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N
år alverdens bryggerigiganter går på 
jagt efter ny vækst, er det på øllets 
nye kamplads: Specialøl.

Men med kæmpernes indtog risi-
kerer de små mikrobryggerier, der i 

første omgang skabte begejstringen, at blive 
knust under hjulene i den heftige mobilisering 
fra ølgiganterne.

Berlingske Business har talt med en stribe 
danske mikrobryggerier, der samstemmende 
kan fortælle om et dansk marked for specialøl, 
der er blevet markant mere professionelt og 
konkurrencepræget.

»Den tornerosesøvn, som små bryggerier 
har levet i, er slut nu, og vi må vågne op. Nu 
er det rigtig konkurrence. Nu kan man ikke 
bare vokse, uden at der bliver lagt mærke til 
én. Det er blevet mere business,« siger Ernst 
Kristensen, der er direktør for Bryggeriet 
Skands.

»De (mikrobryggerierne, red.) møder nu 
langt mere professionelle modparter, der er 
vant til den kommercielle del. Mikrobrygge-
rier er gode til at brygge øl, men ikke nødven-
digvis det kommercielle,« siger Morten Ims-
gard, der er aktieana ly tiker i Sydbank.

Tore Jørgensen, ejer af Herslev Bryghus og 
samtidig talsmand for foreningen Det Fri Øl, 
beskriver levende, hvordan de danske mikro-
bryggerier de seneste ti til 15 år har skabt en 
helt særlig kultur, som har været præget af in-
novation og samarbejde, og hvor bryggerne i 
branchen har været mere kolleger end kon-
kurrenter.

Virkeligheden har indfundet sig, og i 2017 
blev der lanceret ikke færre end 1.622 specialøl.

»Nu er markedet blevet stort. Nu fylder det 
noget, og nu bliver vi lige pludselig ramt af 
eksklusivaftaler, udelukkelser og »dårlig stil«,« 
forklarer Tore Jørgensen.

De mikrobryggerier, som Berlingske har talt 
med, forklarer, at den helt store forandring er 
kommet i takt med, at særligt Royal Unibrew 
og Carlsberg er rykket massivt ind på marke-
det.

»Det, vi oplever, er, at kunder (barer og re-

Tornerosesøvnen er 
forbi: Mikrobryg er 
blevet big business 

stauranter, red.) siger, at nu er der kommet en 
leverandør, som tilbyder både mikrobryggede 
øl og industriøl – altså en samlet pakke, og nu 
er der ikke plads til jer længere,« siger Tore 
Jørgensen.

Fortællingerne går igen hos Nørrebro Bryg-
hus, Skands, Amager Bryghus, To Øl og bryg-
geriet Skovlyst i Hareskoven. De mister i sti-
gende grad kunder i form af barer eller festi-
valer, der nu vælger totalløsninger hos de sto-
re bryggerier. Det gør de, fordi de store bryg-
gerier både kan tilbyde den almindelige øl, og 
hvad der bliver kategoriseret som specialøl. 
Derudover leverer de store bryggerier fadøls-
anlægget, service og typisk udstyr i form af 
markiser, parasoller, bænke og markeds-
føringsbidag, som kan løbe op i et væsentligt 
beløb.

»De store bryggerier kommer med nogle 
økonomiske muskler, som de kan bruge til at 
presse de små ud af markedet,« siger forman-
den for Danske Ølentusiaster, Hans Peter Jep-
sen.

Han peger også på, at det måske kan se ud, 
som om der er kommet mange fl ere forskel-
lige øl på hylderne i supermarkederne, men 

En massiv mobilisering på specialøl fra øllets giganter 
sender rystelser gennem de danske mikrobrygg erier. 
Et marked, der i høj grad har været præget af små, lokalt 
forankrede brygg erier, er ved at blive forvandlet til et mere 
professionelt og konkurrencepræget et af slagsen. 
De store brygg erier lancerer nye mærker og sætter 
sig tungt på barernes fadølsanlæg og festivalernes ølboder.  

det, man skal være opmærksom på, er, at de 
kommer fra forholdsvis få leverandører.

»Det, der er sket, er, at leverandørgruppen 
er blevet indsnævret hos de supermarkeder, 
der benytter sig af kædeaftalerne,« siger han.

Det kan mærkes på priserne på den øl, som 
sælges i detailhandlen, at de store er rykket 
hårdere ind, vurderer direktør i Nørrebro Bryg-
hus, Henrik Vang.

»I detailhandlen er vi udfordret på pris og 
indtjening. Det er svært for os at øge omsæt-
ningshastigheden til det nye prisniveau, der 
er kommet inden for specialøl,« siger han.

Ud over Carlsberg og Royal Unibrew har ver-
dens største bryggeri, AB InBev, også skruet 
op for blusset i Danmark med en større sats-
ning på mærker som Hoegaarden, Leff e, Bud-
weiser og Corona.

De store søger ny indtjening
For at forstå, hvilke tektoniske plader der i øje-
blikket bevæger sig og ryster de danske mi-
krobryggeriers fundamenet, er det væsentligst 
at se på tallene.

Humlen – for at blive i terminologien – er, 
at de store bryggerier tjener færre penge på 
deres kerneprodukter. Ølsalget i Danmark er 
siden 2012 stagneret på i omegnen af 300 mio. 
liter øl årligt. Prisudviklingen på øl har været 
ugunstig for bryggerierne og befi nder sig i in-
deks 93 i forhold til prisen i 2013. Så de store 
skal fi nde væksten et andet sted. »For ikke at 
tabe til andre kategorier som eksempelvis vin 
har de store bryggerier i fælles fl ok identifi ce-
ret specialølsmarkedet og udvidet deres antal 
af nye produkter markant for at fange mange 
af de forbrugere, som var på vej væk fra ker-
neområdet,« forklarer Morten Imsgard, der er 

Ifølge den amerikanske 
anlysevirksomhed 
ResearchAndMarkets vil 
markedet for specialøl på 
verdensplan vokse med et 
årligt gennemsnit på over 
14 pct. frem mod 2023.

I Danmark har danskerne for 
alvor fået appetit på fadøl. 
I 2017 nåede fadøllets andel af det 
samlede ølsalg op på 13,3 pct. mod 
10,8 pct. tre år tidligere. Væksten 
er ifølge Bryggeriforeningen 
drevet af den succes, som ale, 
hvedeøl, stout og andre specialøl 
har opnået de senere år.

I 2017 investerede Carlsberg 
50 mio. kroner i udvidelse af 
Jacobsen-bryggeriet for at sætte 
en off ensiv i gang på specialøl 
og eksperimentere med flere 
nye varianter.

Royal Unibrew allierede sig i 2016 
med bryggeren Anders Kissmeyer, 
der står i spidsen for bryggeriets 
satsning inden for specialøl. 
Bryggeriet har over de seneste tre 
år lanceret forskellige specialøl-
brands som Luttrup, Schøitz og 
Anders Kissmeyers Anarkist.
Danmark har nu 197 åbne 
bryggerier og kontraktbryggerier, 
som har lanceret øl. I 2017 kom 
30 nye bryggerier og kontrakt-
bryggerier til, mens der blev 
lanceret 1.622 nye øl i 2017.

FAKTA

Specialøl som 
vækstmarked

Den erfarne brygmester 
Anders Kissmeyer 
(tv.) er en central 

person i Royal 
Unibrews 

satsning på 
specialøl. 

Foto: 
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Bryggeriet Skands, der er et mindre 
bryggeri i Brøndbyøster med 
brygmester Kennet Hansen, kan lige 
som flere andre danske 
mikrobryggerier mærke presset 
oppefra. Foto: Anne Bæk

aktieana ly tiker i Sydbank, og som blandt an-
det har fulgt Carlsberg i mange år. Carlsbergs 
topchef, Cees’t Hart, lancerede i 2016 en for-
kromet strategi under navnet Sail22. Et cen-
tralt vækstben i den strategi er at øge salget af 
special- og mikroøl, hvor marginerne pr. liter 
øl er højere. Forbrugerne er nemlig villige til 
at betale langt mere for en specialøl end en 
almindelig øl.

Carlsberg ser stigende prispres
I toppen af markedet hos Carlsberg genkender 
man de mindre bryggeriers billede af, at kon-
kurrencen i Danmark på specialøl er spidset 
til.

»Det er udbud og efterspørgsel, der sætter 
têten i forhold til konkurrencesituationen. Der 
er kommet langt flere udbydere ind på ølmar-
kedet de seneste år. Heriblandt vores nær-
meste konkurrent Royal Unibrew, 
som satser på det her,« siger 
Simon Fibiger, der er Carls-
berg Danmarks ansvar-
lige for salg af øl restau-
ranter og barer.

Han ser ligeledes 
tendenser til et sti-
gende prispres i de-
tailhandlen, og det 
er bekymrende.

»Vi forsøger at 
brygge noget øl, der 
kan bryde højere 
prispunkter. Vi har et 
ansvar for at levere øl, 
som danskerne gerne vil 
betale for. Vi sætter ikke pri-
serne, men det er vigtigt for os, 

at priserne og værdien hænger sam-
men ude i markedet,« siger han.

Carlsberg er kategorileder 
på øl i Danmark og er der-

for underlagt særlige be-
grænsninger i forhold 
til konkurrencelov-
givningen. Carlsberg 
må ikke lave eksklu-
sivaftaler med barer 
og restauranter. Si-
mon Fibiger erken-
der, at Carlsberg fyl-

der mere på fadølsan-
læggene end tidligere.
»Det er klart, at vi har 

fået flere interessante spe-
cialøl end tidligere og kan til-

byde et bredere sortiment. Men 
som det største bryggeri må vi slet ikke 

lave eksklusivaftaler. De lokale bryggerier er 
velkomne og må gerne sætte deres anlæg op 
og sælge deres varer på lige vilkår,« forklarer 
Simon Fibiger.

Royal Unibrews store offensiv
Royal Unibrew allierede sig i 2016 med Dan-
marks måske mest kendte brygger Anders Kis-
smeyer til at stå i spidsen for bryggeriets sats-
ning i specialøl.

»Royal Unibrew er gode til at opsnappe ten-
denser på markedet. Det er de suveræne til. 
Der går nærmest ingen tid, fra at de ser udvik-
lingen, til de har en fuld produktpalette med 
tre til fire nye ølmærker,« siger Morten Ims-
gard.

Royal Unibrew har inden for de seneste år 
etableret Theodor Schiøtz Brewing Company 

i Odense, som omfatter et nyt specialølsbryg-
geri og en brewpub. Det er blevet til en stribe 
nye ølmærker blandt andet i form af Schøitz, 
Lottrup, Kissmeyers Brew og Anarkist-serien.

Carsten Nørland, der er direktør Royal Uni-
brew Nordic, erkender, at konkurrencen er 
blevet skarpere.

»Det siger sig selv, når der er flere og flere, 
der brygger øl, så bliver der en øget konkur-
rence. Når der er et segment for øl af høj kva-
litet og høj værdi, der udgør en stor del af om-
sætningen i nogle kategorier, er det interessant 
for alle. Men jeg synes faktisk, at vi opmuntrer 
til, at der er et godt samarbejde på tværs,« si-
ger han.

Hos Royal Unibrew kan man ikke genkende 
billedet af, at mindre bryggerier bliver udeluk-
ket fra markedet. Han fremhæver derimod 
ånden på det nye bryggeri i Odense, hvor an-
dre bryggere bliver inviteret indenfor til øl-
samarbejder.  I Anarkist-brewpubben serveres 
der desuden øl fra andre bryggerier, tilføjer 
han.

»Det er forbrugerne, der i sidste ende be-
stemmer. De bryggerier, der sælger øl af høj 
kvalitet, og som falder i forbrugernes smag, er 
på sigt også dem, som vil klare sig bedst i kon-
kurrencen,« siger han.

Færre steder at sælge
Bryggeriet Skands er et af de mindre brygge-
rier, der har mærket presset oppefra. Ernst 
Kristensen, der er direktør for bryggeriet, har 
mistet kunder i form af barer og restauranter, 
som fremover kun vil føre bryg fra enten Carls-
berg eller Royal Unibrew.

»Helt generelt bliver adgangen til de natio-
nale salgskanaler mere og mere lukket til i takt 
med, at konkurrencen stiger,« forklarer han.

Bryggeriet Skands har hjemme i Brøndby 
og har derfor tidligere haft mindre aktiviteter 
i forbindelse med Brøndby IFs kampe, men 
den dør er for nylig også blevet smækket i.

»Det er svært at blive sur på dem (de store 
bryggerier, red.). De har bare nogle større 
muskler. De gør, hvad de må og skal i en hård 
konkurrencesituation,« siger han.

Tore Jørgensen er stifter og ejer 
af Herslev Bryghus og 
samtidig talsmand for 
Det Fri Øl. Foto: 
Morten Germund

Ernst Kristensen er 
direktør for Bryggeriet 

Skands i Brøndbyøster.  
Foto: Anne Bæk
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Specialøl i vækst
Andel af det samlede ølsalg i 
Danmark i pct.
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