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Baggrund

� Ønske om at reducere de administrative og oplevede 
byrder
� Udnytte administrative kilder
� Undgå dobbelt indberetning af oplysninger

� Systematisk gennemgang af brugerevalueringer
� Fokus på bemærkninger om alternative kilder

� Typiske bemærkninger
� ”Oplysningerne findes hos …”
� ”Oplysningerne kan indberettes central af …”
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Landbrugsstatistikker

� Hent oplysninger hos:
� Foderstoffen, Fællesskemaet, NaturErhvervsstyrelsen

(Landbrugs- og fiskeristyrelsen), Landmandsportalen, HA 
ansøgningen, BBR, CHR-registeret …

� Oplysningerne kan indberettes af
� Planteavlskonsulenter, Svineavlskonsulenter, 

Skovdyrkerforeningen, HedeDanmark …
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Industristatistikker

� Hent oplysninger hos:
� Regnskabsstatistikken, Proff, Erhvervsstyrelsen, SKAT, ATP, 

e-Indkomst, Årsopgørelsen, Momsindberetningen, Grønt 
regnskab, …

� Oplysningerne kan indberettes af
� SuperGros, Bookingsystemer, El-selskaber, 

Forsyningsselskaber, XBRL, Revisorer, Lønsystemer …
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Observationer

� Vi indsamler ikke oplysninger flere gange, men nogle 
oplysninger minder meget om hinanden
� Er på et forkert detaljeringsniveau
� Har en forkert frekvens
� Er typisk for sent tilgængelige for korttidsstatistikker
� Vedrører en forkert afgrænsning af virksomheden

� Bemærkninger om alternative kilder
er typisk rettet mod enkelt-felter
� Som vi kun har for en delmængde af stikprøven
� Som skal underopdeles til den pågældende indberetning
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Indsatsområder

� Bedre information
� Vi har hentet de oplysninger vi kan fra andre kilder
� Mulighed for central indberetning

� Mere præudfyldning
� Summerede oplysninger, som skal udspecificeres i forhold til 

den konkrete indberetning
� Detaljerede oplysninger, som vi kun har for

en delmængde af indberetterne
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Andre overvejelser

� Øget anvendelse af centrale aktører
� Det kan udbredes til flere områder, fx indberetter Supergros 

detailhandelsoplysninger for en række butikskæder
� Indberetning af regnskabsoplysninger via Erhvervsstyrelsen 

og revisorer, herunder XBRL

� Tilpasning af dataindsamlinger
� Samling af relaterede undersøgelser i færre 

dataindsamlinger
� Tidsmæssig koordination af relaterede undersøgelser
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Landbrugs- og gartneritællingen

� Spørgsmål om Gårdsplads, stald, væksthus og 
andre bygninger samt Andet areal uden afgrøder, fx 
moser, søer og grusgrave udelades
� Estimeres fra GLR, Ejendomsstamregistret og BBR

� Import og eksport af husdyrgødning og 
Gødningsteknik

� Hentes (måske) fra Gødningsregnskaberne
� Spørgsmålene stilles dog ikke hvert år
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Regnskabsstatistikken

� Revideres med henblik på
� Øget tilpasning til årsregnskaberne
� Øget anvendelse af XBRL data fra Erhvervsstyrelsen
� Anvendelse af saldoopgørelser fra SKAT

� Automatisk erhvervsrapportering
� I samarbejde med Erhvervsstyrelsen

og SKAT
� Anvendelse af bogholderidata
� Mashine learning ved manglende data
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