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,QGOHGQLQJ
Dette papir dokumenterer konstruktionen af en historisk databank til landbrugsmodellen
LADA til ADAM. LADA beskriver produktion og faktorforbrug i 5 driftsgrene i
landbruget: vegetabilsk, kvæg, svin, fjerkræ og øvrigt landbrug. Aggregeret svarer de
fem driftsgrene til landbrugserhvervet i ADAM. Databanken opstilles på baggrund af
Landbrugsstatistikken (LS), Nationalregnskabet (NR) og ADAMs databank fra
Danmarks Statistik (DS) og på baggrund af een driftsgrensspecifik io-tabel fra Statens
Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI).
En væsentlig anvendelse af LADA vil være at koble fremskrivninger og økonomisk
politiske analyser foretaget på SJFIs driftsgrensspecifikke landbrugsmodel, ESMERALDA1, sammen med ADAM. Sammenkoblingen foretages ved at fremskrive
LADAs tidsserier med vækstraterne fra ESMERALDA kørslerne. I konstruktionen af
LADAs tidsserier er det derfor vigtigt, at driftsgrenene defineres sådan, at der ved at
aggregere produktion og faktorforbrug i ESMERALDAs driftsgrene kan dannes serier
med tilnærmelsesvis samme indhold som i serierne, der beskriver LADAs driftsgrenene.
Afsnit 2 diskuterer, hvordan der kan dannes tidsserier for driftsgrensspecifik produktion
på baggrund af LS, afsnit 3 kommenterer kort, hvordan tidsserierne for io-koefficenter
er dannet, afsnit 4 vedrører bruttoværditilvækst, materiale- og energiforbrug. Forbrug
af arbejdskraft behandles i afsnit 5 og kapital, kapitalomkostninger og investeringer
behandles i afsnit 6. Fordelingen af skatter diskuteres i afsnit 7. Afsnit 8 konkluderer.

3URGXNWLRQRJSULVHU
LADA-serierne, der beskriver produktionen i LADAs driftsgrene, dannes på baggrund
af LSs driftsgrensfordelte opgørelse af landbrugets bruttofaktorindkomst. Landbrugsproduktionen i LS og SJFI er ikke specificeret på de samme driftsgrene (Se tabel A.1
og A.2 på side 12 og 13), og der er definitoriske forskelle mellem de to opgørelse
blandt andet vedrørende egenleverancer indenfor driftsgrenene. Udfra tabel 1, tabel A.1
og tabel A.2 kan det ses, hvordan LSs henholdsvis SJFIs driftsgrene er aggregeret med
henblik på at danne serier for driftsgrenene, der beskriver den samme del af landbrugsproduktionen. De definitoriske forskelle betyder, at der vil være niveauforskelle mellem
produktionen i LADAs driftsgrene opgjort udfra LSs henholdsvis SJFIs tal, men hvis
der kan dannes serier, der har nogenlunde samme udvikling over tid, kan det antages,
at niveauforskellene er tilnærmelsesvis konstante over tid. Hvis dette er tilfældet kan
produktionen i de enkelte LADA-driftsgrene med rimelighed fremskrives med
vækstraterne, der fås ved at aggregerer et SJFI-scenarie til LADAs driftsgrene.
Tabel 1 nedenfor viser, hvordan LS-serierne og SJFI-serierne er aggregeret til LADA
niveauet. En detaljeret beskrivelse af SJFI-tallene findes i Jensen (1997).
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I ESMERALDA beskrives produktionen og faktorforbrug i 19 driftsgrene. Modellen er
beskrevet i bl.a. Jensen (1996)
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De LS-driftsgrene, der indgår i LADAs Y-driftsgren, bestemmes af SJFIs opdeling og
afgrænsning af den vegetabilske produktion. SJFI har driftsgrene for kornproduktionen,
men ikke for gartnerier m.m. LS serierne for disse driftsgrene placeres derfor i
residualerhvervet. LS posterne i parentes i tabel 1 er poster for interne ikke handlede
vegetabilske leverancer i landbruget. Denne information er kun tilstede i LS tilbage til
1990. Endvidere er sådanne leverancer ikke indeholdt i NR-tallene. De interne
leverancer er derfor trukket ud af produktionen i LADA-serierne. Interne leverancer
er indeholdt i SJFI-tallene, hvilket er en af forklaringerne på forskelle i niveauerne
mellem SJFI-serierne og LS-serierne. Niveauforskellene vil også kunne findes i de
øvrige driftsgrene blandt andet som følge af korn- og foderproduktion til internt brug i
de animalske driftsgrene. Bemærk endelig, at foderproduktionen placeres i kvægdriftsgrenen.
Produktion og priser i N-driftsgrenen består af LS-posterne ‘1DWXUP ON’, ‘.¡GRJ
OHYHQGH G\U NY J’ og ‘)RGHUURHU JU V RJ JU¡QIRGHU¶. Den tilsvarende serie
baseret på SJFIs tal består af posterne ‘0DONHN¡HU’, ‘2SGU W’, ‘$PPHN¡HU’ , ‘7\UH
RJNDOYH’, ‘)RGHUURHU’, ’6 GVNLIWHJU V’ og ‘9HGYDUHQGHJU VPP’. I LS-posterne
omfatter produktionen i kvægsektoren salgsværdien vedrørende mælk, værdien af den
indvejede mælkemængde på mejerierne, samt producenternes eget forbrug til konsum
og salg direkte til forbrugere. Det vil sige leverancer til endelig indlandsk anvendelse.
Produktionsværdien vedrørende kød og salg af levende dyr omfatter værdien af dyr,
der slagtes i Danmark og eksporterede levende slagtedyr. Derudover medregnes
salgsværdien af avls- og brugsdyr2, der eksporteres, mens salget mellem landmænd ikke
medregnes. Dette er i overensstemmelse med SJFIs driftsgrensspecifikke io-tabel, hvor
der ikke er interne leverancer i de animalske driftsgrene.
Produktionen i V-driftsgrenen udgøres alene af LS-serie ‘.¡GRJOHYHQGHG\UVYLQ’.
Produktionsværdien opgøres som i N-driftsgrenen. Den tilsvarende serie baseret på
SJFIs tal består af ESMERALDA driftsgrenene ‘6¡HUVPnJULVH’ og ‘6ODJWHVYLQ’.
I-driftsgrenen består af LS-posterne ‘J’ og ‘.¡GRJOHYHQGHG\UIMHUNU ’, mens
den i SJFI består af serien µ)MHUNU ¶. SJFI-serien består af antallet af slagtekyllinger.
Driftsgrenen TT består af den del af LS serierne, der ikke placeres i enten YNVellerI
driftsgrenen. I forhold til NRs 130-erhvervsgruppering kan TT-driftsgrenen opfattes som
forskellen mellem NR-erhvervene ‘/DQGEUXJ’, ‘*DUWQHULHU SODQWHVNROHU RJ
IUXJWSODQWDJHU’ og LADAs driftsgrene YNVogI. Endelig findes residualen mellem
ADAMs D-erhverv og LADAs driftsgrene inklusiv TT. Denne kaldes T. I forhold til
nyt NR bør produktionen i T ligne produktionen i NR-erhvervene ‘0DVNLQVWDWLRQHU
DQO JVJDUWQHUHPY’, ‘6NRYEUXJ¶RJILVNHULPY’. Der alle er indeholdt i ADAMs Derhverv. De to residualer aggregeres til en residual bestemt driftsgren T
7DEHODJJUHJHULQJIUD/6WLO/$'$RJ6-),WLO/$'$

2

For perioden 1970-1979 er eksport af avls og brugsdyr en selvstændig post i LS. Denne
er for perioden 1970-1979 fordelt på kvæg, svin, fjerkræ og øvrig produktion med 1980-vægte.
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LADA

LS (tabel A.2)

SJFI (tabel A1)

Vegetabilsk, Y

1, (2), 3, 4, 5, (6), 7, 8, 9

vf, vv, vh, vb, vo, vg, vk, vr,
vbr

Kvæg, N

21, 23, 18, (19)

km, ko, ka, kl, vrf, vsh, vvg,

Svin, V

24

ss, sl

Fjerkræ, I

22, 25

oe

øvrige, TT

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 20, 26, 27, 28, 29, 30

øvrig, T, residual bestemt
fra ADAMs aerhverv
Tallene i 2. søjle henviser til den tilsvarende nummerering af driftsgrenen i Landbrugsstatistikken
jvf. tabel A.2. Forkotelserne i 3. søjle svarer til forkortelserne for ESMERALDAs driftsgrene jvf.
tabel A.1.

Figur 1 til figur 5 nedenfor viser produktionsværdi, produceret mængde og deflatorer
for de 5 LADA-driftsgrene. For driftsgrenene YNVogI er deflatorerne bestemt på
baggrund af de relevante prisserier fra LS’s ‘Prisindeks for landbrugetssalgsprodukter’.
Prisindekset for T-driftsgrenen er dannet residualt. Derved mistes information
vedrørende prisudviklingen i TT, tilgengæld sikres konsistens med priser og mængder
i ADAMs D-erhverv.
)LJXU

)LJXU
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)LJXU
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T-driftsgrenen udgør ca. 40% af ADAMs D-erhverv i faste priser. Erhvervets funktion
er at sikre konsistens mellem produktionen i LADA og ADAM. SJFIs fremskrivninger
og eksperimenter foretaget på ESMERALDA vil ikke have holdninger til udviklingen
i T-erhvervet.
I forbindelse med fremskrivninger af produktionen i LADAs driftsgrene kan der
fremskrives med væsktraterne i et SJFI scenarie aggregeret til LADAs driftsgrene.
Dette vil være acceptabelt, hvis indholdet i serierne for LADAs driftsgrene dannet på
baggrund af LS henholdsvis aggregering af ESMERALDAs driftsgrene er det samme.
Når der ses på tabel 1 og kommentarerne vedrørende, hvordan seriene dannes, er det
ikke oplagt, at dette faktisk er tilfældet. For at belyse sammenhængen er udviklingen i
serierne for produktionen i faste og løbende priser for YNogV driftsgrenene dannet på
baggrund af LSs henholdsvis SJFIs datagrundlag for ESMERALDA vist i figur 6 til figur
11.
)LJXU

)LJXU
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)LJXU

)LJXU

)LJXU

SJFI serierne i faste priser er dannet på baggrund af SJFI-tallene i løbende priser som
beskrevet ovenfor og prisdata fra SJFI.
Indledningsvis betragtes det vegetabilske landbrug, hvor SJFI systematisk har større
produktionsværdi i første del af perioden. Afvigelsen synes at være større, når den
producerede mængde betragtes. Senere i perioden er afvigelserne generelt mindre og
ikke systematiske. Dette kan afspejle, at SJFI-tallene fra 1992 og frem bygger på en
væsentligt større stikprøve end tidligere, jf. Jensen (1997).
Kvægsektoren er ligeledes præget af afvigelser først i perioden, specielt i serien, der
beskriver de producerede mængder. Fra midt i 80'erne er der pænt sammenfald mellem
serierne fra LADA og SJFI.
Det ser værre ud for serierne for svin-driftsgrenen. Specielt ses det, at der i SJFI tallene
er en kraftigere vækst i den producerede mængde i starten af 1980'erne end i LADA
tallene. Derefter beskriver de to kilder væksten nogenlunde ens indtil slutningerne af
1980'erne, hvor væksten i svineproduktionen er størst i LADA-serierne. Det mest
interessante ved løbende priseserierne for svin er dog de store bevægelser i LADAserien fra slutningen af 1980'erne. Disse finder sted uden tilsvarende bevægelser i den
tilsvarende mængdeserie. Dette betyder, at LADA prisserien for svin er betydeligt mere
volatil end den tilsvarende SJFI-serie.
Sammenfattende synes der dog for alle tre driftsgrene at være et rimeligt sammenfald
mellem vækstraterne specielt sidst i perioden. Når det ønskes at koble ESMERALDA
fremskrivninger og eksperimenter sammen med LADA/ADAM systemet, anses det
derfor for rimeligt at fremskrive LADAs serier for produktionen i vegetabilsk, kvæg og
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svineproduktion med de tilsvarende serier dannet på baggrund af ESMERALDAs
driftsgrene. Den samme praksis vil blive anvendt for I-driftsgrenen.
LRNRHIILFLHQWHU
For at kunne analysere ændringer i inputsammensætningen i forbindelse med
forskydninger i landbrugets output- og faktorsammensætning er der bestemt driftsgrensspecifikke io-koefficienter for perioden 1970 til 1999. I forbindelse med dette har der
været tre grundantagelser. 1) Teknologien for de enkelte driftsgrene er delvist givet af
den driftsgrensspecifikke 1992 io-tabel i løbende priser fra SJFI. Idet det antages, at
sektorerne ikke tager nye inputs i brug3. 2) Inputpriserne er identiske over erhverv. Det
vil sige, at der anvendes samme rækkedeflator for alle driftsgrene i forbindelse med
omregningen af 1992 io-tabellen til faste priser. 3) De interne leverancer, der ikke
opgøres i NR, men som er med i SJFI-tallene, udgør en konstant andel.
De io-koefficienter for de fem driftsgrene, der lægges i LADAs databank, dannes ved
RAS afstemning af SJFIs driftsgrensspecifikke io-tabel. I RAS- afstemningen er
produktionen i de enkelte driftsgrene bestemt som ovenfor. Produktionen udgør målet
for søjlesummerne. Det er ved dannelsen af T-driftsgrenen sikret, at produktionen i de
fem driftsgrene summerer til produktionen i ADAMs D-erhverv. Målet for rækkesummerne er tilgangen til ADAMs D-erhverv. Derved sikres, at tilgangen til de fem
driftsgrene aggregeret svarer til tilgangen til ADAMs D-erhverv.


%UXWWRY UGLWLOY NVWPDWHULDOHRJHQHUJLIRUEUXJ

Serierne for buttoværditilvæksten, materiale- og energiforbruget i fastepriser er bestemt
på baggrund af de driftsgrensspecifikke io-koefficenter således, at energiforbrug,
bruttoværditilvækst og materialeforbrug bestemmes henholdsvis som:
I9HD<M>'(DQJD<M>%DQHD<M>%DPND<M>%DPTD<M>)@I;D<M>
I<I<M>'D\ID<M>@I;D<M>



I9PD<M>'(1&(DQJD<M>%DQHD<M>%DPND<M>%DPTD<M>%D\ID<M>))
@I;D<M>
De tilsvarende løbende prisserier findes ved at antage, at priserne er identiske for alle
driftsgrenene. Det vil sige, at til inflatering anvendes deflatorerne fra ADAMs D-erhverv.

3

Det vil sige, at det antages, at de io-koefficenter for en driftsgren, der er nul i 1992
antages at være nul i alle perioder. Forholdet mellem de io-koefficenter, der ikke er nul tillades
derimod at variere.
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$UEHMGVNUDIW

De centrale størrelser i anvendelsen af arbejdskraft er lønsummen, \ZDM!, erlagte
arbejdstimer, +TDM! og beskæftigelsen, 4DM!.
Lønsummen i ADAMs D-erhverv, \ZD, fordeles på erhvervene ved hjælp af iokoefficienter bestemt i løbende prisserierne:

\ZD<M>'\ZD@

D \ZD<M>@;D<M>
O

j D \ZD<M>@;D<M>
M



O

hvor D \ZDM! er lønsummens andel af produktionsværdien i løbende priser således,
at D-erhvervets lønsum fordeles ved hjælp af driftsgrenenes andele af den samlede
lønsum. Fremgangsmåden skyldes, nogle unøjagtigheder i fordelingen af bruttoværditilvæksten mellem lønsum og restindkomst4.
O

Fordelingen af lønsummen anvendes til at fordele antallet af lønmodtagere i ADAMs D
erhverv, 4ZD, på driftsgrene, det vil sige
4ZD<M>'4ZD@

\ZD<M>
j \ZD<M>



M

Dermed antages altså, at lønomkostningen pr. time i de fem driftsgrene er den samme.
Udfra antallet af lønmodtagere og selvstændighedsfrekvenser kan antallet af selvstændige bestemmes som
4VD<M>'

ETVD<M>
1
@
@4ZD<M>
1&ETVD<M> NRUU



hvor NRUU er en korrektionsfaktor, der sikre, at antallet af selvstændige i de fem
driftsgrene svarer til antallet af selvstændig i ADAMs D-erhverv. I ligning (4) er der
anvendt driftsgrensspecifikke selvstændighedsgrader. Pt. antages disse identiske og lig
ADAMs ETVD. Driftsgrensspecifikke selvstændighedskvoter vil formentlig give en mere
troværdig fordeling af beskæftigelsen. Korrektionen vil ikke være nødvendig hvis der
haves korrekte selvstændighedskvoter for driftsgrenene.
Den samlede beskæftigelse i driftsgren M bestemmes som 4DM! 4ZDM!4VDM!.

4

I den nuværende LADA-bank bygger vægtene alene på løbende pris io-koefficienterne.
I fremtidige banker er (2) gældende fordeling af lønsummen.

10
Driftsgrensspecifikke tal for erlagte timer findes ved at fordele ADAMsvariabel for
erlagte timer i D-erhvervet, +TD, med antal beskæftigede
+TD<M>'+TD@

4D<M>
j 4D<M>



M

hvilket betyder, at det implicit antages, at alle beskæftigede arbejder lige mange timer.
Dette gælder specielt også for selvstændige og lønmodtagere.
Endelig er driftsgrensspecifikke tal for implicitte timelønomkostninger svarende til
ADAMs OD lagt i banken. Lønomkostningerne er splittet op i lønsum og arbejdsgiver
betalte afgifter, VLTDO. Arbejdsgiverafgifterne fordeles proportionalt på driftsgrenene.


.DSLWDODSSDUDWNDSLWDORPNRVWQLQJHURJLQYHVWHULQJHU

io-koefficienterne giver ingen information om fordelingen af kapitalapparatet,
kapitalomkostninger og investeringer i de 5 driftsgrene. Derfor er ADAMs serier for
landbrugets beholdning af maskiner og bygninger fordelt på erhvervene ved hjælp af
produktionsværdierne. Dette vil være den rigtige fordeling, hvis driftgrenes produktionfunktion er limitaitonal i de to typer kapital samt, at kapitalintensisteten er identisk for
alle driftsgrene. Dette virker ikke troværdigt og det bør undersøges, om der kan dannes
bedre bud på fordelingen af kapital over driftsgrenene. Ligeledes kan det undersøges,
hvor meget fordelingen betyder.



6NDWWHYDULDEOHU

Fra io-tabellerne i løbende priser haves information om fordelingen af betaling af told,
produktafgifter netto for produktsubsidier, moms og produktionsskatter netto for
produktionssubsidier på de fem driftsgrene. Provenuerne fra de forskellige afgiftstyper
fra driftsgrenene er bestemt som:
6LSYHD<M>'WYHD@I9HD<M>
WYPD<M>'(D VLSD<M>@;D<M>&6LSYHD<M>)/I9PD<M>
O

6LS[D<M>'WYPD<M>@I9PD<M>%6LSYHD<M>
6LJ[D<M>'WJ@EWJ[D@9D<M>/(1%EWJ[D@WJ)
6LTD<M>'VLTD@



D VLTD<M>@;D<M>
O

j D VLS<M>@;D<M>
M

O

hvor D L!M! er io-koefficienter beregnet på baggrund af løbende pris io-matricerne.
O
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Energiafgifterne, 6LSYHDM!, bestemmes af energiforbruget og energiafgiftssatsen, WYHD,
under antagelse af, at energiafgiftssatsen er den samme for alle driftsgrenene.
Afgiftssatsen på materialeforbruget bestemmes residualt af de samlede produktafgifter,
energiafgifterne og materialeforbruget. Produktafgifterne netto for produktsubsidier,
6LS[DM!, bestemmes som summen af materiale- og energiafgifterne. Momsbetalingerne fra driftsgrenene bestemmes på baggrund af momssatsen, WJ, det samlede forbrug
af rå- og hjælpestoffer, 9DM!, og momsbelastningsgraden, EWJ[D, der antages at være
den samme for alle driftsgrenene. Endelig bestemmes provenuet fra produktionsafgifter
netto for produktionssubsidier, VLTDM!, ved at fordele de samlede produktionsafgifter
for ADAMs D-erhverv6LTD, med vægte bestemt af løbende pris io-koefficienterne og
produktionsværdien5.
Toldprovenuet fra landbrugets import af rå- og hjælpestoffer bestemmes som
VLPD<N>'(WP@DPD<N>%WP@DP<N>%WPN@DPND<N>
%WPT@DPTD<N>%WP@DPD<N>)@I;D<N>



hvor WPK! er toldsatser for import af vare K!, K , N, T, .
De arbejdsgiverbetalte afgifter vedrørende lønsum fordeles ved at vægte de samlede
arbejdsgiver betalte afgifter med driftsgrenenes andele af den samlede lønsum i
landbruget:
6LTDO<M>'6LTDO@

\ZD<M>
j \ZD<M>



M

hvor 6LTDO er de samlede arbejdsgiver betalte lønsumsafgifter betalt af D-erhvervet.


.RQNOXVLRQHU

Ovenfor er metoderne, der har været anvendt ved opstillingen af en databank til
landbrugsmodellen LADA, gennemgået. I modellen og databanken er ADAMs Derhverv opdelt i fem driftsgrene, og det forsøges at beskrive såvel produktion og
faktorforbrug på driftsgrensniveau.
Produktionen i driftsgrenene dannes både på baggrund af Landbrugsstatistikken og
ESMERALDA tal fra SJFI. Det findes, at der fra de to kilder, kan dannes serier for
produktionen i driftsgrenen, med nogenlunde samme udvikling over tid. Således kan
LADAs produktionsserier fremskrives på baggrund af ESMERALDA kørsler.

5

vægtene i udsplitningenaf 6LTD i den nuværende LADA-bank bygger alene på løbende
pris io-koefficienterne.
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I forbindelse med det driftsgrensfordelte faktorforbrug er det væsentligste kriterie i
opstillingen af serierne, at faktorforbruget i de fem driftsgrene summerer til faktorforbruget i ADAMs D-erhverv. Serierne for faktorforbruget har generelt det problem, at de
er udledt på baggrund af kun een driftsgrensfordelt io-tabel. Derudover haves der
hverken fra LS eller SJFI information om fordelingen af D-erhvervets kapitalapparat på
driftsgrenene. Serierne for kapitalbeholdningen i driftsgrenene er derfor kun pålidelige,
hvis de særdeles restriktive antagelser på driftsgrenenes produktionsfunktioner er
opfyldt.

/LWWHUDWXU
Jensen, Jørgen D. (1997), ESMERALDAs datagrundlag, Notat 1997-01, Statens
Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut
Jensen, Jørgen D. (1996), An Applied Econometric Sector Model for Danish
Agriculture (ESMERALDA), Rapport nr. 90, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske InstitutDriftsgrene i ESMERALDA
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Tabel A.1
vf

Vårbyg

vi

Vinterbyg

vh

Hvede

vb

Bælgsæd

vo

Oliefrø (Rasp)

vg

Græsfrø

vk

Kartofler

vr

Sukkerroer

vrf

Foderroer

vsh

Sædskiftegræs

vvg

Vedv. Græs mm.

vbr

Brak

km

Malkekøer

ko

Opdræt

ka

Ammekøer

kl

Tyre og kalve

ss

Søer/smågrise

sl

Slagtesvin

oe

Fjerkræ
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Opsplitning af produktionsværdien i landbruget, LS.
Tabel A.2, LS
9 UGLDIODQGEUXJHWVVDOJVSURGXNWHU
9HJHWDELOVNHSURGXNWHULDOW
1 Korn i alt
Hvede
Rug
Byg
Havre, blandsæd og triticale
Heraf korn omsat internt i landbruget
2 Korn i alt
Hvede
Rug
Byg
Havre, blandsæd og triticale
3 Bælgsæd til modenhed
4 Heraf omsat internt i landbruget
5 Kartofler
6 Heraf omsat internt i landbruget
7 Frø til udsæd
8 Industrifrø
9 Sukkerroer
10 Væksthusgrønsager
11 Frilandsgrønsager
12 Champignon
13 Frugt og bær
14 Blomster, afskårne
15 Potteplanter
16 Planteskoleprodukter
17 Juletræer
18 Foderroer, græs og grønfoder
19 Heraf omsat internt i landbruget
20 Andre vegetabilske produkter
$QLPDOVNHSURGXNWHULDOW
21 Naturmælk
22 Æg til konsum
Kød og levende dyr i alt
23 Kvæg
24 Svin
25 Fjerkræ
26 Heste
27 Får
28 Pelsdyr
29 Vildt
30 Andre animalske produkter
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WDEHO$1DWLRQDOUHJQVNDEHWRJ$'$0VDHUKYHUY
*DPPHOW15

1\W15

Landbrug

Landbrug

Gartneri

Gartnerier, planteskoler og frugtplantager

Pelsdyravl mv.

Maskinstationer, anlægsgartnere mv.

Skovbrug

Skovbrug

Fiskeri og dambrug

Fiskeri mv.
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9DULDEHOOLVWHIRU/$'$
Notationen er almindelig ADAM notation, så det eneste nye for ADAM-variabel
kyndige er driftsgrenene. En variabel ; findes almindeligvis i løbende priser, faste priser
og som deflator, navngivningen er da ;, I; henholdsvis S;. Opsplitningen af ADAMs
D-erhverv medfører, at der som suffix til det sædvanlige D for landbrugserhvervet i
ADAM indfører landbrugsdriftsgrenene YNVIT for vegetabilsk, kvæg, svin, fjerkræ
og øvrigt landbrug, således er fx fXas variablen X i fastepriser for svinedriftsgrenen.
io-koefficienterne indledes med prefix D derefter følger leverende erhverv el. import
gruppe og derefter modtager, fx er DQPDV koefficienten for leverancen fra QPerhvervet til V-driftsgrenenen.
9DULDEOHU
DL!M!

L DYDNDVDIDTQJQHQIQPQWQNETKTWTTPP
PNPTPVL\Z\I
M DYDNDVDIDT
koefficient for tilgang fra L til anvendelse N
Tilgangene er, når der ses bort fra opsplitningen af D-erhvervet, de sædvanlige
ADAM tilgang. Dvs:
DY
vegetabilsk landbrug
DN
kvæg
DV
svin
DI
fjerkræ
DT
øvrigt landbrug
QJ
olieraffinaderier
QH
el, gas, fjernvarme
QI
næringsmiddelindustri
QP
jern- og metalindustri
QW
transportmiddelindustri
QN
kemisk industri
E
bygge- og anlægsvirksomhed
TK
handel
TW
anden transport mv.
TT
andre tjenesteydende erhverv
P
import af SITC 0; næringsmidler, levende dyr
P
import af SITC 2; ubearbejdede varer, ikke spiselige, undt. brændsel
PN import af SITC 32; kul og koks
PT import af rest SITC 3; olieprodukter, el og gas
P
import af SITC 5; kemikalier
VL
indirekte skatter, i alt
\Z
lønsum
\I
bruttoværditilvækst
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EKTDM!
M YNVIT
nødvendigt input af timerpr. producerede enhed i driftsgren M!
ELYSN!
N=E,P
tilbagediskonterede værdi af forventede skattemæssige afskrivninger ved en investering
i kapitaltype
ENEDM!
M YNVIT
nødvendigt input af bygningskapital pr. producerede enhed i driftsgren M
ENPDM!
M YNVIT
nødvendigt input af maskinkapital pr. producerede enhed i driftsgren M
EQYDM!
M=Y,N
nødvendigt input af jord pr. producerede enhed i driftsgren M
ETVD
selvstændighedskvote i ADAMs D-erhverv
ETVDM!
M YNVIT
selvstændighedskvote i driftsgren M
EWJ[D
momsbelastningsgrad for ADAMs D-erhverv
I,EDM!
M YNVIT
investeringer i bygninger og anlæg i driftsgren M, 1995-priser
I,PDM!
M YNVIT
investeriner i maskiner og transportmidler i driftsgren M, 1995- priser
I.EDM!
M YNVIT
kapitalmængde for bygninger og anlæg i driftsgren M
I.PDM!
M YNVIT
kapitalmængde for maskiner og transportmidler i driftsgren M
I.QEDM!
M YNVIT
kapitalværdi for bygninger og anlæg i driftsgren M
I.QPDM!
M YNVIT
kapitalværdi for maskiner og transportmidler i driftsgren M
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I9DM!
M YNVIT
energi- og materialeforbrug i driftsgren M, 1995-priser
I9HDM!
M YNVIT
energiforbrug i driftsgren M, 1995-priser
I9PDM!
M YNVIT
materialeforbrug i driftsgren M, 1995-priser
I;DM!
M YNVIT
produktionsværdi i drifgren M, 1995-priser
I<IDM!
M YNVIT
bruttoværditilvækst i driftsgren M, 1995-priser
KJQ
gennemsnitlig arbejdstid i industri (timer pr. år)
KTDM!
M YNVIT
erlagte arbejdstimer i driftsgren M
,EDM!
M YNVIT
investeringer i bygninger og anlæg i driftsgren M, løbende priser
,PDM!
M YNVIT
investeriner i maskiner og transportmidler i driftsgren M, løbende priser
LZE]
Effektiv obligationsrente
LZOR
Pengeinstittuternes effektive udlånsrente
ODM!
M YNVIT
implicit timeløn i driftsgren M
QM!
M NP,NR,ND,NO,VV,VO,RH
antal dyr i ESMERALDA driftsgren M
QM!H
M NP,NR,ND,NO,VV,VO,RH
antal dyr i ESMERALDA driftsgren Mi udgangsskønnet for landbruget
QY
Samlet landbrugsareal
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QYDM!
M=Y,N
Areal til rådighed for driftsgren M
QYEU
braklagt areal
QYM!
M=VK,YJ,UI
hektar anvendt af ESMERALDA driftsgren M
QYM!H
M=VK,YJ,UI
hektar anvendt af ESMERALDA driftsgren M i udgangsskønnet for landbruget
SZDM!
M=Y,N,V,I,T
gennemsnitlige enhedsomkostninger i driftsgren M
SZDZ
gennemsnitlige enhedsomkostniner i D-erhvervet
S,ED
prisen bygninger og anlæg i ADAMs D-erhverv
S,PD
prisen på maskiner og transportmidler i ADAMs D-erhverv
S9DM!
M YNVIT
deflator for energi- og materialeforbrug i driftsgren M
S9HDM!
M YNVIT
deflator for energiforbrug i driftsgren M
S9PDM!
M YNVIT
deflator for materialeforbrug i driftsgren M
S;DM!
M YNVIT
deflator for produktionsværdi i driftsgren M
S<IDM!
M YNVIT
deflator for bruttoværditilvækst i driftsgren M
TVDM!
M YNVIT
antal selvstændige i driftsgren M
TZDM!
antal lønmodtagere i driftsgren M
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USLN!DH
N=E,P
forventet stigning i piN!a
6LJ[D
oms/moms-provenu på råvareromkostninger i D-erhvervet (mio. kr.)
6LJ[DM!
M YNVIT
oms/moms-provenu på råvareromkostninger i driftsgren M (mio. kr.)
6LSYHD
energiafgiftsprovenu på energiforbrug i D-erhvervet
6LSYHDM!
M YNVIT
energiafgiftsprovenu på energiforbrug i driftsgren M
6LS[D
provenu af produktionsafgifter, netto, i D-erhvervet
6LS[DM!
M YNVIT
provenu af produktionsafgifter, netto, i driftgren M
6LTD
provenu af produktionsskatter, netto, i D-erhvervet
6LTDM!
M YNVIT
provenu af produktionsskatter, netto, i driftgren M
6LTDO
provenu af arbejdsgiver betalte lønsumsafgifter i D-erhvervet
6LTDOM!
M YNVIT
provenu af arbejdsgiver betalte lønsumsafgifter i driftsgren M
WJ
generel afgiftssats (momssats)
WVGVX
forventede marginale selskabskattesats
WM!
M=YI,YY,YK,YE,YR,YN,YU
produktion i tons i ESMERALDA driftsgren M
WM!H

M=YI,YY,YK,YE,YR,YN,YU
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produktion i tons i ESMERALDA driftsgren M i udgangsskønnet for landbruget
WYHD
punktafgiftssats vedrørende I9HD
WYHDM!
M YNVIT
punktafgiftssats vedrørende I9HDM!
XLN!D
N=E,P
user-cost for kapitalmængden af type N> i D-erhvervet
XLN!DM! N=E,P M=Y,N,V,I,T
user-cost for kapitalmængden af type N> i driftsgren M
9DM!
M YNVIT
energi- og materialeforbrug i driftsgren M, løbende priser
9HDM!
M YNVIT
energiforbrug i driftsgren M, løbende priser
9PDM!
M YNVIT
materialeforbrug i driftsgren M, løbende priser
;DM!
M YNVIT
produktionsværdi i driftsgren M, løbendepriser
<ID
bruttoværditilvækst i D-erhvervet, løbende priser
<IDM!
M YNVIT
bruttoværditilvækst i driftsgren M, løbende priser
<ZD
lønsum i D-erhvervet
<ZDM!
M YNVIT
lønsum i driftsgren M

