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1 Indledning
Formålet med statistikken er, at belyse den mængdemæssige produktion af foder til kvæg, svin,
fjerkræ og andre husdyrarter. Statistikken anvendes bl.a. til at vurdere behovet for import af
foderstoffer til landbrugets produktion. Statistikken er udarbejdet siden 1968, men er i sin
nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

2 Indhold
Statistikken er en årlig opgørelse af foderproduktionen opgjort i mio. kg. Foderproduktionen
opgøres for både kalenderår og driftsår og for forskellige foderblandinger til kvæg, svin, fjerkræ og
andre husdyrarter.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken viser produktionen samt import af foderblandinger i Danmark. Sammensatte
foderprodukter til husdyrproduktion opgøres i mængder. Statistikken dækker alene produktionen i
danske foderstofvirksomheder og ikke landmænds direkte importerede foderblandinger eller
blandinger på gårdanlæg. Resultatet af opgørelsen er derfor ikke fuldt ud retvisende for det samlede
forbrug af foderblandinger.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Indberetterne er virksomheder der beskæftiger sig med produktion af foderblandinger. Fremstilling
af færdige foderblandinger til landbrugsdyr DB07 branche 10.91.00

2.3 Sektordækning
Landbrug.

2.4 Begreber og definitioner (S.3.4)
Under udarbejdelse

2.5 Enheder
Data er indsamlet fra juridiske enheder.

2.6 Population (S.3.6)
Målpopulationen er alle landmænd i Danmark, der har husdyrhold. Den indsamlede population er
alle grovvareselskaber i Danmark.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.
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2.8 Tidsperiode
Statistikken er gældende for tidsperioden 1990 og frem

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Mio. kg.

2.11 Referencetid
Kalenderår og driftsår (1/7 - 30/6).

2.12 Hyppighed
Halvårlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
For grundlaget for indsamlingshjemmel henvises til Lov om Danmarks Statistik.
Rådsdirektiv 130/1989.

2.14 Indberetningsbyrde
23 timer, svarende til ca. 9.000 kr.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling (S.18)
Tællingen er en totaltælling. Der kan være lagerforskydninger for forskellige produkter, hvilket kan
give usikkerhed i periodiseringen.

3.1 Kilder (S.18.1)
Oplysningerne stammer fra spørgeskemaer udsendt til de knap 30 virksomheder, der producerer
foderblandinger i Danmark.
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3.2 Indsamlingshyppighed (S.18.2)
Indsamles halvårligt.

3.3 Indsamlingsmetode (S.18.3)
Skemabaseret undersøgelse, som indsamles digitalt ved brug af[virk](http://www.virk.dk] med
tilhørende up-load løsning.

3.4 Datavalidering (S.18.4)
Indberettede data udgør en totaltælling. Såfremt der foreligger mangler i data eller data skiller sig
markant ud fra andre data leveret eller data tidligere år, kontaktes den enkelte dataleverandør.

3.5 Databehandling (S.18.5)
Data indsamles digitalt i Excel ark. Resultaterne vægtes baseret på indberetternes størrelse. De
største indberettere fylder i sagens natur mest, og dette formodes ikke at give nogen form for
skævvridning, da dette er normale markedsforhold. Der imputeres ikke. Ved bortfald vægtes de
øvrige dataleverandører blot højere ift. den rette markedsandel. Statistikken dækker alene
produktionen i danske foderstofvirksomheder og ikke landmænds direkte importerede
foderblandinger eller blandinger på gårdanlæg. Resultatet af opgørelsen er derfor ikke fuldt ud
retvisende for forbruget af foderblandinger. Såfremt der etableres et nyt firma op i markedet kan det
tage nogen tid, inden det bliver implementeret i tællingsregisteret. Ved ophør, opkøb og fusioner
kan der opstå problemer med at få korrekte data.

3.6 Korrektion (S.18.6)
Foretages ikke.

4 Relevans
Statistikken bliver brugt i en samlet vurdering af Danmarks behov for import af foderstoffer til
landbrugets produktion.

4.1 Brugerbehov
Brugerne af statistikken er primært landbrugets egne organisationer, EU, ministerier og styrelser.
Statistikken bliver brug til at give en samlet vurdering af Danmarks behov for import af foderstoffer
til landbrugets produktion.

4.2 Brugertilfredshed
Ikke relevant for denne statistik.
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4.3 Fuldstændighed af data
Opfylder forordningen.

5 Præcision og pålidelighed
Såfremt der etableres et nyt firma op på markedet kan det tage nogen tid, inden det bliver
implementeret i tællingsregisteret. Ved ophør, opkøb og fusioner kan der opstå problemer med at få
korrekte data. Svarprocenten er normalt 100 pct. og giver derfor ikke anledning til usikkerhed, men
hvis et af ovenstående tilfælde skulle ske, kan det medføre usikkerhed.

5.1 Samlet præcision
Den samlede pålidelighed må betegnes som god, da der er tale om en totaltælling. Statistikken
dækker alene produktionen i danske foderstofvirksomheder og ikke landmænds direkte importerede
foderblandinger eller blandinger på gårdanlæg. Resultatet af opgørelsen er derfor ikke fuldt ud
retvisende for forbruget af foderblandinger.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Stikprøveusikkerhed på 0, da der er tale om en totaltælling. Ved bortfald kan der dog opstå
midlertidig usikkerhed, der bør vurderes ved hvert tilfælde.

5.3 Anden usikkerhed
Ingen systematisk usikkerhed.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.
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5.6 Kvalitetsvurdering
Den samlede pålidelighed må betegnes som god, da der er tale om en totaltælling. Svarprocenten er
normalt 100 pct. og giver derfor ikke anledning til usikkerhed. Statistikken dækker alene
produktionen i danske foderstofvirksomheder og ikke landmænds direkte importerede
foderblandinger eller blandinger på gårdanlæg. Resultatet af opgørelsen er derfor ikke fuldt ud
retvisende for forbruget af foderblandinger. En undersøgelse i forbindelse med landbrugs- og
gartneritællingen 2013, indikerer at 4-5 pct. af det samlede forbrug af foderblandinger er direkte
import.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Kun endelige tal offentliggøres. Revisioner kan dog forekomme.

6 Aktualitet og punktlighed
Opgørelsen udkommer halvårligt og ca. 2 måneder efter referencedato. Produktionen af
foderblandinger opgøres pr. 30. juni og 31. december for henholdsvis drifts- og kalenderåret.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Opgørelsen udkommer halvårligt og ca. 2 måneder efter referencedato. Produktionen af
foderblandinger opgøres pr. 30. juni og 31. december for henholdsvis drifts- og kalenderåret.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken er punktlig.

7 Sammenlignelighed
Der er fuld sammenlignelighed af produktionstal tilbage til den første opgørelse for driftsåret
1968/69.

7.1 International sammenlignelighed
Er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende EU forordning.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Der er fuld sammenlignelighed af produktionstal tilbage til den første opgørelse for driftsåret
1968/69.

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

6/9

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Så vidt vides, findes der ikke anden statistik for den samlede produktion af foderblandinger.

7.4 Intern konsistens
Ingen inkonsistens.

8 Tilgængelighed
Der udgives tabeller i statistikbanken: Statistikbanken.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

8.5 Publikationer
Ikke relevant for denne statistik.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Rå- og hjælpestoffer i følgende tabeller:
- FODER3: Produktion af foder efter foderblanding, periode og tid

8.7 Adgang til mikrodata
For nærmere oplysninger henvises til: Sisse Schlægelberger, Danmarks Statistik, tlf. 39 17 33 24, email: sis@dst.dk
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8.8 Anden tilgængelighed
Ikke relevant for denne statistik.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Data slåes sammen således at al data er diskretioneret til enhver tid for alle produkter.

8.11 Reference til metodedokumenter
Under udarbejdelse.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Fødevareerhverv, Erhvervsstatistisk. Den
statistikansvarlige er Sisse Schlægelberger, tlf. 39 17 33 24, e-mail: sis@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Sisse Schlægelberger

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø
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9.6 E-mailadresse
sis@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 33 24

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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