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Danskerne er vilde med gode nødder
Nødder nævnes ofte som en del af den daglige kost i mange nyere sundheds- og
helseråd. Dette er en medvirkende årsag til, at forbrugere i Danmark hvert år køber
flere nødder, selvom de er pålagt en kraftig afgift.
Highlights:

 Salget af nødder er gennemsnitligt steget med 4 pct. om året over de
seneste 6 år. Og i 2014 blev der solgt over 3.000 tons nødder.
 Den gennemsnitlige kilopris på nødder var i 2014 på 102 kr.
 Danmark pålægger som det eneste land i verden en afgift på nødder
 Nøddeafgiften genererer årligt et provenu på ca. 190 mio. kr.
Flere og dyrere nødder
Hvert år lander flere nødder i indkøbsvognen, når danskerne går gennem
supermarkedet. I 2014 solgte landets butikker 3.359 ton nødder til en samlet værdi
af 344 millioner kroner. Sidste års salg var dermed den hidtidige største omsætning
på nødder, der år efter år har været stigende.
Udviklingen i salget af nødder i Danmark
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Danskernes køb af nødder er steget. I perioden 2009-2014 er både værdien og
mængden af nødder steget. Salget af nødder er således steget med 22 pct. målt på
mængde og 43 pct. målt på værdi. Den større stigning i værdi set i forhold til
mængde betyder, at den gennemsnitlige kilopris er steget med 17 pct. I 2009 betalte
en dansk forbruger gennemsnitligt 87 kr. for et kilo nødder, mens kiloprisen i 2014
nåede 102 kr. Den stigende kilopris skyldes delvis inflationen, men kan også være
et resultat af, at forbrugerne i stigende grad foretrækker bedre, og dermed dyrere
nødder.

Nødder er en trendy spise
Nødder nævnes ofte som et godt alternativ til at afhjælpe den søde tand, og flere
opfatter nødder som en sund snack. Posen med nødder er et stadigt hyppigere
mellemmåltid eller erstatning for slik til film og lignende. Inspiration fra andre
køkkener end det danske, bevirker at nødder oftere indgår i menuen i de danske
hjem. DTU oplyser, at 62 pct. af den danske befolkning aldrig eller meget sjældent
spiser nødder, mens de 38 pct., der er nøddespisere, gennemsnitligt spiser 14,5
gram dagligt.
Stigende fokus på sundhed og korrekt kost er medvirkende til nøddesalgets
opadgående trend. Indenfor kategorien af snacks og sødestoffer er nødder den
varegruppe, hvor væksten har været størst i de forgangne år. Tilmed placerer
fremskrivningerne af forbruget af snacks og sødestoffer, nødder som den
varegruppe, der har udsigt til den største vækst frem til 2019.
Afgift på nødder selvom de er sunde
DTU Food og sundhedsmyndighederne i Danmark anbefaler dagligt op til 30 gram
nødder i kosten, fordi de indeholder gavnlige fedtsyrer og vitaminer, der har en
påvist positiv sundhedseffekt. Selvom nøddernes gode egenskaber er mange,
pålægges de i Danmark, som det eneste land i verden, en afgift. Siden 1922 har
nødder været afgiftspålagt og i dag fordyres et kilo nødder med op til 35 kr. på
grund af afgiften, afhængigt af om nødderne er med eller uden skal, hakkede osv.
Ifølge SKAT’s punktafgiftsstatistik har afgiften pr. kilo nødder været stigende over en
årrække. Særlig ved årsskiftet til 2010 blev afgiften sat om med 2 til 5 kr. pr kilo for
mange kategorier og afgiftssatserne på nødder er ifølge SKAT sat til at stige
yderlige i de kommende år frem til 2018. I 2012 indbragte provenuet fra
nøddeafgiften 188 mio. kr. til statskassen svarende til 1,7 promille af det offentlige
budget i 2012.
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