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Høringsvar om analyse af fremtidens detailhandel 

Det er efter vores bedste overbevisning en forkert konklusion, når man i analysen konkluderer, at 

leverandørrabatter og markedsføringstilskud fører til lavere forbrugerpriser. Samtidig er det også forkert at 

konkludere, at dette kan føre til lavere forbrugerpriser.  

Det, der sker i praksis er, at disse omkostninger nødvendigvis må indkalkuleres i varens pris i første 

omgang, og derfor bliver forbrugerpriserne højere, end de ellers ville være blevet. 

Dette bekræftes også af sammenlignelige analyser, der viser, at forbrugerpriserne på dagligvarer er 

gennemsnitlig 5-6% højere end i andre EU-lande (også når vi renser for moms). 

Dette skyldes bl.a. den særlige danske tilbudskultur, hvor dagligvarehandelen gennem 

markedsføringstilskud (over-)finansierer deres salgsaviser og tilbudsaktiviteter generelt, og hvor 

leverandørerne typisk kræves mellem 6-12% i markedsføringstilskud, listing fees, rabatordninger m.m.  

Disse tilskud og rabatter kan leverandørerne som bekendt kun tilvejebringe ved at indkalkulere dette i 

varernes pris, og det er derfor ikke korrekt, at varerne kan blive billigere af dette. 

De danske fødevarer kan kun blive dyrere af det, og det er de allerede blevet.  

Bortset fra dette er Økologisk Landsforening grundlæggende enig i analysens konklusioner.  

Det glæder os, at analysen tydeligt påpeger: 

 At det er en hindring for små virksomheders adgang til dagligvarehandlen, at der skal betales 
markedsføringsbidrag 

 At disse bidrag går ud over både innovationskraften hos producenterne og fødevareudbuddet i 
butikkerne   

 At mindre virksomheder har svært ved at komme ind i detailhandlen 
 

Vi ser stadig flere virksomheder som på grund af magtkoncentrationen hos ganske få aktører i 

detailhandlen, føler sig så klemt på priser og samhandelsbetingelser, at de helt fravælger detailhandlen 

som samarbejdspartner og i stedet satser på alternative salgskanaler, foodservice segmentet og på 

kvalitetsorienterede kunder på eksportmarkederne. Hvis denne holdning/tendens breder sig til flere 

producenter, kommer dagligvarehandlen og deres kunder for alvor til at mangle nye, spændende, 

vedkommende og innovative produkter i fremtiden. 
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