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1 Indledning
Statistikken belyser størrelsen af produktionen af animalske landbrugsprodukter i Danmark.
Statistikken anvendes til at følge pris- og mængdeudviklingen, samt den samlede værdi i den
animalske produktion. Statistikkerne om animalske landbrugsprodukter har en lang historie og
siden 1900 er det muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene, men fra 1945 har der været
fyldestgørende statistik på området. Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket
af COVID-19.

2 Indhold
Animalske landbrugsprodukter er en månedlig, kvartalsvis og årlig opgørelse af den samlede
animalske produktion, samt af de animalske hovedprodukter. Statistikken opgøres i mio. kr. og som
mængde- og prisindeks fordelt på varegrupper.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Denne statistik giver et billede af den samlede animalske produktion i dansk landbrug.
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter opgøres månedligt, kvartalsvist og årligt
fordelt på varegruppe, som mængdeindeks og prisindeks.
Samlede værdier for animalske landbrugsprodukter opgøres kvartalsvist og årligt som salgsværdi i
alt i mio. kr. samt som mængdeindeks og prisindeks.
Naturmælk
Mængden og salgsværdien for naturmælk omfatter værdien af den samlede indvejede
mælkemængde på mejerivirksomheder, producenternes eget forbrug og salget direkte til forbrugere.
De anførte tal angiver de opnåede salgsværdier inklusive eventuelle opkrævede superafgifter i
henhold til mælkekvoteringsordninger samt generelle produktionsafgifter mv. Læs mere i
statistikdokumentationen Mælk og mejeriprodukter.
Økologisk mælk
Mængde- og prisindeks for økologisk mælk gælder udelukkende mælk, som er indvejet på
mejerierne som økologisk mælk.
Konsumæg
Salgsværdien for æg til konsum omfatter salget af hønseæg til konsum, herunder producenternes
eget forbrug og salget af konsumæg direkte til forbrugerne. Læs mere i statistikdokumentationen
Ægproduktion.
Kvæg, svin, fjerkræ, heste og får
Salgsværdien for kød og levende dyr omfatter for de enkelte husdyrarter både de dyr, der slagtes her
i landet, og værdien ab producent for de eksporterede levende slagtedyr. Desuden medregnes
salgsværdien for avls- og brugsdyr ab producent for de dyr, der eksporteres, mens salget af disse dyr
mellem landmænd ikke medregnes, selv om dette salg foregår via mellemhandlere (fx
smågrisesalget). I opgørelsen af salgsværdien for kvæg og svin fratrækkes omkostninger til
bortskaffelse af døde dyr (Destruktion af dødedyr). Læs mere i statistikdokumentationen Slagtedyr
og kødproduktion.
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Pelsdyr
Dansk Pelsdyravlerforening opgør årets produktion af skind på pelsdyrfarmene i Danmark og
værdien fremkommer ved at anvende de gennemsnitlige auktionspriser (hammerslagspriser) minus
producenternes salgsafgift. Læs mere i statistikdokumentationen Pelsdyrproduktion.
Vildt
Vildtforvaltningens opgørelse over jagtudbyttet danner grundlag for opgørelsen af produktionen af
vildtkød og værdien af kødet sættes til samme pris som oksekød.
Andre animalske produkter
Andre animalske produkter omfatter salget af honning, udlejning af bier, uld og eksport af rugeæg.
Værdien af honning sættes til samme pris som den eksporteret honning i udenrigshandlen, mens
mængden er sat til 1.500 tons. Værdien af uldproduktionen estimeres som antallet af får i
Landbrugstællingen året før ganget med 50 kr. pr. dyr. Oplysninger om eksporten af rugeæg
stammer fra Udenrigshandlen, hvor værdien sættes til 80 pct. af værdien i udenrigshandlen.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter opdeles på varegrupper som indeholder
kategorierne:













Naturmælk
Økologisk mælk
Konsumæg
Kvæg
Svin
Fjerkræ
Heste
Får
Pelsdyr
Vildt
Andre animalske produkter

2.3 Sektordækning
Landbrugssektoren.
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2.4 Begreber og definitioner
Naturmælk: Naturmælk er mælk direkte fra koen, ubehandlet mælk. Det er alle typer af mælk
(konventionel mælk, økologisk mælk m.m.). Det er den mælk, som bliver leveret til mejeriet eller
anvendt til foder eller eget forbrug hos landmændene.
Fjerkrækød: Kød fra slagtekyllinger, høns, ænder, gæs og kalkuner.
Hestekød: Kød fra alle kategorier af heste opgjort i slagtevægt.
Okse- og kalvekød: Kød fra alle kategorier af kvæg.
Producent slagtninger: Slagtninger foretaget uden for slagterier og slagtehuse.
Produktion af kød: Produktionen af kød er opgjort som kød fra dyr fra godkendte slagtninger på
slagterier og slagtehuse plus eksporten af levende slagtedyr (herunder også smågrise) samt
slagtninger hos producenter. Alle kategorier er omregnet til slagtevægt.
Slagtevægt: Vægten af den kolde slagtekrop. Der er forskellige definition afhæng af dyreart.
Slagtekrop: Der foreligger en definition af slagtekrop for kvæg, svin, får, lam, fjerkræ.
Svinekød: Kød fra svin (slagtesvin, søer, orner, smågrise mv.).
Vildtkød: Kød fra vildt fx. fasaner, skovduer og rådyr.

2.5 Enheder
Enhederne i statistikken er produktionsgrupper inden for den animalsk produktion, mælk, kød
herunder er kvæg, svin, får, heste, fjerkræ samt vildt, æg, pelsdyr og andre animalske produkter.

2.6 Population
Animalske landbrugsprodukter.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Statistikkens aktuelle tidsserier dækker perioden fra 1995 og frem. Dog kan der findes statistik til
starten af 1900-tallet, hvor det har været muligt af sammenligne tidsserier. Ældre data findes i
Landbrug 1999-2011, Landbrugsstatistik 1998-1959 og Landbrugsstatistik 1900-1965
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2.9 Basisperiode
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter offentliggøres med fem forskellige
basisår, herunder:







1995=100
2000=100
2005=100
2010=100
2015=100

2.10 Måleenhed
Mængder og priser opgøres som indeks. Salgsværdi i alt opgøres i mio. kr.

2.11 Referencetid
Måned, kvartal og år.

2.12 Hyppighed
Månedlig, kvartalsvis og årlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr.
610 af 30. maj 2018.
Statistikken er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om
landbrugsregnskaber i fællesskabet er forordningen, som indeholder Danmarks forpligtigelser over
for EU.

2.14 Indberetningsbyrde
Statistikken er baseret på data, der indsamles til andre statistikker. Der er derfor ingen direkte
indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Animalsk produktion eller fås ved henvendelse til
Danmarks Statistik.
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3 Statistisk behandling
Statistikken er baseret på primære statistikker om animalsk produktion, herunder statistik om
mælk og mejeriprodukter og slagtedyr og kødproduktion mv. I de enkelte statistikker er de
indkomne data tjekket for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.
Data tjekkes igen for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere peioder i
forbindelse med aggregering og beregning af mængde- og prisindeks samt samlede værdier for
animalske landbrugsprodukter.

3.1 Kilder
Opgørelser og beregninger af mængde- og prisindeks, samt salgsværdi i alt for animalsk produktion,
baseres på primære animalske statistikker:







Mælk og mejeriprodukter
Slagtedyr og kødproduktion
Ægproduktion
Pelsdyrproduktion
Udenrigshandel med varer

Oplysninger om vildt stammer fra Miljøstyrelsens og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energis
vildtudbyttestatistik.

3.2 Indsamlingshyppighed
Data indsamles månedligt, kvartalsvis og årligt.

3.3 Indsamlingsmetode
Data indhentes primært fra andre statistikker i Danmarks Statistik. Oplysninger om vildt indsamles
fra Miljøstyrelsens og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energis vildtudbyttestatistik.

3.4 Datavalidering
Datavalidering foregår i flere trin. Data er allerede valideret i de enkelte primærstatikker, hvor de
indkomne data er tjekket for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder. I
forbindelse med denne statistik tjekkes data igen for komplethed og konsistens samt sammenhæng
med tidligere peioder i forbindelse med aggregering og beregning af mængde- og prisindeks samt
samlede værdier for animalske landbrugsprodukter. I den forbindelse er der mulighed for at gå
tilbage til kilderene, hvis der er behov for det.
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3.5 Databehandling
Animalske mængde- og prisindeks opgøres i et hierarkisk system, hvor der beregnes indeks for de
enkelte grupper, naturmælk, kvæg, svin mm. (basisindeks). Nogle af disse grupper fx. svin og kvæg,
har undergrupper, hvor der først er beregnet indeks for, som så er aggregeret til basisindeks for den
enkelte gruppe. De enkelte indeks beregnes ud fra værdien af produktionen ab landmand i basisåret.
Efterfølgende sammenvejes de detaljerede basisindeks til det aggregerede indeks. Her samles kvæg,
svin, får, hest, fjerkræ og vildt til samlet indeks for kød, som så efterfølgende sammenvejes med
mælk, æg og pelsdyr til et samlet indeks. Indeksene sammenvejes ud fra hver gruppes procentvise
andel af samlet værdi ab landmand i basisåret.

3.6 Korrektion
Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og
databehandling.

4 Relevans
Statistikken anvendes af ministerierne, landbrugets organisationer, som grundlag til at udarbejde
analyser og prognoser. Statistikkens grunddata og resultater indgår også i Nationalregnskabet.

4.1 Brugerbehov
Brugere er især, landbrugets organisationer og ministerierne samt de mange organisationer og
enkeltpersoner, der beskæftiger sig med og er interesserede i produktionen af animalske produkter
og anvendelsen af disse. Internt i Danmarks Statistik indgår data i Nationalregnskabet via
Landbrugets bruttofaktorindkomst.

4.2 Brugertilfredshed
Statistikken diskuteres på møder i Brugerudvalget for Fødevarestatistik. Brugerudvalget består af de
centrale brugere af statistikken med repræsentanter fra landbrugets og fiskeriets organisationer,
Miljø- og Fødevareministeriet og forskningsinstitutioner.
Hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken. En stor del af grunddata til
statistikken leveres til Eurostat, hvor data også bliver kontrolleret, foruden at en del af data indgår i
Nationalregnskabet.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.

5 Præcision og pålidelighed
Usikkerheden i animalsk produktion er forbundet med usikkerheden i de primære statistikker. Der
er periodiseringer, som kan give lidt usikkerhed eller skævheder, men oplysningerne fra mejerier og
slagterier er meget eksakte. Der er nogen usikkerhed i skøn over producenternes eget forbrug.
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5.1 Samlet præcision
Der er for mængderne tale om totalopgørelser, som er rimelig præcise. Pris- og værdiberegningerne
kan være behæftet med en mindre periodisk forskydning.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Der er i meget stor udstrækning tale om totalopgørelser og usikkerheden begrænser sig til skøn over
producenternes eget forbrug, bundgrænser og andre mangler i udenrigshandelen.

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.

5.6 Kvalitetsvurdering
Der er for mængderne tale om totalopgørelser på et meget højt niveau. Pris- og værdiberegningerne
kan være behæftet med en mindre periodisk forskydning.

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
Der er i almindelighed ikke stor forskel på foreløbige og endelige tal. Der kan forekomme revisioner
af data i forbindelse med rebaseringen til ny basisperiode hvert femte år.
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6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
De foreløbige tal udgives ca. 1,5 måned efter referencetidspunktet. De endelige foreligger året efter.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede.

7 Sammenlignelighed
Statistikken er udarbejdet siden 1900, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1946. I
forhold til statistikken om Priser og prisindeks for jordbrug, kan der være en lille forskel i disse i
forhold til de prisindeks, der er i Animalske landbrugsprodukter. Dette skyldtes, en lille forskel i
vægtsammensætningen på de enkelte grupper.

7.1 International sammenlignelighed
Der har tidligere været afleveret data vedrørende animalske produktbalancer til Eurostat. Men det
stoppet fra 2010. Så det kan være muligt at finde mere eller mindre sammenlignelige data indtil
2010 i Eurostat.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Statistikken har en lang historie, og siden 1900 er det muligt at sammenligne tidsserier for
hovedtallene. De første årtier indeholder mange skøn og beregninger, men siden 2. verdenskrig har
der været en fyldestgørende statistik på området. Der har gennem årene været mindre
definitionsændringer.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der bliver publiceret statistik af Fødevareministeriet, men også brancheforeningerne fx
Mejeriforeningen om mælk og mejeriprodukter, Landbrug & Fødevare om svin, kvæg og får samt
Fjerkrærådet om fjerkræ.
I statistikbanken bliver der under priser og prisindeks for jordbrug offentliggjort prisindeks for
animalske produkter, der kan godt være en lille forskel i disse i forhold til de prisindeks, der er i
Animalske landbrugsprodukter. Dette skyldtes, en lille forskel i vægtsammensætningen på de
enkelte grupper.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.
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8 Tilgængelighed
Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion og Jordbrugets
prisforhold. Tallene offentliggøres i Statistikbanken under Animalsk produktion og Jordbrugets
økonomi. Se mere på emnesiden om Animalsk produktion.

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.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken offentliggøres ikke særskilt, men indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk
produktion og Jordbrugets prisforhold.

8.5 Publikationer
Statistikken indgår i publikationen om Landbrug, som blev udarbejdet i årene fra 1999 til 2011.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Animalsk produktion i tabellerne:




ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) efter
indekstype
ANI2: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter indekstype

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter offentliggøres under Jordbrugets
økonomi i tabellerne:





ANI3: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter varegruppe og
indekstype
ANI302: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) (2015=100)
efter varegruppe og indekstype
ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) (2015=100)
efter varegruppe og indekstype

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.
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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
Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

8.11 Reference til metodedokumenter
Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

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. Den statistikansvarlige er Mona
Larsen, tlf. 39 17 33 99, e-mail: mla@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Mona Larsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

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

9.7 Telefonnummer
39 17 33 99

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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