
 
  

Hvordan går det her og nu for dagligvarehandlen? (december 2014-tal) Ifølge 
Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks for december 2014 er der fortsat ikke 
særligt positive takter for detailbranchen, selv om der er store branchespecifikke 
udsving.  Detailsalget var i december 2014 0,5 pct. lavere end i november måned. 
Faldet kom efter stigninger i både oktober og november 2014. Korrigeret for 
prisudvikling, men ikke for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var detailsalget 
i december 2,3 pct. højere end i samme måned året før.    
  

Hvor der for de samlede tal således er tale om en stigning, er der for udviklingen i 
fødevarer og andre dagligvarer fortsat et fald – om end dog ganske lille. Og tallene 
taler fortsat sit eget klare sprog, hvor de sidste mange år har været en lang og trang 
vej for dansk dagligvarehandel, når man renser tallene for prisudviklingen. I Danmarks 
Statistiks seneste oversigt over udviklingen i detailomsætningsindekset fremgår det, at 
der alene siden 2010 er sket et fald på ca. 5 procentpoint på salget af fødevarer og 
andre dagligvarer, når tallene renses for prisudvikling og sæsonkorrigeres.   
  

Fremtiden – hvad med den?  

De seneste års udvikling har som vist været negativ, og aviserne fyldes næsten dagligt 
med dystre udsigter for dansk dagligvarehandel. Handlen presses af finanskrise, 
manglende forbrugertillid, grænsehandel, en stort set ophævet lukkelov og stigende e-
handel.  
  

Dansk Dagligvarehandel-prognose fra december 2013 1  forudser, at 
dagligvarebutikkerne frem mod 2023 vil blive reduceret med mere end 1.100 butikker. 
Værst forventes det at gå ud over kiosksektoren, hvor man forventer en reduktion på 
mere end 800 færre kiosker. Dernæst følger nærbutikkerne med en forventet reduktion 
på 296 færre butikker, og endelig forventes det, at der bliver 126 supermarkeder færre.   
  

Butiksdøden spås at blive så udbredt blandt kioskerne, at antallet af discountbutikker 
vil overhale antallet af kiosker. Således fremgår det af prognosen, at der i 2018 
skønnes at være 1.670 discountbutikker mod kun 1.200 almindelige kiosker. Der er i 
årets prognose sket en nedjustering i forhold til det forventede antal discountbutikker, 
bl.a. som følge af, at flere discountbutikker som følge af lukkelovens bortfald har mistet 
omsætning. Herudover forventes det også, at flere kæder vil lukke urentable butikker, 
hvilket der allerede har været de første tegn på blandt flere discountbutikker.    
  

Prognosen tegner dog også et billede af, at der er en mulighed for salgsfremgang for 
de store supermarkeder, der fra 1. oktober 2012 fik mulighed for at holde 
søndagsåbent på lige fod med de små og mindre butikker, der har haft denne fordel i 
en række år. Hvorvidt dette bliver tilfældet, er dog endnu for tidligt at sige noget om, og 
det forudsætter dog også ifølge forfatteren, at der etableres nye, attraktive butikker 
med en forstærket fødevareprofil.   
                                            
1 Dansk Dagligvarehandel – Prognose 2023 – af Henning Bahr  
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