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0.2 Emnegruppe
Miljø og energi
0.3 Ansvarlig myndighed, kontor,
person m.v.
Danmarks Statistik
Landbrug og transport
Karsten Larsen, tlf. 39 17 33 78, e-post:
kkl@dst.dk
0.4 Formål og historie
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med vintergrønne marker.
Statistikken er i Danmarks Statistik blevet produceret siden 1993. Statistikken for
2004 indeholder data for 1982/83 frem til 2002/03.
Baggrund for statistikken er et lovkrav som fremgår af bekendtgørelse nr. 624 af
15. juli 1997 om grønne marker, sædskifte- og gødningsplaner samt
gødningsregnskaber i landbruget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri. Vintergrønne marker skal udgøre mindst 65 pct. af landbrugsarealet.
Oplysninger om arealer med vintergrønne marker er medvirkende til at vurdere,
hvorvidt lovkravet om at bedrifternes areal skal være udlagt med grønne marker
bliver overholdt for landet som helhed. Også på amtsniveau vurderes det, hvorvidt
bekendtgørelsen bliver overholdt, samt hvorledes udviklingen er for det enkelte
amt.
0.5 Brugere og anvendelsesområder
Brugere:
Kommuner, amter, ministerier, organisationer, internationale organisationer,
pressen, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt privatpersoner, som
har en interesse i udviklingen i arealet med vintergrønne marker.
0.6 Kilder
Danmarks Statistik indsamler, både som en del af høsttællingen og en del af
landbrugs- og gartneritællingen, oplysninger vedrørende arealer. Disse
oplysninger samles i Danmarks Statistiks landbrugsregister. Statistikken er
baseret på udtræk fra dette register.
Data om frø til udsæd indhentes fra Plantedirektoratet.
Data om udvintring og efterafgrøder indhentes fra Landbrugets
Rådgivningscenter.
0.7 Indsamlingshjemmel
Lov om Danmarks Statistik §6
0.8 Indberetningsbyrde
Se Varedeklaration om Landbrugs- og gartneritællingen samt Høsttælllingen.
0.9 EU-regulering
Ingen
Til toppen
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1 Indhold
1.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken indeholder oplysninger om arealer med vintergrønne marker fordelt
på: Brugstyper, afgrødetyper, landsdele, amter, dyreenhedsgrupper og
arealgrupper. Statistikken viser også den afgrødebetingede kvælstofudvaskning
pr. ha fordelt på bedriftstype.
1.2 Statistiske begreber
En dyreenhed er ifølge bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 en
beregningsenhed, der afspejler den udskilte mængde kvælstof ab lager på 132,76
kg om året i gødningen fra en malkeko af stor race. Antallet af dyreenheder pr. dyr
for de øvrige husdyrkategorier er fastsat ud fra det tilsvarende kvælstofindhold i
gødningen fra disse. I den reviderede bekendtgørelse nr. 877 af 10. december
1998 er omregningsfaktorerne for kvæg fastsat således, at en dyreenhed svarer til
100 kg kvælstof i gødningen. I den nyeste bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002
med virkning fra den 1. august 2002 er omregningsfaktorerne for alle
husdyrkategorier fastsat således, at en dyreenhed svarer til 100 kg kvælstof i
gødningen.
Den afgrøderelaterede udvaskning af kvælstof beregnes ved at multiplicere hver
afgrødes areal med typetallet for kvælstofudvaskningen for den pågældende
afgrøde pr. ha. Kvælstofudvaskningen er fastsat af Statens Planteavlsforsøg.
Vinterafgrøderne er inklusive et tillæg for marker, der er mislykket fx som følge af
frost. Tillægget estimeres af Landbrugets Rådgivningscenter.
Vintergrønsager er estimeret til at udgøre 40 pct. af arealet med
frilandsgrønsager. Vinterplanteskole er estimeret til 85 pct. af arealet med
planteskole. Vårsædshelsæd er estimeret til 57,9 pct. af arealet med korn til
ensilering. Bælgsæd til grønfoder er estimeret til 57,9 pct. arealet med andet
grønfoder. Estimaterne er fastsat af Landbrugets Rådgivningscenter.
Andelen af nedmuldet korn- og rapshalm er opgjort på grundlag af høsttællingen,
som efterfølgende er relateret til landbrugs- og gartneritællingens
arealanvendelse. Arealet er divideret med 1,6, idet 1,6 ha nedmuldet halm har en
effekt svarende til 1 ha plantedække. For at undgå dobbelttælling af grønne araler,
er det omregnede areal for halmnedmuldingen reduceret med den andel af
arealet, der efterfølgende udlægges med vinterafgrøder som vinterraps,
vintersædshelsæd og vintersæd til modenhed.
Gartneriafgrøder, andre frilandsafgrøder og helbrak (sortbrak) er udeladt af
udvaskningsberegningerne.
Til toppen
2 Tid
2.1 Referencetid
Statistikken for høståret 2003/2004 udkommer August 2005.
Statistikken udkommer ca. 1 år efter tællingsdagen.
2.2 Udgivelsestid
Statistikken offentliggøres hvert år i august måned. Det er ikke muligt at
offentliggøre statistikken før, idet data fra Plantedirektoratet først modtages i juli
måned.
2.3 Punktlighed
Statistikken udkommer punktligt.
2.4 Hyppighed
Årligt.
Til toppen
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3 Pålidelighed og usikkerhed
3.1 Samlet pålidelighed
Se varedeklarationer for landbrugs- og gartneritællingen og høsttællingen.
3.2 Usikkerhedskilder
Se varedeklarationer for landbrugs- og gartneritællingen og høsttællingen.
3.3 Tal for usikkerhed
Ingen.
Til toppen
4 Sammenlignelighed
4.1 Sammenlignelighed over tid
I 1999 samt i 2002 er reglerne for definition af dyreenheder ændret. Dette vil have
indflydelse på sammenligneligheden over tid for vintergrønne marker fordelt på
brugstyper.
4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Statistikken kan sammenlignes med Landbrugshæftet, hvor der indgår lignende
data. Alle data er hentet fra samme kilde, nemlig landbrugs- og gartneritællingen.
4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Der publiceres kun endelige tal.
Til toppen
5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler
Nyt fra Danmarks Statistik, Landbrug og transport (Statistiske Efterretninger) og
Danmarks Statistikbank.
Årspublikationerne: xxxx og Landbrug.
5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Se varedeklaration for landbrugs- og gartneritællingen samt høsttællingen.
5.3 Dokumentation
Dokumentation foreligger i interne word-dokumenter.
5.4 Øvrige oplysninger
Ingen.
Til toppen
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