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1 Indledning
Formålet med statistikken er at belyse pelsdyrproduktionen i Danmark, herunder produktionen af
skind af mink, chinchilla og ræve. Statistikken er udarbejdet siden 1990 og er sammenlignelig i hele
perioden. Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

2 Indhold
Statistikken er en årlig opgørelse af antal producerede skind af mink, chinchilla og ræve, deres
gennemsnitlige pris, samt den totale salgsværdi af pelsdyrproduktionen i mio. kr. Indsamlingen af
data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken er en årlig opgørelse af den danske produktion af skind af pelsdyr på danske
pelsdyrfarme. Statistikken viser produktionen af skind og indtil 2018 gennemsnitspris for skind
samt salgsværdien af skind i alt, fra mink, ræve og chinchilla. Prisen på skindene er den
gennemsnitlige auktionspris (hammerslagspris) minus farmernes salgsafgift. Alle skind i Danmark
handles på Kopenhagen Fur. På Kopenhagen Furs hjemmeside kan læses mere om produktionen af
pelsdyrskind i Danmark.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Produktionen af skind fra pelsdyr inddeles i følgende grupper: Mink, chinchilla og ræve. Antallet af
mink er langt den større gruppe. Mens antal ræve er ubetydeligt i dag. Tidligere var der en lille
produktion af ilder.

2.3 Sektordækning
Landbrugssektoren.

2.4 Begreber og definitioner
Avlsdyrtælling: Hvert år i marts skal alle medlemmer af Kopenhagen Fur indberette antallet af
avlshunner (tæver) som er indsat i avl, både samlet antal og antal pr. farvetype. Disse oplysningen
offentliggøres hvert år i fagblandet Dansk Pelsdyravl. Stort set alle pelsdyravler er medlem af
Kopenhagen Fur.
Kobenhagen Fur: Kopenhagen Fur er en andelsforening, som er ejet af Dansk Pelsdyravlerforenings
medlemmer. Kopenhagen Fur er en fællesbetegnelse for både andelsforeningen Dansk
Pelsdyravlerforening og auktionhuset i Glostup, hvor medlemmernes skind bliver solgt.
Pelsdyr: Pelsdyr er defineret som pelsdyr opdrættet på danske pelsdyrgårde. Pelsdyr er mink,
chinchilla, ræve og andre pelsdyr herunder ilder.
Pelsdyrproduktion: Pelsdyrproduktion er produktionen af skind på danske pelsdyrgårde, hvor mink,
chinchille, ræve eller andre pelsdyr er opdrættet med henblik på at de aflives og deres skind
anvendes til produktion af skind.
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2.5 Enheder




Antallet af skind produceret i 1.000 stk.
Gennemsnitsprisen på skind i kr.
Værdien af den totale skindproduktion i tusind kr.

2.6 Population
Alle pelsdyr producerede i Danmark.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker tidsperioden fra 1990 og frem i statistikbanken. Ældre tidsserier kan findes i
publikationen Landbrugsstatistik.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Måleenheden er antal skind i 1.000 stk. Gennemsnitsprisen er i kr. og salgsværdien er mio. kr.

2.11 Referencetid
Produktionsoplysningerne dækker kalenderåret. Skind som er produceret i et år, sælges normalt fra
januar til september i det efterfølgende år.

2.12 Hyppighed
Årligt.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

2.14 Indberetningsbyrde
Oplysningerne er indsamles via eksisterende administrative registre. Der er derfor ingen direkte
indberetningsbyrde i forbindelse med denne statistik.
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2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden for animalsk produktion eller fås ved henvendelse til
Danmarks Statistik. Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

3 Statistisk behandling
Data til denne statistik indsamles både årligt og 5 gange årligt fra register oplysninger fra
Kopenhagen Fur.

3.1 Kilder
Registeroplysning fra Kopenhagen Fur. Det er primært oplysninger fra pelsdyraktionerne og fra den
årlige Avlsdyrtælling, som er Kopenhagen Furs opgørelse over alle pelsdyrfarmes antal avlsdyr.

3.2 Indsamlingshyppighed
Der indsamles data lige efter hver auktion i Kopenhagen Fur. Der afholdes fem auktioner hvert
salgssæson, som strækker sig fra januar, hvor skindene er nypelsede i december, til september, hvor
de sidste skind sælges. Dvs. de endelige data vedrørende produktionen for fx 2017 indsamles i 2018.
Oplysningerne fra Pelsdyravlstællingen modtages årlig.

3.3 Indsamlingsmetode
Data fra administrative registre sendes til Danmarks Statistik.

3.4 Datavalidering
De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

3.5 Databehandling
Data indsamles fra register. Der er ingen opregning eller imputering af data.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.

4 Relevans
Statistikken over pelsdyrproduktion er af stor interesse for landbrugets organisationer, Miljø- og
Fødevareministeriet samt EU. Statistikkens grunddata og resultater andvendes også på andre
statistikområder i Danmarks Statistik, bl.a. til at beregne mængde- og prisindeks, samt Landbrugets
bruttofaktorindkomst, som indgår i Nationalregnskabet. Der er ikke lavet nogen undersøgelse af
brugernes tilfredshed, men hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken.
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4.1 Brugerbehov
Statistikken over pelsdyrproduktion er af stor interesse for landbrugets organisationer, Miljø- og
Fødevareministeriet samt EU. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre
statistikområder i Danmarks Statistik, bl.a. til at beregne mængde- og prisindeks, samt Landbrugets
bruttofaktorindkomst, som indgår i Nationalregnskabet.

4.2 Brugertilfredshed
Statistikken kan diskuteres på møder i Brugerudvalget for fødevarestatistik. Brugerudvalget består
af de centrale brugere af statistikken med repræsentanter fra landbrugets og fiskeriets
organisationer, Fødevareministeriet og forskningsinstitutioner. Hovedindtrykket er, at de fleste
brugere er tilfredse med statistikken.

4.3 Fuldstændighed af data
Data offentliggøres for den totale produktion i Danmark. Dele af statistikken indgår i den
økonomiske statistik for landbruget.

5 Præcision og pålidelighed
Grundlaget for data er Auktionerne hos Kopenhagen Fur, det eneste sted i Danmark, hvor der
handles pelsdyrskind. Der er udelukkende tale om registeranvendelser.

5.1 Samlet præcision
Dansk Pelsdyravlerforening repræsenterer langt hovedparten af de danske pelsdyravlere,
formentligt næsten 100 pct. Det antages, at alle medlemmer af Pelsdyravlerforeningen sælger deres
skind via Kopenhagen Fur samt alle skind sælges indenfor et år efter pelsning. Derfor kan der være
en lille usikkerhed i data, hvis der er skind fra tidligere sæsoner, som sælges på auktionerne.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Dansk Pelsdyravlerforening repræsenterer langt hovedparten af de danske pelsdyravlere,
formentligt næsten 100 pct. Det antages, at alle medlemmer af Pelsdyravlerforeningen sælger deres
skind via Kopenhagen Fur samt alle skind sælges indenfor et år efter pelsning. Derfor kan der være
en lille usikkerhed i data, hvis der er skind fra tidligere sæsoner, som sælges på auktionerne.

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.
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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
Oplysningerne er pålidelige, da kvaliteten af registerdata er høj, da de kommer fra centrale register i
Kopenhagen Fur.

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
For produktionsoplysningerne kan der være betydelige forskelle, idet værdien af produktionen først
kan endeligt beregnes året efter produktionen. Pelsdyrene bliver pelset i slutningen af året, men
skindene sælges først på auktioner det efterfølgende år.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken offentliggøres ca. 5 måneder efter reference periodens afslutning. Statistikken
offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Data udkommer ca. 5 måneder efter referenceåret er slut.

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

7 Sammenlignelighed
Statistikken er udarbejdet uden databrud siden 1990 og er derfor sammenlignelig i hele perioden.
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7.1 International sammenlignelighed
Der er ingen EU forordning på området, men der kan findes lignende statistikker i andre lande.
Kopenhagen Fur offentliggøre statistik over minkproduktion og priser på skind i Danmark og andre
lande tilbage til 1947: [Kopenhagen Fur]{http://www.kopenhagenfur.com/da/minkavl/historiskdata.aspx}.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Statistikken er fuldt ud sammenlignelig fra 1990 og fremefter. Siden 2018 har data om prisen på
pelsdyrskind været fortroligt.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der kan findes data vedr. pelsdyr og pelsdyr produktion, i følgende tabeller i statistikbanken:
PELS1: Produktion af pelsdyr efter dyreart og enhed
PELS11: Bedrifter med pelsdyr efter bedriftsoplysninger og besætningsstørrelse
PELS22: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger
PELS33: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger
PELS44: Bedrifter med ræve og chinchillaer efter enhed og besætningsstørrelse
PELS55: Bedrifter med pelsdyr efter arealstørrelse og bedriftsoplysninger
JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput,
kvartilgruppe og regnskabsposter
JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk,
kvartilgruppe og regnskabsposter
JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og
regnskabsposter
JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og
regnskabsposter
REGNPRO2: Dækningsbidrag og nettooverskud efter regnskabsposter for husdyr og
produktionsgrene
JORD100: Regnskabsstatistik i 100 år efter bedriftstype, enhed og regnskabsposter

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.
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8 Tilgængelighed
Årlig statistik om produktion af pelsdyr, offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk
produktion, i tabellen PELS6.

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. 08:00 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 udgives ingen særskilt Nyt fra Danmarks Statististik for denne statistik.

8.5 Publikationer
Se emnesiderne Priser og prisindeks for jordbrug og Jordbrugets økonomi
Årlige data findes i Statistisk Tiårsoversigt

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion i følgende tabel:



PELS6: Produktion af pelsdyr efter dyreart, enhed og tid

Derudover kan findes data vedr. pelsdyr og pelsdyr produktion, i følgende tabeller i statistikbanken:
- PELS11: Bedrifter med pelsdyr efter bedriftsoplysninger og besætningsstørrelse - PELS22:
Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger - PELS33: Bedrifter med pelsdyr efter
område og bedriftsoplysninger - PELS44: Bedrifter med ræve og chinchillaer efter enhed og
besætningsstørrelse - PELS55: Bedrifter med pelsdyr efter arealstørrelse og bedriftsoplysninger



ANI3: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter varegruppe og
indekstype

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ikke adgang til mere deltaljeret data.
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8.8 Anden tilgængelighed
Ikke relevant for denne statistik.

8.9 Diskretioneringspolitik
I udarbejdelsen af produktion af pelsdyr følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

8.10 Diskretionering og databehandling
I udarbejdelsen af Pelsdyrproduktion følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik
Datafortrolighedspolitik. Dette betyder, at der fra 2018 ikke offentliggøres priser på skind solgt på
auktionerne hos Kopenhagen Fur, da de som det eneste auktionshus i Danmark ikke ønsker ikke at
få dem offentliggjort og dermed kan Danmarks Statistik ikke offentliggøre disse.

8.11 Reference til metodedokumenter
Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret 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. 39 17 33 99, 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
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9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
mla@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 33 99

9.8 Faxnummer
39 17 39 99

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

10 / 10

