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I tredje afsnit og i anden tabel er indsat en forklaring på ændrede forudsætninger for 
beregningen af forbrug af ren alkohol. Revisionen er markeret med rødt.  

Vi drikker mindre og mindre øl 

Danskernes indtag af øl var i 2010 det laveste i de ti år, hvor forbruget er blevet be-
regnet. Det samlede forbrug udgjorde 453 mio. liter, hvilket er 4,9 pct. mindre end 
året før. I 2000 blev der drukket 614 mio. liter øl, og ølforbruget er dermed faldet 
med 26 pct. i løbet af de sidste ti år. 
 
Forbrug af øl 

 
 
Til gengæld drikker vi lidt mere vin. I 2010 drak vi 192 mio. liter vin, hvilket er 1,3 
pct. højere end året før – en tendens, der er set de seneste fire år. Forbruget af vin er 
det højeste siden 2000. Forbrugsgruppen vin indeholder både de mere traditionelle 
former for vin samt ciderprodukter, der de senere år har oplevet en stor fremgang. 
 
113 færre genstande årligt på ti år 
Forbruget af alkohol omregnet til rent alkohol var 11,3 liter pr. person over 14 år. Det 
er 1,7 liter mindre end for ti år siden, hvor forbruget var 13 liter pr. person over 14 år. 
Omregning af alkoholmængderne for forskellige typer alkohol til ren alkohol sker på 
baggrund af en antagelse om den gennemsnitlige alkoholprocent inden for hver af-
giftsklasse. I 2010 er der sket en opjustering af den gennemsnitlige alkoholprocent i 
to afgiftsklasser for vin. Dette gør, at sammenligningen af forbruget af rent alkohol 
mellem 2009 og 2010 skal fortolkes varsomt. 
 
De 11,3 liter ren alkohol, som hver person over 14 år drak svarer til ca. 14 genstande 
om ugen. En genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. I forhold til for ti år siden, hvor 
hver indbygger over 14 år i gennemsnit drak 13 liter ren alkohol, er forbruger reduce-
ret med 113 genstande eller mere end to genstande om ugen. 
 
Siden 2000 var 2003 året med det højeste forbrug, hvor der blev drukket 13,1 liter 
ren alkohol pr. indbygger over 14 år. På syv år er en gennemsnitlig danskers årlige 
forbrug faldet med ca. 120 genstande eller ca. 2,3 genstande om ugen. 
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Over 200 færre cigaretter på fem år 
Forbruget af cigaretter, cigarillos mv. faldt i 2010 med ca.170 mio. stk. svarende til, 
at hver indbygger over 14 år i gennemsnit røg 55 cigaretter færre end året før. I de 
sidste fem år er forbruget faldet med ca. 550 mio. stk. Det svarer til, at hver indbygger 
over 14 år i gennemsnit røg mere end 200 cigaretter færre i 2010 end i 2005. I for-
hold til 2004, der var det år med det højeste forbrug af cigaretter, blev der i 2010 
røget næste 300 cigaretter færre pr. person over 14 år. 
 
Forbrug af alkohol og tobaksvarer 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   mio. liter   

Forbrug af øl 574 554 527 505 476 453 
Afgiftsbelagt salg af pilsnerækvivalenter 484 474 462 440 406 383 
Skønnet grænsehandel (netto) 90 80 65 65 70 70 

Forbrug af vin 173 172 180 186 189 192 
Afgiftsbelagt salg 164 162 168 174 175 178 
Skønnet grænsehandel (netto) 9 10 12 12 14 14 

Forbrug af spiritus 32 25 26 25 20 19 
Afgiftsbelagt salg 28 23 25 23 18 17 
Skønnet grænsehandel (netto) 5 2 2 2 2 2 

Forbrug af alkoholsodavand  - 5 6 5 4 2 
Afgiftsbelagt salg - 5 6 5 4 2 
Skønnet grænsehandel (netto) - 0 0 0 0 0 
   mio. stk.   

Forbrug af cigaretter, cigarillos mv. 8 469 8 635 8 226 8 160 8 089 7 918 
Afgiftsbelagt salg 8 069 8 335 8 026 7 985 7 939 7 768 
Skønnet grænsehandel (netto) 400 300 200 175 150 150 

Gns. forbrug af cigaretter, cigarillos mv.   stk.   

Pr. indbygger 1 564 1 589 1 510 1 480 1 466 1 428 
Pr. indbygger over 14 år 1 925 1 924 1 832 1 783 1 763 1 708 
   ton   

Forbrug af røgtobak 1 497 1 332 1 208 1 099 1 029 965 
Afgiftsbelagt salg 1 122 1 032 908 849 779 715 
Skønnet grænsehandel (netto) 375 300 300 250 250 250 

 
Anm.: Opgørelsen af det afgiftsbelagte salg af øl, vin og spiritus indeholder til og med 2005 også alkoholsodavand 
baseret på den pågældende type alkohol. Tallene for salget og dermed også forbruget før og efter 2006 er således ikke 
direkte sammenlignelige. Gælder i særlig grad spiritus. 
 

Forbruget af alkohol omregnet til ren alkohol 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

   mio. liter ren alkohol   

Forbruget af ren alkohol1       
Øl 26 25 24 23 22 21 
Vin2 21 20 21 21 21 24 
Spiritus 9 8 8 8 8 7 
Alkoholsodavand - 0 0 0 0 0 
Samlet alkoholforbrug 56 54 54 53 51 52 

Gns. forbrug af ren alkohol   liter ren alkohol   

Pr. indbygger 10,4 10,0 9,9 9,6 9,2 9,5 
Pr. indbygger over 14 år 12,8 12,1 12,0 11,6 11,1 11,3 

 

1 Ved omregning fra mængder til mængder ren alkohol for grænsehandlen er antaget, at sammensætningen af grænse-
handlen og af det afgiftsbelagte salg er identiske. 

 

2 Omregning af alkoholmængderne for forskellige typer alkohol til ren alkohol sker på baggrund af en antagelse om den 
   gennemsnitlige alkoholprocent inden for hver afgiftsklasse. I 2010 er der sket en opjustering af den gennemsnitlige 
   alkoholprocent i to afgiftsklasser for vin. Dette gør, at sammenligningen af forbruget af rent alkohol mellem 2009 og 
   2010 skal fortolkes varsomt. 
 
 
 



Mere information  Statistikken publiceres mere detaljeret i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1168 og i 
abonnementsserien Indkomst, forbrug og priser (Statistiske Efterretninger)  

Kilder og metoder  Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholdige 
drikkevarer og tobaksvarer, samt Skatteministeriets skøn over grænsehandlen fra publikatio-
nen Status over grænsehandel, maj 2010. Alkoholsodavand indeholder ikke ciderprodukter. 
Cider klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der pr. 1.8.2010 blev lagt 
på ciderprodukter, vil det fra og med 2012 offentliggørelsen være muligt at opgøre forbruget 
selvstændigt. Forbruget er opgjort under den antagelse, at det, der købes, forbruges straks – 
se www.dst.dk/varedeklaration/1080. 

Næste offentliggørelse  Forbrug af alkohol og tobak 2011 udkommer uge 27 i 2012. 

Henvendelse  Christian Lindeskov, tlf. 39 17 34 35, chl@dst.dk 
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