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Formanden bød velkommen til udvalgets medlemmer. Anders T. Christensen 
er udtrådt af udvalget og Fødevareministeriet var repræsenteret af Mogens 
Nagel Larsen. 
 
Danmarks Statistik havde følgende meddelelser: 
 
Statistiske Efterretninger, serien Landbrug og Fiskeri, udgår fra 1. januar 
2013. Formidlingen skal sikres med lidt flere udgaver af Nyt fra Danmarks 

Statistik, udbygning af statistikbanken og eventuelt også temapublikationer. 
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Svinetællingen er fra 1. januar i år overgået til at være obligatorisk digital for 
alle større svinebesætninger. Det betyder, at en landmand normalt har pligt 
til at indberette sine tal på Virk.dk med anvendelse af digital medarbejder-
signatur eller Nemid. Der har været en forsinkelse i indberetningerne, også 
blandt bedrifter med mange svin. Danmarks Statistik har offentliggjort svi-
netællingen pr. 1. juli i år som foreløbig. 
 
Landbrugs- og gartneritællingen 2013 finder sted som en stikprøvetælling 
med – formodentlig - omkring 14.000 bedrifter. Skemaet bliver næsten iden-
tisk med tællingen i 2010, men skal dog suppleres med et afsnit om maskiner.  
 
Danmarks Statistik har fra den Europæiske Fiskeri Fond fået støtte til et pro-
jekt, hvor Danmarks Statistik sammen med Fiskeriforeningen og FOI får ud-
viklet statistikken. Det nye analyseværktøj skal anvendes første gang for regn-
skabsåret 2012, dvs. det skal være klar i foråret 2013, og omfatter især en 
simulering af enheder, der ikke indgår i stikprøven.  
 
Sideløbende arbejder Danmarks Statistik på at forbedre antallet af tilsagn om 
aflevering af regnskaber. Det er frivilligt for fiskeren at stille sit regnskab til 
rådighed. I 2011 har Danmarks Statistik foretaget en udvælgelse, der også 
omfatter enheder, hvor der ikke er tilsagn. Fiskeriforeningen har rettet hen-
vendelse til dem uden tilsagn, og revisorerne har også været behjælpelige. I år 
er der derfor opnået en bedre dækning blandt de store fiskerienheder. Om-
kring 1. oktober skal Danmarks Statistik evaluere sammen med NERV og Fi-
skeriforeningen. 
 
Efter konsultationer med Dansk Pelsdyravlerforening står det klart, at for-
eningen ikke ønsker at bidrage til en udbygning af den eksisterende statistik. 
Pelsdyr er omfattet af den økonomiske statistik for landbruget, og den struk-
turbeskrivende statistik finder sted ud fra landbrugs- og gartneritællingen, 
hvor antallet af pelsdyr hentes fra et register fra Dansk Pelsdyravlerforening. 
 
Ønsket om at strømline den organisatoriske struktur i det europæiske statisti-
ske system har været drøftet i en årrække. På den baggrund er der et forslag 
til reorganisering, der indebærer, at European Statistical System Committee 
bliver komitologikomité på området for europæisk statistik.  
 
Udvalget havde ikke nogen bemærkninger til referatet fra mødet 19. januar i 
år. Som en opfølgning på punktet om økologi fortalte Ole Olsen, at Danmarks 
Statistik løbende har drøftelser med NaturErhvervsstyrelsen. 
 
Karsten Larsen præsenterede en række tabeller ud fra landbrugs- og gartneri-
tællingen 2011, som Danmarks Statistik senere i år udgiver i ”Landbrug 
2011”. Landbrugs- og gartneritællingen 2011 var kendetegnet af en række 
nye emner bestemt af forordningen, nemlig: 
 

a) Landskabet på bedriften 
b) Dyrkningsmetoder – reduceret jordbearbejdning og pløjefri dyrkning 
c) Arealer tilført husdyrgødning 
d) Opbevaring af husdyrgødning 
e) Markvanding 
f) Dyr på græs  
g) Stalde til kvæg, svin og æglæggende høner. 
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For hvert af disse emner har Danmarks Statistik udarbejdet én eller flere ta-
beller, næsten alle med regionale fordelinger. Fælles for de nye emner er, at 
de alle har en relevans til landbrug-miljø eller dyrevelfærd. 
 
Karsten Larsen fremhævede især følgende: 
 

- 80 pct. af alle bedrifter med markvanding kunne oplyse forbrug af 
vand – for de sidste 20 pct. er forbruget estimeret. Spørgsmålet anses 
almindeligvis for at være særdeles vanskeligt. 

- I tabel 1.16 om dyrknings metoder kan tallene for henholdsvis reduce-
ret jordbearbejdning og pløjefri dyrkning være usikre. Tallet for disse 
to dyrkningsformer under ét er derimod antageligt kun omfattet af 
den almindelige stikprøveusikkerhed. 

- Opbevaringsfaciliteter for husdyrgødning (tabel 1.18) er ikke helt nyt, 
men hvor Danmarks Statistik tidligere spurgte om kapacitet i måne-
der, er der nu tale om simple ja/nej spørgsmål. Dog er spørgsmålet om 
gyllelaguner helt nyt.  

 
Udvalgets medlemmer havde følgende bemærkninger: 
 
Johnny Andersen påpegede en fejl i tabel 1.17. Det kan næppe passe, at der 
kun er 1.500 bedrifter med nedfældet gylle og ajle, når de tilsammen udbrin-
ger gylle og ajle på ca. 550.000 ha. (Fejlen er fundet. Arealet er korrekt, men 
det rigtige tal for bedrifter er ca. 11.000). 
 
Pernille Karlog: Tallet for antal bedrifter med stengærder i tabel 1.15 kunne 
måske sammenlignes med tal fra Kulturstyrelsen. 
 
Henriette Hossy: I tabel 1.18 bør ”dybstrøelse” nok rettes til ”markstakke”. 
Karsten Larsen bifaldt forslaget. 
 
Johnny Andersen: I tabel 1.19 om dyr på græs kunne kvæg måske opdeles i 
bedrifter med malkekøer og ammekøer. Karsten Larsen tilkendegav, at det 
nok ikke vil være så svært at indføre forslaget. Danmarks Statistik har kun 
spurgt om samlet antal måneder, som bedriftens vigtigste husdyr (blandt 
kvæg, får, geder og heste) har været på græs, ikke i hvilke måneder. 
 
Henriette Hossy og Johnny Andersen: Oplysningerne om staldtyper for kvæg, 
svin og høner har Danmarks Statistik dækket ved almindelige spørgsmål på 
spørgeskemaet. Oplysningerne bør imidlertid kunne hentes fra Plante-direk-
toratet. Karsten Larsen svarede, at Danmarks Statistik til hver en tid vil fore-
trække, at data hentes fra et register fremfor ved spørgsmål på spørge-
skemaet. Det kræver imidlertid absolut sikkerhed for, at data findes i den 
form statistikken kræver, og en sådan bekræftelse havde Danmarks Statistik 
ikke kunnet få fra Plante-direktoratet forud for tællingen i 2011. 
 
Johnny Andersen fremlagde FOI’s ønsker til statistik vedrørende landbrug i 
forlængelse af de ønsker, der var fremsat på mødet i udvalget 2. december 
2010. Følgende emner kunne fremhæves: 
 

- Bruttofaktorindkomst fordelt efter brancher inden for landbrug og 
konventionelt/økologisk vil være interessant – langt mere interessant 
end regionale fordelinger. 

- Staldtyper kunne også være af interesse, og behøver måske ikke at 
kræve så meget, hvis registerdata kan tilvejebringes. 
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- Statistikken om dyreenheder og husdyrtæthed er savnet af mange 
brugere. 

 
Thomas Nord-Larsen fremlagde Skov og Landskabs ønsker vedrørende stati-
stik om skov. I forhold til de tidligere skovtællinger – senest afholdt i 2000 af 
Danmarks Statistik – foregår opgørelsen af skovarealet nu ved punkttællinger 
og luftfotos. Det har interessant nok medført, at Danmarks skovareal er større 
end hidtil antaget. 
 
Imidlertid har den nye metode den mangel, at den ikke belyser struktur, fx 
fordeling på små og store skove, og der er selvsagt heller ikke oplysninger om 
økonomi. 
 
Alt i alt kunne det være stærkt ønskeligt med en ny skovtælling, hvis finansie-
ring hertil kan skaffes. Thomas Nord-Larsen bemærkede, at det eventuelt 
kunne være i form af en stikprøvetælling. 
 
Peter Vig Jensen fortalte om Danmarks Statistik opgørelse af statistik for res-
sourceområder. Indtil videre er der tal for 2008 og 2009, men snart også for 
2010. I den nye version af ressourceområdestatistikken er som noget nyt ind-
draget oplysninger fra regnskabsstatistikkerne for de primære erhverv.  
 
I ressourceområder sammenfatte aktiviteterne i sammenhængende områder, 
hvor et område er fødevarer. Inden for hvert område kategoriseres en bran-
che endvidere efter funktion – delområde - som enten primære erhverv, frem-
stillingserhverv, støtteerhverv eller serviceerhverv. En branche kan kun 
komme til at ligge i ét område med kun ét delområde. 
 
Denne opdeling gør det muligt at udarbejde nye opgørelser af fx beskæfti-
gelse, antal virksomheder, omsætning og globalisering inden for afsætnings-
mæssigt ens afgrænsede områder. Tal kan også udarbejdes på servicebasis. 
 
Mogens Nagel Larsen kvitterede for det gennemførte arbejde. 
 
Henrik Bolding Pedersen fremlagde de nye EU-krav vedrørende regnskabs-
statistikken for landbrug: 
 
Der har været en lang proces med nyt indberetningsskema for landbrugs-
regnskaber. Det er sådan, at Danmarks Statistik på dette område indberetter 
anonyme individdata, der testes i EU. Dvs. Danmarks Statistik får også 
spørgsmål til det enkelte regnskab fra Bruxelles. 
 
Forslaget blev behandlet i arbejdsgruppen for jordbrug i efteråret 2011, og 
der blev stemt om det i FADN-komiteen i november 2011. Forordningen blev 
endeligt vedtaget 30. april 2012. 
  
Skemaet er mindre vidtgående end tidligere, men der er en klar tendens til 
flere spørgsmål om bæredygtighed og miljø. Dermed fjerner man sig fra ker-
nen i FADN, der er landmandens regnskab og en indberetning af dennes revi-
sor. 
 
Spørgsmålene understreger også den store diversitet imellem landene, når 
man fx begynder at interessere sig for køkkenhaver. (Kun areal). 
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Der, hvor det især kan give problemer er, hvis spørgsmålene bliver af en så-
dan karakter, at den eneste mulighed er at spørge landmanden direkte. Det 
kan nemt få konsekvenser i lysten til at deltage i den frivillige statistik. 
 
I bilaget vil man dog kunne se, at Danmarks Statistik forventer at kunne løse 
langt det meste ved at udnytte eksisterende datakilder, især landbrugs- og 
gartneritællingen. Selvom der er en problematik i, at FADN er årlig, mens 
landbrugs- og gartneritællingen fx kun spørger om uddannelse og vanding 
med års mellemrum. 
 
Merarbejde vil der være ved at oplyse salgsdestination på salg af dyr. På 
kvægbesætninger er der typisk både salg til slagtning og levebrug. 
 
Svend Friis Bak spurgte til enheder, fx selskaber, som også findes inden for 
landbruget. De kan udgøre et problem hvis ét regnskab ikke svarer til én be-
drift. Løsningen er så at indsamle private regnskaber. 
 
Kristian Hjulsager fortalte om det kommende forløb af strukturtællinger i 
landbruget fra 2016 til 2027, hvor der skal være almindelige strukturtællinger 
i 2016, 2020 (totaltælling), 2023 og 2026 med et sæt af kernevariable og der-
til et sæt af modulvariable og satellit-variable (disse er ikke fastlagt på for-
hånd), som kan belyses mindre hyppigt og i mindre stikprøver. 
 
Endnu foreligger der kun et udkast til en ny forordning. Det skal første gang 
behandles på et møde i Eurostat i september. 
 
Formanden nævnte, at Danmarks Statistiks arbejdsplan for 2013 kommer i 
høring blandt udvalgets medlemmer i løbet af efteråret. Derimod bliver ar-
bejdsplanen ikke behandlet på et møde i udvalget. 
 
Næste møde ventes afholdt i slutningen af året. 
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