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Fødevareøkonomisk Institut
19. januar 2011
Henning Otte Hansen

Relationerne mellem forbrugerpriser og råvarepriser i landbruget

Sammendrag
Hele verden oplevede en global fødevarekrise i 2007-08. I denne periode steg først priserne på især korn men
også mejeriprodukter. I første halvdel af 2008 faldt priserne igen, og for mange produkters vedkommende
faldt priserne igen tilbage til niveauet før fødevarekrisens start. Som følge af bl.a. tørke og dårlig høst i Rusland,
Ukraine og Kazakhstan i sommeren 2010, steg især kornpriserne igen markant i juli 2010.

Der var flere forskellige forklaringer på fødevarekrisen og de stigende kornpriser. Nogle årsager var midlertidige
eller tilfældige, og deres virkning er relativt kortvarige, mens andre årsager var mere længerevarende og
strukturelle, og de vil sandsynligvis have virkning i lang tid fremover – og vil derved være med til at hæve
kornpriserne også på længere sigt.

Den langtsigtede prisudvikling på landbrugs- og fødevarer er relativt entydig, idet der her er tale om et næsten
vedvarende realprisfald og faldende bytteforhold. Det forudses dog, at der også fremover vil være nominelle
prisstigninger på landbrugsvarer under ét.

Landmandens andel af fødevarernes salgsværdi i de sidste salgsled falder over tiden og i takt med den
øgede forædling og markedsføring. Dermed bliver detailpriserne (forbrugerpriserne) mindre og mindre
afhængige af prisudviklingen på landbrugsvarerne. Stigende forarbejdningsgrad af fødevarerne samt stigende
produktivitet i landbruget er to væsentlige forklaringer på denne udvikling.

Når det gælder prisudvikling m.h.t. korn/brød og mælk/mejeriprodukter under og efter fødevarekrisen, var
det karakteristisk, at forbrugerpriserne på brød steg kraftigt. Brødpriserne steg 3-4 gange så meget, som de
dyrere råvarer kunne forklare, og brødpriserne fortsatte med at stige eller være meget høje, selv  om
råvarepriserne igen faldt til niveauet før fødevarekrisen. Detailpriserne på mælk steg også her med nogle
måneders forsinkelse, da landmandens pris steg. Detailprisen på mælk forblev på et højt niveau fra midten af
2008 og frem til starten af 2009, selv om landmandsprisen faldt.

Det er et generelt fænomen i EU, at pris-transmissionen i fødevarekæden er forsinket. Man kan således
opdele forløbet i flere faser. I første fase stiger landmandspriserne. I anden fase falder landmandspriserne,
mens fødevareindustripriserne stiger fortsat. I tredie fase falder fødevareindustripriserne, mens detailpriserne
fortsat stiger. I den sidste fase er der en stabilisering.

På grundlag af detaljerede producent-, industri- og forbrugerprisanalyser på landbrugs- og fødevareområdet
i Danmark kan det konstateres, at der i flere tilfælde er en forskydning i prisstigningerne: Først landmands-
priserne, dernæst industripriser og til sidst detailpriserne. Prisstigningerne sker relativt hurtigt - med et par
måneders forsinkelse - mens prisfaldene i industrileddet og detailleddet sker langt langsommere og kun
delvist. Der er også eksempler på, detail-fordelen kom før industri-fordelen, hvilket er forskelligt fra det
europæiske mønster.

Prisudviklingen i fødevarekæden kan dog være meget forskellig fra område til område, og der er eksempler
på, at industri-priserne er faldet i forhold til både landmands- og detailpriser.



- 2 -

Indholdsfortegnelse

Baggrund for prisudviklingen .................................................................................................3
- Fødevarekrisen 2007-08 ...............................................................................................3
- Den seneste udvikling ....................................................................................................4
- Årsager til fødevarekrisen og prisstigningerne ...........................................................5
- Den langtsigtede prisudvikling på landbrugs- og fødevarer .........................................6
- Fødevareforbrugets betydning .......................................................................................7
- Råvareandelen af forbrugerpriserne (forbrugerkronen) ...............................................9

Prisudvikling m.h.t. korn/brød og mælk/mejeriprodukter under og efter fødevarekrisen
Korn/brød mælk/mejeriprodukter ...................................................................................13

Udviklingen i EU ........................................................................................................................15

Detaljerede producent-, industri- og forbrugerprisanalyser ....................................................17
- Datagrundlag .......................................................................................................................17
- Prisanalyser .......................................................................................................................18

Konklusioner ..............................................................................................................................33

Kilder ..........................................................................................................................................34



- 3 -

Baggrund for prisudviklingen

Fødevarekrisen
Hele verden oplevede en global fødevarekrise i 2007-08. I denne periode steg først priserne på især korn
men også mejeriprodukter. I første halvdel af 2008 faldt priserne igen til et niveau, der i flere tilfælde var
lavere end i perioden forud for 2007-08. For en række produkter har der i den seneste tid kunnet
konstateres nye prisstigninger.

De væsentligste elementer i fødevarekrisen var:

- Prisstigning og -fald på korn- og mejeriprodukter i 2007-08

- Store prisfluktuationer og stor prisusikkerhed

- Stigende fødevarepriser, som især blev en belastning for de fattigste dele af befolkningen i ulandene

- Landbrugs- og handelspolitik fik en ny dimension som et instrument til at sikre nationalstaterne lavere
og mere stabile fødevarepriser

- Politisk og social uro flere steder i verden som følge af dyre fødevarer eller decideret fødevaremangel.

Fødevarekriser i form af kraftigt stigende priser på landbrugs- og fødevarer er ikke noget nyt fænomen.
Udviklingen i USA - hvor de store internationale kornbørser findes, og hvor markedet er relativt frit - viser,
at de internationale kornpriser har været ustabile de seneste årtier, men at den seneste tids udvikling er
meget markant set i forhold til udviklingen i hele 1900-tallet, jfr. figur 1.

Figur 1. Hvedepriser i USA, 1910-2010

Anm: Vejet gennemsnit af al slags hvede. Vist som månedsgennemsnit i løbende priser frem til og med
november 2010.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af USDA (2010a)
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Figuren viser, at der har været 3-4 andre dramatiske prisstigninger i det seneste århundred. Hidtil har
prisstigningerne været relativt kortvarige - ofte maksimalt 1-2 år - hvorefter markederne igen har stabiliseret
sig. Der har således ikke været tale om vedvarende niveau-skift. Man kan karakterisere de hidtidige
fødevarekriser som prisbobler, og også den seneste fødevarekrise i 2007-08 ser ud til at have været meget
kortvarig.

Hvis der korrigeres for inflationsudviklingen, ser man, at der over hele perioden har været et realprisfald på
hvede. Korn - og i øvrigt også andre landbrugsvarer - stiger mindre i pris end andre varer i samfundet, og
der er her en klar global tendens.

Figuren illustrerer også den betydelige markedsusikkerhed, der har eksisteret på de internationale korn-
markeder gennem mange år. Mens EU gennem markedsordninger sikrede landmændene rimeligt stabile
priser på EU-markedet frem til 1990‘erne, er der med de senere års liberalisering og markedsorientering
udsigt til, at også priserne på EU-markederne bliver langt mere ustabile fremover. Liberaliseringen af
landbrugspolitikken ikke bare i EU men også andre steder i verden vil dog også bidrage til et større og mere
markedsorienteret verdensmarked fremover, idet instrumenter som eksportstøtte, import m.m. bliver mindre
stadig mindre anvendte.

Den seneste udvikling
I juli 2010 steg de internationale kornpriser igen – denne gang med 60 pct. i løbet af én måned.  Varmen,
tørken, misvækst og brande i Rusland fik fra slutningen af juni 2010 de internationale kornbørser til at gå i
panik. Priserne på korn steg dramatisk, da man forudså, at korneksporten fra Rusland, Ukraine og
Kazakhstan ville falde med omkring 30-50 pct. Ruslands forbud mod korneksport gav yderligere frygt for
mangel på hvede på de internationale kornmarkeder, og det fik priserne til at stige endnu mere.

Som det ses af figur 2, steg den internationale hvedepris med næsten 60 pct. fra juli til august.

Figur 2. Udvikling i international hvedepris i 2010-2011

Kilde: CME Group (2011).
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Årsager til fødevarekrisen og prisstigningerne
Der er flere forskellige forklaringer på de stigende kornpriser.  Nogle årsager er midlertidige eller tilfældige,
og deres virkning er relativt kortvarige. Andre årsager er mere længerevarende og strukturelle, og de vil
sandsynligvis have virkning i lang tid fremover – og vil derved være med til at hæve kornpriserne også på
længere sigt.

Blandt de væsentligste årsager er:

Midlertidige/tilfældige årsager
En række midlertidige eller tilfældige forhold påvirkede de internationale kornmarkeder i årene op til
fødevarekrisens start.

For det første var kornhøsten flere steder i en periode væsentligt under gennemsnittet. I 2006/07 var
kornhøsten i Australien under 50 pct. af et normalt år, og også USA og EU havde betydelige
produktionsnedgange. Totalt set var forbruget højere end produktionen i en årrække.

For det andet medførte de flere år med dårlig kornhøst, at verdens kornlagre reduceredes og blev efterhånden
kritisk lave. Små lagre viser sig altid at betyde højere priser, og store lagre betyder små priser.

For det tredje betød højkonjunkturerne i mange lande – bl.a. i  mellemindkomstlande – en øget efterspørgsel
efter fødevarer, herunder især animalske fødevarer.  Denne efterspørgselsstigning påvirkede forbruget af
foder og dermed også kornpriserne.

For det femte var spekulation med til at forstærke udviklingen. Som følge af et vigende ejendomsmarked i
USA blev råvarer - og herunder korn - et stigende og alternativt spekulationsobjekt. Dermed steg både
efterspørgslen og priserne.

Endeligt for det sjette var hamstring og panik-køb også med til at forværre fødevarekrisen. Den meget store
opmærksomhed i medierne på de stigende fødevarepriser gav et øget pres på markedet. En række u- og
mellemindkomstlande oplevede for eksempel, at forbrugerne købte store mængder ris, som blev opbevaret
hjemme i husholdningerne. Dette medførte et forøget prispres.

Strukturelle/længerevarende årsager
Der var imidlertid også en række mere grundlæggende, strukturelle og længerevarende årsager til fødevare-
krisen.

Et væsentligt forhold er den stigende produktion af bioenergi, som er baseret på landbrugsråvarer og herunder
også korn.

Også den vedvarende vækst og forbrugsstigning i bl.a. Asien og Central- og Østeuropa har spillet en rolle.
Trods den generelt lave indkomstelasticitet for fødevarer medfører den bedre levestandard øget efterspørgsel
efter fødevarer - herunder især animalske fødevarer. En øget animalsk produktion vil øge behovet for korn
relativt meget, da korn ofte indgår i fodersammensætningen til husdyr.

Et andet forhold er, at de højere energipriser også påvirkede landbrugspriserne i opadgående retning - endda
på flere måder. Dels medførte de højere energi- og gødningspriser stigende omkostninger i landbruget, og det
pressede salgspriserne op. Dels betød de højere energipriser, at det blev endnu mere fordelagtigt at producere
bioenergi, og det pressede efterspørgslen efter bl.a. korn op. Der er således en stigende kobling mellem
energi- og kornpriserne.



- 6 -

Landbrugs- og handelspolitikken påvirkede på flere områder verdensmarkedspriserne på landbrugs- og
fødevarer og dermed også fødevarekrisen.

De senere års liberalisering af landbrugspolitikken i store dele af verden har været med til at presse
verdensmarkedspriserne op Samtidig med begrænsningerne i den produktions- og handelsafhængige
landbrugsstøtte, reduceres udbuddet, og det medfører højere priser på verdensmarkedet. Samtidig bliver
overskudsdumping på verdensmarkedet mindre, og det vil også medføre stigende verdensmarkedspriser.
Modelberegninger forudser generelt betydelige prisstigninger på verdensmarkedet som følge af en
liberalisering af landbrugspolitikken. Samtidig medfører stigende liberalisering og markedsorientering, at
prisfluktuationerne på på de før beskyttede markeder nu bliver større.

Under fødevarekrisen fik landbrugspolitikken en ny rolle, som også påvirkede prisniveauet. En række lande
søgte at dæmpe de indenlandske fødevarepriser ved at indføre eksportforbud. Dermed steg det
indenlandske udbud, mens virkningerne på verdensmarkedet var, at priserne steg endnu mere.

Der kan således anføres mange forklaringer på den seneste 3-4 års udvikling på kornmarkedet. Det er
tilsyneladende et komplekst billede, hvor mange faktorer spiller ind. Samtidig er nogle af faktorerne
sammenhængende: En dårlig høst medfører f.eks. mindre lagre. Høje energipriser øger kornpriserne via
både dyrere kunstgødning, og via større bioenergi-produktion.

Samtidig er der også et vist element af „sammenfald af flere tilfældige uheldige omstændigheder“ på én gang.
F.eks. kom opprioriteringen af bioenergi netop på et tidspunkt, hvor kornlagrene i forvejen var små.

Den langtsigtede prisudvikling på landbrugs- og fødevarer
Den langtsigtede prisudvikling på landbrugs- og fødevarer er relativt entydig: Landbrugs- og fødevarer har
vanskeligt ved at følge prisudviklingen på forbrugsgoder, og der har tidligere i perioder været tale om
realprisfald på landbrugsråvarer.

Set historisk og over en længere periode er der en klar tendens til faldende bytteforhold og et øget pris- og
omkostnings-pres i landbruget. Figur 3 viser, at landbrugets bytteforhold følger samme tendens i så forskel-
lige lande som Danmark, USA og Australien.
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Figur 3. Udviklingen i landbrugets bytteforhold i Australien, USA og Danmark samt tendenskurve
for Danmark

Kilde: Egne beregninger på grundlag af Dansk Landbrug (flere årgange), RIRDC (1997), USDA (2009),
ABARE (2008) m.m.

Meget tyder på, at et faldende bytteforhold også fremover vil være et langsigtet kendetegn ved
landbruget. Der vil stadig være muligheder for stigende produktivitet, og det vil lægge et pres på
landbrugets salgspriser. Det betyder, at landbrugets salgspriser stiger mindre end omkostnin-
gerne. Omstillingen i landbruget og den vedvarende tilpasning til nye rammevilkår skal med
andre ord ske samtidig med både faldende og mere ustabile priser.

Fødevareforbrugets betydning
Fødevarer får en stadig mindre andel af danskernes samlede forbrug. I starten af 1970‘erne gik
mere end 20 pct. af forbruget til fødevarer, men i dag er det ca. 10 pct. jfr. figur 4.
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Figur 4. Fødevarernes andel af det samlede forbrug i Danmark, 1970-2009

Kilde: Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik (2010).

Som det ses, har de dyrere fødevarer som følge af fødevarekrisen i 2007-08 ikke haft nogen
væsentlig betydning for fødevareforbrugets størrelse - især ikke i et lidt længere perspektiv.

Der er samtidig en klar sammenhæng mellem på den ene side et lands økonomisk udvikling og
velfærd og på den anden side landets forbrug af fødevarer i forhold til deres samlede forbrug. I
de fattigste u-lande går i gennemsnit op til 80 pct. af forbruget til fødevarer, mens andelen
falder i takt med stigende BNP pr. indbygger, jfr. figur 5.

Figur 5. Fødevarernes andel af det samlede forbrug som funktion af landenes BNP pr.
indbygger (2007 eller seneste år med tilgængelige data)

Anm: X-aksen er logaritmisk. Hver prik markerer et land.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af World Bank (2009) og FAO (2009).
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Figur 5 illustrerer, at fødevarekrisen især rammer de fattigste u-lande, og for dem vil en for-
dobling af fødevarepriserne få alvorlige følger.

Derimod påvirker dyrere fødevarer generelt ikke de rige i-lande væsentligt - omend der inden
for selv de rigere i-lande er befolkningsgrupper, som bruger en relativt stor del af indkomsten
på fødevarer.

Figur 4 er således også en illustration af Engels lov, som netop siger, at med stigende velfærd i
samfundet, falder fødevarernes andel af det samlede forbrug.

Andre forhold end velfærden påvirker dog også fødevareforbrugets betydning, herunder f.eks.
kulturelle forhold.

Råvareandelen af forbrugerpriserne (forbrugerkronen)
Landmandens andel af fødevarernes salgsværdi i de sidste salgsled falder over tiden og i takt
med den økonomiske udvikling. Figur 6 viser således over en årrække udviklingen i dansk og
amerikansk landbrug.

Figur 6. Udviklingen i landmandens andel af fødevarernes endelige salgsværdi.

Kilde: USDA (2010c) m.m.

Som det ses af figuren, har udviklingen været meget ens i dansk og amerikansk landbrug. Det er
meget sandsynligt, at vi kan se den helt samme tendens i andre veludviklede lande, men der er
kun få andre undersøgelser.
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Når det f.eks. gælder brød, skal råvarer - kornet - passere mange led på vejen fra landmand til
forbruger, er der også mange led, som skal have „en del af kagen“. Grovvareselskaberne, møl-
lerne, bagerierne og detailleddet m.fl. tilfører alle værdi til processen, og derfor skal de natur-
ligvis også have deres indsats betalt. Alle led er mere eller mindre nødvendige, og derfor skal
de have deres omkostninger betalt og også have en del af den samlede avance i forløbet.

Det betyder så også, at landmandens - eller kornets - andel af prisen på det færdige brød er
relativt lille.

Når det gælder mel, vil ca. 27 pct. detailprisen tilfalde landmanden - ca. samme beløb, som
supermarkedet får. Den største del af kagen tilfalder møllerne, som får næsten 40 pct. af
detailprisen, jfr. tabel 2.

Tabel 2. Leddenes andel af forbrugerprisen på mel, 2007.

Pct.
Landmand 27
Grovvareselskab 8
Mølle 39
Supermarked 26

Kilde: Konkurrencestyrelsen (2008)

Hvis vi bevæger os lidt længere frem i værdikæden - frem til brødet - skal der helt naturligt
indregnes endnu flere omkostninger til mellemleddene. Her får landmanden kun ca. 8 pct. af
detailprisen, mens bagerierne - brødproducenterne - får 60 pct., jfr. tabel 3.

Tabel 3. Leddenes andel af forbrugerprisen på brød, 2007.

Pct.
Landmand 8
Grovvareselskab 2
Mølle 2
Brødproducent 60
Supermarked 28

Anm. Hvedebrød. Billedet er ikke væsentligt anderledes for rugbrød.

Kilde: Konkurrencestyrelsen (2008)

Tilsvarende viser beregninger i Fødevareøkonomisk Institut (2008), at en 100 pct. stigning i
kornprisen medfører en prisstigning i brødprisen på 5,4 pct., såfremt der sker en fuld
overvæltning af kornprisen - og ikke mere. Denne andel - også kaldet forbrugerkronen - af
fødevarernes salgsværdi i de sidste salgsled falder over tiden og i takt med den øgede forar-
bejdning og markedsføring.



- 11 -

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Landbrug

Fødevareindustri

Pct.

Som vist i figur 5, er der en generel tendens til, at landmandens andel af fødevarernes endelige
salgsværdi falder over tid. Der er flere naturlige forklaringer på denne tilsyneladende globale
tendens:

Stigende forarbejdningsgrad
For det første er der en tendens til, af fødevarernes forarbejdningsgrad og forædling stiger i
takt med stigende økonomisk velfærd. Også her er der tale om en global tendens.

Gennem de senere år er værditilvækstens andel af produktionsværdien således steget for indu-
striprodukter. Det vil sige, at der sker en større forarbejdning af produkterne. Denne udvikling
har været særlig markant for fødevarer i forhold til andre industriprodukter.Med stigende for-
ædling vil omkostninger til arbejdsløn, produktudvikling, tilberedning m.m. stige, mens
landbrugsråvarens andel falder. Resultatet bliver en faldende forbrugerkrone.

Man skal dog huske på, at den faldende andel skyldes, at den samlede „kage“ bliver større, og at
landmandens andel blot relativt bliver mindre.

Hvis en fødevarevirksomhed investerer i produktudvikling, forarbejdning og markedsudvikling,
vil det medføre - hvis det går som planlagt - at investeringen tjener sig hjem igen i form af øget
indtjening. Men resultatet bliver også, at landbrugsvarerne får en faldende andel af forbruger-
kronen, fordi omkostninger til produktudvikling m.m. øges. I dette tilfælde falder landmandens
andel af forbrugerkronen, men landmandens indtjening stiger, da de får den stigende indtjening
i det omfang der er tale om forarbejdning og forædling i andelsselskaber.

Udviklingen skyldes også den stigende arbejdsdeling mellem landmænd og fødevareindustri.
Som det ses af figur 7, er der en klar tendens i den vestlige verden i retning af, at fødevare-
industrien overtager en betydelig del af landbrugets betydning i det agroindustrielle kompleks.

Figur 7. Fordeling af værditilvæksten i det agroindustrielle kompleks i OECD

Anm: Vejet gennemsnit af 22 OECD-lande.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af OECD (2009) og World Bank (2009)
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Selv om fødevareindustrien overtager en del af beskæftigelsen og værditilvæksten fra det pri-
mære landbrug ved økonomisk udvikling, viser det sig alligevel, at også fødevareindustrien
normalt også få en relativt faldende betydning i takt med stigende økonomisk velfærd. Dette
skyldes i sagens natur, at denne øgede forarbejdning i fødevareindustrien ikke kan opveje den
negative effekt af den lave efterspørgselsvækst m.m.

Øget produktivitet
Også den teknologiske udvikling og dermed stigende produktivitet i landbruget har betydet, at
landbrugsråvarernes realpris er faldet. Dermed har også værdien af landbrugsråvarerne i de
færdige fødevarer været faldende.  Det er dog tvivlsomt, om effektivitetsstigningen vil fort-
sætte på samme høje niveau i den vestlige verden.

Landbruget har generelt haft en væsentligt højere produktivitetsudvikling end andre erhverv i
samfundet, jfr. figur 8.

Figur 8.Udvikling i arbejdskraftproduktiviteten i Danmark

Kilde: Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik (2010a).

For det tredie vil et velfærdssamfund i udvikling ofte indføre eller forøge de indirekte skatter,
herunder moms, hvorved også landmandens andel af den endelige salgsværdi falder.

Endelig for det fjerde vil øget markedsføring indebære omkostninger til transport, køling,
emballage, reklame m.m., og også her vil resultatet være, at landmandens andel af forbruger-
kronen falder.

Der er dog også her en global tendens i retning af stigende omkostninger til markedsføring,
reklame, introduktion af nye produkter m.m.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Indeks1966 = 100

Landbrug

Industri



- 13 -

I USA udgør reklamen en stigende del af de samlede produktions- og markedsførings-
omkostninger på fødevareområdet. I værdikæden fra landmand til forbruger er reklame-
omkostningerne nu større end henholdsvis afskrivninger, skatter og lejeomkostninger.

Også markedsføring i form af produktintroduktion - d.v.s. udvikling og markedsføring af nye
produkter - er i kraftig vækst, idet der er en meget klar tendens i retning af stigende produkt-
udbud og produktintroduktioner. I USA blev antallet af nye introduktioner på fødevareområdet
næsten tredoblet i perioden 1985-1996.

Også her er målet, at investeringerne skal skabe en merindtjening til ejerne, og at den samlede
„kage“ til fordeling skal øges. I det omfang, landmændene er ejerne, får de overskuddet, men
resultatet bliver sandsynligvis også en faldende andel af den samlede - men nu større -
forbrugerkrone.

Prisudvikling m.h.t. korn/brød og mælk/mejeriprodukter under og efter fødevarekrisen
Forbrugerpriser og herunder brødpriser
Under fødevarekrisen i 2007/08 steg forbrugerpriserne på brød steg kraftigt. Brødpriserne steg
3-4 gange så meget, som de dyrere råvarer kunne forklare (jfr. Konkurrencestyrelsen, 2008),
og brødpriserne fortsatte med at stige eller være meget høje, selv om råvarepriserne igen faldt
til niveauet før fødevarekrisen, jfr. figur 9.

Figur 9. Korn-, fødevare- og brødpriser i Danmark jan 2007 - december 2010

Kilde: Egne beregninger på grundlag af Danmarks Statistik (2011) og Landbrug & Fødevarer (2010)

Figuren viser, at brødpriserne steg nogle få måneder efter kornprisstigningen. Kornpriserne
toppede i starten af 2008, hvorefter de i løbet af 2008 faldt tilbage til niveauet før fødevare-
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krisen. Detailpriserne på brød fortsatte derimod med at stige, og der har kun været et fald på ca.
2 pct.point siden toppunktet i starten af 2009.

Priserne på mælk har i et vist omfang udviklet sig på samme måde, jfr. figur 10.

Figur 10. Mælkepriser: Danske producent- og detailpriser samt spotmarkedspris

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistik (2010) og Landbrug & Fødevarer  (2010)

Figuren viser spotmarkedsprisen på mælk - her i U.K. - landmandens salgspris, detailprisen på
frisk mælk

Som det ses, er spotmarkedsprisen meget svingende, og den blev mere end fordoblet i løbet af
nogle få måneder i 2007. Efterfølgende faldt prisen ligeså hurtigt, og i dag ligger spotmarkeds-
prisen tæt på niveauet før fødevarekrisen.

Danske landmænds salgspris på mælk har i store træk fuldt samme mønster som spotmarkeds-
prisen - dog med mindre udsving og med en forsinket udvikling. Det skal også ses i lyset af, at
langt hovedparten af den danske mælkeproduktion afsættes på udenlandske markeder i interna-
tional konkurrence, hvor spotmarkedsprisen er en vigtig faktor. Spotmarkedsprisen indikerer et
niveau for mælkeprisen som råvare, og den vil derfor i større eller mindre udstrækning have en
afsmittende effekt på de forædlede mejeriproduktpriser.

Detailpriserne på mælk steg også her med nogle måneders forsinkelse, da landmandens pris
steg. Detailprisstigningen på mælk er dog relativt beskeden i forhold til brød.  Landmandens
andel af den endelige salgsværdi er langt større på frisk mælk end på brød, så derfor vil en
prisstigning på mælk have større indvirkning på detailpriserne end en råvareprisstigning på korn.
Detailprisen på mælk forblev på et højt niveau fra midten af 2008 og frem til starten af 2009,
selv om landmandsprisen faldt.
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Det gælder også her, at landmandspriserne efter fødevarekrisen igen faldt til et lavere niveau
end før. I løbet af 2010 er priserne igen steget - i alle tre viste led i værdikæden

Udviklingen i EU.
Det er et generelt fænomen i EU, at pris-transmissionen i fødevarekæden er forsinket. Man kan
således opdele forløbet i flere faser. I første fase stiger landmandspriserne. I anden fase falder
landmandspriserne, mens fødevareindustripriserne stiger fortsat. I tredie fase falder fødevare-
industripriserne, mens detailpriserne fortsat stiger. I den sidste fase er der en stabilisering.
Dette fremgår af figur 11.

Figur 11. Prisudviklingen i fødevarekæden i EU

Kilde: Europa-Kommissionen (2009)

Det var et således et generelt kendetegn i hele EU, at forbrugerpriserne fulgte med, da
landbrugsråvarepriserne steg i 2007, men at de ikke i samme grad faldt i 2008, da landbrugs-
råvarepriserne igen faldt. Det er dog karakteristisk, at de danske detailpriser steg relativt meget
i forhold til væsentlige andre EU-lande, jfr. Konkurrencestyrelsen (2009).

Det er også karakteristisk, at de danske fødevarepriser generelt ligger højere end i udlandet. Det
er der flere forklaringer på:

- Danmark har den højeste mad-moms i EU, og det påvirker forbrugerprisniveauet.Der skal
således korrigeres for forskelle i momsniveauerne inden for EU.

- Danmark har generelt høje standarder for fødevarekvaliteten, og denne højere standard
smitter naturligt af på forbrugerpriserne

- Langtidskontrakter, leveringsaftaler til fastpris m.m. kan i perioder forskubbe mønsteret
for pristransmission i de efterfølgende led i værdikæden
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- Danmark er generelt et højomkostningsland med høje lønninger, skatter og afgifter, og
det smitter af på forbrugerpriserne - herunder også  fødevarer. Købekraftpariteterne er
forskellige fra land til land, og derfor er det forventeligt, at fødevarer er relativt dyre i højt
udviklede lande.

- I den danske detailhandel er der en udpræget tilbudskultur, som næppe er så udbredt i
de øvrige lande i gennemsnit. Mange fødevarer sælges til betydeligt under „normal-
prisen“, og det betyder, at en sammenligning mellem normalpriser i Danmark og i
andre lande giver et upræcist billede - og et for højt niveau - for de reelle danske priser.

- Konkurrencestyrelsen vurderer, at avancerne og dermed også priserne på specifikt brød-
markedet i Danmark er høje, fordi konkurrencen ikke fungerer optimalt.

- Generelt gælder det også, at prisstrukturen på fødevaremarkedet ikke er særligt gennem-
skuelig eller transparent, og der er mange differentierede varer, som er svært sammen-
lignelige. Samtidig er fødevarer ofte basale varer, hvor efterspørgslen er relativt
uelastisk m.h.t. på priser og indkomster. En relativt høj pris i en periode vil derfor ikke
reducere efterspørgslen ret meget.

- Det bliver også nogle steder fremhævet, at de nuværende priser matcher en god
markedsligevægt, og at markedet før august 2007 var ude af balance. Fødevarekrisen var
dermed blot en anledning til at få genskabt den rette markedsligevægt.
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Detaljerede producent-, industri- og forbrugerprisanalyser

Datagrundlag

Datagrundlaget består af:

1) Detailpriser fra Danmarks Statistiks “Statistikbanken”
2) Specialudtræk vedr. detailpriser fra Danmarks Statistik
3) Specialudtræk vedr. priser i industrileddet (prisindeks for indenlandsk vareforsyning).  Der
findes data tilbage til 1993 for de fleste varers vedkommende
4) Landmændenes salgspriser fra Landbrug og Fødevarers månedlige prisoversigt.

I det følgende vises prisudviklingen forskellige steder i værdikæden. Værdikæden kan
eksempelvis være:

Korn (landmand) - Korn (handelsled/industri) - Mel (industri) - Brød (industri) - Brød (detail).

Mælk (landmand) - Frisk mælk (mejeri) - Frisk mælk (detail)
Mælk (landmand) - Smør (mejeri) - Smør (detail)
Mælk (landmand) - Ost (mejeri) - Ost (detail).

Der vises prisindeks for følgende perioder:

1) Prisudviklingen med 1993 = 100. Data vises tilbage til 1980 i det omfang det er muligt. De
illustrerer den mere langtsigtede udvikling.

2) Prisudviklingen med januar 2007 = 100. Data vises tilbage til januar 2007. Denne udvikling
illustrerer tiden lige før, under og efter den fødevarekrise, som startede omkring august 2007,
hvor de internationale kornpriser steg kraftigt. Det var ligeledes på næsten samme tidspunkt, at
priserne på mejeriprodukter steg kraftigt. Fødevarekrisen toppede i starten af 2008, og i anden
halvdel af 2008 var fødevarekrisen reelt overstået - på den måde, at på det tidspunkt var de
internationale priser på korn og mejeriprodukter kommet tilbage til niveauet før august 2007.



- 18 -

50 

70 

90 

110 

130 

150 

170 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Indeks 1993 = 100

Landmandspris

Korn (landmand) - korn (industri)

Industripris

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011

Indeks 1993 = 100

Landmandspris

Korn (landmand) - korn (industri)

Industripris

Landmandens og handelsleddets/industriens salgspriser på korn følger meget nøje hinanden.
Dette skyldes især, at der ikke sker nogen stor værditilvækst i denne del af værdikæden. Set
over hele perioden 1995-2010 har prisforholdet været relativt konstant.

Prisanalyser

Figur 12.
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Som det ses af figurerne, er der en forskydning i prisstigningerne: Først landmandspriserne,
dernæst industripriser og til sidst detailpriserne. Prisstigningerne sker relativt hurtigt - med et
par måneders forsinkelse, mens prisfaldene i industrileddet og detailleddet sker langt
langsommere og kun delvist.

Figur 13.
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Figurerne viser, at detailprisen og industriprisen på brød steg konstant i perioden 1993-2007,
næsten upåvirket af kornpriserne. Mens industriens melpris faldt i slutningen af 2008, steg
industriens brødpris og den har herefter været konstant eller kun svagt faldende.
Forbrugerprisen er faldet lidt mere end industriprisen, men ingen af brødpriserne er faldet til
niveauet fra før 2007, selv om kornprisen allerede i slutningen af 2008/starten af 2009 var
tilbage på niveauet før august 2007.

Figur 14.
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Figurerne viser, at alle priser steg næsten samtidigt - med kun 2-4 måneders forsinkelse.
Industriprisen på brød m.v. fortsatte med at stige helt frem til slutningen af 2009, hvorefter der
har været en marginal nedgang. Detailprisen var i starten af 2008 relativt høj i forhold til
industriprisen. Forbrugerprisen steg samtidig med eller før industriprise. Det vil sige, at detail-
fordelen kom således før industri-fordelen, hvilket er forskelligt fra det europæiske mønster.
Det er bemærkelsesværdig, at brødprisen steg, mens melprisem faldt fra starten af 2009.

Figur 15.
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Forbrugerpriserne på frisk mælk viser sig også at reagere hurtigt i opadgående retning, mens
nedgangen er mere langsom. Forbrugerpriserne var dog allerede i midten af 2009 tilbage på
niveauet før medio 2007, men landmandsprisen allerede i starten af 2009 nåede samme niveau
- og efterfølgende faldt yderligere. Prisspændet mellem landmandspris og industripris steg
betydeligt fra 2000 til 2007.
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Figur 16.
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Både industri- og forbrugerpriserne på smør steg ca. 2 måneder efter stigningen i landmænde-
nes priser i 2007. Industriprisen fulgte efterfølgende landmandsprisen med stor nøjagtighed -
helt frem til 1. halvdel af 2010. Derimod fulgte forbrugerprisen ikke med, da landmandsprisen
faldt kraftigt i 2008 og ind i starten af 2009. Omvendt steg forbrugerprisen heller ikke, da
landmands- og industriprisen fra slutningen af 2009 igen steg kraftigt.

Figur 17.



- 24 -

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Indeks 1993 = 100

Landmandspris

Mælk - ost

Forbrugerpris

Industripris

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2007 2008 2009 2010 2011

Indeks jan. 2007 = 100

Landmandspris

Mælk - ost

Forbrugerpris

Industripris

Både industri- og forbrugerpriserne på ost steg ca. 2 måneder efter stigningen i landmændens
priser i 2007. Hverken industri- eller forbrugerprisen faldt igen med samme hastighed eller
omfang, da landmandsprisen faldt kraftigt i 2008 og ind i starten af 2009. Omvendt steg
industri- og forbrugerprisen heller ikke, da landmandsprisen fra slutningen af 2009 igen steg
kraftigt.

Figur 18.
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Landmændenes salgspriser på fjerkræ (slagtekyllinger) steg umiddelbart efter fødevarekrisens
start og det dyrere korn og foder, og salgsprisen faldt igen parallelt med kornprisen i 2008 -
omend faldet var mindre. Industriens salgspriser fulgte med op i 2007, men faldt igen allerede i
1. halvdel af 2008. Industriens pris er faldet betydeligt, og niveauet lå efter slutningen af 2010
under niveauet fra august 2007 - og er faldet yderligere efterfølgende. I forhold til januar 2007
ligger landmændenes salgspriser ca. 25 pct. over, mens industriens priser ligger 5 pct. under.
Forbrugerpriserne har i store træk fulgt industriens salgsprisudvikling, omend prisspændet er
øget med ca. 10 pct. (forbrugerpriserne er steget mere end fjerkræindustriens salgspriser).

På lidt længere sigt følger industri- og landmandsprisen hinanden næsten synkront.

Figur 19.



- 26 -

60

80

100

120

140

160

180

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Indeks 1993 = 100

Landmandspris

Oksekød

Forbrugerpris

Industripris

Oksekødsmarkedet og dermed også oksekødspriserne var relativt upåvirkede af fødevarekrisen.
Det er påfaldende, at industriprisen fra midten af 1990’erne er steget markant, mens
landmandsprisen er faldet. Omlægninger i EU’s landbrugspolitik og den højere
andelsorganisering i netop denne sektor kan forklare en del af denne udvikling. Prisudviklingen
gennem de senere år har været faldende, og forbrugerprisen tilpasser sig også relativt hurtigt i
nedadgående retning.
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Figur 20.
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Svinekødsmarkedet og dermed også svinekødspriserne var relativt upåvirkede af
fødevarekrisen. Med de stigende korn- og foderpriser faldt bytteforholdet i svineproduktionen
(forholdet mellem prisen på svinekød og prisen på foder) dog drastisk, og det var først ind i
2008, at landmandsprisen steg - omend det ikke kunne forhindre et faldende bytteforhold.
Industriprisen følger landmandsprisen med relativ kort forsinkelse, og forbrugerpriserne - som
har været faldende i perioden siden januar 2007 - følger udsvingene i råvarepriserne med en
lille eller ingen forsinkelse.

Figur 21.
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Forbrugerpriserne på æg er steget relativt jævnt siden 1980, og der har været tale om en stor
stigning. I 2007 steg forbrugerpriserne i hastighed og i omfang som landmandspriserne, og de
to priser har fulgtes ad efterfølgende. I perioden efter 2008 var der et betydeligt spænd mellem
på den ene side industriprisen og på den anden side landmands- og forbrugerprisen, men dette
spænd er nu næsten væk igen.
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Kartoffelpriserne er vist som 1 års løbende gennemsnit for at eliminere de sæsonudsving, der
er på dette marked.

Landmandspriserne på kartofler varierer meget fra år til år afhængig af klimaforholdene og
dermed udbuddet. På langt sigt ses det, at forbrugerpriserne varierer parallelt med
landmandspriserne, omend udsvingene naturligt nok er mindre i forbrugerleddet end i
landmandsleddet.

Figur 23.
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Prisudviklingen forskellige steder i værdikæden for hele perioden 1993 til 2010 fremgår af
tabel 4. Udviklingen vises med 1993 = 100 og frem til hhv. de nyeste data (maj 2010) og
seneste år (juni 2009-maj 2010).

Tabel 4. Prisudvikling i forskellige led i værdikæden

Maj 2010 i forhold til 1993

Oksekød
Landmand Industri Forbruger
97,5 158,6 117,1

Svinekød
Landmand Industri Forbruger
101,3 106,5 102,1

Fjerkrækød
Landmand Industri Forbruger
99,3 92,2 128,1

Mælk - mælk
Landmand Industri Forbruger
90,4 119,4 140,3

Mælk - smør
Landmand Industri Forbruger
90,4 116,3 148,6

Mælk - ost
Landmand Industri Forbruger
90,4 106,9 123,7

Kartofler
Landmand Industri Forbruger
111,6 194,4 115,8

Korn - mel - brød
Landbrug Industri Industri Detail Industri Detail
Korn Korn Mel Mel Brød Brød
74,7 69,3 107,0 135,1 138,0 161,6
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Juni 2009-Maj 2010 i forhold til 1993

Oksekød
Landmand Industri Forbruger
88,9 161,5 120,0

Svinekød
Landmand Industri Forbruger
95,5 109,5 102,4

Fjerkrækød
Landmand Industri Forbruger
99,7 97,2 129,7

Mælk - mælk
Landmand Industri Forbruger
85,1 119,4 132,3

Mælk - smør
Landmand Industri Forbruger
85,1 107,4 150,1

Mælk - ost
Landmand Industri Forbruger
85,1 106,5 124,1

Kartofler
Landmand Industri Forbruger
110,1 190,7 123,7

Korn - mel - brød
Landbrug Industri Industri Detail Industri Detail
Korn Korn Mel Mel Brød Brød
74,7 76,3 108,6 134,6 138,6 162,7
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Forskel i prisudvikling (indeks) i værdikæden

Som de foregående figurer og tabeller viser, har prisudviklingen været meget forskellig
afhængig af produktet, og afhængig af hvor i værdikæden man befinder sig. På nogle områder er
landmands- og detailpris steget relativt næsten lige meget og mere eller mindre parallelt, mens
der på andre områder har været en langt stærkere prisudvikling i detailleddet end i landbruget.

Som det ses af figur 24, har der især i korn-brød-værdikæden været en stor forskel i
prisudviklingen i hhv. landbrugs- og detailleddet: Brødprisen er således steget langt mere end
kornprisen. Når det gælder svinekød, har priserne udviklet sig næsten helt sammenfaldende i
starten og slutningen af værdikæden.

Figur 24. Forskel i prisudvikling i værdikæden: Detailpris minus landmandspris.

Der kan være flere forklaringer på forskellene i prisspændet mellem landbrugs- og detailleddet
på fødevareområdet. Det gælder f.eks. også, at jo mindre andel af forbrugerkronen, desto
mindre sammenhæng er der mellem prisudviklingen i landbrugs- og detailleddet. Tilsvarende vil
meget forædlede eller forarbejdede fødevarer være relativt prisufølsomme over for ændringer i
råvarepriserne.
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Konklusioner

1) Den empiriske analyse har vist, at der er en sammenhæng mellem råvareprisudvikling og
forbrugerprisudviklingen. Følgende forhold kan dog konstateres:
- Der er et større eller længere tids-lag
- Forbrugerprisstigningen er flere steder kraftigere, end hvad ændringer i

råvarepriser alene kan forklare
- Forbrugerpriserne reagerer i flere tilfælde hurtigere og kraftigere ved prisstigninger

end ved prisfald.

2) Prisudviklingen i værdikæden mellem landmand og forbruger har været meget forskellig
afhængig af produktet, og afhængig af hvor i værdikæden man befinder sig. På enkelte
områder er landmands- og detailpris steget relativt næsten lige meget og mere eller
mindre parallelt, mens der på andre områder har været en relativt langt stærkere
prisudvikling i detailleddet end i landbruget.

3) Forædlingsgrader samt landmandens andel af forbrugerkronen vil påvirke
råvareprisændringernes betydning for forbrugerprisudviklingen. Forbrugsvarer, hvor
landbrugsråvarer betyder meget for de samlede omkostninger, vil være mest
prisfølsomme over for ændringer i råvarepriserne.

4) Det er et generelt fænomen i EU, at pris-transmissionen i fødevarekæden er forsinket.

5) Pristransmissionen påvirkes af, at udbuddet af landbrugsvarer er relativt stabilt på kort
sigt. Efterspørgslen er mere elastisk, og i mange tilfælde kan industrien substituere
mellem forskellige landbrugsråvarer, hvorved meromkostningerne ved råvareforbruget
kan reduceres.

6) Den øgede markedsorientering og dermed øget sammenhæng medverdensmarkedet har
medført større udbudssvingninger og prisfluktuationer, og det bidrager dermed også til
mere ustabile forbrugerpriser.
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