Oplysninger om landbrug fordelt efter kystoplandsområde - dokumentationsnotat
Landbrugs- og
gartneritællingen 2020

Tallene om bedrifter, afgrøder og husdyr kommer fra landbrugs- og gartneritællingen 2020, som blev gennemført som en totaltælling med deltagelse af alle bedrifter i Danmark med landbrug og gartneri. Landstotalerne i tabellen er identiske med de tal, man kan finde i statistikbanken, fx 33.148 bedrifter i tabellen
BDF11. Fordelingen på kystvandopland er derimod ny, og kan ikke genfindes andre steder.

Afgrænsning

Landbrugs- og gartneritællingen omfatter almindeligvis kun bedrifter med
mindst 5,0 ha dyrket areal. Bedrifter under 5,0 ha indgår dog også, hvis de har et
vist husdyrhold eller dyrker afgrøder med højt økonomisk udbytte pr. ha, enten i
væksthus eller på friland. Fx har bedrifter med mink og fjerkræ ofte slet ikke
marker.

Afgrøder

Husdyr

Afgrøderne angives i ha, som landmanden dyrker. Kilden er almindeligvis Landbrugsstyrelsens oplysninger om landmændenes ansøgninger om arealstøtte, og
ikke spørgsmål på spørgeskemaet.
Husdyr angives som antal dyr på én bestemt dag i året, tællingsdagen. Ved 2020tællingen er 19. juni tællingsdagen. Dyrenhederne er beregnet af Danmarks Statistik ved anvendelse af nedenstående koefficienter:
Omregning til dyreenheder
Dyr
Kalve
Kvier og tyre 1-2 år
Malkekøer
Kvier >= 2 år
Tyre, >= 2 år
Ammekøer
Pattegrise
Søer
Andre svin
Får og geder
Heste
Slagtekyllinger
Høner
Andre fjerkræ
Mink

Sammenlægning af
områder

Koefficient
0,4
0,7
1,0
0,8
1,0
0,8
0,027
0,5
0,3
0,1
0,4
0,007
0,014
0,003
0,023

Tre områder har så beskeden landbrugsaktivitet, at det af diskretionshensyn har
været har været nødvendigt at lægge dem sammen med et naboområde, se tabellen nedenfor:

Områder lagt sammen med et naboområde
Vises ikke selvstændigt
112000080
115000029
115000032

Fordeling af bedrifter på
kystoplandsområder

Lægges sammen med
113000046
115000045
114000047

Til hver enkelt bedrift findes adresseoplysninger. Ud fra oplysninger i DAR (Danmarks Adresseregister) er der til hver adresse blevet tilføjet X,Y-koordinater. Oplysninger om udstrækningen af kystvandoplande og grænserne imellem disse er
hentet fra Miljøstyrelsens MiljøGIS. Det er de kystvandoplande som er gældende
for vandplanerne 2015-2020, de er samtidig de seneste offentliggjorte kystvandoplande. V.hj.a. koordinaterne er det muligt at fastslå i hvilket kystvandopland
de enkelte bedrifter er beliggende.
I de tilfælde hvor adresse- eller koordinatoplysninger er mangelfulde er placeringen sket ud fra et skøn. Dette lader sig gøre, da der stort set altid findes oplysning om bedrifternes kommunale forhold. Dette gælder for ca. 2,3 % af samtlige
bedrifter.
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