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Industriens salg af varer faldt en smule 

Industriens salg af egne varer faldt 0,3 pct. i andet kvartal. Salget af maskiner og 

transportmidler faldt mest med 4,3 pct., fulgt af forarbejdede varer, især halvfa-

brikata og byggematerialer, hvor salget faldt 2,5 pct. Salget af medicin og kemiske 

produkter steg med 4,4 pct. Med mindre andet er nævnt, er tallene korrigeret for 

sæsonudsving i de varegrupper og branchegrupper, hvor der er et klart mønster i 

sæsonudsvingene. 

 
Industriens salg af egne varer, inkl. råstofindvinding, sæsonkorrigeret 

 
 

Den samlede omsætning faldt også 

Den samlede omsætning for råstofindvinding og industri faldt 0,5 pct. fra første til 

andet kvartal. For industrien alene, dvs. uden råstofindvinding, faldt den samlede 

omsætning med 0,3 pct. Den samlede omsætning omfatter udover salg af egne va-

rer også salg af handelsvarer, serviceydelser mv.  

 

Største omsætningsfald i maskinindustri 

Blandt industriens branchegrupper faldt omsætningen i andet kvartal mest i ma-

skinindustrien, nemlig 6,4 pct. Omsætningen faldt også i råstofindvinding (2,6 

pct.) og i kemisk industri og olieraffinaderier mv. (1,7 pct.). 

 

Omsætningen steg mest i transportmiddelindustrien, med 14,4 pct. Det er en lille 

branchegruppe med en omsætning på 2,6 mia. kr. i andet kvartal. Stigningen har 

derfor kun meget lille betydning for den samlede udvikling i industrien. Omsæt-

ningen steg også i industriens største branchegruppe, føde-, drikke- og tobaksva-

reindustrien, med 0,4 pct. 

 

Mindre omsætning end i samme kvartal 2013 

I faktiske tal, dvs. uden korrektion for sæsonudsving, var den samlede omsætning i 

råstofindvinding og industri 178,7 mia. kr. i andet kvartal, hvilket er 1,0 pct. mindre 

end i samme kvartal sidste år. Det samlede salg af egne varer var 154,7 mia. kr. i 

andet kvartal, hvilket er 1,5 pct. mindre end i samme kvartal 2013. 
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Ekstraordinære revisioner for medicinalindustrien 

I forbindelse med denne offentliggørelse er der sket ekstraordinære revisioner af 

medicinalindustriens omsætning i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Revisio-

nerne skyldes ændringer i datagrundlaget, som har skabt en bedre dækning. Om-

sætningen i medicinalindustrien er revideret gennemsnitligt 7 mia. kr. op i kvarta-

lerne siden første kvartal 2012. For at undgå databrud er serierne i Statistikbanken 

revideret helt tilbage til 2005, men revisionerne er mindre i den tidlige del af peri-

oden.  

 

Den samlede omsætning for industri og råstofindvinding er naturligvis også påvir-

ket af denne revision. Den samlede omsætning i første kvartal var 174,8 mia. kr., 

hvilket er en opjustering på 7,1 mia. kr. i forhold til seneste offentliggørelse. 

 
 Industriens salg af egne varer efter varegruppe  

 Faktiske tal  Sæsonkorrigerede tal 

 2013 2014 Ændring 
2. kvt. 2013 

 2014 Ændring 
1. kvt. 2014 

 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. - 2. kvt. 2014  1. kvt. 2. kvt. - 2. kvt. 2014 

   mia. kr.   pct.    mia. kr.   pct. 

Salg af egne varer i alt 157,1 161,1 161,5 151,5 154,7 -1,5  156,7 156,3 -0,3 

Føde- og drikkevarer, tobak,  
vegetabilske og animalske olier mv. 33,9 34,7 34,0 31,1 33,1 -2,6  32,9 33,3 1,3 
Olie, naturgas, ikke-spiselige råstoffer mv. 26,8 26,0 26,8 24,5 24,2 -9,9  24,5 24,1 -1,8 
Medicin, kemikalier og kemiske produkter 25,3 27,6 27,1 28,0 28,7 13,2  27,8 29,0 4,4 
Forarbejdede varer,  
primært halvfabrikata og byggematerialer 17,6 17,1 17,2 16,5 17,4 -1,0  17,5 17,0 -2,5 
Maskiner og transportmidler 35,0 35,7 34,3 31,1 32,2 -7,8  33,4 31,9 -4,3 
Færdigvarer og andre varer 18,5 20,0 22,0 20,4 19,1 3,6  20,6 20,8 0,9 

 
 Industriens samlede omsætning efter branche 

 Faktiske tal  Sæsonkorrigerede tal 

 2013 2014 Ændring 
2. kvt. 2013 

 2014 Ændring 
1. kvt. 2014 

 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. - 2. kvt. 2014  4. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2014 

   mia. kr.   pct.    mia. kr.   pct. 

Råstofindvinding og industri i alt 180,5 182,8 184,8 174,8 178,7 -1,0  180,2 179,3 -0,5 

Råstofindvinding 12,8 12,2 13,5 12,1 11,8 -7,6  12,1 11,8 -2,6 

Industri i alt 167,8 170,5 171,2 162,6 166,9 -0,5  168,1 167,5 -0,3 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 42,1 42,5 42,1 40,7 42,5 1,0  42,4 42,5 0,4 
Tekstil- og læderindustri 1,9 1,9 2,0 2,1 1,9 0,8  2,0 2,0 0,4 
Træ- og papirindustri, trykkerier 6,5 6,2 6,5 6,3 6,6 1,4  6,5 6,6 2,2 
Kemisk industri og olieraffinaderier mv. 22,4 21,5 20,5 20,7 20,3 -9,4  20,4 20,0 -1,7 
Medicinalindustri 15,7 18,1 18,8 18,4 18,7 18,9  18,4 18,7 1,3 
Plast-, glas- og betonindustri 10,6 10,8 10,2 9,3 10,9 2,2  10,3 10,3 -0,8 
Metalindustri 12,2 11,7 11,9 11,5 12,7 4,3  11,9 12,5 4,8 
Elektronikindustri 6,7 6,3 6,8 6,7 6,8 1,3  6,8 6,9 1,9 
Fremstilling af elektrisk udstyr 4,4 4,2 4,3 4,2 4,4 -0,4  4,3 4,4 2,6 
Maskinindustri 30,7 32,0 30,7 27,5 27,8 -9,4  29,6 27,7 -6,4 
Transportmiddelindustri 2,8 2,5 2,6 2,2 2,6 -7,2  2,2 2,6 14,4 
Møbler og anden industri mv. 11,8 12,8 14,9 12,9 11,7 -0,3  13,3 13,4 0,9 

 

 

Mere information: Se flere og mere detaljerede tal på www.dst.dk/stattabel/1166.  

Kilder og metoder: Tallene er i løbende priser, dvs. de ikke er korrigeret for prisudvikling. Læs om kilder og 

metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/921. 

Næste offentliggørelse: Industriens salg af varer 3. kvt. 2014 udkommer 1. december 2014. 

Henvendelse: Heidi Sørensen, tlf. 39 17 35 62, hsn@dst.dk 
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