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Vi køber helt overvejende øl og vin 

48 mio. liter ren alkohol blev der i 2011 solgt i danske forretninger. Det svarer til, at 
hver dansker i gennemsnit købte 8,7 liter ren alkohol. Øl og vin er de mest alminde-
lige typer alkohol, der købes, idet de udgør 85 pct. af det samlede salg af alkohol i 
Danmark. Spiritussalget står med 1,2 liter rent alkohol pr. indbygger for 14 pct. af det 
samlede salg, mens alkoholsodavand udgør 1 pct. 
 
Salg af ren alkohol pr. person fordelt på typer. 2011 

 
 
En gennemsnitlig dansker køber 11 genstande om ugen 
De 8,7 liter ren alkohol, som hver dansker købte i 2011, svarer til, at hver dansker 
køber lige over 11 genstande om ugen. Af dem er de fire genstande øl, mens vinen 
udgør lige over fem genstande. Af spiritusgenstande bliver der ugentligt handlet 1,6 
af hver dansker, mens alkoholsodavandene kun udgør 0,1 genstand om ugen. Det 
svarer til, at hver dansker køber fem genstande alkoholsodavand om året.  
 
276 færre cigaretter siden 2006 
Salget af cigaretter var i 2011 på 1.240 stk. pr. indbygger. Siden 2006 er salget faldet 
med 276 cigaretter pr. person. Det svarer til, at salget af cigaretter i Danmark er fal-
det med over 18 pct. siden 2006. 
 
Offentliggørelse af salg i Danmark – ikke af forbruget 
Årets offentliggørelse indeholder ikke tal for grænsehandlen, og derved heller ikke 
det beregnede forbrug af alkohol og tobak. I Danmarks Statistiks årlige offentliggø-
relse af alkohol og tobak indgår udover det indenlandske salg også den handel, dan-
skere og udlændinge foretager over grænserne. Når grænsehandlen kendes, er Dan-
marks Statistik i stand til at beregne forbruget i Danmark. Tal for grænsehandlen er 
baseret på beregninger foretaget af Skatteministeriet, der publicerer resultaterne i 
Status over grænsehandel. Denne publikation er i 2012 forsinket.  
 
Afgiftsændring 1. august 2010 påvirker statistikken 
Opgørelsen af alkoholsodavand indeholdt til og med 2010 ikke cider, som på det 
tidspunkt lå i gruppen vin. Det skyldes, at cider i denne periode ikke var pålagt en 
tillægsafgift, som det var tilfældet med andre alkoholsodavand. Som følge af den 
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tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er det muligt at udskille 
cider fra de andre vinprodukter. Derfor er cider flyttet til alkoholsodavand. Det er i 
statistikken sket fra og med 2011-tallene.  
 
Salg af alkohol og tobaksvarer 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

   mio. liter   

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt  474 462 440 406 383 380 
Salg af vin, i alt  162 168 174 175 175 178 
Salg af spiritus, i alt  23 25 23 18 17 18 
Salg af alkoholsodavand  5 6 5 4 4 8 

   tusind liter   

Salg af alkohol i alt, ren alkohol   48 800  48 993  48 049  45 592  46 797  48 401 
Salg af øl, ren alkohol   21 786  21 236  20 255  18 672  17 598  17 465 
Salg af vin, ren alkohol  19 229  19 675  20 067  19 818  22 416  23 562 
Salg af spiritus, ren alkohol  7 494  7 764  7 447  6 861  6 576  6 917 
Salg af alkoholsodavand, ren alkohol   292   319   281   241   207   458 
   mio. stk.   

Salg af cigaretter   8 241  7 938  7 903  7 868  7 702  6 904 
Salg af cigarer og cigarillos   94   88   82   71   67   68 

   ton   

Salg af røgtobak   1 032   908   849   779   715   677 
 
Anm.: Opgørelsen af det afgiftsbelagte salg af vin indeholder til og med 2010 også cider. Fra og med 2011 er cider 
flyttet til alkoholsodavand. Tallene for salget af alkoholsodavand og i mindre grad vin er således ikke direkte sammen-
lignelige mellem 2010 og 2011. 
 
 

Salg af alkohol og tobak pr. person 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gns. salg af ren alkohol   liter   

Pr. indbygger 9,0 9,0 8,7 8,3 8,4 8,7 
Pr. indbygger over 14 år 10,9 10,9 10,5 9,9 10,1 10,4 

Gns. salg af cigaretter       
Pr. indbygger 1 516 1 457 1 434 1 425 1 389 1 240 
Pr. indbygger over 14 år 1 836 1 768 1 727 1 715 1 662 1 486 

 

 
 

 

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. Skatteministeriets publikation over grænsehandlen 
frem til 2011 er endnu ikke udgivet. Der findes derfor ikke 2011 tal for grænsehandlen og 
forbruget. 
Alkoholsodavand indeholder ikke ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode 
klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på 
ciderprodukter, er cider fra og med 2011 tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. 
Se www.dst.dk/varedeklaration/1080. 

Næste offentliggørelse  Forbrug af alkohol og tobak 2012 udkommer uge 27 i 2013. 

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