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Forbrug af økologiske fødevarer 
Mette Wier
AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut

Sinne Smed 
Fødevareøkonomisk Institut

SUMMARY: This paper is on the consumption of organic foods in Denmark in
1997/1998. First, we explain changes in organic food consumption, using the AIDS
demand system. The analysis is based on four-weekly observations of household pur-
chases. The main results are that the consumption of organic food is very price sensi -
tive, indicating that policy measures affecting price premiums will be highly effective.

1. Indledning
Moderne landbrug i de industrialiserede lande er meget effektivt og intensivt, men

presses i stigende grad af miljøkrav på både nationalt niveau og gennem overnationale
organisationer som EU. Der er fokus på nitrat og pesticider i drikkevand, på utilsigtet
forekomst af pesticid- og medicinrester i fødevarer, på eutrofiering af vandområder og
på eutrofiering og forsuring af terrestriske økosystemer – alt sammen miljøproblemer,
som landbruget har en stor del af ansvaret for. Økologisk landbrug ses fra politisk side
som en potentiel løsning på mange af ovennævnte problemer og er blevet opstillet som
alternativ til den nuværende driftsmåde i landbruget. En omlægning i betydelig stør -
relsesorden forudsætter imidlertid flere ting – først og fremmest, at forbrugerne er in-
teresserede i økologiske fødevarer og er parat til at betale for dem. 

Efterspørgslen efter økologiske fødevarer er vokset kraftigt i Danmark og mange an-
dre vestlige lande de seneste ti år. Forbruget udgør dog stadig kun få procent af det sam-
lede fødevareforbrug i de fleste lande. I dag er det i et vist omfang en nicheproduktion,
men den har måske potentialet til at i et vist omfang stradig forøge sin markedsandel be-
tragteligt. I denne artikel analyseres, hvorvidt prisfald på økologiske varer kan styrke en
sådan udvikling. Specielt det danske marked er velegnet til denne type analyser, dels
fordi økologiske varer for størstedelen sælges gennem den konventionelle detailhandel
og således ikke på forhånd afskærer store dele af forbrugerne fra køb, dels fordi udbud-
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det – sammenlignet med de fleste andre lande – er nogenlunde stabilt, og endelig fordi
Danmark har en særdeles velfungerende statslig mærknings- og kontrolordning, som
forbrugeren generelt kender og har tillid til. Disse faktorer har tilsammen gjort, at det
danske forbrug set i international sammenhæng er meget højt, og der kan konstateres
nogenlunde velfungerende markeder uden de barrierer, der ellers ofte ses, Wier og
Calverley (2002). Det indebærer, at det danske marked i mange henseender tilbyder
information om fremtidens marked i andre lande.

Dette papir gengiver hovedresultaterne fra et studie, der estimerer en model for for-
delingen af forbruget af fødevarer på den del, der er økologisk, og den del, der er kon-
ventionelt fremstillet. Modellen er udformet, så den kan anvendes i sammenhæng med
makroøkonomiske modeller, først og fremmest med AAGE, (Agricultural Applied
General Equilibrium, jf. Frandsen m.fl., 1994; Jacobsen og Frandsen, (1999)) model-
lens efterspørgselssystem. Integreres disse to modeller, forbedres grundlaget for at fo-
retage beregninger af de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget omlægning af
landbruget til økologisk drift, som gjort i Jacobsen (2001). 

2. Markedsudvikling
Nærværende afsnit illustrerer markedsudviklingen grafisk. Tabel 1 nedenfor viser

de gennemsnitlige budgetandele (den del af forbruget, der er er økologisk, målt i vær-
dier) for hver af de fire aggregerede varegrupper i 1997-98, samt den årlige vækst i
mængdeandelene (den del af forbruget, der er er økologisk, målt i mængder). Som det
ses, har mejerivarer den største budgetandel – over dobbelt så høj som både mel/brød -
gruppen og gruppen af øvrige fødevarer, der omfatter frugt, grønt og kolonial. Lavest
ligger kødgruppen, hvor økologisk kød endnu har en marginal position på markedet. 

Der har været højest vækst i mel/brødgruppen og lavest ved de øvrige fødevarer –
bemærk dog, at observationsperioden kun er to år. Kødgruppen har været præget af
meget høj vækst i budgetandelene, idet prisen på økologisk kød er steget samtidig med
faldende konventionelle kødpriser. Ved de øvrige varegrupper har prisforholdet udvik-
let sig til fordel for økovarerne, idet budgetandelene er steget mindre end mængdean-
delene. Foretages samme analyse på et mere disaggregeret niveau, er variationen langt
større – også inden for grupperne. Inden for mejerigrupppen er der størst spredning – i
spidsen ligger mælk, der har en mængdeandel på hele 17% og en budgetandel på 21%.
Flere resultater kan findes i Wier og Smed (2000).

Forbruget af økologiske kødprodukter har som ovenfor nævnt været voksende på
trods af stigende relativ økopris. Det øgede salg kan derfor ikke forklares ved udvik-
lingen i de relative priser, men skyldes sandsynligvis en indtrængningseffekt, hvor sal-
get stiger støt til givne eller stigende priser. Forklaringer bag denne effekt kan være
øget markedsføring eller skiftende præferencer, dvs. stigende interesse for økologiske
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varer, uanset prisudviklingen. Markedsandelen for de økologiske kødprodukter er en
del mindre end for de øvrige fødevaregrupper, hvilket indikerer, at det er en varegrup-
pe, der er på vej ind på markedet, og hvor sådanne indtrængningseffekter kan domi-
nere markedet.1

3. Data 
Analyseinstituttet GfK Danmark A/S, (www.gfk.dk) opgør forbruget af økologiske

og konventionelle fødevarer og tilhørende priser for et panel bestående af repræsenta-
tivt udvalgte husstande. GfK-dataene er velegnet til økonomisk efterspørgselsmodel-
lering, da de indeholder oplysninger om både priser og mængder. Datagrundlaget er en
registrering af ca. 2000 husstandes køb af dagligvarer. Udgangspunktet er en fast
kreds af husstande, men i praksis udskiftes omkring 20% årligt. Registreringen fore-
går ved, at forbrugerne hver dag rapporterer deres indkøb i en dagbog, der indsendes
ugentligt. Panelet er udvalgt og efterfølgende (løbende) korrigeret for at sikre repræ-
sentativitet med hensyn til husstandens geografiske beliggenhed, urbanisering, hus-
standsstørrelse, husmoderens/-faderens alder og erhverv, familietype mv. Der indgår
140 varegrupper, der dækker omkring 80% af danskernes dagligvarebudget. Til nær-
værende studie foreligger data ikke på husstandsniveau, men som agggregerede for-
brugstal. Data for køb af økologiske varer findes for perioden primo 1997 til ultimo
1998. Der er både foretaget analyser på aggregeret niveau og på enkeltvareniveau. Vis-
se fødevarer udviser sæsonafhængige svingninger, hvorfor der bl.a. inkluderes dum-
mier i modellen til at fange dette op (jf. afsnit 4.3). Det gælder særligt frugt og grønt -

Tabel 1. Økologiske varers budgetandele, samt årlig vækst i budget- og mængde -
andele, 1997-98.

Gennemsnitlig Årlig vækst Årlig vækst 
budgetandel, i budgetandel, i mængdeandel,
1997-98 (%) 1997-98 (%) 1997-98 (%)

Mejerivarer 10,2 26 28
Mel/brød 4,5 54 72
Kød 1,3 68 20
Øvrige fødevarer 4,0 15 19

Kilde: Egne beregninger.

1. En del af kødmarkedet – hakket oksekød – kan også være præget af kogalskabskandalen, der sandsyn-
ligvis bl.a. kommer til udtryk i, at denne kødtype har kødgruppens højeste vækst på trods af en betragtelig
merpris. Selv om kogalskab endnu ikke var konstateret i danske besætninger på analysetidspunktet, kan
sygdommen alligevel spille ind for så vidt, at forbrugerne ikke har tillid til danske eller udenlandske kon-
trolsystemer.



sager, hvor svingningerne følger høstperioden herhjemme og i importlandene, samt
f.eks. ænder, hvor svingningerne følger højtider mv. Indkøbene er aggregeret op til 4-
ugentlige indkøb, med henblik på at undgå perioder uden køb og for at gøre udviklin-
gen i data mere kontinuert – for de fleste fødevarer gælder det, at indkøb fordeler sig
diskret, idet de kan foretages med flere perioders mellemrum, mens forbruget om-
vendt fordeler sig kontinuert over købsperioden og følgende periode. Aggregering til
4-ugentlige observationer eliminerer noget af dette problem. 

4. Model og metode
4.1. Preferencestruktur
Der antages a priori en given beslutningsrækkefølge hos forbrugerne. Som nævnt i

indledningen, kan modellen anvendes i sammenhæng med AAGE modellen. I AAGE
specificeres efterspørgslen efter fire aggregerede varegrupper: mejerivarer, mel/brød -
produkter, kødprodukter og øvrige fødevarer (frugt, grønt, kolonial). Den her anvend-
te model fordeler forbruget af hver af disse varer på en økologisk del og en konventio-
nel del. Det antages således, at forbrugeren først fordeler budgettet på de fire vare-
grupper, og dernæst beslutter sig for hvor stor en del, der skal være økologisk. Rent
teknisk er der tale om estimation af fire uafhængige 2-ligningssystemer. Beslutnings-
rækkefølgen ligger måske ikke meget langt fra virkeligheden, men man skal være op-
mærksom på, at den implicitte antagelse om separabilitet mellem økoandelen inden
for én varegruppe og økoandelen inden for de øvrige, er en grov forsimpling. Systemet
antager således, at hvis de relative priser ændrer sig inden for én gruppe, vil det påvir-
ke efterspørgslen efter henholdsvis økologiske og konventionelle produkter på iden-
tisk måde i en anden gruppe. Overordnet set antages fordelingen på den økologiske og
konventionelle version i hver enkelt produktgruppe at være uafhængig af tilsvarende
forskydninger i de øvrige produktgrupper.

4.2. Teori
Der anvendes efterspørgselssystemet Linear Almost Ideal Demand System (LA-

IDS)-modellen, introduceret af Deaton og Muellbauer (1980), hvor den optimale bud-
getandel si,t for den i’te vare i periode t specificeres som:

n ytsi,t = �i + � �ij log pj,t + �i log ���� t=1,2,3….T (1)
j=1 Pt

hvor �i, �i og �ij er parametre, pj,t er prisen på vare j i periode t, yt er den disponible
indkomst eller forbrugerens budget og Pt er det tilsvarende prisindeks i periode t, ap-
proksimeret ved hjælp af det lineære Laspeyres indeks, Phlips, (1983).2 I anvendelsen
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her er n=2, idet der som nævnt opstilles 2-ligningssystemer. Udgiftsfunktionen skal
være homogen af første grad i priserne, hvilket implicerer følgende restriktioner, der
også sikrer adding up og symmetri:

n                       n                n                         n

� �i = 1, ��ij = ��ji = 0 og ��i = 0 samt �ij = �ji (2)
i=1                   i=1           j=1                        i=1

Givet disse restriktioner reduceres 2-ligningssystemerne til enkeltligninger, idet
den optimale budgetandel for den økologiske version af vare i, til tid t kan findes som

PK,i,t y t
sø,i,t = �ø,i + �ø,k,i log (���) + �ø,i log (��) (3)pø,i,t Pt

hvor �ø,i , �ø,k,i og �ø,i er parametre, og pK,i,t og pø,i,t er prisen på henholdsvis den
konventionelle og økologiske version af vare i, til tid t. Herefter kan budgetandelen for
den konventionelle version af vare i findes residualt.

For den homothetiske version forsvinder det sidste led, idet �ø,i = 0 for alle i. Det
generelle (ikke-homothetiske) tilfælde estimeres, og testes mod det homothetiske spe-
cialtilfælde (hvor restriktionen �ø,i = 0 er pålagt), jf. afsnit 4.4.

Der afprøves specifikationer med dynamik i form af fejlkorrektionsmodellen. Den-
ne model består dels af en relation, der beskriver ligevægt, når der er opnået fuld tilpas-
ning, dels af en model, der beskriver tilpasningen, dvs. det dynamiske forløb hen imod
ligevægten. Den gradvise tilpasning kan være udtryk for træghed i forbrugernes reak -
tioner, f.eks. begrundet i vanebaseret forbrugsmønster, eller ufuldstændig information,
der medfører, at forbrugerne først hen ad vejen opdager, at priserne har ændret sig. Den
dynamiske model specificerer ændringen i budgetandelene fra tid t-1 til tid t som

si,t – si,t-1 = k1(s
*
i,t – s

*
i,t-1) + k2(s

*
i,t-1 – si,t-1 ), (4)

hvor k1 og k2 er parametre, der karakteriserer det dynamiske forløb frem til de optima-
le budgetandele s*i,t, bestemt i (3). Modellen er forholdsvis generel, men skelner dog

2. Deaton and Muellbauer (1980) foreslog at benytte Stones prisindeks. Dette indeks kan imidlertid føre til
skæve parameterestimater, Pashardes, (1993). Edgerton (1997) foreslår at benytte enten Paasches eller
Laspeyre indeks, såfremt priserne udvikler sig kollineært (hvilket som regel er tilfældet for aggregerede va-
regrupper), og hvis varegruppeprisindekset ikke varierer for meget med nytte (udgifts-) niveauet (dvs. ho -
mot hetiske præferencer). Buse og Chan (2000) finder at Stone og Paasche indekserne er ringere end Las -
peyre indekset, idet de har tendens til at generere skæve, inkonsistente estimater.



mellem første periodes tilpasning (beskrevet ved k1) og de øvrige perioders tilpasning
(beskrevet ved k2). Ved at estimere både statiske og dynamiske specifikationer, og ef-
terfølgende teste dem mod hinanden, afdækkes hvorvidt forbrugerne tilpasser sig en
ændring i de relative priser øjeblikkeligt, eller hvorvidt denne tilpasning foregår over
nogle perioder, jf. afsnit 4.4. 

Der estimeres modelspecifikationer uden trends, samt med lineære og kvadratiske
trends – og specifikationer med og uden trends testes efterfølgende mod hinanden, jf.
afsnit 4.4. Konkret tilføjes enten leddet �1t eller �2t

2 i (3), hvor �1 og �2 er parametre og
t er en trend. Disse trends antages at dække flere underliggende udviklinger, der tilsam-
men kan kategoriseres i henhold til den indtrængningseffekt, der er omtalt i afsnit 2. For
det første er både markedsføringen i diverse medier og eksponeringen i butikkerne af de
økologiske varer taget til gennem perioden. Dette øger dels synligheden og eksponering
af varerne, hvilket i sig selv har en salgseffekt, og derudover påvirkes forbrugernes
præferencer. Ligeledes kan der forventes en positiv effekt fra nyhedsmedierne, der i ob-
servationsperioden har formidlet en lind strøm af (skræk-) historier og kritiske artikler
vedrørende det konventionelle landbrugs produktionsmåde og fødevarekvalitet. I disse
situationer vil forbruget stige, også selv om de relative priser ikke ændres.

4.3. Estimation og inferens
I det lineære enkeltligningstilfælde og under antagelse af normal-fordelte residua-

ler, benyttes OLS. Alle specifikationer testes for heteroskedasticitet, og alle statiske
specifikationer for autokorrelation. 

Der kan være endogenitetsproblemer i efterspørgselsfunktioner af denne type, så -
fremt budgettet på ligning (1)’s højreside (yt) refererer til budgettet for varegruppe i.
Er det tilfældet, er yt per definition korreleret med budgetandelen på venstresiden, se
f.eks. Lafrance, (1991); Edgerton, (1993, 1996). For at undgå dette, er udgiftsvariab-
len på højresiden i nærværende studie totalt forbrug af alle varer (fødevarer såvel som
andre dagligvarer). Hermed kan de forklarende variable med en vis ret antages asymp-
totisk ukorreleret med fejlleddene, hvorfor OLS kan benyttes.

Da antallet af observationer er forholdsvist lavt, estimeres den dynamiske model i
ét trin, for at undgå skæve estimater, Stock, (1987); Banerjee m.fl., (1986). Det lave
antal observationer er – sammen med den korte observationsperiode på 2 år – også år-
sagen til at Johansen metoden, Johansen, (1988); Johansen og Juselius, (1990), som
kombinerer cointegration og estimation, ikke benyttes.

Forbruget af gruppen »øvrige fødevarer«, der bl.a. omfatter frugt og grønt, er præ -
get af tydelig sæsonvariation. Der korrigeres for dette ved hjælp af 4-ugentlige dum -
my variabler og yderligere som alternativ afprøves Moving Average-metoden, se f.eks.
Harvey (1990).
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4.4 Tests
Initialt testes følgende:

– Første ordens autokorrelation vha. Durbin Watson (DW) testen og heteroskedastici-
tet vha. LaGrange Multiplier (LM) testen, se f.eks. Harvey, (1990).

– I de dynamiske specifikationer skal forløbet mod ligevægten efter fuld tilpasning
være jævnt, hvilket indebærer visse krav til k1 og k2 i (4),  jf. Wier (1996).

– Negativitet (substitutionsmatricen er negativ semidefinit), hvilket indebærer eksi-
stens af optimum. Negativitet sikres ved at kontrollere, om alle kompenserede egen -
priselasticiteter er ikke-positive.

– Cointegrerende ligevægtssammenhæng efter fuld tilpasning.3

Den foretrukne specification blev fundet ved Likelihood Ratio testning, se f.eks.
Harvey, (1990). Som beskrevet i afsnit 4.2, blev der testet for 1) homothecitet, 2) dyna-
mik og 3) lineære og kvadratiske trends, i nævnte rækkefølge.4

5. Resultater
Estimationsresultaterne indikerer i visse tilfælde et umodent marked, hvor diverse

imperfektioner og andre karakteristika giver anledning til et stort antal modelspecifi-
kationer med insignifikante parametre. Bedst ser det ud for mejeriprodukter, der også
er den varegruppe, der indeholder de økologiske produkter, der har højest markedsan-
del. At netop modelleringen af mejerivaremarkedet fungerer bedst hænger sandsynlig-
vis sammen med, at dette marked er det mest velfungerende. Her er tale om et marked,
hvor udbuddet har været stabilt i observationsperioden, idet der har været en tilstræk-
kelig indenlandsk mælkeproduktion. Samtidig er det den økologiske varegruppe, hvor
der der har været flest reklamefremstød, og endelig er det en varegruppe, forbrugerne
opfatter som synlig i butikken, jf. Wier og Calverley (1999).

3. Indledningsvis testes (vha. Dickey-Fuller) om de relative priser og budgetandele hver for sig er integrere-
de af første orden. Dette kan afvises for kød og grønt, men ikke for mejerivarer og brød. Herefter foretages
to alternative cointegrationstest fra sidstnævnte varer. Det ene er den klassiske Dickey-Fuller (DF)-test, og
den anden er ECM-teststørrelsen, hvor der testes, om tilpasningskoefficienten i den dynamiske model er lig
nul (Kremers m.fl. 1992). Førstnævnte test finder, at kun ved mejerivarer er langsigtssammenhængen stati-
onær. I modsætning hertil kan der kun formodes cointegration i henhold til ECM-testen ved brød, idet sam-
menbindingen af variablerne er stærk på langt sigt i denne model. Ved mejerivarer er t-værdien omvendt for
lille, men dog meget tæt på den kritiske værdi. I betragtning af den korte tidsserie (25 observationer), kan
der med god vilje formodes cointegration ved mejerivarer i henhold til begge test. For mere information, se
Wier og Smed (2000).
4. Da Likelihood Ratio testen ikke er optimal, når antallet af observationer er lavt, Meisner, (1979), kan der
anvendes en korrektionsfaktor, Italianer, (1985); Boer og Harkema, (1989) baseret på summen af antal fri-
hedsgrader under nulhypotesen og under den alternative hypotese, i forhold til antal observationer. Testre-
sultaterne er imidlertid ikke følsomme over for anvendelse af denne korrektionsfaktor.
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Generelt er det ikke et problem at opfylde negativitetsbetingelsen, idet samtlige
kompenserede egenpriselasticiteter (Hicks-elasticiteter) er negative. Der er som ud-
gangspunkt brugt færrest muligt dummyer. Ved mejerivarer har der dog været anvendt
dummy i FDB’s kampagneuger i 1997.

5.1 Resultater for mejerivaregruppen
Tabel 2 gengiver centrale parametre for den foretrukne (ifølge Likelihood ratio test-

en) modelspecifikation for forbruget af økologiske og konventionelle mejeriproduk-
ter: en homothetisk statisk model med lineær trend. Det kunne således ikke afvises, at
den homothetiske model er ligeså god som den ikke-homothetiske, hvorved udgifts -
elasticiteten i alle tilfælde definitorisk er 1. Hvis vi imidlertid dropper denne restrik -
tion, finder vi at udgiftselasticiteten er større end 1. Samtidig er udgiftselasticiteten
mindre end 1 for konventionelle mejeriprodukter. 

Ligeledes kunne det ikke afvises, at den statiske model beskriver data ligeså godt
som den dynamiske – tabel 2 refererer derfor til den statiske relation, ligevægtsrela -
tionen efter fuld tilpasning – en tilpasning, der i denne model indfinder sig i første 
periode. Endelig kunne det ikke afvises, at specifikationer med en lineær trend er at
foretrække frem for specifikationer med kvadratisk eller ingen trend. 

Tabel 2 læses som følger: Egen- og krydspriselasticiteterne5 læses som procentvis
ændring i forbruget af varerne i første søjle, når prisen på varerne angivet ovenover
ændres 1%. L angiver logaritmen til Likelihoodfunktionen for hele modellen. R2 angi-
ver den del af variationen, der forklares af modellen, og justeret R2 er forklaringsgra-
den korrigeret for frihedsgrader. Endelig angives t-værdien for koefficienten til pris-
forholdet �i j, samt LaGrange Multiplier (LM) testen for heteroskedasticitet. 

Egenpriselasticiteterne er negative og krydspriselasticiteterne er positive som for-
ventet, og elasticiteterne er relativt store, særlig for de økologiske varer. De høje pris -
elasticiteter kan forklares ved, at de konventionelle og økologiske varer er nære substi-
tutter, og når de er specielt høje for de økologiske produkter, hænger det sammen med
disse produkters lave budgetandel i forhold til de konventionelle produkter. Generelt
finder andre studier, at fødevarers egenpriselasticiteter ligger (numerisk) under 2, se
oversigt i Wier og Smed, (2000). Disse studier beskriver dog oftest substitution mel-
lem aggregerede fødevaregrupper, mens nærværende studie beskriver substitution in-
den for disse grupper.
R2-værdien er særdeles pæn. Standardafvigelserne til �i j-parameteren er lav nok til

signifikant estimat, og DW-størrelsen er så tæt på 2, at nulhypotesen om ingen første-

5. Der er tale om ukompenserede priselasticiteter, Marshall-priselasticiteter, i tabellerne frem for kompen-
serede (Hicks) elasticiteter, da det er den elasticitet, der normalt rapporteres i andre studier og hermed er
bedst egnet som sammenligningsgrundlag.
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ordens positiv autokorrelation, ikke kan afvises. LM-teststørrelsen for heteroskedasti-
citet er så lille, at nulhypotesen, om at der er homoskedasticitet, ikke kan afvises på
5%-niveau. 

5.2 Resultater for de øvrige varegrupper
Det viste sig vanskeligt at modellere forbruget af den økologiske del af varegrup-

perne mel og brød, kød og øvrige fødevarer. For disse grupper er det ikke muligt at af-
bilde det aggregerede forbrug af alle varer inden for gruppen, idet estimationerne ikke
resulterer i signifikante estimater. Her må man – i stedet for observationer af aggrege-
rede varegrupper – benytte observationer af forbruget af enkelte produkter, inden for
de aggregerede grupper.

Der er gode grunde til at tage udgangspunkt i enkelte varer, der kan benyttes som en
art indikatorvare, dvs. som repræsentant for en hel varegruppe. Rationalet bag denne
tilgang er, at de aggregerede grupper er særdeles heterogene, og det er særligt et pro-
blem i relation til økologiske varer. Det økologiske forbrug består dels af forbrug af
veletablerede varer, hvor markedet er nogenlunde velfungerende, dels af varer, hvor
markederne er umodne. De umodne markeder præges af imperfektioner som svigten-
de udbud, manglende information til forbrugerne om priser, og om, hvor de kan finde
varerne, samt manglende information til udbyderne om forbrugernes betalingsvilje.
Disse imperfektioner gør varerne vanskelige at afbilde i modelmæssig sammenhæng,
og de gør sig særligt gældende på kød, frugt og grøntsagsmarkedet, jf. Wier og Calver-
ley (1999). På grund af sådanne rationeringsproblemer og andre imperfektioner kan
det være vanskeligt at identificere efterspørgselskurven. 

I stedet vælges at basere modelleringen på en enkelt vare, der er veletableret på
markedet, idet det formodes, at forbruget af denne vare kan repræsentere hele vare-
gruppen, når markederne er modnet. En væsentlig forudsætning for dette ræsonne-
ment er, at indikatorvaren er repræsentativ for gruppen som helhed, dvs. har samme
pris- og budgetfølsomhed som hele gruppen i gennemsnit. På basis af økonometriske
studier af forbruget af konventionelle varer (der findes stort set ingen vedrørende øko-
logiske varer), er der for hver gruppe valgt et antal varer, der er repræsentative i denne

Tabel 2. Estimationsresultater i den foretrukne specifikation for mejerivarer.

MEJERIGRUPPEN – statisk model, lineær trend, homothetisk

Priselasticiteter L R2 adj.R2 t-stat for DW LM
Økol. Konv. �ij

Økologiske -2,27 1,27 113,71 0,94 0,93 2,27 1,73 0,84
Konventionelle 0,13 -1,13
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forstand, jf. Wier og Smed, (2000). Disse varer er alle afprøvet, og efterfølgende er en
indikatorvare udvalgt for hver gruppe.6

Ved gruppen af mel- og brødprodukter er det varen rugbrød, der er bedst egnet til at
danne grundlag for modellering, men alt i alt er der dog tale om en varegruppe med
pæne mængdeandele. Mel- og brødprodukter, herunder rugbrød, er en varegruppe,
hvor forbrugerne ikke rapporterer om hverken manglende synlighed eller manglende
udbud, Wier og Calverley (1999). Udbuddet har været sikret gennem en betragtelig
im port af korn. De ovennævnte rationeringproblemer mv. er således sandsynligvis ik-
ke gældende her.

Gruppen af kødprodukter er langt mere problematisk. Tilsyneladende er markeder-
ne for de fleste kødprodukter så umodne, at en række effekter, der ikke er indeholdt i
en almindelig økonomisk efterspørgselsmodel, gør sig gældende. Det kan f.eks. være
svigtende udbud eller pludselige effekter fra kødvareskandaler (kogalskab, salmonella
etc.). Da varerne inden for kødgruppen er nære substitutter, sammenlignet med varer
inden for de andre varegrupper, kan sådanne omstændigheder have markante kryds -
effekter på andre kødvarer og herved påvirke hele gruppen. Det vurderes, at kun mar-
kedet for »andet oksekød« (omfatter oksekød minus hakket oksekød og indmad) fun-
gerer så godt, at det kan danne basis for modellering. De pæne estimationsresultater
hæn ger sandsynligvis sammen med, at netop oksekødsmarkedet er præget af en vis
stabilitet og kontinuitet, idet det hører delvist sammen med det store marked for mal-
kekvæg – dette burde imidlertid også gøre sig gældende for hakket oksekød, men her
spiller kogalskabsskandalen sandsynligvis en afgørende rolle. 

Gruppen af øvrige fødevarer er heller ikke nem at modellere, og dette giver anled-
ning til undren, eftersom gruppen indeholder varer som løg, gulerødder og kartofler,
hvor der ses modne velfungerende varemarkeder og betragtelige mængdeandele. Men
netop disse tre produkter er vanskeligt modellerbare. Forbruget er præget af tydelig
sæsonvariation, og der har været gjort forsøg med både sæsonkorrigering ved hjælp af
Moving Average-metoden, se f.eks. Harvey (1990) og ved hjælp af 4-ugentlige dum-
myvariabler. Begge metoder resulterede imidlertid i insignifikante parametre – sand-
synligvis på grund af for få observationer. Også diverse andre dummyer er forsøgt
med tilsvarende nedslående resultater. Varegruppen »øvrigt grønt« egner sig bedst,
idet der her ses flest modeller med signifikante estimater. Estimationsresultaterne for
denne gruppe skal dog tages med forbehold – i modsætning til de to ovennævnte indi-

6. Denne metode har dog en vis ulempe indbygget. Indikatorvarerne er udvalgt, som de varer, der gav de
mest signifikante resultater, inden for hver af de aggregerede varegrupper. I forhold til den klassiske data-
miningsproblematik, se f.eks. Johnston, (1984), kan sættes spørgsmåltegn ved både validiteten af signifi-
kansniveauerne, samt værdien af de endelige resultater. De estimerede resultater skal derfor tages med det-
te forbehold.
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katorvarer (rugbrød og andet oksekød), er det sandsynligt, at markedet har været præ -
get af rationering, med deraf følgende estimationsproblemer, jf. diskussionen ovenfor.

Tabel 3 viser estimationsresultaterne for de foretrukne specifikationer for brød, kød
og grønt. I alle tilfælde er den foretrukne model homothetisk, statisk, med enten lineær
eller kvadratisk trend. Som ved mejerivarer er priselasticiteterne høje, særligt for de
økologiske produkter. R2 værdierne er høje, dog lavere for kød. DW teststørrelsen er i
alle tilfælde så tæt på 2, at nulhypotesen om ingen positiv førsteordens aurokorrela -
tion, ikke kan afvises. For brød og grønt er LM-teststørrelsen for heteroskedasticitet så
lille, at nulhypotesen om homoskedasticitet ikke kan afvises på 5%’s niveau. For kød
er dette dog ikke tilfældet. Heteroskedasticitet indebærer, at standardafvigelsen er
skæv, hvilket igen indebærer at t-værdien for koefficienterne ikke er valide. I stedet er
der beregnet en robust heteroskedasticitetskonsistent t-værdi.

Figur A.1 i Appendiks angiver dels faktiske og fittede budgetandele (til venstre),
dels residualplot (til højre) for hver varegruppe. 

5.3 Sammenligning med andre studier
Der har hidtil kun været ganske få studier af forbrug af økologiske varer baseret på

data for observeret adfærd. Glaser og Thompson (1999, 2000) modellerer forbruget af
forskellige typer økologisk og konventionel mælk, og forbruget af økologiske og kon-

Tabel 3. Estimationsresultater i de foretrukne specifikationer for andre fødevaregrupper.

MEL/BRØD (rugbrød) – statisk model, lineær trend, homothetisk

Priselasticiteter L R2 adj.R2 t-stat for DW LM
Økol. Konv. �ij

Økologiske -1,93 0,93 91,83 0,88 0,87 2,28 2,17 2,36
Konventionelle 0,08 -1,08

KØD (andet oksekød) – statisk model, kvadratisk trend, homothetisk

Priselasticiteter L R2 adj.R2 t-stat for DW LM
Økol. Konv. �ij

Økologiske -2,25 1,25 93,30 0,62 0,57 4,54 2,41 5,15
Konventionelle 0,02 -1,02

ØVRIGE FØDEVARER (øvrigt grønt) – statisk model, lineær trend, homothetisk

Priselasticiteter L R2 adj.R2 t-stat for DW LM
Økol. Konv. �ij

Økologiske -1,57 0,57 100,39 0,84 0,77 2,32 1,66 2,32
Konventionelle 0,02 -1,02



ventionelle frosne grønsager, baseret på AIDS systemet og amerikanske supermar-
keds-scanner-data. Resultaterne af disse studier understøtter resultaterne i nærværen-
de studie: Egenpriselasticiteterne er høje, særligt for de økologiske produkter. I mod-
sætning hertil finder Jörgensen (2001), der estimerer forbrug af forskellige korn- og
kolonialprodukter vha. en »ad-hoc« specifikation på svenske GfK data, relativt lave
priselasticiteter for økologiske produkter.

Med hensyn til udgiftselasticiteter finder Glaser og Thompson (1999, 2000) intet
generelt mønster for forskellige typer økologiske produkter. Jörgensen (2001) finder
relativt lave udgiftselasticiteter for økologiske produkter. I nærværende studie kunne
det ikke for nogen varer afvises, at den homothetiske model er ligeså god som den ik-
ke-homothetiske, hvorved udgiftselasticiteten i alle tilfælde definitorisk er 1. Hvis vi
imidlertid dropper denne restriktion, finder vi helt generelt at udgiftselasticiteten for
alle typer økologiske varer er større end 1, uanset modelspecifikationen. Samtidig er
udgiftselasticiteten i alle tilfælde mindre end 1 for konventionelle produkter. Dette in-
debærer, at økologiske varer er luksusvarer, mens de konventionelle er nødvendige va-
rer – et resultat der står i modsætning til resultaterne fra Glaser og Thompson (1999,
2000) og Jörgensen (2001). 

6. Konklusion
Markedet for økologiske fødevarer har været præget af kraftig vækst i årene 1997-

1998. Størst vækst ses ved gruppen af mel og brødvarer, hvor budgetandelen er vokset
54% årligt i løbet af perioden. I samme periode har priserne på økologiske varer, i for-
hold til prisen på de tilsvarende konventionelle varer, været faldende. En vigtig undta-
gelse er gruppen af kødvarer, hvor prisen på økologiske kødprodukter steg i forhold til
prisen på konventionelt produceret kød. Mejerivarer havde i perioden den højeste bud-
getandel (10%). Lavest ligger kødgruppen, idet økologisk kød endnu har en marginal
position på markedet (godt 1%). 

Generelt viser priselasticiteterne sig at være høje i betragtning af, at der er tale om
fødevarer. Særligt de animalske produkter er prisfølsomme. De høje priselasticiteter
skal bl.a. forklares ved, at de økologiske og konventionelle versioner af varerne er me-
get nære substitutter, og resultatet støttes i et vist omfang af de få lignende studier, der
findes vedrørende forbrug af økologiske varer. 

I de homothetiske modelversioner er budgetelasticiteten definitorisk lig 1, men hvis
denne restriktion ophæves, viser det sig, at alle økovarerne er luksusvarer, idet budget-
andelen stiger med forbruget. Imidlertid viser de udførte tests, at det i alle tilfælde er
en homothetisk model, der foretrækkes. 

Da forbruget er prisfølsomt, vil politiske tiltag rettet mod denne parameter i prin-
cippet være effektive. Det kan f.eks. være øget tilskud til økologisk produktion eller
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afgifter på konventionel landbrugsproduktion, f.eks. øgede afgifter på pesticider og
kunstgødning. Analysen i dette studie indikerer, at sådanne tiltag alle vil have markan-
te effekter.
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Figur A.1. Fittede og faktiske budgetandele samt residualplots for mejerivarer.
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Figur A.2. Fittede og faktiske budgetandele samt residualplots for mel/brød (rug-
brød).
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Figur A.3. Fittede og faktiske budgetandele samt residualplots for kød (andet okse-
kød).
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Figur A.4. Faktiske og fittede budgetandele samt residualplots for øvrige fødevarer
(øvrigt grønt).
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