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Til Brugerudvalget for Fødevarestatistik, møde 19. januar 2012, punkt 5) på dagsordenen 

Statistik om økologi 

Produktion og forbrug af økologiske varer er gradvist steget, og der har over 
tid været en øget efterspørgsel efter statistik, der belyser udviklingen fra jord 
til bord. Det gælder både nationalt og internationalt. 
 
I det følgende en kort status for statistikker om økologi samt om mulig ny 
statistik på området. 
 
Produktion og omsætning af økologiske varer kræver en autorisation. Bedrif-
ter og visse virksomheder autoriseres af NaturErhvervstyrelsen mens frem-
stillings- og handelsvirksomheder autoriseres af Fødevarestyrelsen. Informa-
tionen fra disse myndigheder anvendes i stort omfang i statistikarbejdet. 
  
Danmarks Statistik belyser struktur (bedrifter, arealer og husdyr) ud fra Na-
turErhvervs data. Der udarbejdes regnskabsstatistik for økologiske bedrifter 
som en del af regnskabsstatistik for jordbrug. 
 
Mængden af producerede planteprodukter på økologiske bedrifter belyses 
ikke systematisk, men specifikation indgår i f.eks. tælling af grøntsager, hvor 
der er en særlig relevans. På grundlag af de detaljerede arealoplysninger kun-
ne estimering dog være muligt på en række områder. 
 
Fra mejerier, slagterier m.v. indhentes oplysninger om leverede mængder og 
tilhørende priser af økologisk mælk, æg og kød.  
 
Siden 2003 har Danmarks Statistik med støtte fra NaturErhverv gennemført 
undersøgelser af import og eksport af økologiske varer, en aktivitet der har 
vist en betydelig stigning de seneste år. Der er i finansloven afsat midler til 
videreførelsen af statistikken. 
 
Under samme aftale med NaturErhverv gennemfører Danmarks Statistik un-
dersøgelser af detailhandelen med økologiske føde- og drikkevarer. Den øko-
logiske andel af den type varer udgør nu ca. 7. pct. 
 
DST gennemførte i 2006 en pilotundersøgelse af gårdsalg med økologiske 
produkter. Arbejdet resulterede ikke i en permanent statistik, bl.a. fordi af-
grænsning er ret kompliceret. 
 
I regi af Eurostat er fælles statistik for den økologiske sektor under udvikling, 
da fremme af økologisk produktion indgår i den fælles landbrugspolitik. Ind-
beretning af oplysninger er pligtig i henhold til EU-forordning. 
 
Landene bliver bedt om at indberette bedrifter, arealer og husdyr samt 
mængden af økologiske produkter fra landbruget. DK indberetter ikke produ-
cerede mængder i planteproduktionen, jf. ovenfor. 
 
Ligeledes bliver der bedt om informationer om antal operatører indenfor pro-
duktion, engros- og detailsalg og udenrigshandel. Disse informationer kan 
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(stort set) udledes af oplysninger fra autorisation samt udenrigshandels-
statistikken nævnt ovenfor. 
 
Der efterspørges også mængde og værdi af økologisk produktion i fremstil-
lingssektoren. Disse informationer har DK ikke grundlag for at indberette. 
 
I 2011 har der været kontakt med NaturErhverv om udvidelse af den statisti-
ske belysning af den økologiske sektor. Det har betydet, at der er identificeret 
tre prioriterede områder: 
 

1. En varestatistik for økologiske produkter. Den skal belyse produktio-
nen på fremstillingsvirksomheder af fødevarer, foder m.v. 

2. En statistik for anvendelsen af økologiske varer i Food-Service sekto-
ren (restauranter, kantiner, hospitaler m.v.). Økologisk landsforening 
har p.t. et projekt, som der kan bygges videre på. 

3. En forbedret regnskabsstatistisk belysning af bedrifter med henholds-
vis økologiske svin og fjerkræ. 

 
For disse statistikmuligheder vurderes det p.t. i Fødevare-
ministeriet/NaturErhverv, om der kan findes midler som grundlag for at 
Danmarks Statistik kan realisere opgaverne. 
 
I forbindelse med kontakten med NaturErhverv har det også været drøftet, 
om der kunne gennemføres en statistisk belysning af oprindelsesland for im-
porteret økologisk frugt og grønt. Undersøgelser har dog vist, at det vil være 
krævende at tilvejebringe data. 
 
Produktion af økologiske opdrætsfisk har ligeledes været diskuteret. Her er 
der dog endnu så få enheder, at en statistisk belysning ikke er prioriteret. 
 
Endelig kan det nævnes, at der kunne udarbejdes særskilt prisstatistik for den 
økologiske sektor i forskellige led i produktions- og forbrugskæden. 
 
Brugerudvalgets synspunkter om behov for statistik for den økologiske sektor 
ønskes. 
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