværk til at håndtere en årlig omsætning 
på mere end 160 mia. kr. Fødeengrosbranchen udgør derfor også en vigtig del af dansk 
økonomi. Samtidigt står branchen for en væsentlig del af den samlede danske import af 
føde- og drikkevarer. Importen er blandt andet med til at sikre store samfundsøkonomi-
ske gevinster for forbrugere og virksomheder, der får et bredt udvalg af føde- og drikke-
varer fra hele verdenen at vælge imellem – og måske endda til en bedre pris. En del af 
varerne bliver også reeksporteret, og det gode købmandskab bidrager således positivt 
til væksten og beskæftigelsen i Danmark. 
   

Tabel 1: Faldende omsætning blandt fødevaregrossister 

 2017 Ændring fra 2016 

Beskæftigelse 18.766 årsværk +761 årsværk 

Omsætning 160,7 mia. kr. -1,2 mia. kr. 

Eksport 41,8 mia. kr. -4,1 mia. kr. 

Import 40 mia. kr. +50 mio. kr. 
 

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm.: Data er inkl. engroshandel med tobaksvarer 

 
Fødevaregrossisterne er specialiseret inden for en række forskellige underbrancher, 
som har forskellige fokusområder alt efter, hvad de handler med. Disse brancher har 
udviklet sig vidt forskelligt efter finanskrisen, hvorfor det er interessant at se nærmere 
på de enkelte underbrancher. 
 
Sammenligner man underbrancherne, finder man, at den ikke-specialiseret engroshan-
del er den største målt på både beskæftigelse og omsætning, mens engroshandel med 
fisk og fiskeprodukter er den største underbranche målt på eksport og import. 
 
 
 
Af: Kristian Skriver, økonom og Mads Jensen, studentermedhjælper, Perspektiv nr. #16. 
Udgivelsestidspunkt: december 2018  
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Desværre har fødevarebranchen samlet set oplevet et fald i omsætningen på i omegnen 
af 1,2 mia. kr. fra 2016 til 2017. Dette til trods for, at hele 6 underbrancher har oplevet 
omsætningsvækst det seneste år, men det har som nævnt ikke været tilstrækkeligt til at 
opveje for den faldende omsætning samlet set, hvor særligt engroshandel med fisk og 
fiskeprodukter har trukket ned. 
   

Tabel 2: Omsætningsfremgang for flere fødevaregrossister 

  
Beskæftigelse, 

årsværk 
Omsætning, 

mia. kr. 
Eksport, 
mia. kr. 

Import, 
mia. kr. 

Ændring i 
omsætning 
2016-2017 

Engroshandel med 
frugt og grøntsager 

1.830 10,5 1,7 3,4 -24 mio. 

Engroshandel med 
kød og kødprodukter 

1.789 13,5 7,9 3,8 +454 mio. 

Engroshandel med 
mejeriprodukter, æg 
samt spiselige olier 
og fedtstoffer 

726 11,6 3,5 2,5 +756 mio. 

Engroshandel med 
vin og spiritus 

1.363 8,4 1,7 3,8 +226 mio. 

Engroshandel med 
tobaksvarer 

445 10,3 0,8 1,1 -52 mio. 

Engroshandel med 
sukker, chokolade og 
sukkervarer 

1.326 7,8 1,7 2,5 +131 mio. 

Engroshandel med 
kaffe, te, kakao og 
krydderier 

888 5,0 0,6 1,5 +177 mio. 

Engroshandel med 
fisk og fiskeproduk-
ter 

1.553 20,8 12,8 9,4 -1,5 mia. 

Ikke-specialiseret 
engroshandel med 
føde-, drikke- og to-
baksvarer 

6.239 54,8 3,1 7,3 +350 mio. 

Engroshandel med 
øl, mineralvand, 
frugt- og grøntsager  

1.290 
Diskretione-

ret 
Diskretio-

neret 
Diskretio-

neret 
Diskretione-

ret 

Specialiseret engros-
handel med fødeva-
rer i.a.n. 

1.316 
Diskretione-

ret 
Diskretio-

neret 
Diskretio-

neret 
Diskretione-

ret 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm.: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n og Engroshandel med øl, mineralvand mv. er diskretione-

ret af Danmarks Statistik. 
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Omsætningsudviklingen blandt fødevaregrossister 

Fødevaregrossisterne måtte i en årrække efter den finansielle krise spejde langt efter 
vækst i salget. Dette blev dog ændret i 2015, hvor branchen oplevede en stor fremgang i 
salget på 11,3 mia. kr., når der tages højde for almindelig prisudvikling, hvilket svarer til 
en vækst på knap 7 pct. 
 
Denne fremgang viste sig desværre ikke at være vedvarende, da salget allerede i 2016 
faldt til 161,9 mia. kr. og denne negative udvikling fortsatte ind i 2017, hvor salget var 
nede på 160,7 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 1,2 mia. kr., når der tages højde for 
almindelig prisudvikling. Omsætningen var dog i 2017 fortsat 4 pct. højere end i 2015. 
   

Figur 1: Fald i omsætningen for andet år i træk 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

Anm.: Data er opgjort i 2017-priser, men er ekskl. moms. Omsætningen er inkl. engroshandel med tobaksvarer.  

 
På trods af tilbagegangen de seneste to år, så kan vi se bedring i 2018. Vi kan se, at 
omsætningen i første halvår af 2018 er højere end første halvår af 2017. De første tal for 
2018 tyder dermed på, at der igen er fremgang blandt fødevaregrossisterne.  
 
Fødevareerhvervet skiller sig dog lidt ud ift. den samlede engrosbranche, når der ses på 
omsætningsudvikling siden 2009. Den samlede engrosbranche har siden 2009 oplevet 
en vækst på 16,1 pct. Det er væsentligt højere end for fødevaregrossisterne alene, der 
har oplevet et en samlet vækst på 5,5 pct. siden 2009. Det tegner dermed et billede af 
at fødevaregrossisterne er kommet på den anden side af krisen, men branchen er ikke 
kommet lige stærkt ud på den anden side af krisen som engrosbranchen samlet set. 
Billedet bliver yderligere forstærket, når man sammenligner med økonomien samlet, der 
siden 2009 har oplevet en vækst på knap 25 pct. jf. figur 2. 
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Figur 2:  Lav omsætningsvækst blandt fødevaregrossisterne 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS33 

Anm.: Data er opgjort i faste priser og er inkl. engroshandel med tobaksvarer. 

 
Billedet bliver dog mere positivt, når vi ser på udviklingen i overskudsgraden i branchen, 
som i 2016, der er seneste tal på området, endte på et rekordhøjt niveau på 3,8 pct. – det 
er dobbelt så højt som i 2008. Det høje niveau for overskudsgraden, der angiver forhol-
det mellem virksomhedernes omsætning og dens omkostninger, viser dermed tegn på, 
at virksomhederne har strømlinet deres forretning.  
 
Overskudsgraden steg kraftigt fra 2,7 pct. i 2014 til 3,8 pct. i 2015. Det var dermed en flot 
vækst, og derfor er det samtidigt et stærkt tegn, at branchen har formået at opretholde 
det høje niveau i 2016. 
   

Figur 3: Overskudsgraden har nået sit højeste niveau i 2016 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: REGN1A 

Anm.: Der er taget udgangspunkt i selskaber kendetegnet ved A/S, APS, Amba mv., mens I/S og Enkeltmands-

virksomheder er udeladt. Inkl. engroshandel med tobaksvarer. De nyeste tal er for 2016 – og opdateres først 

med tal for 2017 i sommeren 2019. 
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Fødevaregrossisterne udgøres af en lang række underbrancher, der har forskellige fo-
kusområder indenfor føde- og drikkevarekategorien. Som det fremgår af figur 4, er den 
ikke-specialiseret engrosbranche den største målt på omsætning, mens engroshandel 
med fisk og fiskeprodukter er den største specialiserede underbranche. Dernæst kom-
mer engroshandel med kød og kødprodukter efterfulgt af mejeriprodukter.  
   

Figur 4: Omsætningsandel for engroshandelsbranchen i 2017 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS44 

Anm.: Specialiseret engroshandel med fødevarer samt øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret 

og dermed udeladt af figuren 

 
De enkelte underbrancher har siden 2009 oplevet forskellige udviklinger, hvor mejeri-, 
frugt-, kød- og de ikke specialiserede grossister har oplevet en tilbagegang i omsætnin-
gen, når der tages højde for almindelige prisudvikling. Især engroshandel med mejeri-
produkter ændret sig, da omsætningen er faldet med 1/3 siden 2009. Det har derfor også 
været en væsentlig medvirkende årsag til at omsætningen samlet set er faldet blandt 
fødevaregrossisterne.  
 
De øvrige fødevareengrosbrancher har derimod oplevet en fremgang i deres omsætning. 
Der har især været en flot fremgang i engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, 
hvor omsætningen steg fra 2,7 mia. kr. i 2009 til knap 5 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til 
en fremgang på 83 pct. 
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Figur 5: Fremgang i omsætningen i 4 ud af 8 fødevareengrosbrancher 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS44 

Anm.: Specialiseret engroshandel samt øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret og dermed 

udeladt. Data er opgjort i faste priser og er ekskl. engroshandel med tobaksvarer.  

Eksportudviklingen blandt fødevaregrossister 

I 2017 faldt eksporten blandt fødevaregrossister med 9,1 pct. Eksporten blev i 2017 slået 
tilbage under 2015-niveau. Det er skuffende, og det kommer ovenpå fire år med eksport-
vækst.  
 
Den faldende eksport har dermed været en medvirkende årsag til at omsætningen sam-
let set er faldet blandt fødevaregrossisterne. Dette er modsat 2016, hvor fremgang i ek-
sporten var med til at modgå et faldende indenlandsk salg.  
   

Figur 6: Fald i eksporten i 2017 efter 4 år med vækst 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS33 

Anm.: Data er opgjort i faste priser og er inkl. engroshandel med tobaksvarer. 
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På trods af nedgangen i 2017, så er eksporten i fødevareengrosbranchen samlet steget 
med 28 pct. siden 2009, når der tages højde for prisudviklingen. Det er en pæn fremgang. 
Men det er dog væsentligt lavere eksportvækst end i engroshandel samlet set, hvor ek-
sporten er vokset med 36 pct. siden 2009. Eksportvæksten i fødevareengrosbranchen 
har også været under det halve af, hvad vi har set i samfundsøkonomien samlet set, som 
har oplevet en vækst på 57 pct. siden 2009.  
 
Det tegner et billede af, at eksporten fra fødevareengrosbranchen er kommet godt på 
den anden side af krisen, og har oplevet vækst, men eksportvæksten har ikke været lige 
så stærk som engroshandel samlet set eller hele den danske økonomi.   
   

Figur 7: Fremgang i eksport siden 2009 – men lavere end engroshandel samlet 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS33 

Anm.: Data er opgjort i faste priser og er inkl. engroshandel med tobaksvarer. 

 
Når vi ser nærmere på de enkelte delbrancher i fødevareengrosbranchen, så er der store 
forskelle på, hvor vigtig eksportmarkederne er. Dette ses ud fra eksportintensiteten, der 
måler hvor stor en andel af den samlede omsætning i underbrancherne, der udgøres af 
eksport. Vi kan blandt andet se, at hos engroshandel med fisk og fiskeprodukter er uden-
landske virksomheder og udenlandske husholdninger klart de største aftagere af bran-
chens varer. Hver gang branchen omsætter for 100 kr., så udgør salget til udlandet 62 
kr.  
 
I den modsatte ende finder vi engroshandel med tobaksvarer, der med en eksportinten-
sitet på 8 pct., primært afsætter deres varer på det danske marked. Det er kun overgået 
af den ikke-specialiserede engroshandel, der afsætter blot 6 pct. af den samlede om-
sætning på udenlandske markeder.  
 
Hver gang engroshandlen med føde-, drikke- og tobaksvarer i Danmark samlet set om-
sætter for 100 kr., så afsættes 26 kr. til kunder i udlandet.   
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Tabel 3: 
Eksportintensitet i engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer i 
2017 

  Eksport af samlet 

omsætning, pct. 

Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 6% 

Engroshandel med tobaksvarer 8% 

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 12% 

Engroshandel med frugt og grøntsager 16% 

Engroshandel med vin og spiritus 21% 

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 21% 

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedt-

stoffer 

31% 

Engroshandel med kød og kødprodukter 59% 

Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 62% 

Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 26% 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS44, FIKS33 

Anm.: Engroshandel med øl, mineralvand mv. samt specialiseret engroshandel er diskretioneret og frem-

går derfor ikke. Eksportintensiteten angiver eksportsalgets andel af det samlede salg. 

 
Hele 7 ud af de 8 delbrancher blandt fødevaregrossisterne har haft eksportvækst siden 
2009. Det tegner dermed et billede af, at eksportvæksten er bredt funderet hos mange 
delbrancher blandt fødevaregrossisterne. Der har især været høj vækst hos frugt- og 
grøntgrossisterne, hvor eksporten steget med intet mindre end 112 pct. siden 2009.  
 
Den eneste delbranche, der har haft tilbagegang er mejerigrossisterne, der er faldet med 
61 pct. siden 2009. Det er et markant fald, der er bekymrende, men bunder i, at ekspor-
ten faldt fra 1,5 mia. kr. i 3. kvartal 2011 til 607 mio. kr. i 4. kvartal 2011. Dette kan skyldes 
udfordringer med statistikken, hvis en stor virksomhed rent teknisk skifter branche. 
   

Figur 8: Eksportfremgang i 7 ud af 8 delbrancher blandt fødevaregrossister 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS44 

Anm.: Øl, mineralvand mv. samt specialiseret engroshandel er diskretioneret og fremgår ikke af figuren. Data er 

opgjort i faste priser og er eksl. engroshandel med tobaksvarer. 
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Importudvikling blandt fødevaregrossister 

Import står ofte i eksportens skygge, når man ser mediebilledet. Men for forbrugere og 
virksomheder giver import meget store gevinster i form af bredere udvalg af varer og 
tjenester. En af de brancher, som skaber de store gevinster, er engroshandlen med føde-
, drikke- og tobaksvarer, der igennem af indkøb fra udlandet giver mulighed for at mange 
forbrugere og virksomheder får et større udvalg af føde-, drikke- og tobaksvarer – og 
måske endda til en bedre pris.  
 
Det er derfor centralt at se på, hvordan branchens import har udviklet sig over de senere 
år. Importen er steget hvert år siden 2009, hvor statistikken starter – endda når der tages 
højde for prisudviklingen. Importen er således i 2017 på hele 39,6 mia. kr. 
  
Fremgangen i importen afspejler naturligvis udviklingen i omsætningen i branchen. Men 
det er samtidigt et billede af, at indkøb i udlandet bliver vigtigere og vigtigere for bran-
chen. Det er i højere grad end tidligere nødvendigt at kigge mod udlandet, når der købes 
ind. 
   

Figur 9: Stabil importvækst i engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS33 

Anm.: Data er opgjort i faste priser og er inkl. engroshandel med tobaksvarer. 

 
Over tid er fødevareengrosbranchen blevet mere afhængige af indkøb fra udlandet. Det 
er også en tendens, der også gør sig gældende for både den samlede økonomi og en-
groshandelsbranchen samlet set. 
 
Siden 2009 er importen blandt fødevaregrossisterne øget med 45 pct. – det er lidt højere 
end engroshandelsbranchen samlet set, hvor importvæksten har været på 43 pct. siden 
2009. Derimod har den samlede økonomi oplevet en vækst på mere end det dobbelte af 
engroshandelsbrancherne. Det skal dog også ses i lyset af, at omsætningen er steget 
mere i den samlede økonomi end i fødevareengrosbranchen, hvilket ofte medfører større 
indkøb af varer og tjenester fra udlandet. 
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Figur 10: 
Lidt højere importvækst blandt fødevaregrossister end engroshandel 
samlet 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS33 

Anm.: Data er opgjort i faste priser og er inkl. engroshandel med tobaksvarer. 

 
Samlet set udgør indkøbene fra udlandet knap 1/3—del af de samlede indkøb blandt 
fødevaregrossisterne. Der er dog stor forskel på tværs af typerne af fødevaregrossister, 
hvor meget køb fra udlandet udgør af det samlede indkøb. Især vin -og spiritusgrossi-
sterne køber meget ind udenfor landets grænser. Her udgør importintensiteten hele 63 
pct., hvilket svarer til, at for hver 100 kr. brugt på indkøb vil de 63 være brugt hos uden-
landske leverandører. I den anden ende af skalaen finder vi de ikke-specialiserede fø-
devaregrossister, hvor indkøbene udenfor landets grænser blot udgør 15 pct. af de sam-
lede indkøb.  
   

Tabel 4: Store forskelle i importintensiteten 

  Import af samlet 

indkøb, pct. 

Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 15% 

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 23% 

Engroshandel med frugt og grøntsager 37% 

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 41% 

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 44% 

Engroshandel med kød og kødprodukter 53% 

Engroshandel med tobaksvarer 56% 

Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 58% 

Engroshandel med vin og spiritus 63% 

Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 32% 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS44 og FIKS33 

Anm.: Importintensiteten angiver importens andel af de samlede indkøb. Engroshandel med øl, mineralvand 

mv. samt specialiseret engroshandel er diskretioneret. 

 
Samtlige af fødevaregrossistbranchens underbrancher har siden 2009 øget indkøbene 
fra udenlandske leverandører. Det viser, at øget indkøb fra udlandet er meget bredt fun-
deret på tværs af hele branchen.  
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Især har engroshandlen med kaffe, te, kakao og krydderier haft en stor vækst i importen. 
Det skyldes, at branchen i samme periode haft en vækst i omsætningen på 83 pct. En 
stigende omsætning skal understøttes af mere indkøb, hvorfor den store stigning i im-
porten ikke er overraskende.   
 
   

Figur 11: Importvækst i samtlige underbrancher blandt fødevaregrossister 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: FIKS44 

Anm.: Øl, mineralvand mv. og specialiseret engroshandel er diskretioneret og udeladt af figuren. Data er opgjort 

i faste priser og er eksl. engroshandel med tobaksvarer. 

 
Som tidligere nævnt var eksporten fra den samlede engroshandel med føde-, drikke- og 
tobaksvarer 41,1 mia. kr. sidste år. Når man sammenholder det med den samlede danske 
import af føde-, drikke- og tobaksvarer, der sidste år var på 121,7, kan man se, at grossi-
sterne står for mere end 1/3-del af den samlede eksport af føde-, drikke- og tobaksvarer.  
 
Når vi ser på importsiden, så står grossisterne for en væsentlig større andel af den sam-
lede import af føde-, drikke- og tobaksvarer. Her importerede engrosbranchen i 2017 for 
39,6 mia. kr., hvilket er mere end halvdelen af den samlede import af føde-, drikke og 
tobaksvarer til Danmark. Grossisterne spiller således en stor rolle i fødevareimporten. 
   

Tabel 5: Import og eksport af føde-, drikke- og tobaksvarer i 2017 

  Import, mia. kr. Eksport, mia. kr. 

Fødevarer 69,2 113,9 

Drikkevarer 7,2 6,4 

Tobak og tobaksvarer 1,0 1,4 

Føde-, drikke-, og tobaksvarer i alt 77,4 121,7 

Engroshandel med føde-, drikke- og to-
baksvarer 

39,6 41,1 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik: SOTC2R4Y samt FIKS33 

Anm.: I.a.n.: Ikke andetsteds nævnt 
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Trend analyse: Økologi stiger i popularitet 

Økologien i Danmark boomer, og vi er på flere parametre verdensmestre. Når der ses 
nærmere på salget af økologiske varer til foodservice, dvs. varer leveret til restauranter, 
kantiner, institutioner mv. har der været en pæn fremgang siden 2013. I 2013 udgjorde 
salget af økologiske varer til foodservice 1.012 mio. kr. Det er sidenhen mere end fordob-
let og udgjorde sidste år hele 2.044 mio. kr.  
 
I 2013 var det mejeri, der var den mest solgte varegruppe, men denne blev i 2016 overgået 
af kolonialvarerne, der har oplevet stor vækst over de senere år. Det tegner et billede af 
salget af økologiske varer er blevet endnu mere populært – også når vi taler koloniale 
varer. Økologiske kolonialvarer omsatte i 2017 for 713 mio. kr. i forhold til mejerigruppens 
633 mio. kr. Vi kan samtidigt se, at alle økologiske varegrupper er steget siden 2013. 
   

Figur 12: Fremgang i salg af økologiske varer til foodservice 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik: OEK07 

Anm.: Data er opgjort i faste 2017-priser 

 
Ser man på omsætningen i 2013 så udgør kolonial og mejeri 72 pct. af den samlede om-
sætning, hvor de udgør for hhv. 41 og 31 pct. af den samlede omsætning. 4 år senere er 
billedet et lidt et andet, da kolonial nu udgør den største andel af omsætningen med 35 
pct., mens mejeri udgør 10 pct.-point mindre med 31 pct. Det vil sige, at væksten i salget 
af økologiske mejeriprodukter ikke har fulgt med i væksten i salget af økologiske varer 
samlet set. Omvendt kan det forklares med, at mejeri ofte er indgangen til den økologi-
ske verden. 
 
I samme periode nævnt ovenfor er varegruppen med kød, fjerkræ og fisk vokset fra at 
udgøre 2 pct. af omsætningen til at udgøre 4 pct. i 2017. Det er også her, at forskellene 
mellem konventionelt og økologisk typisk er størst målt i kroner og øre, hvilket kan have 
stor betydning i driften af et storkøkken mv. 
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Figur 13: Økologiske kolonialvarer fylder en større del af den samlede omsætning 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik: OEK07 

Anm.: Data er opgjort i faste priser. 

 
Ses der på udviklingen i efterspørgslen efter varegrupperne hver for sig, så har alle fem 
varegrupper oplevet vækst siden 2013. Det er til gengæld salget af kød, fjerkræ og fisk, 
der har oplevet den største procentvise vækst. Her er salget steget med 349 pct. Dog 
udgør varegruppen med sine kun 86 mio. kr. i 2017 kun en lille andel af det samlede 
økologiske salg. Mejeriprodukter er den varegruppe, der har oplevet den mindste vækst 
med sine 54 pct. Samlet set er det tydeligt, at efterspørgslen på økologiske varer er stor 
– også i foodservice-sektoren. 
   

Figur 14: Størst vækst i salget af økologisk kød, fjerkræ og fisk 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik: OEK07 

Anm.: Data er opgjort i faste priser. 
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Beskæftigelsesudviklingen blandt fødevaregrossister 

Engrosbranchen på fødevareområdet har haft vokseværk de seneste par år, når vi ser på 
beskæftigelsen. Efter flere år med status quo oven på den økonomiske krise ser det ud 
til, at fødevaregrossisterne er gået i gang med at udvide medarbejderstaben. I 2017 var 
der ansat 18.766 årsværk i engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer – det er mere 
end 2.000 flere årsværk end i 2014, hvilket svaret til en fremgang på 13 pct.  
   

Figur 15:  Fuldtidsbeskæftigelsen har været stigende siden 2012 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: E-indkomst 

Anm.: Inkl. engroshandel med tobaksvarer.  

 
Sammenligner man fuldtidsbeskæftigelsen med resten af engroshandelsbranchen og 
den samlede økonomi, så har der været en yderst positiv udvikling for fødevaregrossi-
sterne. Fuldtidsbeskæftigelsen er vokset med 14 pct. i engrosbranchen inden for føde-
varer fra 2009 til 2017, mens den kun er vokset med 3 pct. for den samlede økonomi i 
samme periode. Dermed har fødevaregrossistbranchen oplevet en væsentlig anderledes 
udvikling i beskæftigelsen end både erhvervslivet engrosbranchen samlet set.  
   

Figur 16: Stor fremgang i medarbejderstaben siden 2009 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: E-indkomst 

Anm.: Inkl. engroshandel med tobaksvarer.  
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Engroshandlen med frugt og grøntsager er det største specialiserede erhverv sammen 
med kød og kødprodukter målt i beskæftigelse. Selvom engroshandel med fisk og fiske-
produkter er det største specialiserede erhverv målt på omsætning, er erhvervet kun det 
tredjestørste målt på beskæftigelse med en andel på 8 pct. 
   

Figur 17: Beskæftigelsesandele for fødevareengroshandel, 2017 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: E-indkomst 

Lønudviklingen blandt fødevaregrossister 

I 2017 var den samlede lønsum i fødevaregrossisterhvervet på 8,5 mia. kr. Det er en frem-
gang på 1,5 mia. kr. svarende til 19,7 pct. siden 2009. Opgjort i lønsum pr. årsværk var 
lønsummen i 2017 på 451.000 kr.  
   

Tabel 6: Lønsum i Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 

 2017 

Lønsum  8,5 mia. kr. 

Lønsum pr. årsværk 451.000 kr. 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: E-indkomst 

Anm.: Data er opgjort i 2017-priser og er inkl. engroshandel med tobaksvarer. 
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lønsummen i engrosbranchen, men en mindre stejl vækst i beskæftigelsesfremgangen. 
Dermed er det et tegn på en højere grad af specialisering i engrosbranchen, hvor der er 
krav til mere videnstunge medarbejdere inden for andre områder end fødevareområdet, 
hvor lønsumsfremgangen i højere grad har været forårsaget af flere beskæftigede frem-
for enkelte specialiserede ansatte samlet set.  
   

Figur 18: Pæn fremgang i lønsummen per årsværk siden 2009 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik: E-indkomst 

Anm.: Data er opgjort i 2017-priser og er inkl. engroshandel med tobaksvarer. 
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Husstandenes forbrug af føde- og drikkevarer 

Salget i engrosbranchen i Danmark er meget afhængig af danske husholdningers forbrug 
af fødevarer. De danske husholdningers forbrug af føde- og drikkevarer udgør 11,4 pct. 
af det samlede forbrug – det er en væsentlig del af det samlede forbrug. Men andelen er 
dog faldet siden 1980, hvor føde- og drikkevarer udgjorde hele 16,2 pct. af det samlede 
forbrug. Det passer også med de generelle tendenser, som man også kender fra andre 
lande, der minder om Danmark. Når indkomsterne eller det samlede forbrug stiger, så er 
der en tendens til, at forbruget af føde- og drikkevarer ikke stiger i samme omfang.  
 
Siden begyndelsen af 00’erne har vi dog set en tendens til at andelen har været mere 
eller mindre konstant, hvilket kan være et tegn på, at den dalene tendens er stoppet.  
 
Derimod har vi set en lidt anden udvikling i husholdningernes forbrug af restauranter og 
caféer. I 1980 brugte vi i gennemsnit 4,2 pct. af vores samlede forbrug på restauranter 
og caféer. Det er sidenhen steget, og udgør i 2017 5,1 pct. af det samlede forbrug. Det er 
vigtigt, at føde- og drikkevaregrossisterne har denne udvikling for øje, når vi samtidigt 
ser en tendens, at husholdningerne i større omfang vil indtage måltider i restauranter, 
kantiner og på farten.  
   

Figur 19: Forbruget af føde- og drikkevarer ligger på et relativt stabilt niveau 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik: NAHC22  

Anm.: Tallene er opgjort i løbende priser. 

 
Den gennemsnitlige danskers forbrug af føde- og drikkevarer udgør som nævnt 11,4 pct. 
af det samlede forbrug, hvilket er forholdsvist lavt sammenlignet med resten af Europa. 
Det er særligt værd at bemærke, at forbruget af føde- og drikkevarer er lavere i Danmark 
end i Sverige og Finland. Føde- og drikkevarer er kendetegnet som basisvarer, hvilket 
betyder, at indkomststigninger sjældent bidrager til en stigning i forbruget af føde- og 
drikkevarer. Oftest udgør forbruget af føde- og drikkevarer et bestemt beløb og stiger 
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ikke med indkomsten. Dette forklarer også hvorfor, at et land som Rumænien har en 
forbrugsandel af føde- og drikkevarer på næsten 28 procent. Rumænien er et af de lande 
i EU med den laveste indkomst, og derfor er de nødt til at bruge en væsentligt højere 
andel af deres indkomst på disse basisvarer sammenlignet med f.eks. Danmark.  
   

Figur 20: Dansk forbrugsandel af føde- og drikkevarer ligger lavt i EU, 2017 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Eurostat  
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Om denne udgave 
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