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Indledende

Formanden bød velkommen til det nye brugerudvalg. I forhold til det tidligere rådgivende udvalg er området for udvalget udvidet til også at omfatte
fiskeristatistik.

Ad 1)

Formanden fremhævede, at brugerudvalget i første række er knyttet til kontoret for Fødevareerhverv. Der er i dette kontor sket en ændring, hvor kontorchef Vøgg Løwe Nielsen træder tilbage, men dog fortsætter sit arbejde i kontoret, mens der er udnævnt en ny chefkonsulent, Henrik Bolding Pedersen.
Ud over dette omtalte formanden, at Danmarks Statistik havde været nødsaget til at foretage nogle begrænsninger i statistikproduktionen for 2011. Det
drejede sig om nedlæggelse af visse miljøstatistikker, fx husdyrtætheden,
samt at stikprøven til landbrugs- og gartneritællingen 2011 skal optimeres og
for 2011 maksimalt vil omfatte 15.000 bedrifter.
Kristian Hjulsager fortalte om et samarbejde mellem FOI og Danmarks Statistik vedrørende belysning af produktivitetsudviklingen i landbruget. Arbejdet
er foranlediget af en drøftelse mellem FOI og Det Økonomiske Råd.
Vøgg Løwe Nielsen fortsatte med at sige, at Danmarks Statistik meget snart
forventes at indgå en aftale med Videncentret for Landbrug om det videre
samarbejde om udarbejdelse og formidling af statistik.

Ad 2)

Formanden gjorde rede for brugerudvalgets opgaver og idégrundlag. Udvalget er nedsat af Danmarks Statistiks styrelse, og knytter an til Strategi 2015,
som vægter samarbejde med brugerne meget højt. Der er tale om et bredere
udvalg end det gamle rådgivende udvalg, og det er hensigten, at der skal være
en aktiv dialog mellem udvalget og Danmarks Statistik mhp. at øge kvaliteten
af statistikindberetninger. Arbejdsformen i udvalget vil dels være generelle
møder – som det foreliggende – dels seminarer mv. om konkret afgrænsede
statistikemner; fx nuværende og fremtidig fiskeristatistik.
Ud over dette kan udvalget høres om særlige statistikker mv. Et eksempel er
Danmarks Statistiks arbejdsplan, der fremover sendes i høring hos brugerudvalgenes medlemmer, men ikke drøftes generelt på møderne. Formanden
opfordrede i denne forbindelse alle til at give deres mening til kende. Kommentarer fra brugerudvalgene og Danmarks Statistiks svar bliver lagt på
hjemmesiden.

Ad 3)

To af udvalgets medlemsorganisationer fortalte om deres brug og behov for
statistik i deres arbejde, nemlig Videncentret for Landbrug og FOI.
Arne Oksen indledte med at sige, at Videncentret for Landbrug samarbejder
med Danmarks Statistik om landbrugsregnskaber. Videncentret for Landbrug
anvender databasen med regnskaber for landbrug til analyser. Der er fx tale
om forløbsanalyser, hvor landbrugsbedrifter undersøges over tid. Arne Oksen
fortalte endvidere om den benchmarking, hvor en landmand kan få oplyst
visse gennemsnitstal for bedrifter sammenlignelige med hans egen bedrift.
Det kunne være gennemsnitlig udgift til pesticider for en bestemt slags landbrug i en given region. Der er hos landmændene en betydelig interesse for
dette.
Yderligere omtalte Arne Oksen arbejdet med etablering af det halvårlige
konjunkturbarometer for landbruget. Et initiativ, der har været efterspurgt i
erhvervet.
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Med henblik på Videncentrets anvendelse af data fremhævede han endvidere,
at Statistikbanken er et uhyre vigtigt redskab. Han pegede på et område, hvor
man godt kunne tænke sig mere statistik, nemlig på finansområdet.
Formanden takkede for indlægget og vil gerne drøfte systemet med benchmarking nærmere. Samtidig spurgte han til mulighederne for et eventuelt
samarbejde om konjunkturbarometret.
Johnny M. Andersen indledte med at sige, at FOI er storforbrugere af statistik,
og også generelt er meget tilfreds med Danmarks Statistiks produkter. Ikke
desto mindre har FOI en række ønsker til forbedringer.
Især bør BFI-opgørelsen for landbrug være noget mere omfattende i den detaljerede specifikation af varer, og FOI ser gerne en opdeling i økologiske og
konventionelle produkter. Et andet eksempel er en opdeling af majs i kolbemajs og majs til ensilage. Endvidere fandt Johnny M. Andersen det relevant at
udvide BFI-opgørelsen til Nettooverskud af produktion og blandet indkomst.
For pris- og mængdeindeks gælder, at der bør være lige så mange indeks, som
der er kategorier i BFI-opgørelsen. Og endelig er det ønskeligt at have en konsistent tidsrække inkl. indeks fra og med 1990.
Han bemærkede, at en BFI-opgørelse efter NUTS2-regioner næppe er særlig
interessant for brugerne. Det ville være betydeligt mere interessant med en
opdeling efter økologisk og konventionel drift eller måske efter sektorer inden for landbrug.
Johnny M. Andersen fandt det stærkt kritisabelt, at Danmarks Statistik har
skåret ned på miljøstatistikken. I betragtning af befolkningens vægtning af
miljøet er det forbavsende, at Danmarks Statistik tillægger det så lille en prioritet. Væsentligheden er især stor på landbrugs-miljø området, idet både
landbruget og det øvrige samfund anvender betydelige ressourcer på at forbedre natur- og miljøforholdene. Det er derfor relevant at vide, om tiltagene
har en effekt. Som mindstemål bør Danmarks Statistik derfor belyse effekterne i Statistikbanken; eventuelt baseret på opgørelser fra Danmarks Miljøundersøgelser eller Miljøstyrelsen.
Henning Otte Hansen efterlyste bl.a., at data for "Nærings- og nydelsmiddelindustrien" i højere grad fordeles på hhv. ”Fødevarer og nydelsesmidler”. Desuden var der et ønske om bedre statistik om fødevareforskningen. Derudover
var der opbakning til, at arbejdet med ressourceområdestatistikken for fødevaresektoren genoptages. Endeligt var der opbakning til en konsolideret og
udbygget regnskabsstatistik for hele fødevaresektoren, så den også dækker de
sektorer, der forarbejder og distribuerer fødevarer
Jesper Levring Andersen fra FOI efterlyste forøget fokus på værdisætningen af
immaterielle aktiver for det primære fiskeri, tilknytning af mere detaljerede
oplysninger for fiskerfartøjer dækket af regnskabsstatistikken for fiskeri (fx
område og måned), værdikæden fra produktion til endeligt forbrug, og mere
detaljerede tal for forbrug af råvarer. Dertil er der et ønske om sammenkædning af miljøindikatorer med regnskabsstatistikken for akvakultur.
Formanden noterede sig de fremsatte synspunkter, og Danmarks Statistik vil
inddrage det i de videre overvejelser. Med hensyn til bortfald af miljøstatistik
bemærkede han, at Danmarks Statistik er i en vanskelig prioriteringsproces,
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og er nødt til at fokusere på de få opgaver, der ikke er bundet af national eller
EU-lovgivning.
Kristian Hjulsager bemærkede, at der indgår nogle miljøspørgsmål i de
forordningsbestemte landbrugstællinger, samt at der i EU arbejdes med disse
emneområder.
Ad 4)

Kristian Hjulsager fortalte om tællinger foranlediget af nye eller ændrede
retsakter vedrørende landbrugsstatistik:
Om vegetabilsk produktion gælder, at Danmarks Statistik opfylder EU-kravene ved periodiske tællinger til at belyse produktionen af fx frugt og bær og
beregninger i år uden tællinger. Et eksempel er tælling for frugtplantager,
som Danmarks Statistik gennemfører hvert 5. år. Et andet eksempel er den
næste væksthustælling i 2012. Tallene skal beregnes på NUTS2-niveau.
Om landbrugs- og gartneritællingerne gælder, at tællingen i 2013 gennemføres med uændrede EU-krav i forhold til 2010, mens variabellisten ligger åben
ved den næste forordningsbestemte tælling i 2016.
Statistik for ressourceområder er et emne omgærdet af stor interesse, hvor
Danmarks Statistik har publiceret data i 2010. Der er dog endnu ikke truffet
beslutning om at prioritere dette emne i forhold til fødevarestatistikken.
Vøgg Løwe Nielsen omtalte, at produktionsgrenstatistikken er genoptaget
efter en pause på nogle år og nævnte kort, at regnskabsstatistikken for de
primære erhverv omfatter landbrug, gartneri og fiskeri, men ikke skovbrug og
maskinstationer.
Karsten Larsen fortalte om tællingen om produktionsmetoder, som skal gennemføres i 2011 som en stikprøvetælling, hvor den mere traditionelle landbrugs- og gartneritælling finder sted i 2010 som en totaltælling. Stikprøven i
2011 skal være på op til 15.000 bedrifter. I forbindelse med udtagelse af stikprøven vil denne blive optimeret for at sikre størst mulig statistisk sikkerhed.
Karsten Larsen fremlagde et udkast til skemaet og fremhævede, at tællingen
ligger fast ud fra EU-krav. Danmarks Statistik kan ikke prioritere nye ønsker.
Udvalget anmodes om at komme med forslag til bedre formuleringer eller
påpege forhold, som slet ikke findes i Danmark. Sidstnævnte ting kan man
fjerne fra skemaet.
Johnny M. Andersen havde et forslag til det sidstnævnte. Stengærder opført
inden for de seneste tre år findes med garanti ikke i Danmark. Endvidere skal
visse formuleringer ændres hist og her, fx skal ”naturgødning” udskiftes med
”husdyrgødning”. Endelig bør oplysninger om stalde kunne hentes i CHR eller
hos Plantedirektoratet.
Karsten Larsen svarede, at Danmarks Statistik gerne fjerner spørgsmål fra
skemaet, hvis man kan få de samme informationer fra administrative registre.
Imidlertid må Danmarks Statistik have sikkerhed for, at oplysningerne rent
faktisk kan tilvejebringes. Henriette Hossy lovede at undersøge sagen. Arne
Oksen lovede også at sende kommentarer vedrørende formuleringer af
spørgsmålene.
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Ad 5)

Formanden takkede for de mange interessante indlæg. Næste møde ventes at
finde sted i maj 2011.

Ad 6)

Der var intet under Eventuelt.
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