Udenrigshandel med økologiske varer i 2018
En orientering fra Danmarks Statistik til indberettere

Formålet med undersøgelsen
Der er en stor interesse for økologi og omsætningen af økologiske varer. Danmarks Statistik har
siden 2003 gennemført undersøgelser af udenrigshandel med økologiske varer, delvist finansieret af
Miljø- og fødevareministeriet. Dette års undersøgelse omfatter udenrigshandel med økologiske
varer i kalenderåret 2018.

Baggrund for at jeres virksomhed modtager et skema
Jeres virksomhed var i 2018 autoriseret til at handle med økologiske produkter ifølge
NaturErhvervstyrelsen eller Fødevarestyrelsen. Derudover har jeres virksomhed i 2018 haft
Udenrigshandel med varer, der kan være økologiske ifølge virksomhedens indberetning til Danmarks
Statistik (Intrastat) eller fra toldpapirer fra SKAT.

Mere end ét skema
Virksomheder med både import og eksport, eller hvor handlen er fordelt på flere SE-numre, skal
indberette disse hver for sig og vil modtage mere end ét brev.

Skemaets indhold
Udenrigshandelen er opdelt på to skemaer, et skema for import og et for eksport. Begge skemaer er
opdelt på varekode, land, mængde og værdi (kr., ekskl. moms). I bedes oplyse, hvor stor en del af
virksomhedens import/eksport, der vedrører økologiske varer.

Online indberetning
Vælg link til Udenrigshandel med økologiske varer på www.dst.dk/virk
I kan indberette online med en digital medarbejdersignatur/NemID medarbejdersignatur. Hvis I
ikke allerede har en medarbejdersignatur, kan den bestilles på www.danid.dk – det tager ca. en uge
fra bestilling til modtagelse. Læs mere om online indberetning på www.dst.dk/virkinfo

Fortrolighed
De indsendte oplysninger behandles fortroligt og anvendes udelukkende til statistiske formål.

Pligt til at medvirke
Undersøgelsen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik nr. 599 af 22. juni 2000.
Virksomheden har pligt til at indsende spørgeskemaet rettidigt og i korrekt udfyldt stand. Hvis I
ønsker bekendtgørelsen tilsendt, bedes I kontakte os.

Offentliggørelse
Resultaterne offentliggøres i 4. kvartal 2019 i Nyt fra Danmarks Statistik.
Tal og resultater, også for tidligere år, kan ses i Statistikbanken:
www.statistikbanken.dk/oeko4, oeko5 og oeko6.

Henvendelse
Ønsker I yderligere oplysninger eller har spørgsmål, bedes I kontakte os:
Agnete S. Nilsson
Direkte tlf.: 3917 3389 / e-post: oekostat@dst.dk
Jamila Buzquurz
Direkte tlf.: 3917 3366 / e-post: oekostat@dst.dk
Martin Lundø
Direkte tlf.: 3917 3873 / e-post: oekostat@dst.dk

