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a) Omlægning af prisstatistik 
b) Projekt vedrørende regnskabsstatistik for fiskeri 
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6. Erfaringer med og fremtid for ressourceområdestatistik, Fødevareministe-

riet 
7. Eventuelt 
 
 
Formanden bød velkommen til udvalgets medlemmer, især til Mette Hjort 
Mikkelsen og Carsten Nissen, som var med for første gang.  
 
Danmarks Statistik havde følgende meddelelser: 
 
Den nye rigsstatistiker Jørgen Elmeskov er tiltrådt 1. oktober i år. 
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Indledende  
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Peter Vig Jensen er 1. januar 2013 tiltrådt som chef for Danmarks Statistiks 
kontor for fødevareerhverv, og har afløst Kristian Hjulsager. 
 
Formanden takkede for ”Fakta om erhvervet 2013” udgivet af Landbrug og 
Fødevarer. 
 
Karsten Larsen omtalte hugsttællingen 2012, som er blevet udvidet med sær-
lige spørgsmål om skovbrugets økonomi, tilknytning til erhvervet og uddan-
nelse. Denne udvidede del af tællingen er gennemført i samarbejde med Skov 
og Landskab, som siden vil få overdraget tællingen i anonym form via Dan-
marks Statistiks forskerordning. 
 
Den næste forordningsbestemte landbrugs- og gartneritælling finder sted i 
2016. Eurostat og medlemslandene arbejder på en liste over tællingsvariable, 
hvor Danmarks Statistik håber på begrænsninger i spørgeskemaet. Der bliver 
ikke tale om en totaltælling, men dog en stor stikprøve. 
 
Danmarks Statistiks arbejdsplan vil snart blive sendt til høring blandt udval-
gets medlemmer. 
 
I 2015 bliver det obligatorisk for alle virksomheder at indberette digitalt til 
Danmarks Statistik; overgang til obligatorisk digital indberetning sker grad-
vist. 
 
Henrik Bolding Pedersen fortalte, at der i oktober i år var tre eksperter fra 
Generaldirektoratet for Landbrug i København for at se, hvordan Danmark 
indsamler og bearbejder data til den fælles europæiske regnskabsdatabase, 
FADN. Blandt andet diskuteres den danske Selection Plan, hvor økologiske 
landbrug og gartnerier overrepræsenteres af hensyn til national statistik. Ek-
sperterne fra Kommissionen undrede sig over dårlige resultater fra specielt 
slagtekalveproduktion i Danmark, hvilket blev verificeret. Kommissionen 
kører test på de enkeltregnskaber Danmarks Statistik sender. En række udfald 
bliver gennemgået hvert år. Pelsdyr er et stigende problem, idet pelsdyr i Eu-
rostat/FADN ikke betragtes som landbrug. Danmarks Statistik gjorde op-
mærksom på den særlige danske situation, hvor pelsdyr efterhånden udgør 
11-12 pct. eller 1/3 af svineproduktionen i værdi. 
 
Referatet fra sidste møde august 2012 blev godkendt uden bemærkninger.  
 
Mads Dissing fortalte om Danmarks Statistiks arbejde med samordning af 
prisstatistik for landbrugsprodukter. Arbejdet er blandt andet mundet ud i en 
ny prispublikation, som udkom i år, samt en række nye statistikbanktabeller. 
 
Johnny Andersen påpegede, at der ikke er konsistens mellem prisstatistikken 
og statistikken for landbrugets bruttofaktorindkomst. Det gælder både aktuel-
le og ældre tal tilbage til 1990. Det kan især være kritisk ved studier af udvik-
lingen i landbrugets produktivitet. Carsten Nissen bakkede op om dette syns-
punkt.  
 
Peter Vig Jensen medgav, at disse inkonsistenser findes, men Danmarks Stati-
stik prioriterer at belyse udviklingen fra 2010 og fremefter. 
 
Henrik Bolding Pedersen fortalte om projektet vedrørende regnskabsstatistik 
for fiskeri. Projektet er gennemført med støtte fra den Europæiske Fiskerifond 
til at udvikle et bedre økonomisk analysegrundlag for dansk fiskeri. Projekt-
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deltagere er Danmarks Fiskeriforening, Institut for Fødevare- og Ressource-
økonomi og Danmarks Statistik. IT-systemet er sat i drift i forbindelse med 
dette års arbejde med fiskeristatistikken.  
  
I projektkredsen, med tilføjelse af NERV, har der, bl.a. på møder i november 
2012 og april 2013, fortsat været arbejdet med at skaffe flere frivillige tilsagn 
om aflevering af regnskaber. Der har været en artikel i Fiskeritidende, og Fi-
skeriforeningen har overfor deres medlemmer arbejdet med en must-have 
liste over store fartøjer med SFV over 5 mio. kr. som Disse anses som nødven-
dige for statistikken. Det har givet en del tilsagn, men der er også enkelte far-
tøjer, der ikke ønsker at deltage. 
 
Populationen er opdelt i 11 grupper efter SFV og i 2012-stikprøven er det 
lykkedes at få en dækning i de 3 største grupper på 85, 100 og 85 pct. Tanken 
er at fortsætte samarbejdet om tilsagn i 2014. 
 
Deltagelse i statistikken er frivillig for fiskeren og regnskab indberettes af re-
visor. Det har været overvejet at gøre det obligatorisk for fiskeren at stille 
regnskab til rådighed, hvilket vil kræve en ændring i bekendtgørelsen vedr. 
Fiskerilovens paragraf 112, og det vanskeliggøres af, at det er fiskeren der kan 
blive pligtig, ikke revisoren.  
 
Jesper Levring Andersen indskød, at IFRO vil lave noget deskriptiv analyse i 
et casestudium på det datagrundlag der er for 2012, fx regionale analyser. 
 
Karsten Larsen fortalte om landbrugs- og gartneritællingen 2012. Danmarks 
Statistik har spurgt landmændene, om de har gårdbutikker (eller stalddørs-
salg) ved simple ja/nej spørgsmål. 8 pct. af alle landmænd har gårdbutikker, 
mens det er 25 pct. af de økologiske landmænd. 
 
Arne Oksen vurderede, at tallene ser sandsynlige ud. På spørgsmål fra Svend 
Friis Bak medgav Karsten Larsen, at der kan være et element af subjektivitet i 
landmændenes svar. Hvis salg af produkter direkte til forbrugerne kun har et 
meget beskedent omfang, vil en landmand så svare ja? Sandsynligvis ikke 
alle. 
 
Peter Vig Jensen fortalte, at Danmarks Statistik har udgivet det årlige hæfte 
”Landbrug” for sidste gang. Begrundelsen er først og fremmest, at statistikken 
er tilgængelig i statistikbanken. Danmarks Statistik vil dog fremover udgive 
en temapublikation med udvalgte emner om landbrug. Det ventes at blive en 
e-bog på 30-40 sider. 
 
Denne publikation, som skal udkomme hvert år, vil i første omgang kun om-
handle landbruget, og ikke andre primære erhverv eller følgeerhvervene. 
Danmarks Statistik er dog åben over for ideér til temaer. 
 
Mette Hjort Mikkelsen bemærkede, at der faktisk er ting, som ikke findes i 
statistikbanken eller måske er svært tilgængelige. Arne Oksen var enig i denne 
vurdering. 
 
Formanden medgav, at der ligger en væsentlig opgave i at formidle tallene, og 
fortælle brugerne, hvilke statistikker, der rent faktisk er til rådighed for of-
fentligheden.  
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Peter Vig Jensen fortalte om Danmarks Statistiks planer for nye tiltag vedrø-
rende statistik om økologi, og fremhævde disse temaer: 
 
Økologisk food service, økologisk varestatistik, prisstatistik, udenrigshandel 
med økologiske – oprindelsesland. 
 
Specielt vedrørende prisstatistik vil det være interessant med en sammenlig-
ning af priserne for økologiske og konventionelle produkter. 
 
Svend Friis Bak fortalte, at organisationen ”Landbrug og Fødevarer” omfatter 
både landbruget og fødevareindustrien. 
 
Disse aktiviteter under ét fødevareklyngen har stor betydning for samfunds-
økonomien, og bidrager fx med en eksport på 148 mia. kroner og 183.000 
arbejdspladser. Det er dog vanskeligt at finde en præcis afgræsning. Landbru-
get har forgreninger ud til både industri- og serviceerhverv. 
 
Svend Friis Bak fremhævede, at Landbrug og Fødevarer er flittige brugere af 
Danmarks Statistiks tal. Det er derfor vigtigt, at tallene er af høj kvalitet, og at 
der er tal både tilbage i tiden og nye tal. International sammenlignelighed er 
også et vigtigt tema. Endelig er det af stor betydning, at indberetningerne til 
de statistiske tællinger bliver så enkel som mulig. Hvis tallene er aktuelle og af 
høj kvalitet, så kan en vis indberetningsbyrde så meget desto nemmere ret-
færdiggøres. 
 
Peter Vig Jensen fortalte om ressourceområdestatistikken, hvor man sam-
menfatter virksomhederne i sammenhængende områder, fx fødevarer. Stati-
stikken vil blive opdateret en sidste gang med tal for 2011 og 2012, men vil 
herefter kun blive opdateret på servicevilkår. 
 
Carsten Nissen bemærkede, at Fødevareministeriet er tilfreds med statistik-
ken, men der er på den anden side ikke behov for nyudvikling på området. 
 
Formanden fortalte, at næste møde bør finde sted inden sommerferien.  
 
Mette Hjort Mikkelsen spurgte til landbrugets rådighed over miljøteknologi. 
Det er svært at finde den slags oplysninger. Svend Friis Bak lovede at finde en 
kontaktperson. Karsten Larsen bemærkede, at Danmarks Statistik kunne 
medtage den slags temaer ved landbrugs- og gartneritællingen 2014, hvis det 
kan blive i form af nemme ja/nej spørgsmål. 
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