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1 Indledning
Formålet med statistikken er at belyse størrelsen og værdien af ægproduktionen samt dens
anvendelse. Statistikken om æg har en lang historie, og siden 1900-tallet har det været muligt at
sammenligne tidsserier. Der er sket en forbedring af statistikken i 1932, og siden 1955 er statistikken
udarbejdet på samme grundlag som nu. Siden 1997 har produktionen af æg været opdelt i
produktionsformer.

2 Indhold
Statistikken viser den samlede produktion af æg fordelt på buræg, æg fra frigående høns, skabeæg
og økologiske æg i Danmark, salget til ægpakkerier samt ægproducenternes hjemmeforbrug og salg
direkte til private forbruger, både i kg æg og værdi. Desuden oplyses om produktion af rugeæg.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken omfatter den samlede produktion af æg i Danmark, salget til ægpakkerier samt
ægproducenternes hjemmeforbrug og salg direkte til private forbruger, både i kg æg og værdi.
Desuden oplyses om produktion af rugeæg. Der er oplysninger om såvel mængder og værdier samt
tilhørende priser og noteringer. Bl.a. salgspris ab producent for buræg, æg fra fritgående høns,
skrabeæg og økologiske æg.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Ikke relevant for denne statistik.

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.

2.4 Begreber og definitioner
Buræg: Æg fra burhøns.
Konsumæg: Æg der anvendes til menneskeføde.
Rugeæg: Rugeæg, æg til produktion af kyllinger.
Skrabeæg: Æg fra skrabehøns.
Æg fra fritgående høns: Æg fra fritgående høns.
Økologiske æg: Æg fra økologiske høns.

2.5 Enheder
Total for hele Danmark.
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2.6 Population
Produktion af konsumæg og rugeæg.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Statistikken om æg har en lang historie, og siden 1900-tallet har det været muligt at sammenligne
tidsserier. Der er sket en forbedring af statistikken i 1932, og siden 1955 er statistikken udarbejdet
på samme grundlag som nu. Siden 1997 har produktionen af æg været opdelt i produktionsformer.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Produktionen måles i mio. kg æg og priserne i øre per kg æg.

2.11 Referencetid
Kvartaler og år.

2.12 Hyppighed
Kvartalsvis og årligt.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.
Statistikken falder ind under Rådsforordning 2782/75/EØF og BNI-direktivet.

2.14 Indberetningsbyrde
Der er ingen respondentbyrde, da alle oplysninger er indsamlet fra bestående data.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.
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3 Statistisk behandling
Data indsamles fra register. Data kontrolleres og behandles dernæst i excelregneark, hvorefter data
offentliggøres.

3.1 Kilder
Data kommer fra administrativt registerer fra Ministeret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt
Landbrug & Fødevarer. Alle ægpakkerie er forpligtet til at indberettet kg indvejet æg fordel på type
af æg til Ministeret for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

3.2 Indsamlingshyppighed
Der indsamles data hvert kvartal. Priser indsamles hver måned.

3.3 Indsamlingsmetode
Register oplysninger.

3.4 Datavalidering
Materiale underkastes en kontrol for fejl.

3.5 Databehandling
Under udarbejdelse.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.

4 Relevans
Under udarbejdelse.

4.1 Brugerbehov
Undersøgelsen er af stor interesse for landbrugets organisationer, Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri samt EU. Data anvendes internt i Danmarks Statistik til bl.a. at beregne
mængde- og prisindeks, samt landbrugets bruttofaktorindkomst.

4.2 Brugertilfredshed
Under udarbejdelse.
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4.3 Fuldstændighed af data
Intet at bemærke.

5 Præcision og pålidelighed
Generelt vurderes kvaliteten af statistikken til at være høj, da oplysningerne om mængden af
indvejet æg kommer fra et administrativt registerer. Den største usikkerhed er opgørelsen af det
direkte salg fra producenterne, som er skønnet. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

5.1 Samlet præcision
Generelt vurderes kvaliteten af statistikken til at være høj, dog med enkelte forbehold. For
mængderne af æg solgt til pakkerier er der tale om totalopgørelser på et højt niveau. Salg til direkte
forbrug og eget forbrug er skønsmæssigt fastsat.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Under udarbejdelse.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Under udarbejdelse.
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5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Ikke noget at bemærke.

6 Aktualitet og punktlighed
Der offentliggøres foreløbige tal første gang og derefter endelige tal.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Ingen kommentar.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede.

7 Sammenlignelighed
Der er mulighed for lange tidsserier.

7.1 International sammenlignelighed
Under udarbejdelse.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Der er mulighed for lange tidsserier.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der publiceres banchestatistik af Det Danske Fjerkærraad, som er en del af Landbrug & Fødevarer
(www.danskfjerkrae.dk).

7.4 Intern konsistens
Intet at bemærke.

8 Tilgængelighed
•
•

Statistikbanken: Ægproduktion og produktsformer efter enhed (kvartaler).
Statistikbanken: Ægproduktion og produktsformer efter enhed (år).
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8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Der er ingen særskilt Nyt-udgivlese for denne statistik.

8.5 Publikationer
Produktionen af æg offentliggøres i Nytten Animalsk produktion. Se emnesiden Animalsk
produktion.

8.6 Statistikbanken
•
•

Statistikbanken: Ægproduktion og produktsformer efter enhed (kvartaler).
Statistikbanken: Ægproduktion og produktsformer efter enhed (år).

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata.

8.8 Anden tilgængelighed
Ikke relevant for denne statistik.

8.9 Diskretioneringspolitik
I udarbejdelsen af ægstatistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik
Datafortrolighedspolitik.

8.10 Diskretionering og databehandling
I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik
Datafortrolighedspolitik.
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8.11 Reference til metodedokumenter
Under udarbejdelse.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Fødevareerhverv. Den statistikansvarlige er Mona
Larsen, tlf. 3917 3399, e-mail: mla@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Mona Larsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
mla@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3399

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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