Statistikprogram
2021

Statistikprogram
2021

Statistikprogram 2021
Udsendt januar 2021

Netudgave:
ISBN 978-87-501- 2374-3
ISSN 1602-8104
Netudgaven er gratis tilgængelig på
www.dst.dk/publ/statistikprogram
Er ikke udgivet som trykt bog

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 39 17
E-mail: dst@dst.dk
www.dst.dk

© Danmarks Statistik 2021
Du er velkommen til at citere fra denne publikation.
Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik.
Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug.
Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse
af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik.
Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.
Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN,
har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen

Forord
Statistikprogrammet er en selvstændig del af Danmarks Statistiks arbejdsplan og giver en oversigt over den officielle statistik fra Danmarks Statistik. Produkter, der er
finansieret af serviceindtægter indgår ikke i denne oversigt. Herudover udarbejder
Danmarks Statistik såkaldt eksperimentel statistik, hvor vi anvender nye datakilder
og metoder for at give hurtigere indikatorer for samfundsudviklingen under covid19 end Danmarks Statistiks sædvanlige udgivelser. Disse kan eventuelt senere indgå
i den officielle statistik.
Statistikkerne er sorteret efter emner og hver statistik er beskrevet kort med information om statistikkens formål og indhold. Endvidere er eventuelle udviklingsaktiviteter i 2021 beskrevet.
For yderligere information om de enkelte statistikker, henvises til statistikdokumentationerne, som er tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside.
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Befolkning og valg
Befolkning og befolkningsfremskrivning
Befolkningen
Statistikken belyser demografien i den danske befolkning, dvs. befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Folketal kan føres helt tilbage til 1769. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af folketallet, opgjort på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, fordelt efter køn, alder, civilstand, statsborgerskab og herkomst mv.
Befolkningsfremskrivning
Formålet med denne statistik er at lave en langsigtet fremskrivning af udviklingen i
den samlede danske befolkning. Danmarks Statistik har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men
siden 1978 hvert år, dog med enkelte undtagelser.
Befolkningsfremskrivningen for hele Danmark laves i samarbejde med forskningsinstitutionen DREAM. Ud fra en række forudsætninger og antagelser beregnes Danmarks fremtidige befolkning fordelt på køn, alder og herkomstgruppe. Med udgangspunkt i fremskrivningen for hele befolkningen, laver Danmarks Statistik efterfølgende fremskrivninger, der kan fordeles på køn, alder, landsdele og kommuner.
Byopgørelsen
Statistikken belyser folketal og befolkningstæthed efter område. Byopgørelsen findes
tilbage i gamle folketællinger, som blev lavet hvert 5. eller 10. år. Fra 1976 til 1996
blev statistikken opgjort ca. hvert andet år. Fra 1996 er statistikken lavet årligt, men
er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2010 og frem. Statistikken er en årlig
opgørelse over antallet af indbyggere i landdistrikter samt antallet af indbyggere i
byer med mere end 200 indbyggere for hver kommune. Befolkningen der er bosiddende i bypolygoner med under 200 indbyggere, klassificeres som bosiddende i
landdistrikter.

Indvandrere og efterkommere
Indvandrere og efterkommere
Formålet med denne statistik er at belyse den del af befolkningen, som har udenlandsk baggrund, inkl. de personer som har skiftet statsborgerskab og er danske
statsborgere. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antal personer med dansk
oprindelse, indvandrere og efterkommere, og deres sammensætning på køn, alder,
statsborgerskab, oprindelsesland samt en geografisk fordeling på bopælskommune.
Asylansøgninger og opholdstilladelser
Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af asylansøgninger og opholdstilladelser. Statistikken udarbejdes i samarbejde med Udlændingestyrelsen og
anvendes bl.a. til fastlæggelse af visiteringskvoter. Opgørelser over asylansøgninger
går tilbage til 1984, mens opgørelser over opholdstilladelser, findes fra 1988 og frem.
Antal asylansøgninger og opholdstilladelser opdeles efter statsborgerskab, køn og alder, samt efter type, dvs. om der er tale om asyl, familiesammenføring eller studieophold mv.
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Fødsler
Fødsler
Formålet med denne statistik er at belyse fødsler i Danmark, af mødre med bopæl i
Danmark på fødselstidspunktet. Statistikken opgøres på baggrund af Det Centrale
Personregister (CPR) og Det Medicinske Fødselsregister (MFR). Statistikkens længste tidsserie går helt tilbage til 1850.
Statistikken er en årlig opgørelse af antal levendefødte og dødfødte. Fødslerne opgøres efter fødselsdato, barnets køn, længde og fødselsvægt, hvorvidt barnet er førstefødte og anden fødte osv. samt fødselstype fx tvillingefødsel og kønssammensætning.
Fødslerne opgøres også efter moderens alder, herkomst, oprindelsesland, og statsborgerskab, samt efter gennemsnitsalder for samtlige og førstegangsfødende forældre. Endeligt indeholder statistikken også en opgørelse af antal aborter efter forældrenes alder. Fødselstal fordeles geografisk efter kommuner og regioner.
Fertilitet
Formålet med denne statistik er at belyse fertiliteten i Danmark. Statistikken er en
årlig opgørelse af fertilitetskvotienter for kvinder mellem 15 og 49 år. Fertilitetskvotienten angiver antal levendefødte børn, som 1.000 kvinder i den fertile alder føder.
Statistikken fordeles efter kvindernes herkomst samt geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.

Dødsfald og middellevetid
Dødsfald
Statistikken belyser dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark. Statistikken er
en månedlig, kvartalsvis og årlig opgørelse af antal dødsfald efter køn, alder og dødsårsag, samt geografisk efter kommuner og regioner.
Middellevetid
Statistikken belyser befolkningens middellevetid. Middellevetid angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt kan forventes at leve under den forudsætning, at
de nuværende dødshyppigheder for alle grupperinger af køn og alderstrin holder sig
på det samme niveau i al fremtid. Statistikken gør det muligt at sammenligne forskellige befolkningers dødelighed og som let kan følges over tid til at belyse tendenser i udviklingen i befolkningens levetid.

Flytninger
Flytninger internt i Danmark
Statistikken belyser befolkningens flyttemønster internt i Danmark. Statistikken er
en årlig opgørelse af antal flytninger mellem og internt i landets kommuner og regioner, fordelt efter flyttedag og flyttemåned og indeholder derudover oplysninger om
køn og alder på de personer der flytter. Statistikken viser også flyttemønstret for
unge under 30 år, og hvor mange der flytter hjemmefra.
Flytninger til og fra udlandet
Statistikken belyser flytningsmønstret mellem Danmark og udlandet. Statistikken er
en foreløbig kvartalsvis og endelig årlig opgørelse af ind- og udvandringen til og fra
Danmark. Statistikken fordeles efter køn og alder, ind- og udvandringsland, statsborgerskab, og opholdstilladelse, fx studieophold eller familiesammenføring mv.
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Husstande, familier og børn
Husstande
Formålet med denne statistik er at belyse husstande i Danmark ud fra deres sammensætning. En husstand består af én eller flere familier, der bor på samme adresse.
Statistikken er en årlig opgørelse af antal husstande efter husstandstype, husstandsstørrelse og antal børn i hustanden. Antal voksne i husstandene fordeles også efter
køn og alder. Både husstande og voksne fordeles geografisk efter kommune.
Familier
Formålet med denne statistik er at belyse familier i Danmark ud fra deres sammensætning. En familie består af én eller flere personer, der bor på samme adresse og
har visse indbyrdes relationer, med eller uden hjemmeboende børn under 25 år. Statistikken er en årlig opgørelse af antal familier, antal børnefamilier og antal voksne i
familier. Statistikken fordeles efter familietype og familiestørrelse, og indeholder
derudover oplysninger om antal børn samt yngste og ældste hjemmeboendes barns
alder. Statistikken fordeles geografisk efter kommuner og regioner.
Børn
Formålet med denne statistik er at belyse hjemmeboende børn under 25 år i danske
husstande og familier. Statistikken er en årlig opgørelse af antal børn fordelt efter
køn og alder, samt efter hvilken husstandstype og familietype de indgår i. Derudover
indeholder statistikken opgørelser af børns søskende og kombination af søskende
samt forældrenes status, herunder hvor mange der har mistet deres forældre. Statistikken fordeles geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.

Vielser og skilsmisser
Vielser
Formålet med denne statistik er at belyse vielser i Danmark. Statistikken er en årlig
opgørelse af antal vielser og indgåede partnerskaber, samt gennemsnitsalderen for
viede mænd og kvinder. Statistikken opgøres for vielsesdag og vielsesmåned og efter
vielsesmyndighed, fx kirkelige eller borgerlige vielser mv. Statistikken fordeles derudover efter brudens og gommens alder, tidligere civilstand, herkomst og oprindelsesland, samt geografisk efter kommuner i forhold til brudens og gommens bopælskommune.
Skilsmisser
Formålet med denne statistik er at belyse skilsmisser og opløste partnerskaber i Danmark. Statistikken er en årlig opgørelse af antal skilsmisser, fordelt efter skilsmissetype, parternes alder, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab. Derudover opgøres skilsmisser efter ægteskabets varighed samt geografisk efter parternes bopælskommune.
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Navne
Navne i hele befolkningen
Statistikken er en årlig opgørelse af navne for hele befolkningen, der boede i Danmark pr 1. januar. Grundlaget for statistikken er data fra Det Centrale Personregister
(CPR). Statistikken indeholder årlige top-20 lister over de mest anvendte pigedrenge- og efternavne fra 2002 og frem. Statistikken fordeles på aldersgrupper og
geografisk efter regioner og landsdele. I navnedatabasen ”Hvor mange hedder” er
det er derudover mulig at indtaste et for- og/eller efternavn og finde ud af, hvor
mange personer, der har et givent navn.
Navne til nyfødte
Statistikken er en årlig opgørelse af, hvilke navne nyfødte har fået, med udgangspunkt i ét års fødsler. Grundlaget for statistikken er data fra Det Centrale Personregister (CPR). Statistikken indeholder årlige top-50 lister over de mest populære
navne fra 1993 og frem. Fra 1985 til 1992 findes kun top-25 lister. Statistikken fordeles geografisk med top-10 lister efter regioner og top-5 lister efter landsdele. Det
er derudover muligt at indtaste et fornavn i Danmarks Statistiks Navnebarometer og
se udviklingen i, hvor mange nyfødte der har fået et bestemt fornavn.

Valg
Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg
Danmarks Statistik udarbejder, på vegne af Økonomi- og indenrigsministeriet, opgørelser af resultater fra nationale valg i Danmark. Nationale valg omfatter Folketingsvalg, Europa-parlamentsvalg og folkeafstemninger. Det er således Danmarks
Statistik, der står for de officielle beregninger i forbindelse med nationale valg og
deres hovedformål er at bestemme, hvem der vælges til Folketinget og Europa-Parlamentet, samt opgøre resultater af folkeafstemninger.
Danmarks Statistik har en særlig valghjemmeside på www.dst.dk/valg. Her formidles alle resultater og publikationer mv. som er relevante i forbindelse med nationale
valg. Der findes resultater opgjort på både hele landet, landsdele, storkredse, opstillingskredse og afstemningsområder. Der findes også detaljerede tabeller i Statistikbanken. Disse er dog først klar til offentliggørelse nogle uger efter et valg.
Kommunalvalg
Kommunalvalg afholdes fast hvert fjerde år, den tredje tirsdag i november. Siden
Strukturreformen har der været afholdt kommunalvalg i 2009, 2013 og 2017. Resultater fra valget offentliggøres i Statistikbanken det efterfølgende forår.
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Levevilkår
Verdensmål
Danmarks Statistik varetager den danske statistiske rapportering af de globale Verdensmål, som blev vedtaget i FN den 25. september 2015. Til det formål har Danmarks Statistik udviklet en Verdensmål dataplatform på www.dst.dk/sdg, som på
nuværende tidspunkt belyser omkring 202 af de i alt 244 globale indikatorer. Verdensmål platformen er et helt centralt omdrejningspunkt for rapportering af og interessen for Verdensmålene, og anvendes bredt i det danske samfund politisk såvel
nationalt som lokalt, af erhvervslivet, frivillige organisationer og uddannelsesinstitutioner.
Verdensmål platformen forventes udvidet i løbet af første halvår 2021 således at den
dækker alle 244 indikatorer. Verdensmål platformen, som i 2020 blev udvidet med
resultatet af projektet Baseline for danske verdensmål, der udførtes i samarbejde
med 2030-netværket, vil fortsætte implementering af eksterne datakilder i 2021.

Ligestilling
Ligestilling
Formålet med denne statistik er at belyse ligestillingen mellem mænd og kvinder i
Danmark. Statistikken indeholder en række udvalgte nøgleindikatorer, som viser
nogle af de forskelle og ligheder, der er mellem mænd og kvinders livssituation, fx
hvordan det står til med ligestillingen på områder som uddannelse, helbred og indkomst mv.
Indikatorerne belyser ikke årsagerne til forskellene mellem mænd og kvinders forhold, men kan hjælpe til at perspektivere debatten om ligestilling og vise, om der
sker ændringer på fokusområderne. Danmarks Statistik har en særlig emneside for
ligestilling i Danmark på www.dst.dk/ligestilling.

Livskvalitet
Livskvalitetsindikatorer
Statistikken belyser forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive livskvalitets-indikatorer. Datagrundlaget for de subjektive indikatorer er en spørgeskemaundersøgelse, hvor der spørges til folks tilfredshed med livet, deres økonomiske situation, sociale relationer, arbejde, helbred, følelse af tryghed, tillid til politikere mv. De objektive indikatorer er baseret på registerdata om bl.a. indkomst, beskæftigelse, uddannelse, lægekontakt, anmeldte forbrydelser og valgdeltagelse.
Denne statistik blev offentliggjort første gang i 2016. Interviewundersøgelsen med
de subjektive indikatorer er kun gennemført en gang i 2015. De objektive indikatorer
udarbejdes årligt.
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Levevilkårsundersøgelsen
Levevilkårsundersøgelsen
Levevilkårsundersøgelsen er en survey, der i kombination med en række registeroplysninger udgør den danske del af den europæiske undersøgelse Statistics on Income
and Living Conditions (SILC). Undersøgelsen har til formål at belyse befolkningens
indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse. Danmarks Statistik formidler
kun et lille hjørne af den samlede undersøgelse. Eurostat står for den primære formidling af resultaterne.

Boligforhold
Boligopgørelsen
Statistikken belyser den samlede boligbestand og befolkningens boligforhold. Statistikken anvendes bl.a. som ét af flere grundlag, i forbindelse med den årlige kommunale udligning. Boligopgørelsen har været opgjort årligt siden 1981, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2010 og frem.
Boligbestanden omfatter samtlige boliger i Danmark og beskrives gennem en række
variable, fx boligernes anvendelse, opførelsesår, type og størrelse, ejer- og udlejningsforhold samt efter opvarmnings-, toilet-, bade- og køkkenforhold. Befolkningens boligforhold beskrives derudover gennem antal personer i boliger efter alder og
køn samt antal hjemmeboende børn. Statistikken fordeles desuden geografisk, efter
kommuner, regioner og landsdele.

Sundhed
Sygehusbenyttelse
Statistikken belyser befolkningens sygehusbenyttelse i forbindelse med indlæggelser, ambulante behandlinger og skade-stuebesøg. Grundlaget for statistikken er
Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister kombineret med oplysninger fra det
Centrale Personregister (CPR) og andre registre i Danmarks Statistik. Statistikken er
en årlig opgørelse af en række nøgletal, herunder antal indlagte patienter, antal sengedage, antal ambulante behandlinger og antal skadestuebesøg.
Sygehusbenyttelsen suppleres med en række demografiske oplysninger fra bl.a. CPR,
om alder, køn, uddannelse, herkomst, familietype, boligtype og socioøkonomisk status. Statistikken fordeles geografisk efter kommuner, regioner og landsdele. Der forventes en revision i forbindelse med offentliggørelsen i 2020, da der modtages nyt
datagrundlagt fra Landspatientregistret (LPR3).
Lægebesøg
Statistikken belyser sammenhængen mellem sociale forhold og det offentlige primære sundhedsvæsen. Statistikken er en årlig opgørelse af antal besøg hos almenlæger, speciallæger og øvrige behandlere under det primære sundhedsvæsen. Statistikken omfatter antal kontakter (besøg inkl. e-konsultationer), de hermed forbundne udgifter i det offentlige sygesikringssystem og antal modtagere inden for et
kalenderår. Kontakter er fx konsultationer hos alment praktiserende læger eller speciallæger, tandlægehjælp, behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor mv., der
afregnes gennem det fælleskommunale system. Statistikken fordeles geografisk efter
kommuner og regioner.
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Hjemmesygepleje
Formålet med denne statistik er at belyse den kommunale hjemmesygepleje. Statistikken er en årlig opgørelse af antal modtagere af hjemmesygepleje i eget hjem samt
antallet af leverede ydelser. Statistikken fordeles efter aldersgrupper, køn og kommuner.
Sårbare gruppers sundhed
Statistikken belyser udvalgte sårbare gruppers benyttelse af sundhedsvæsenet, til
sammenligning med resten af befolkningen i samme aldersgruppe fra 2015 og frem.
Statistikken anvendes til at undersøge, hvorvidt udvalgte sårbare grupper har et andet forbrug af sundhedsydelser end resten af befolkningen. Statistikken er en årlig
opgørelse af sårbare gruppers benyttelse af sundhedsvæsenet, målt ud fra udvalgte
sundhedsindikatorer, til sammenligning med resten af befolkningen. Sundhedsindikatorerne omfatter kontakter til primærsektoren (almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor mv.) samt sekundærsektoren (somatiske og psykiatriske sygehuse).

Børnepasning
Børnepasning før skolestart
Statistikken belyser børn og pædagogisk personale hørende til dagtilbudsområdet
(før skolestart). Siden 2015 er der offentliggjort et kommunalt normeringstal fordelt
på aldersgrupper. Et normeringstal udtrykker i denne sammenhæng forholdet mellem antal børn og antal pædagogisk personale. Statistikken kan anvendes som
grundlag for tværkommunalt sammenligning. Antal børn og normeringer opdeles på
kommune og pasningstilbud og personale opdeles på kommune, stillingskategori og
uddannelse. Før 2015 er området belyst gennem en samlet statistik for børn i alderen
0 til og med 17 år, opgjort på en skæringsdato med omregning af personalet til fuldtid
ud fra det ugentlige ansættelses-timetal. Fra 2015 er før skolestarts-området belyst
gennem opgørelse af børn som personale som fuldtids- og helårs ækvivalente.
Børnepasning efter skolestart
Statistikken belyser årligt antallet af indskrevne børn og unge samt personalet, der
er beskæftiget med pasning af disse børn. Før 2015 er området belyst gennem en
samlet statistik for børn i alderen 0 til og med 17 år. Fra 2015 er området belyst gennem en statistik alene for børn efter skolestart, dog stadig opgjort på en skæringsdato. Antal børn opdeles på kommuneniveau, pasningstilbud, ejerform og alder. Personalet vedrører alene SFO-området, som opdeles på kommuneniveau og stilling.
Modtagere af tilskud til privat børnepasning
Statistikken belyser hvor mange, der får tilskud til privat børnepasning eller til pasning af egne børn, og er sammenlignelig siden 2008. Statistikken er en årlig opgørelse af antal børn og antal familier der vælger at få tilskud til privat børnepasning (§
80 i dagtilbudsloven) eller får tilskud til pasning af egen børn (§ 86 i dagtilbudsloven), fordelt efter kommuner.
Takster for børnepasning
Statistikken belyser kommunale årstakster for dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skolefritidsordninger mv. Takster for børnepasning opgøres årligt som
årstakster i kroner og er fordelt efter kommune og foranstaltningsart. Statistikken
kan, for hele landet, sammenlignes siden 1997, men på grund af kommunalreformen
er der geografisk databrud i 2007.
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Frokostordninger i daginstitutioner
Statistikken belyser ejerskabet og ansvaret for børns frokostordninger i daginstitutioner og kan bl.a. anvendes til at sammenligne frokostordninger på tværs af kommuner. Statistikken er udarbejdet første gang i 2018 med tal for 2018. Statistikken er en
årlig opgørelse af, hvem der er ansvarlig for frokostordninger i daginstitutioner, herunder hvorvidt frokostordningen er arrangeret af kommunen, forældrene, daginstitutionen eller om børnene selv medbringer madpakker. Statistikken inddeles derudover efter institutionstype, aldersgrupper og kommuner. Hvorvidt statistikken også
udarbejdes for året 2019 afhænger af finansiering.
Institutioner og enheder for børnepasning
Statistikken belyser antal institutioner og enheder for børnepasning i Danmark, af
børn og unge i alderen 0 til og med 17 år. Før 2015 blev statistikken opgjort som en
del af den samlede børnepasningsstatistik. Statistikken er en årlig opgørelse af antal
institutioner og enheder fordelt efter kommune, pasningstilbud og ejerform.

Offentligt forsørgede
Offentligt forsørgede under pensionsalderen
Formålet med denne statistik er at give et samlet kvartalsvist overblik over antallet
af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper, herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Statistikken omfatter registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt (passive) modtagere af kontanthjælp, syge-/barselsdagpenge, førtidspension, efterløn og SU mv.
Kontanthjælpsydelser
Statistikken belyser udviklingen i berørte personer, helårs-modtagere og udbetalte
beløb inden for kontanthjælp og beslægtede ydelser. Statistikken er i sin nuværende
form sammenlignelig fra 2007. Statistikken er en månedlig og årlig opgørelse af ydelserne Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælp, Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, Integrationsydelse, Revalideringsydelse og Kontantydelse. I statistikken opgøres berørte personer, helårsmodtagere og udbetalte beløb i 1.000 kr. Statistikken opdeles på alder, kommune,
køn, landsdel og visitation. Den årlige opgørelse af kontanthjælpsydelser opgøres
desuden på familietype, herkomst og national oprindelse.
Sygedagpenge
Formålet med denne statistik er at belyse brugen af lov om sygedagpenge. Statistikken er udarbejdet siden 1995 men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2003
og frem. Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af personer, dagpengedage og
udbetalte beløb i forbindelse med sygdom. Statistikken fordeles efter lovgrundlaget
for udbetalingen af dagpenge samt alder, køn og geografi. Tal for sygedagpenge indgår i en større sammenhæng i statistikken Offentligt forsørgede.
Folke- og førtidspension
Statistikken belyser omfanget af folke- og førtidspension i Danmark. Statistikken er
en årlig opgørelse af antal modtagere af folke- og førtidspension, de samlede udgifter
i mio. kr. samt gennemsnitlig ydelse. Statistikken fordeles efter køn, alder, familietype, pensionsform og geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.
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Barselsdagpenge
Formålet med denne statistik er at belyse brugen af barselsloven, samt hvordan forældrene deler barselsorloven imellem sig. Statistikken er udarbejdet siden 1995, men
er i sin nuværende form sammenlignelig for forældreårgangene fra 2003 til 2016. I
løbet af 2020 vil der foreligge barselsdagpengestatistik på et nyt og forbedret datagrundlag for forældreårgangene 2017 og 2018. Statistikken er en årlig opgørelse af
antallet af personer, dagpengedage og udbetalte beløb, i forbindelse med graviditet
og fødsel. Statistikken fordeles efter lovgrundlaget for udbetalingen af dagpenge
samt alder, køn og geografi. Endvidere opgøres det gennemsnitlige antal dage for
fars og mors orlov mv. Tal for barselsorlov indgår i en større sammenhæng i statistikken Offentligt forsørgede.

Sociale forhold
Udsatte børn og unge
Statistikken belyser hjælpeforanstaltninger, i henhold til den gældende lovgivning
om særlig støtte, ydet til børn og unge. Statistikken er en årlig opgørelse af antal forebyggende foranstaltninger, offentlige udgifter i mio. kr. til udsatte børn og unge,
udsatte børn og unge i pct. af befolkningen (0-22 år), samt udsatte børn og unges
uddannelse, sociale trivsel og misbrug og kriminalitet. Statistikken fordeles bl.a. på
alder og køn, samt geografisk på kommuner.
Underretninger om udsatte børn og unge
Statistikken belyser de underretninger som kommunerne modtager på udsatte børn
og unge efter lov om social service. Statistikken er en årlig opgørelse af antal underretninger vedrørende børn, antal børn der er modtaget underretninger om, samt årsager til underretninger. Statistikken fordeles efter køn, alder, administrationskommune, samt årsager til underretninger og hvem underretteren er.
Anbringelser af børn og unge
Statistikken belyser aktiviteterne i kommunale myndigheders anbringelser af børn
og unge, i henhold til gældende lovgivning på området. Statistikken anvendes til at
redegøre for omfanget af anbringelser af børn og unge, uden for eget hjem og dækker
tidsperioden fra 2011 og frem. Statistikken er en årlig opgørelse af kommunernes
anbringelser og iværksættelser, opgjort i antal. Statistikken opdeles på landsdele,
foranstaltning, anbringelsessted, årsag til anbringelse, køn og aldersgrupper.
Børnefamilieydelse og børnetilskud
Formålet med denne statistik er at belyse antal modtagere og det økonomiske omfang af børnefamilieydelser og børnetilskud. Statistikken anvendes bl.a. til budgettering i kommunerne og er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 og frem.
Statistikken er en årlig opgørelse af antal børn og antal familier der modtager børnefamilieydelser og børnetilskud, samt modtagne ydelsesbeløb i kroner. Statistikken
opdeles efter tilskudsart og geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.
Handicapydelser
Formålet med denne statistik er at belyse de handicapydelser kommunerne tildeler
voksne med handicap eller socialt udsatte efter Serviceloven samt, hvem der modtager disse ydelser. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antal handicapydelser og
modtagere af handicapydelser. Statistikken opdeles efter typer af handicapydelser
og handicaptilbud og efter modtagernes alder, køn, civilstand og uddannelse.
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Støtte til handicapbil
Statistikken belyser den kommunale støtte til køb af biler for handicappede. Statistikken er en årlig opgørelse af antal afgørelser i forhold til støtte eller afslag, den
gennemsnitlige behandlingstid samt bevilget beløb, fordelt på kommuner.
Sociale ydelser til ældre
Statistikkerne belyser omfanget af den kommunale service til personer over 67 år,
herunder hjemmehjælp, personer på plejehjem/plejebolig, ventetid til plejehjem og
-bolig, træningsydelser, forebyggende hjemmebesøg, rehabiliteringsfor-løb samt
forløb og genindlæggelser.
Hjemmehjælp dækker over visiteret og leveret hjemmehjælp og opgøres i antal personer, herunder førstegangsvisiterede borgere, og tid, som fordeles på praktisk hjælp
og personlig pleje samt leverandørtype (privat og kommunal).
Plejehjem og -bolig opgøres i antal personer, der modtager hjemmehjælp på plejehjem/plejebolig. Ventetid til plejehjem og -bolig, dækker over personer, der i løbet
af året er visiteret til plejehjem og -bolig. Statistikken viser ventetiden for personer,
der er omfattet af plejeboliggarantien og fordeles endvidere på antal personer, som
hhv. har ønsket og ikke har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg.
Træningsydelser opgøres i antal modtagere og fordeles på genoptræning og vedligeholdelsestræning. Forebyggende hjemmebesøg opgøres i antal modtagere og gennemførte besøg. Rehabilitering opgøres i antal modtagere af forløb. Forløb og genindlæggelser opgøres i antal forløb og genindlæggelser og fordeles på diagnosegrupper. Grundlaget for statistikken er Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister.
Alle statistikkerne vedrørende sociale ydelser til ældre er årlige opgørelser og fordeles efter aldersgrupper, køn og kommuner. Hjemmehjælp, plejehjem/plejebolig
samt træningsydelser omfatter også personer under 67 år. Statistikkerne er sammenlignelige fra 2008 og frem, mens Rehabilitering er sammenlignelig fra 2017 og
frem.
Sociale ressourcer
Statistikken belyser de ressourcer, (kapacitet, belægning, organisation mv.), som
kommuner har til rådighed i sociale tilbud mv. inden for omsorg af ældre og voksne
samt særlige udsatte børn og unge. Statistikken er en årlig opgørelse af den kommunale service inden for omsorg for ældre og voksne samt særlige udsatte børn og unge.
Opgørelserne opgøres for hele landet. Nogle opgørelser opgøres endvidere på regions- eller kommuneniveau.
Stofmisbrugsbehandling social
Formålet med denne statistik er at belyse de sociale stofmis-brugsbehandlingstilbud,
som kommuner bevilger på anmodning fra stofmisbrugere efter Serviceloven § 101.
Statistikken omfatter ikke de dele af stofmisbrugsbehandling, som alene er bevilget
efter Sundhedsloven § 142. Statistikken er en opgørelse af anmodninger om og
iværksættelser af behandling, indskrivning på behandlingstilbuddene, status ved afsluttet behandling og hvorvidt ventetidsgarantien på behandling er overholdt.
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Boligstøtte
Formålet med denne statistik er at belyse boligstøtten, hvilket omfatter både boligydelse og boligsikring. Statistikken er en årlig opgørelse af boligstøtten opgjort som
antal husstande der modtager boligsikring og boligstøtte, samt udbetalte beløb i kroner. Statistikken opdeles efter boligydelses- og boligsikringsart, samt geografisk på
kommuner.
Boformer
Formålet med denne statistik er at tilvejebringe information om brugerne af boformer efter servicelovens § 110, som omfatter forsorgshjem, herberger og beskyttede
pensionater. Statistikken blev oprindelig startet i Ankestyrelsen tilbage i 1999, hvor
den indtil 1.juli 2016 blev varetaget af Ankestyrelsen. Statistikken blev hvorefter
overflyttet til Danmarks Statistik. Statistikken er en årlig opgørelse af antal overnatninger og antal personer der har overnattet på boformer, der er oprettet og drevet
efter servicelovens § 110. Statistikken fordeles efter alder, køn, antal overnatninger
og antal ophold.
Kvindekrisecentre
Formålet med statistikken er at tilvejebringe information om kvinder og evt. medfølgende børn på kvindekrisecentre efter servicelovens § 109. Statistikken om kvindekrisecentre er en årlig opgørelse af kvinder og børns ophold på kvindekrisecentre
opgjort på antal kvinder og børn. Statistikken opdeles efter alder, region, herkomst
og varighed på opholdet.

Trafikulykker
Færdselsuheld
Formål med denne statistik er at belyse udviklingen i antallet af færdselsuheld. Statistikken danner et vigtigt informationsgrundlag for beslutninger og tiltag der kan
formindske antallet af færdselsuheld og konsekvenserne heraf. Statistikken er en årlig opgørelse af antal færdselsuheld med personskade samt antal tilskadekomne og
dræbte i færdselsuheld. Statistikken fordeles efter uheldets art, uheldssituation,
uheldssted og tidspunkt, samt efter transportmiddel, hastighedsbegrænsning, by- og
landzone, alder og køn mv.

Kriminalitet
Anmeldte forbrydelser
Statistikken belyser antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven eller særlovene (ekskl. færdselsloven og andre færdselslovslignende særlove). Statistikken
kan føres tilbage til 1921, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1995 og
frem. Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven og særlove, der enten er anmeldt til politiet eller er konstateret af politiet selv. Antallet af anmeldte forbrydelser opdeles efter lovovertrædelsernes art, samt geografisk på regioner og kommuner.
Ofre for anmeldte forbrydelser
Formålet med denne statistik er at belyse ofrene for anmeldte forbrydelser. Statistikken er en årlig opgørelse af antal ofre for anmeldte forbrydelser fordelt efter overtrædelsens art, samt efter ofrenes alder og køn. For 2018 suppleres der med oplysninger om ofrenes herkomst.
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Domme
Formålet med denne statistik er at belyse udviklingen og antallet af strafferetlige afgørelser, i forbindelse med overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og øvrige særlove. Statistikken er en årlig opgørelse af antal domme for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og øvrige særlove samt straflængden af frihedsstraffe. Afgørelserne omfatter frihedsstraffe, bøder, tiltaleundladelse og -frafald og frifindelser. Statistikken opdeles efter overtrædelsens art, afgørelsestype, køn, alder samt geografisk
efter kommuner og regioner.
Dømte personer
Statistikken belyser antallet af personer, der er fundet skyldige i overtrædelse af
straffeloven og særlove, herunder færdselsloven. Dømte personer blev første gang
udarbejdet for 1995 og siden for 1998, 2000, 2002 og 2004. Herefter er statistikken
udarbejdet årligt. Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af personer, der har
fået en dom for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlovene. Statistikken fordeles efter overtrædelsens art, afgørelsestype, national oprindelse, oprindelsesland. Demografisk fordeles statistikken efter alder, køn og område. For 2018 suppleres der med oplysninger om dømtes statsborgerskab.
Frihedsberøvelser
Statistikken belyser antallet af anholdelser, der er foretaget for overtrædelse af straffeloven og særlove, herunder færdselsloven. Frihedsberøvelser blev første gang udarbejdet for 2015. Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af anholdelser for
overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlovene. Statistikken fordeles efter overtrædelsens art, afslutningsmåde, herkomst og uddannelse. Demografisk fordeles statistikken efter alder og køn.
Tilbagefald til kriminalitet
Statistikken belyser omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givent år er
løsladt for afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse. Statistikken blev
første gang udarbejdet for de personer, der blev dømt eller løsladt i 2007 og er herefter udarbejdet årligt. Statistikken fordeles efter køn, alder, uddannelse, varighed
til tilbagefald, oprindelig straf, oprindelig lovovertrædelse, samt lovovertrædelse og
straf ved første tilbagefald.
Fødselsårgangenes kriminalitet
Statistikken belyser antallet af personer i de enkelte fødselsårgange, der er fundet
skyldige i overtrædelse af straffeloven. Statistikken om fødselsårgangenes kriminalitet 2018 omfatter fødselsårgangene 1965-2002. Statistikken er en årlig opgørelse
af antallet af personer i de enkelte fødselsårgange, der har fået en dom for at overtræde straffeloven. Statistikken fordeles på køn og alder ved første dom. Statistikken
viser desuden alder ved første dom for hovedgrupper af lovovertrædelser.
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Uddannelse og viden
Befolkningens uddannelsesstatus
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 årige)
Statistikken belyser befolkningens uddannelsesniveau og uddannelsesmønstre. Statistikken er i sin nuværende for sammenlignelig fra 2006 og frem. Statistikken er en
årlig opgørelse af 15-69 åriges højest fuldførte uddannelse fordelt efter alder, køn,
herkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, branche og igangværende uddannelse
samt geografisk efter kommuner og regioner.
Ungdomsuddannelser (18-25 årige)
Statistikken belyser 18-25 åriges uddannelsesstatus. Statistikken er udarbejdet siden
årligt 2005 og sammenholder 18-25 åriges uddannelsesstatus med en række baggrundsoplysninger som fx deres alder, køn og herkomst, men også deres forældres
højest fuldførte uddannelse, beskæftigelsesstatus og indkomstniveau. Uddannelsesstatus opgøres også efter de 18-25 åriges gennemsnittelige grundskolekarakter for
dansk og matematik, hvilken grundskoleinstitutionstype de gik på, samt grundskolens beliggenhed på regionsniveau.
Videregående uddannelser (25-45 årige)
Statistikken belyser 25-45 åriges uddannelsesstatus på videregående uddannelser.
Statistikken er udarbejdet årligt siden 2005 og sammenholder 25-45 åriges uddannelsesstatus med en række baggrundsoplysninger som fx deres alder, køn og herkomst men også deres forældres højest fuldførte uddannelse, beskæftigelsesstatus
og indkomstniveau. Uddannelsesstatus på videregående uddannelser opgøres også
efter de 25-45 åriges gennemsnittelige ungdomsskolekarakter, samt grundskolens
beliggenhed på regionsniveau.

Fuldtidsuddannelser
Alle uddannelser
Formålet med denne statistik er at belyse uddannelsesaktiviteten i det danske uddannelsessystem. Statistikken er en årlig opgørelse af antal elever pr. 1. oktober, antal fuldførte og tilgangen på de enkelte uddannelsestrin og uddannelsesretninger, fra
grundskole til Ph.d. Statistikken fordeles efter elevernes og de studerendes alder,
køn, herkomst og nationale oprindelse. Geografisk fordeles uddannelsesaktiviteten
efter kommuner og regioner.
Grundskole
Statistikken belyser elevtal og klassekvotienter i den danske grundskole. Danmarks
Statistik har opgjort elevtal i grundskoler helt tilbage til 1800-tallet, men statistikken
er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2005 og siden 2009 for klassekvotienter. Statistikken er en årlig opgørelse af klassekvotienter og antal elever pr. 1. oktober i grundskolen fra 0. til 10. klasse, samt tilgangen og antal fuldførte uddannelsesforløb. Statistikken fordeles efter klassetrin og skoletype, efter elevernes køn, alder, herkomst, nationale oprindelse, samt geografisk efter regioner og kommuner.
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Gymnasiale uddannelser
Statistikken belyser uddannelsesaktiviteten på de gymnasiale uddannelser. Statistikken er en årlig opgørelse af antal elever pr. 1. oktober, antal fuldførte og tilgangen på
de gymnasiale uddannelser. Statistikken fordeles efter elevens køn, herkomst, nationale oprindelse, samt geografisk efter bopælsregion.
Erhvervsuddannelser
Statistikken belyser uddannelsesaktiviteten på erhvervsfaglige uddannelser. Statistikken er en årlig opgørelse af antal elever pr. 1. oktober, antal fuldførte og tilgangen
på de erhvervsfaglige uddannelser. Statistikken fordeles efter elevens køn, alder, herkomst, nationale oprindelse, samt efter uddannelsesform.
Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser
Statistikken belyser elever, der tilmelder sig en erhvervsuddannelse, men ikke påbegynder den. Statistikken er udarbejdet første gang i 2017. Statistikken er en årlig opgørelse af de elever, som er blevet registreret til ikke at påbegynde en tilmeldt erhvervsuddannelse.
Korte videregående uddannelser
Statistikken belyser uddannelsesaktiviteten på korte videregående uddannelser. Statistikken er en årlig opgørelse af antal studerende pr. 1. oktober, antal fuldførte og
tilgangen på de korte videregående uddannelser. Statistikken fordeles efter de studerendes køn, alder, herkomst og nationale oprindelse.
Mellemlange videregående uddannelser
Statistikken belyser uddannelsesaktiviteten på mellemlange videregående uddannelser. Statistikken er en årlig opgørelse af antal studerende pr. 1. oktober, antal fuldførte og tilgangen på de mellemlange videregående uddannelser. Statistikken fordeles efter de studerendes køn, alder, herkomst og nationale oprindelse.
Bacheloruddannelser
Formålet med denne statistik er at belyse uddannelsesaktiviteten på bacheloruddannelserne. Statistikken er en årlig opgørelse af antal studerende pr. 1. oktober, antal
fuldførte og tilgangen på bacheloruddannelserne. Statistikken fordeles efter de studerendes køn, alder, herkomst og nationale oprindelse.
Lange videregående uddannelser
Statistikken belyser uddannelsesaktiviteten på lange videregående uddannelser. Statistikken er en årlig opgørelse af antal studerende pr. 1. oktober, antal fuldførte og
tilgangen på de lange videregående uddannelser. Statistikken fordeles efter de studerendes køn, alder, herkomst og nationale oprindelse.
Forskeruddannelse
Statistikken belyser omfanget af uddannelsen af forskere, samt uddannelsesforløbet
og fagemner, og er sammenlignelig siden 1996. Statistikken er en årlig opgørelse af
antal tildelte ph.d. grader, samt tilgangen og bestanden af forskere. Statistikken fordeles efter fagvidenskabelige hovedområder og forskernes køn.
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Udvekslingsstuderende
Formålet med denne statistik er at belyse udenlandske studerendes studieophold i
Danmark, samt danske studerendes studieophold i udlandet, inden for de ordinære
videre gående uddannelser. Statistikken er udarbejdet siden 2010. Statistikken er en
årlig opgørelse af antal udvekslingsstuderende på ordinære videregående uddannelser. Statistikken opdeles efter studieopholdenes varighed, uddannelse og geografiske
område, samt efter udvekslingsstuderendes køn.
Uddannelsesstedernes elevtal
Formålet med denne statistik er at belyse elevtal på de forskellige uddannelser. Statistikken er en årlig opgørelse af antal elever og studerende pr. 1. oktober, antal fuldførte og tilgangen på de enkelte uddannelsessteder. Statistikken fordeles efter elevers og studerendes køn, alder og herkomst, samt efter uddannelsesinstitution.

Kurser og voksenuddannelser
Voksen- og efteruddannelse
Statistikken belyser kursusdeltagelsen inden for voksen- og efteruddannelse. Statistikken er en årlig opgørelse af antal deltagere på højskolekurser, enkeltfagskurser
på VUC, AMU kurser, professionshøjskoler samt personer der har fuldført en hel
voksenuddannelse. Kursusdeltagere fordeles efter alder, køn, højest fuldført uddannelse og bopælsområde.
Deltagelse i voksenuddannelse (AES)
Statistikken undersøger befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse og
gennemføres i alle EU-lande efter de samme retningslinjer, hvilket gør den til den
bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af den voksne befolknings deltagelse i livslang læring. Statistikken belyser den 25-64-årige befolknings deltagelse i uddannelsesaktiviteter, både i formelle uddannelser og i voksenog efteruddannelse i form af ikke-formel uddannelse. Interviewpersonerne oplyser
om de er i gang med en uddannelse, og om deres deltagelse i kurser, seminarer,
workshops, sidemandsop læring mv., og desuden oplyser de om hvilke udgifter der
er forbundet med at deltage i uddannelsesaktiviteterne.
Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)
Statistikken giver et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik
om private virksomheders efter- og videreuddannelse af deres ansatte. Statistikken
indgår som led i EU's satsning på livslang læring, hvilket er et centralt element i EU's
strategi for at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og hermed den
økonomiske vækst. Undersøgelsen af virksomhedernes efter- og videreuddannelse,
på engelsk: Continual Vocational Training Survey (CVTS), beskriver den enkelte
virksomhed og dens brug af efter- og videreuddannelse af medarbejdere.

Uddannelsesforløb
Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse
Statistikken belyser hvordan årgange af elever med afgang fra grundskolen og gymnasiale uddannelser, finder vej videre i uddannelsessystemet. Statistikken er en opgørelse af hvor mange der er i gang med en uddannelse, har fuldført en uddannelse,
har afbrudt en uddannelse eller ej påbegyndt en uddannelse. Statistikken viser også
hvor lang tid der går mellem afgang og starttidspunk efter afgang. Elever fordeles
efter køn og herkomst.
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Gennemførsel af uddannelse
Formålet med denne statistik er at belyse de studerendes gennemførelsen af uddannelsesgrupper. Statistikken giver en status efter et og fem år der viser, om den studerende har fuldført, er i gang eller har afbrudt en uddannelse i den uddannelsesgruppe den studerende startede i.
Fra uddannelse til arbejdsmarked
Formålet med denne statistik er at belyse elever og studerendes overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. Statistikken er en opgørelse af færdiguddannedes arbejdsmarkedsstatus 3, 9, 15 og 21 måneder efter endt uddannelse, efter hvorvidt de er arbejdsløse, beskæftigede, uden for arbejdsstyrken eller under uddannelse. Statistikken opdeles på køn, alder og herkomst.

Forskning, udvikling og innovation
Forskning og udvikling i erhvervslivet
Statistikken belyser omfanget af forskning og udviklingsarbejde (FoU) i erhvervslivet. Statistikken belyser FoU-personale, FoU-årsværk og FoU-omkostninger i mio.
kr. Statistikken fordeles efter hovedsektorer, udgiftstyper, videnskabelige hovedområder, forskningsart, omkostningstyper og strategiområder. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år.
Forskning og udvikling i den offentlige sektor
Statistikken belyser omfanget af forskning og udviklingsarbejde (FoU) i den offentlige sektor. Statistikken er en årlig opgørelse af FoU-personale, FoU-årsværk, FoUomkostninger i mio. kr. Statistikken fordeles efter hovedsektorer, udgiftstyper, videnskabelige hovedområder, forskningsart, omkostningstyper og strategiområder.
Handel med patenter og andre IP-rettigheder
Statistikken belyser omfanget af og udviklingen i danske virksomheders handel med
og brug af patenter, varemærker, design og brugsmodeller (Intellectual Property
Rights - IPR). Statistikken er en periodisk opgørelse af andelen af virksomheder der
har handlet med IPR, fordelt efter branche, størrelsesgruppe, IPR-kategori og IPRhandelstype, samt efter innovationstype på det enkelte arbejdssted, nyhedsgrad,
igangsætter og opnåede værdier.
Innovation i erhvervslivet
Statistikken belyser innovationen i det danske erhvervsliv. Innovation er introduktion af nye produkter, produktionsprocesser samt markedsføring og organisation.
Statistikken belyser nyhedsgraden af innovationer og anvendte ressourcer til innovation. Ligeledes er der enkelte oplysning vedrørende IPR – intellektuelle rettigheder. Andre centrale indikatorer er andelen af innovative virksomheder efter innovationstype. Statistikken opdeles efter brancher, virksomhedsstørrelse samt geografisk
på regioner. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år.
Innovation i den offentlige sektor
Statistikken belyser innovationen i den offentlige sektor. Innovation er introduktion
af nye produkter, produktionsprocesser samt organisation og kommunikationsmetoder. Statistikken belyser bl.a. den seneste innovations nyhedsgrad, hvilke faktorer,
der medvirkede til igangsættelsen, spredning af innovationen og finansiering af innovationsaktiviteterne. Statistikken opdeles efter sektor, branche samt arbejdsstedets størrelse. Undersøgelsen gennemføres hvert andet til tredje år i samarbejde med
Center for Offentlig Innovation.
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Informationssamfundet
It-anvendelse i befolkningen
Statistikken belyser befolkningens tværgående it-vaner. Statistikken er en årlig opgørelse af danskernes adgang til og brug af it og internet, herunder udbredelse af en
række internetaktiviteter fx kommunikation, informationssøgning, under-holdning,
e-handel og digital selvbetjening. Endvidere afdækkes danskernes it-færdigheder
samt deres kendskab til informationssikkerhed. Statistikken opgøres dels for befolkningen som helhed, dels efter køn, alder, beskæftigelse, familietype og indkomst.
Geografisk fordeles statistikken på regioner.
It-anvendelse i virksomheder
Statistikken belyser omfanget af virksomhedernes anvendelse af informationsteknologi, herunder elektronisk handel samt fordele og barrierer for brug af it. Statistikken
er en årlig opgørelse af virksomheders adgang til internettet, e-handel, adgang til itkompetencer, brug af hjemmesider, brug af digitale forretningsløsninger samt omsætning ved e-handel. Statistikken fordeles efter virksomhedsstørrelse, branche og
emner.
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Kultur og kirke
Museer og kulturarv
Museer
Statistikken belyser aktiviteten på danske museer. Statistikken omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer. Statistikken er en årlig opgørelse af antal museer, antal besøgende og antal årlige åbningstimer, fordelt efter museumskategori,
museumstype og aktivitet, samt geografisk efter regioner og landsdele.
Zoologiske anlæg og botaniske haver
Statistikken belyser aktiviteten i Danmarks zoologiske og botaniske haver. Statistikken er en årlig opgørelse af antal zoo anlæg og botaniske haver, samt disses besøgstal
og årlige åbningstimer. Derudover opgøres hvor mange af anlæggene der modtager
statsstøtte. Endelig fordeles zoologiske haver og botaniske anlæg geografisk på
landsdele og regioner.
Fredede bygninger og fortidsminder
Formålet med denne statistik er at skabe et samlet overblik over de danske fredede
bygninger og fredede fortidsminder, herunder også ny- og affredninger. Statistikken
er en årlig opgørelse af antal fredede bygninger efter bygningstype og opførelsesår,
antal fredede fortidsminder efter anlægskategori samt antal nyfredninger og affredninger. Statistikken fordeles geografisk på regioner.
Arkiver
Formålet med denne statistik er at skabe et samlet overblik over de danske arkiver,
både de statslige og stads- og lokalarkiverne. Statistikken indeholder oplys- om de
danske arkivers konventionelle samlingers størrelse og tilvækst, antal gæster/besøg
på læsesale, og antal forespørgsler via breve eller mails. Derudover opgøres beskæftigelsen på arkiverne fordelt efter lønnet arbejdskraft, ulønnet frivillig arbejdskraft
og arbejdskraft med tilskud. For de statslige arkiver desuden de digitale samlingers
størrelse og antallet af hjemmesidebesøg.

Biblioteker
Biblioteker
Statistikken belyser aktiviteten og økonomien ved folke- og forskningsbiblioteker i
Danmark. Statistikken er udarbejdet i Danmarks Statistik siden 2009 og før det, af
Slots- og Kulturstyrelsen fra 2000 til og med tællingsåret 2009. Statistikken er en
årlig opgørelse af folke- og forskningsbibliotekernes aktiviteter, herunder udlån, bestand, afgang og tilvækst i materialer, samt enkelte økonomiske nøgletal. Statistikken opgøres for alle folke- og forskningsbiblioteker i Danmark og opdeles efter aktivitet og fysisk og elektronisk materialetype mv. I statistikken er forskningsbiblioteker opdelt på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser og øvrige forskningsbiblioteker.
Individbaseret biblioteksudlån
Statistikken belyser antallet af udlån og lånere af både fysiske og digitale materialer,
som kan opdeles geografisk efter regioner og kommuner. Statistikken kobler individoplysninger om brugere af folkebiblioteker med personoplysninger fra Danmarks
Statistiks registre, som fx alder, køn, etnicitet, indkomst og afstand til biblioteksfilial.
Den individbaserede biblioteksstatistik udkommer hvert kvartal.
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Film, bøger og medier
Biografer og film
Statistikken belyser kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske Filminstitut til monitorering af biografstrukturen. Statistikkens hovedtal for biografaktiviteten er sammenlignelige siden 1980, mens detaljeret statistik for biograffilm er tilgængelig fra 2007 og frem. Statistikken er en årlig
opgørelse af aktiviteten i de danske biografer, herunder antal solgte biografbilletter
fordelt efter filmenes nationalitet, antal foreviste film og entréindtægter. Statistikken
opgør også biografkapaciteten, i forhold til antal biografer, sale og siddepladser. Der
findes desuden en søgemaskine på Danmarks Statistiks hjemmeside, med oplysninger om billetsalget, for lidt over 11.000 film.
Litteratur og bøger
Statistikken belyser udgivelser og oplag af bøger i Danmark herunder fysiske bøger
og e-bøger. Statistikken er en årlig opgørelse af antal udkomne bøger, antal skole- og
børnebøger, antal bogtitler og antal kommercielt udkomne bøger. Statistikken fordeler udkomne bøger efter emne, omfang, udgave, medie, bogtype, originalsprog,
udgivelsessprog og publiceringstype. En bog optræder i statistikken det år, den er
udgivet. En bog skal i denne sammenhæng ikke blot forstås som udgivelser til det
kommercielle marked, men kan også være skriftligt materiale udgivet af offentlige
institutioner, videnskabelige rapporter o.l., der opfylder kriterierne for optagelse i
Dansk Bogfortegnelse.
Dagblade og tidsskrifter
Statistikken belyser udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal. Statistikken har fra 2007 til 2014 afspejlet oplagstal fra Dansk Oplagskontrol, men længere tidsserier baseret på læsertal fra Index Danmark/Gallup er lanceret i 2017. Dagblade og Tidsskrifter er en årlig opgørelse af læsertallene for forskellige kategorier af
dagblade og tidsskrifter opgjort i såvel antal titler som antal læsere. Statistikken opdeles på udgivelsesfrekvens, læsertalsinterval, branche/emne og geografisk dækning.
Internet, radio og tv
Statistikken belyser befolkningens tilslutning til internet samt omfanget af annoncering i dette medie. Statistikken er en opgørelse af antal bredbåndsabonnenter efter
bredbåndstype samt antal aktive internetabonnementer efter antal og andel og privat og erhverv. Annoncering opgøres efter branche og omsætning på internettet efter
annonceringstype.

Musik og scenekunst
Scenekunst
Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre i Danmark. Statistikken
anvendes til monitorering af det statsstøttede område, fx til opgørelser over, hvilke
aktiviteter inden for scenekunst der er målrettet børn og unge. Statistikken er udarbejdet siden 1980/1981, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra og med
sæson 2015/2016. Statistikken er en årlig sæsonvis opgørelse af aktiviteter, produktioner, opførelser, tilskuere samt primære publikum, ved de statsstøttede og ikkestatsstøttede professionelle teatre. Statikken opdeles efter teaterkategori, aktivitet,
scene, genre og publikumsgruppe.
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Musikskoler
Statistikken belyser aktiviteterne på musikskoler i Danmark. Statistikken er en årlig
sæsonvis opgørelse af nøgletal for musikskoler, elevaktiviteter i form af fx instrument – og sammenspilshold, personaleopgørelser og udvalgte økonomiske nøgletal
fordelt på kommuner. Statistikken omfatter de kommunale musikskoler som modtager statslige driftstilskud.
Live musik
Statistikken om belyser publikum og koncerter i Danmark. Statistikken er en årlig
opgørelse, hvor antallet af koncerter og publikum opgøres efter koncerttype samt
størrelse. Opgørelsen bygger på faktureringsdata fra KODA samt indberettede tal fra
Slots- og Kulturstyrelsen. En koncert defineres som en begivenhed med offentlig adgang, hvor musikerne honoreres for opførelsen af deres musik. Musikbegrebet dækker både over de klassiske og rytmiske genre.
Handel med musikrettigheder og værker
Statistikken belyser økonomien inden for handel med musikrettigheder og værker.
Statistikken er en årlig opgørelse af salget af indspillet dansk og udenlandsk musik i
kroner efter distributionsform, dvs. fysisk salg, download og streaming. Derudover
opgøres køb af rettigheder til afspilning af musik efter branche, indtægter ved salg af
musik efter rettighedstype, samt autorers indtægter fra musikrettigheder efter køn
og alder. Køb af rettigheder, indtægter ved salg og autorers indtægter fordeles geografisk efter regioner.

Idræt
Idrættens økonomi og beskæftigelse
Statistikken belyser idrætsbranchens økonomi og beskæftigelse gennem en række
årlige nøgletal, herunder omsætning, eksport, import og lønsum i mio. kr. samt antal
jobs og fuldtidsbeskæftigede. Nøgletallene fordeles på branchegrupperne; drift af
sportsanlæg, sportsklubber, fitnesscentre og andre sportsaktiviteter.
Idrætsudøvelse
Statistikken belyser befolkningens idræts- og motionsaktiviteter. Statistikken indeholder tal for idrætsorganisationernes medlemstal fordelt efter sportsgren, køn, alder geografisk fordelt på kommuner. Derudover indeholder statistikken opgørelser
over antallet af danske vindere af internationale guld-, sølv- og bronzemedaljer ved
Verdens- og Europamesterskaber, Olympiske- og Paraolympiske lege samt European Games, fordelt efter idrætsgrene, tilbage til 1980.
Idrættens infrastruktur og ressourcer
Statistikken belyser de fysiske rammer for idrætsudøvelse i Danmark, samt antallet
af foreninger og medlemmer under de forskellige idrætsforbund. Derudover opgøres
antal idrætsfaciliteter, herunder fitnesscentre, fodboldanlæg og idrætshaller mv. fordelt på kommuner.
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Kulturlivets økonomi og struktur
Kulturministeriets udbetalinger
Formålet med denne statistik er at skabe et samlet overblik over omfanget, arten og
fordelingen af Kulturministeriets udbetalinger til kulturelle formål. Kulturministeriets udbetalinger giver sammen med statistikken Offentlige bevillinger til kulturelle
formål, et nuanceret billede af den statslige finansiering og støtte til kulturlivet. Statistikken er en årlig opgørelse af, hvor store beløb, der i de enkelte år udbetales til
fremme af formål inden for Kulturministeriets område. Midlerne anvendes til drift
af institutioner, tilskud til konkrete aktiviteter og projekter, legater mv. Statistikken
viser fordelingen af beløb til de forskellige kulturemner og den geografiske fordeling
af udbetalinger. Endelig beskrives tilskudsmodtagerne mht. alder og køn (personer)
eller virksomhedsform og -størrelse (virksomheder).
Offentlige bevillinger til kulturelle formål
Formålet med denne statistik er at skabe et samlet overblik over det offentlige kulturbudget. Statistikken samler alle data om statslige og kommunale kulturbudgetter
og er sammenlignelig fra 2007 og frem. Statistikken er en årlig opgørelse af de offentlige bevillinger i mio. kr. til kulturområdet fordelt efter kulturemner, formål, finansieringskilde og finansieringsart. Bevillingerne fordeles til kulturinstitutioner,
projekter og enkeltpersoner og anvendes til drift af institutioner, tilskud til konkrete
aktiviteter og projekter, legater mv.
Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked
Formålet med denne statistik er at belyse kulturens erhvervsstruktur, arbejdsmarked og iværksætteri. Statistikken er udarbejdet fra 2008 og frem. Statistikken er en
årlig opgørelse af kulturerhvervets årlige lønsum, antal fuldtidsbeskæftigede, arbejdssteder og job fordelt efter kulturemne, aktivitet og geografisk efter regioner og
kommuner. Kulturens arbejdsmarked opgør antal ansatte på kulturarbejdspladser
fordelt efter kulturemne, uddannelse, køn, alder og herkomst. Kulturens iværksætteri opgør antal job og nye virksomheder, fordelt efter kulturemne og geografisk efter
landsdele.
Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet
Statistikken belyser, hvordan dimittender fra kunstneriske og kulturelle uddannelser efterfølgende klarer sig på arbejdsmarkedet i op til 10 år efter, de er dimitteret.
Statistikken er en årlig opgørelse af nøgletal om ledighedsprocenter for dimittender,
erhvervsfrekvens, antal beskæftigede og gennemsnitlige indkomster. Statistikken
fordeles efter uddannelsesinstitution, uddannelse, køn, indkomsttype, ledighedstype, sektor, samt geografisk efter arbejdsstedsregion.
Højskolekursister
Statistikken belyser højskolekursisters baggrund med hensyn til alder, køn, herkomst, uddannelsesbaggrund, indkomst, bopæl fordelt efter kursuslængder og højskoletype. Statistikken er oprettet i 2020 og supplerer den eksisterende høj-skolestatistik, der fokuserer på højskolernes kursusaktivitet. Statistikken er baseret på
samkøring af flere statistikregistre, og opdateres årligt.
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Kulturvaner
Kulturvaneundersøgelsen
Undersøgelsen om danskernes tværgående kulturbrug blev igangsat i juli 2018 og
kører indtil slutningen af 2021. Der indsamles ca. 3.000 svar per kvartal for i alt 14
kvartaler. Kulturvanerne belyses ved hjælp af en række spørgsmål om hyppighed i
forbrug, foretrukne genre, anvendte platforme, osv.
Spørgeskemaet består af en fast og en fleksibel del, der udskiftes hver tredje måned. Kulturvaneundersøgelsen belyser følgende moduler: film og serier, nyheder,
musik, litteratur, scene- og billedkunst, biblioteker, museer og kulturarv, motion og
sports, fritidsaktiviteter og spil.

Folkekirken
Medlemmer af folkekirken
Statistikken belyser befolkningens folkekirkemedlemsskab. Statistikken udarbejdes
på baggrund af det Centrale Personregister (CPR) og er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2007. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af folketal efter folkekirkemedlemsskab, dvs. hvor mange der er medlem og ikke er medlem af folkekirken, samt antallet af ind- og udmeldelser.
Befolkningens folkekirkemedlemsskab opdeles efter køn og alder, samt geografisk
efter sogne, provstier og kommuner. Derudover opgøres antal levendefødte og døde,
ligeledes efter sogn og provsti. Nye årlige tabeller er kommet til i slutningen af 2017
og omhandler bl.a. uddannelse, socioøkonomisk status og pendling.
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Arbejde, indkomst og formue
Tilknytning til arbejdsmarkedet
Arbejdskraftundersøgelsen
Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdskraftundersøgelsen opgør månedligt, kvartalsvist
og årligt, hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller som står
uden for arbejdsstyrken. Statistikken bidrager derudover med information om arbejdsmarkedsforhold, der ikke kan indhentes i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Arbejdskraftundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme princippier i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige, og er dermed det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, som
indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal.
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Formålet med den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november. RAS opgør årligt, ligesom
AKU, hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse eller som står uden for arbejdsstyrken. Fra med 2008 er RAS baseret på data fra Arbejdsmarkedsregnskabet
(AMR).
Arbejdsmarkedsregnskab
Formålet med Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) er at give et fuldt overblik over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. AMR er et forløbsregister, som gør det
muligt at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på et hvilket som
helst tidspunkt. Datagrundlaget til AMR stammer fra en række af Danmarks Statistiks registre, som integreres og harmoniseres i én samlet database. Statistikken er
en årlig opgørelse af antal fuldtidspersoner efter socioøkonomisk status, alder, køn
og herkomst samt geografisk efter kommuner. Statistikken er udarbejdet siden
2008.
Kvartalsopdelt arbejdsstyrkestatistik
Formålet med den kvartalsopdelte arbejdsmarkedsstatistik (KAS) er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet som gennemsnit over en periode. I KAS opgøres en gennemsnitsberegning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning pr. kvartal og år. KAS udarbejdes én gang årligt, og startåret er 2008. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fordeler sig på de samme baggrundsvariable som RAS.
Ledige stillinger
Statistikken belyser udviklingen i antallet af ledige stillinger, inden for brancher som
domineres af private virksomheder. Statistikken kan bl.a. anvendes som konjunkturindikator, idet arbejdssteder typisk reducerer antallet af ledige stillinger før de
begynder at afskedige. Omvendt vil der formentlig blive opslået flere ledige stillinger
i tider med højkonjunktur. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antal ledige
stillinger og andelen af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger og er sammenlignelig siden 2010. Statistikken fordeles på brancher og efter
virksomhedsstørrelse, samt geografisk efter regioner.
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Lønmodtagerorganisationernes medlemstal
Statistikken belyser lønmodtagerorganisationernes medlemstal, for medlemmer
med tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistikken er en årlig opgørelse af antal medlemmer i de forskellige medlemsorganisationer og er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2007. Medlemstallene fordeles efter køn.

Beskæftigelse
Arbejdstidsregnskab
Formålet med Arbejdstidsregnskabet (ATR) er at belyse den præsterede arbejdstid i
Danmark. Statistikken integrerer og aggregerer eksisterende statistikker, herunder
Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) og Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL) og er i
sin nuværende form sammenlignelig siden 2008. Statistikken er en kvartalsvis og
årlig opgørelse af præsteret arbejdstid i timer, antal beskæftigede, antal job og lønsum i mio.kr. Statistikken fordeles efter branche, sektor, hvorvidt man er lønmodtager eller selvstændig, samt efter køn.
Beskæftigelse for lønmodtagere
Formålet med Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL) er at belyse udviklingen i lønmodtageres beskæftigelse i Danmark. Statistikken er udarbejdet siden 2008 og er
baseret på indkomstoplysninger indberettet til det fællesoffentlige indkomstregister
(eIndkomst), der administreres af SKAT. Statistikken opgør månedligt antal lønmodtagere. Kvartalsvist og årligt opgøres både antal lønmodtagere og omregning til
antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Statistikken fordeles efter køn, alder, herkomst, brancher, sektorer samt geografisk efter regioner og landsdele.
Beskæftigede ved byggeri og anlæg
Statistikken belyser beskæftigelsen inden for privat bygge- og anlægsaktivitet. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse, af antal beskæftigede ved bygge og anlæg den
midterste onsdag i kvartalet, fordelt på brancher og arbejdets art, herunder nybyggeri, reparation, anlægsarbejde mv. Der foretages sæsonkorrektion af den totale beskæftigelse inden for hver branche og hver arbejdsart.
Offentlig beskæftigelse
Statistikken belyser beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse, af antal offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2008. Statistikken opdeler
offentlig forvaltning og service i stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og
fonde. Derudover fordeles statistikken efter nationalregnskabets klassifikation af offentlige udgifter efter formål (COFOG).

Pendling
Pendling
Formålet med denne statistik er at belyse pendling fra bopæl til arbejdssted og pendling fra arbejdssted til bopæl. Statistikken opgør antallet af pendlere mellem kommuner og pendlingsafstande i kilometer. Pendling mellem kommuner opgøres ud fra
den enkeltes bopælskommune og arbejdsstedskommune. Pendlingsafstande opgøres ud fra afstanden mellem den enkeltes bopælsadresse og arbejdsstedsadresse. Statistikken fordeles efter branche og socioøkonomisk status mv. Pendlingsopgørelser
dannes på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS).
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Arbejdsløshed
Registreret ledighed
Statistikken belyser den ledighed, der er registreret i a-kasserne og de offentlige jobcentre. Statistikken opgør månedligt både brutto- og nettoledige, hvor bruttoledigheden defineres som summen af de nettoledige og de aktiverede, der vurderes at
være jobparate. Statistikken medtager personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer
der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud.
Ledighedstallene omregnes typisk til fuldtidsledige og opgøres i faktiske tal, sæsonkorrigerede tal samt i procent af arbejdsstyrken i den relevante aldersgruppe. Statistikken opdeles efter køn, alder, bopælskommune, ydelsestype, a-kasse, herkomst,
oprindelsesland og højest fuldførte uddannelse.
Langtidsledighed
Statistikken belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken indeholder månedstal, men offentliggøres kvartalsvist. Statistikken er en månedlig registerbaseret opgørelse af antal langtidsledige og antal langtidsledige i procent af arbejdsstyrken, hvor en langtidsledig person, i udgangspunktet er en person, der har
været bruttoledig i mindst 12 sammenhængende måneder. Der offentliggøres desuden tabeller med ledighed efter varighed, hvor ledighedsforløb på hhv. 26, 39, 52,
78, 104, 130 og 156 uger bl.a. kan fordeles efter ydelse.

Fravær og arbejdsstandsninger
Fravær
Statistikken belyser den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Fraværet
opgøres på egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke samt barsels- og adoptionsorlov. Fraværet er en årlig opgørelse som fordeles på sektorer, arbejdsfunktion, uddannelsesniveau, branche, geografisk område, køn og alder. Fra 2013 opgøres egen
sygdom endvidere på periodelængder. Statistikken dækker alle ansatte i offentlig
forvaltning og service (staten, kommuner og regioner), mens virksomheder og organisationer er dækket via en stikprøve af virksomheder med 10 ansatte og derover.
Arbejdsstandsninger
Statistikken belyser omfanget af arbejdsstandsninger i forbindelse med konflikter,
strejker og lockouter. Der skelnes ikke mellem rets- og interessetvister, eller mellem
overenskomstmæssige og overenskomststridige arbejdsstandsninger. Statistikken er
en årlig opgørelse af antal arbejdsstandsninger, antal berørte ansatte og antal tabte
arbejdsdage som følge af arbejdsstandsninger, fordelt efter branche. Statistikken er
udarbejdet siden 1973 men er i sin nuværende form sammenlignelig siden 1996.
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Løn- og arbejdsomkostninger
Standardberegnet lønindeks
Statistikken belyser udviklingen i den gennemsnitlige timeløn – inden for en sektor,
en branche eller en arbejdsfunktion på det danske arbejdsmarked – uden påvirkninger fra eventuelle ændringer i sammensætningen af medarbejderne inden for grupperne. Statistikken kommer dermed tættere på at måle den reelle lønudvikling end
de implicitte lønindeks. Det standardberegnede lønindeks er en kvartalsvis opgørelse over lønudviklingen som omfatter alle lønmodtagere i Danmark, med undtagelse af elever og unge (under 18 år).
Implicit lønindeks
Statistikken belyser lønudviklingen inden for en sektor eller branche. Det implicitte
lønindeks er beregnet som et summarisk løngennemsnit, hvilket betyder at statistikken kan være påvirket af ændringer i sammensætningen af medarbejdere. Den målte
lønudvikling er dermed i større grad et udtryk for udviklingen i den gennemsnitlige
lønomkostning pr. time.
Lønstruktur
Statistikken belyser lønniveauer og lønnens sammensætning på forskellige lønkomponenter for lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Statistikken er en årlig opgørelse af
løn i kroner pr. time, fordelt efter arbejdsfunktion, lønmodtagergruppe, branche,
sektor, aflønningsform, lønkomponenter, køn, alder, geografisk område og uddannelsesniveau.
Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer
Statistikken belyser virksomheder og organisationers samlede omkostninger til løn
og det som kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Statistikken er en årlig opgørelse af
arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer i kroner pr. præsteret
time, fordelt efter branche, arbejdsfunktion, lønkomponenter, lønmodtagergruppe
og køn.

Indkomster
Indkomstulighed
Statistikken belyser indkomstuligheden i Danmark. Statistikken er en årlig opgørelse
af en række ulighedsmål, bl.a. fordelt efter socioøkonomisk status og geografisk efter
kommuner. Et kendt ulighedsmål er Gini-koeffiecienten. En Gini-koefficient på 0
repræsenterer total lighed og 100 betyder, at én person har al indkomsten.
Indkomster for personer og familier
Statistikken belyser befolkningens indkomst- og skatteforhold. Statistikken er en årlig opgørelse af personindkomster, familieindkomster og indkomstfordelingen. Indkomster kan yderligere inddeles i indkomsttyper som erhvervsindkomst, overførsler,
formueindkomst og personskatter mv. Statistikken grupperes efter alder, køn, socioøkonomisk status, indkomstinterval, uddannelsesniveau og familietype, samt geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.
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Indkomster for personer (A-indkomst)
Formålet med denne statistik er at give et hurtigere og mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige statistik om indkomster for personer og
familier, som i modsætning til A-indkomststatistikken må afvente, at ligningsprocessen er tilstrækkeligt fremskreden for B-indkomsten, som for fx indkomsten fra
selvstændig virksomhed. Statistikken er en årlig opgørelse af A-indkomstens størrelse og sammensætning i skatteåret. A-indkomsten, som primært udgøres af løn og
overførsler, udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster før skat. Der er tale om en
foreløbig opgørelse som baserer sig på e-indkomstregisteret, to måneder efter indkomstårets afslutning. En endelig version af statistikken opgøres ni måneder efter
indkomstårets afslutning.

Formue og gæld
Formue og gæld
Statistikken belyser den familiefordelte formue og gæld, inklusiv pensionsformuer.
Statistikken er en årlig opgørelse, der dækker alle de formue- og gældsposter, som
der er muligt via diverse registre mv. at fordele på person- eller familieniveau. I offentliggørelserne fordeles formue- og gældsposterne i en lang række undergrupper
efter familietype, køn, alder, ejerforhold til bolig, indkomst, socioøkonomisk status
samt geografi.
Husholdningernes formue i fast ejendom
Denne statistik er et resultat af beregninger ud fra Danmarks Statistiks registerbaserede boligmodel, der estimerer markedsværdien af boligformuen i Danmark på baggrund af faktiske salg. Beregningerne foretages på individ- og ejendomsniveau. Formålet med statistikken er at opgøre boligformuen som en individbaseret statistik,
sådan at den strukturelle udvikling på boligmarkedet kan sættes i sammenhæng med
andre individoplysninger som fx bopælskommune, indkomstniveau, gæld, familietyper mv. Statistikken omfatter personer og enkeltmandsvirksomheder i husholdningssektoren, som ejer fast ejendom. Statistikken indeholder sammenhængende
tidsserier tilbage til 2004.
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Priser og forbrug
Forbrugerpriser
Forbrugerprisindeks
Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område. Fra måned til måned viser indekset ændringen i omkostningerne ved at købe en fast varekurv, sammensat efter husholdningernes forbrug af varer og tjenester. Statistikken indeholder
derudover husstandsopdelte forbrugerprisindeks der beskriver prisudviklingen for
forskellige husstandstyper. Forbrugerprisindekset er blevet opgjort siden 1914, men
der findes estimerede tal for udviklingen i forbrugerpriserne tilbage til 1872. Fra januar 1967 er indekset blevet opgjort månedligt.
Nettoprisindeks
Formålet med nettoprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, fratrukket indirekte
skatter og afgifter og tillagt eventuelle tilskud. Nettoprisindekset er blevet beregnet
og offentliggjort selvstændigt under denne betegnelse siden februar 1980. Indekset
er en videreførelse af månedsprisindekset, der frem til januar 1980 indgik i beregningen af reguleringspristallet. Sammenkædes nettoprisindekset med månedsprisindekset, kan det føres tilbage til januar 1963.
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP samt HICT-CT)
Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres månedligt af alle EUmedlemslande samt Norge, Island, Schweiz og Storbritannien. Formålet med de harmoniserede forbrugerprisindeks er, at kunne opgøre udviklingen i landenes forbrugerpriser på et sammenligneligt grundlag. HICP anvendes af både Kommissionen og
Den Europæiske Centralbank i forbindelse med vækst og stabilitetspagten og udformningen af den monetære politik. HICP er blevet opgjort af alle EU-landene samt
Norge, Island og Storbritannien siden januar 1997.
Huslejeundersøgelsen
Formålet med huslejeundersøgelsen er at måle udviklingen i huslejen. Undersøgelsen har været afholdt siden 1950’erne. Frem til 1982 blev undersøgelsen gennemført
ved hjælp af interviews blandt udvalgte lejligheder. Fra 1982 gennemføres undersøgelsen ved hjælp af spørgeskemaer blandt lejlighedernes ejere eller administratorer.
I dag er statistikken en del af forbruger- og nettoprisindeksene. Statistikken indeholder oplysninger om huslejeudviklingen før boligstøtte og huslejeudviklingen efter
boligstøtte. Til brug for forbrugerprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning før boligstøtte. Til brug for nettoprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning efter boligstøtte.
Købekraftpariteter (PPP)
Statistikken belyser relative priser i forskellige lande. Statistikken er internationalt
kendt under navnet Purchasing Power Parities, ofte betegnet under forkortelsen
PPP. Statistikken anvendes bl.a. til at omregne landes brutto nationalprodukt (BNP)
med købekraftpariteter, for at tage højde for forskelle i landenes prisniveauer, således at de omregnede beløb kan sammenlignes. Hvis der udelukkende omregnes ved
hjælp af valutakursen, tages der ikke højde for forskelle i prisniveauer. Danmark har
deltaget i arbejdet med statistik om købekraftpariteter siden 1970’erne, men statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2000 og frem.
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Erhvervslivets priser
Producent- og importprisindeks for varer
Statistikken belyser prisudviklingen på varer i første omsætningsled (business-tobusiness). Statistikken fungerer som konjunkturindikator og anvendes bl.a. til kontraktreguleringer i erhvervslivet. Statistikken er udarbejdet med forskellig variation
siden 1876, og blev i 1925 et månedsindeks. I sin nuværende form er der produceret
et brancheopdelte prisindeks siden 2000, samt et importprisindeks siden 2005.
Prisindekset for den indenlandske vareforsyning går tilbage til 1981. Producent- og
importprisindeks for varer indeholder månedlige indeks over prisudviklingen på varer i første omsætningsled for varer der er produceret i Danmark til hjemmemarkedet og eksport, eller for varer som importeres til Danmark. Statistikken opdeles efter
vare- og branchegrupper.
Producentprisindeks for tjenester
Statistikken belyser prisudviklingen på tjenester i første omsætningsled, dvs. producenternes salgspriser til andre producenter (business to business), ekskl. moms. Statistikken er udarbejdet siden 2006. Producentprisindeks for tjenester er en kvartalsvis opgørelse, af prisudviklingen på danskfremstillede tjenester, i første omsætningsled (business to business) til hjemmemarkedet og eksport. Statistikken indeholder
en række tjenesteprisindeks fordelt efter brancher, fx prisindeks for transporttjenester, konsulentydelser og rengøring mv.
Producentprisindeks for byggeri og anlæg
Statistikken belyser prisudviklingen i første omsætningsled for byggeri og anlæg.
Statistikken viser den kvartalsvise prisudvikling for byggeri af boliger og den årlige
prisudvikling for byggeri og anlæg. Statistikken blev offentliggjort første gang i 2017.
Priser og prisindeks for jordbrug
Statistikken belyser udviklingen i priser i jordbruget for salgsprodukter og priser for
produkter og investeringer, som går til at producere salgsvarerne. Endvidere belyses
bytteforholdet, som er forholdet mellem priser på salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen. Bytteforholdet viser om det er blevet lettere
eller sværere for producenterne at tjene penge på deres salgsprodukter. Udviklingen
heri er en indikation på hvorledes forholdene for at tjene penge forbedres eller forværres. Dette gøres ud fra et basisår, som skifter hvert 5.år. Alle priser er ab landmand, populært også kaldt stalddørssalg, altså den pris producenten modtager/betaler for varen uden transportomkostninger.
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Forbrug
Forbrugsundersøgelsen
Formålet med statistikken er at belyse de private husstandes samlede økonomiske
forhold, herunder indkomster, opsparing og forbrug. Forbrugsundersøgelsen gennemføres og offentliggøres årligt og er sammenlignelig siden 1994 hvor den blev gjort
permanent. Statistikken opgøres på husstandsniveau og er baseret på en kombination af regnskabsføring, interviews og administrative registre. Undersøgelsen dækker alle private husstande i Danmark og udgør dermed ca. 99 pct. af den samlede
befolkning. Forbrugsundersøgelsen giver bl.a. en detaljeret opdeling af husstandenes samlede forbrug.
Forbrug og salg af alkohol og tobak
Statistikken belyser salget med alkohol og tobak. Statistikken viser salg af alkohol,
fordelt på øl, vin, spiritus og alkoholsodavand, samt salget af tobak. Salget af alkohol
og tobak er udarbejdet årligt siden 1955, mens forbruget er beregnet for perioden fra
2000 til og med 2010.
Elektronik i hjemmet
Statistikken belyser familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. Statistikken er
en årlig undersøgelse af, hvor mange pct. af danske familier der er i besiddelse af
forskellige typer elektronik, fx vaskemaskiner, smart-tv og smartphones mv. Der udvikles løbende nye elektroniske produkter, som familierne tager til sig og som med
tiden bliver fast inventar i mange danske hjem. Produkterne udskiftes løbende i statistikken, således at ny elektronik indgår mens andet udgår. Statistikken er sammenlignelig fra 1990 og frem.
Forbrugerforventninger
Formålet med statistikken er at belyse befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Resultaterne fra undersøgelsen anvendes til at vurdere
konjunkturudviklingen og befolkningens forbrugslys og forbrugsevne. Undersøgelsen er udarbejdet med forskellig hyppighed siden 1974, men er fra 1996 blevet gennemført hver måned.

Ejendomme
Ejendomssalg
Statistikken belyser udviklingen i omsætning og priser på fast ejendom. Statistikken
udarbejdes månedligt, kvartalsvist og årligt, og anvendes primært til at vurdere udviklingen på boligmarkedet, såvel som den økonomiske konjunkturudvikling. Statistikken er udarbejdet efter forskellige opgørelsesmetoder og med forskellig hyppighed siden 1923, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.
Bekendtgjorte tvangsauktioner
Statistikken belyser udviklingen i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende, fordelt efter ejendomstyper og geografi. Udviklingen i antal bekendtgjorte
tvangsauktioner anses for at være en vigtig konjunkturindikator. Statistikkens kvartalsvise tal er sammenlignelige fra 1979 og frem, mens de månedlige tal er sammenlignelige fra 1993 og frem.
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Biler
Nyregistrerede og brugte biler
Statistikken belyser udviklingen i indregistreringerne af personbiler. Statistikken er
en månedlig opgørelse af antal nyregistrerede biler, fordelt efter køretøjstype, registreringsform, bilsegment, ejerforhold, energieffektivitet og drivmiddel mv.
Familiernes bilkøb
Statistikken belyser familiernes bilkøb og købsmønster. Statistikken er en årlig opgørelse af antal købte og leasede biler efter købstype, familietype, købsmønster, uddannelse, indkomst, boligforhold og socioøkonomisk status mv. Statistikken fordeles
geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.
Familiernes bilrådighed
Statistikken belyser familiernes bilrådighed og rådighedsmønster. Statistikken er en
årlig opgørelse af antal biler familier råder over, fordelt efter købstype, familietype,
købsmønster, uddannelse, indkomst, boligforhold og socioøkonomisk status mv.
Statistikken fordeles geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.

Omkostningsindeks
Byggeomkostningsindeks for boliger
Statistikken belyser den årlige og kvartalsvise udvikling i omkostningerne ved at
bygge en bolig i Danmark. Byggeomkostningsindekset for boliger indeholder et indeks for enfamiliehuse, et indeks for etageboliger samt et indeks for boliger generelt.
Alle indeks er endvidere fordelt på otte fagindeks og seks bygningsdelindeks. Disse
delindeks er som for de samlede byggeomkostningsindeks beregnet totalt og for hhv.
materialer og arbejdsomkostninger. Indeksene er blevet udarbejdet siden 2003 som
afløser for Reguleringsindekset for boligbyggeri, som blev udgivet fra 1987 og frem
til 2003. Historisk har man opgjort byggeomkostninger siden 1920'erne, men disse
er ikke sammenlignelige med nutidens bygeomkostningsindeks for boliger.
Omkostningsindeks for anlæg
Statistikken belyser den årlige og kvartalsvise udvikling i omkostningerne forbundet
med anlægsarbejder for; jordarbejder, asfaltarbejde, betonkonstruktioner, jern- og
stålkonstruktioner samt delindeks for lastvognskørsel samt for materiel og maskiner. Endvidere beskrives udviklingen i omkostningerne for anlæg af veje. Omkostningsindeks for anlæg er i sin nuværende form sammenlignelige fra 1986 og frem.
Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning
Formålet med statistikken er at belyse den kvartalsvise udvikling i omkostningerne
forbundet med dagrenovation og slamsugning. Indeksene udarbejdes på foranledning af Dansk Transport og Logistik (DTL). Omkostningsindeksene er sammenlignelige siden 1997.
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Nationalregnskab og offentlige finanser
Nationalregnskab
Nationalregnskabet er en sammenhængende beskrivelse af samfundsøkonomien og
dens udvikling. Det er både en beskrivelse af økonomien som helhed og af de transaktioner, der foretages mellem personer, virksomheder og institutioner. Nationalregnskabet indeholder også transaktioner mellem Danmark og udlandet. Der findes
nationalregnskabstal tilbage til 1930’erne. Sammenhængende tidsserier for nationalregnskabets årlige tal findes tilbage til 1966, mens kvartalstal findes fra og med 1.
kvartal 1990.
Nationalregnskabet giver et overblik over aktiviteterne og udviklingen i dansk økonomi. Statistikken rummer tal for over-ordnede størrelser såsom bruttonationalproduktet (BNP), privat forbrug, offentligt forbrug, investeringer, eksport og import, beskæftigelse og løn samt overskud og produktivitet i de forskellige erhverv. Hertil
kommer tal for de mange underopdelinger, som kan belyse forskellige ’snit’ gennem
samfundsøkonomien.
Nationalregnskab, institutionelle sektorer
Nationalregnskabet, institutionelle sektorer er en del af nationalregnskabssystemet,
og består af sammenhængende definitioner og klassifikationer, der viser, hvordan
sektorernes indkomster skabes, fordeles og omfordeles. Det er både en beskrivelse
af økonomien som helhed og af de transaktioner, der foretages mellem personer,
virksomheder og institutioner. Nationalregnskabet indeholder også transaktioner
mellem Danmark og udlandet. Statistikken udkom første gang i 1983. Sammenhængende årlige tidsserier findes tilbage til 1995, mens kvartalstal findes fra og med 1.
kvartal 1999.
Nationalregnskab, finansielle konti
Statistikken belyser hvorledes hele økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres finansielle nettoopsparing, samt viser hvorledes den finansielle nettoformue er placeret i finansielle instrumenter. Nationalregnskab, finansielle konti
er en kvartalsvis opgørelse, der udarbejdes i samarbejde med Danmarks Nationalbank og består af den finansielle transaktionskonto, kontoen for andre mængdemæssige ændringer, omvurderingskontoen samt hhv. primo- og ultimo-balancerne.
Regionale regnskaber
Statistikken belyser den økonomiske aktivitet i landets regioner og landsdele inden
for rammerne af nationalregnskabets definitioner og klassifikationer. De regionale
regnskaber belyser den geografiske dimension af produktions- og indkomstforholdene samt beskæftigelse, som de opgøres i nationalregnskabet fra produktionssiden.
Hovedprincippet bag regionaliseringen er arbejdsstedet, dvs. hvor den produktive
aktivitet foregår. Der findes i statistikken oplysninger om bl.a. bruttonationalprodukt (BNP), bruttoværditilvækst, investeringer, aflønning af ansatte og beskæftigelse. De regionale regnskaber indeholder også oplysninger om den geografiske fordeling af husholdningernes indkomster. I opgørelsen af husholdningerne indkomster tages udgangspunkt i, hvor indkomsterne modtages – ikke hvor de optjenes.
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Produktivitet og input-output
Produktivitet
Formålet med denne statistik er at belyse udviklingen i arbejdsproduktiviteten og
årsagerne til den. Produktivitet er grundlæggende et mål for, hvor meget man får ud
af de ressourcer (arbejdskraft, kapital mv.), man bruger, når man producerer varer
og serviceydelser. Statistikken er en opgørelse af et indeks for arbejdsproduktiviteten
fordelt på brancher. Derudover opgøres produktivitetsudviklingen og der opstilles et
vækstregnskab som årlig vækstrate i pct. ligeledes fordelt efter brancher, samt efter
type. Statistikken er sammenlignelig siden 1966.
Input-output tabeller
Formålet med denne statistik er at belyse sammenhænge mellem import, produktion
og anvendelser i økonomien. Statistikken er en årlig opgørelse af tilgang (input) og
anvendelse (output) løbende og foregående års priser (mio. kr.) fordelt efter brancher. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 1966.
Udgifter til offentligt forbrug
Formålet med denne statistik er at belyse det økonomiske omfang og udviklingen i
den service, som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen. Statikken er en
årlig opgørelse af udgifter til offentligt forbrug i mio. kr. Det offentlige forbrug kan
deles op i individuelt og kollektivt forbrug. Individuelt forbrug bruges af de enkelte
borgere i samfundet. Det er fx lægebehandling og skoleundervisning. Kollektivt forbrug stilles derimod til rådighed for samfundet som helhed og omfatter fx politi,
domstole og forsvar. Statistikken er sammenlignelig siden 2007.

Offentlige finanser
Den offentlige sektors finanser
Statistikken belyser den offentlige sektors finanser inklusive de aktiviteter der ejes
eller effektivt kontrolleres helt eller delvist af det offentlige. Statistikken er udarbejdet siden 1993. Den offentlige sektors finanser er en årlig opgørelse over den institutionelle fordeling af offentligt ejede virksomheder opdelt på branchegrupper, opgjort
i mio. kr. Endvidere indeholder statistikken en fordeling af den samlede offentlige
sektor på offentlig forvaltning og service, offentlige selskabslignende virksomheder
og offentligt ejede selskaber.
Kvartalsvise offentlige finanser
Statistikken belyser de offentlige udgifter og indtægter. Statistikken dækker perioden fra 1. kvartal 1999 og offentliggøres inden tre måneder efter kvartalets afslutning. Statistikken viser kvartalsvise udgifter og indtægter for sektoren offentlig forvaltning og service. Statistikken indeholder detaljerede data for skatter og afgifter,
indkomstoverførslerne til husholdningerne samt for det offentlige forbrug. Oplysningerne om skatter og afgifter samt om indkomstoverførsler er både opgjort i løbende priser og som sæsonkorrigerede serier.
Offentligt underskud og gæld i EU-landene
ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store offentlige underskud i den Økonomisk Monetære Union, den såkaldte
Excessive Deficit Procedure (EDP), i henhold til Maastricht-traktaten og Stabilitets
og Vækstpagten. EU-kommissionen anvender statistikken til at over-våge udviklingen i Danmarks og EU-landenes budgetsituation og offentlige gæld, dvs. om konvergenskriterierne overholdes.
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Finansielle konti for offentlig forvaltning og service
Statistikken belyser, hvorledes sektoren offentlig forvaltning og service placerer/finansierer dens overskud/underskud på den offentlige saldo (fordringserhvervelsen,
netto), samt hvorledes dens finansielle nettoformue/nettogæld er placeret i finansielle instrumenter. Statistikken anvendes i den generelle overvågning af den økonomiske udvikling i Danmark samt i analyse-, prognose- og modeløjemed. Statistikken
er en kvartalsvis opgørelse af primo- og ultimobeholdninger, finansielle transaktioner, omvurderinger og andre mængdemæssige ændringer for sektoren offentlig forvaltning og service, fordelt på 8 finansielle instrumenter, og der er sammenhængende tidsserier tilbage til 1995.
Sociale udgifter (ESSPROS)
Statistikken belyser de samlede udgifter forbundet med social beskyttelse. Derfor
medtages alle udgifter hertil, både kontantydelser og ydelser i naturalier som fx udgifter til sygehusvæsenet og beskæftigelsesforanstaltninger. Statistikken om-fatter
både offentlige og private udgifter af kollektiv art uden obligatoriske modydelser.
Statistikken er en årlig opgørelse af sociale udgifter i mio. kr. fordelt på foranstaltning, ydelsestype, formål og finansieringskilde. Statistikken indeholder sammenhængende tidsserier tilbage til 2007.
Udgifter til uddannelse
Statistikken belyser de private, offentlige samt udenlandske udgifter forbundet med
uddannelse. Opgørelsen laves årligt, opgjort i mio. kr. og fordelt på uddannelsesniveau, udgiftstype, finansieringskilde samt sektor. Statistikken opgør udgifter set fra
finansieringskilde samt producent af uddannelse. Statistikken er en del UOE data
indsamlingen af uddannelsesstatistik, som er et samarbejde mellem UNESCO,
OECD, Eurostat og de nationale statistikbureauer, og indgår i OECDs årlige publikation Education at a glance.
Det offentlige forskningsbudget
Statistikken belyser omfanget og udvikling af offentlige midler til rådighed for forskning og udvikling. Budgettet deles op på finanslovsmidler, midler fra kommuner og
regioner, Danmarks Grundforskningsfond, EU-bevillinger og bevillinger fra Nordisk
Ministerråd. Der vises totaler for samtlige midler og for nationale midler samt i pct.
af BNP. Finanslovsmidlerne underopdeles i særskilte tabeller på formål, forskningssektor og bevillingstype. Alle tal opgøres både i årets priser og i faste priser med seneste år som basis. Statistikken udarbejdes med afsæt i data fra Finansministeriet,
der forestår indsamling af data fra ministerierne vedrørende indholdet af forskning
og udvikling i ministeriernes finanslovskonti. Derudover indsamler Danmarks Statistik supplerende oplysninger vedr. internationale bevillinger mv.
Budgetter for offentlig forvaltning og service
Formålet med denne statistik er at belyse de budgetterede økonomiske aktiviteter i
den samlede offentlige forvaltning og service. Statistikken udarbejdes dels på baggrund af forslag til finanslov og dels på baggrund af den vedtagne finanslov. Begge
budgetversioner udarbejdes mod betaling for Finansministeriet.
Regnskaber for offentlig forvaltning og service
Formålet med denne statistik er at belyse de økonomiske aktiviteter i den samlede
offentlige forvaltning og service. Desuden belyser statistikken opgave/byrdefordelingen inden for den offentlige sektors delsektorer og relationerne til den øvrige samfundsøkonomi. Statistikken udarbejdes i tre versioner årligt i takt med at flere og
flere regnskabsbaserede kilder foreligger. Der foreligger sammenhængende tidsserier fra 1971 og frem.
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Offentlige restancer
Statistikken belyser udviklingen i offentlige restancer, herunder skatterestancer.
Statistikken blev første gang udarbejdet i 2017. Statistikken er en årlig beholdningsopgørelse af de offentlige restancer, opgjort i mio. kr. Statistikken er opgjort på restancetyper, og den omfatter sammenhængende data tilbage til 2013.

Kommuner og regioner
Nøgletal for kommuneregnskaber
Statistikken belyser kommunale regnskabstal i forhold til befolkningsstatistiske opgørelser i de enkelte kommuner. Statistikken er således en årlig opgørelse af en
række kommunale regnskabstal pr. indbygger mv., opgjort som brutto- og nettoudgifter i kroner, både i løbende og faste priser, fordelt efter kommuner og regioner.
Statistikken er sammenlignelig siden 2008.
Budgetter og årsregnskaber for kommuner og regioner
Statistikken belyser den økonomiske situation i kommuner og regioner. Statistikken
viser, hvordan kommuner og regioners midler er blevet brugt, hvordan de er budgetteret, samt en status på den økonomiske situation. Statistikken går tilbage til 2007,
hvor den seneste kommunalreform trådte i kraft. Statistikken indeholder kommuner
og regioners budgetter, foreløbige og endelige årsregnskaber samt deres balancer.
Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver
Statistikken belyser udviklingen i kommunernes og regionernes finansielle aktiver
og passiver, herunder specielt de likvide aktiver samt den langfristede gæld. Statistikken opgør kommunernes og regionernes beholdning af finansielle aktiver og passiver fordelt på funktion. En funktion svarer til en konto i den kommunale og regionale kontoplan. Kommunalreformen i 2007 betød, at kommunernes ansvarsområder og kontoplan blev ændret, amterne blev nedlagt og regionerne op-rettet i stedet,
og det er derfor vanskeligt at sammenligne perioden før og efter 2007.
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Skatter og afgifter
Skatter og afgifter
Statistikken belyser skatter og afgifter i Danmark på aggregeret niveau. Statistikken
er en årlig opgørelse af skatter og afgifter opgjort efter type siden 1947 samt efter
nationalregnskabsgrupper siden 1971. Derudover indeholder statistikken en årlig og
kvartalsvis opgørelse af offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter i mio. kr.
fordelt efter skattetype. Endelig opgøres skattetrykket (i procent) i henhold til
OECD-definitionen.
Personskatter
Statistikken belyser den del af skatterne, som knytter sig til selvangivelsen og slutligningen. Det drejer sig om den statslige indkomstskat (bund-, mellem- og topskat),
indkomstskatten til amtskommune (ophørt fra 2007) og primærkommune, kirkeskatten, sundhedsbidraget, aktieskatten, ejendomsværdiskatten, virksomhedsskatten, arbejdsmarkedsbidraget og Særlig Pensionsopsparing.
Statistikken er en årlig opgørelse af de kommunale udskrivningsprocenter, kirkeskatteprocenter og grundskyldspromillen i landets kommuner og regioner. Derudover opgøres skatteydernes indkomster, skatter og fradrag i mio. kr. samt antal skattepligtige personer efter skattetype.
Ejendomsskatter
Statistikken belyser omfanget og udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling
på kommuner og regioner. Statistikken er en årlig opgørelse af beskatningsværdier
og ejendomsskatter efter beskatningsgrundlag, ejendomsskatter efter skattetype,
ejendomsskatter efter skattepromille, samt grundskyld efter ejendomstype. Statistikken indeholder i sin nuværende form sammenlignelige tal tilbage til kommunalreformen i 2007.
Selskabsskatter
Statistikken belyser omfanget og udviklingen i selskabers skattepligtige indkomst og
skattebetaling. Statistikken er en årlig opgørelse af antal selskaber, skattepligtig indkomst og selskabsskat i mio. kr. efter selskabstype og branche. Statistikken er sammenlignelig siden 1996.
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Penge og kapitalmarked
Rente- og kursudvikling
Renter og aktieindeks
Statistikken belyser udviklingen i renter og aktieindeks i de finansielle markeder. Det
er primært til analysemæssigt formål at der offentliggøres lange tidsserier af Danmarks Statistik. For dagsaktuelle tal henvises til Københavns Fondsbørs eller den
øvrige presse, der dækker dette statistikområde. Statistikken omfatter bl.a. udvalgte
pengemarkedsrenter, effektive obligationsrenter på de toneangivende obligationer
og Københavns fondsbørs aktieindeks.

Penge- og realkreditinstitutter
Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse
Denne statistikken giver et overblik over Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse, herunder over de reserveaktiver, den holder. Desuden opgøres penge- og realkreditinstitutternes mellemværender med Danmarks Nationalbank. Statistikken offentliggøres til dels af Danmarks Statistik og til dels af Danmarks Nationalbank selv.
Penge- og realkreditinstitutternes resultatopgørelser og særlige indlån
Formålet med denne statistik er at give et overblik over pengeinstitutternes ind- og
udlån. Statistikken er en årlig opgørelse af penge- og realkreditinstitutternes resultatopgørelse i mio. kr. samt pengeinstitutternes særlige indlånsformer efter type. Resultatopgørelsen er sammenlignelig siden 1991 og indlånsformer siden 2001.

Andre finansielle formidlere
Forbrugerkredit
Statistikken belyser størrelsen og udviklingen i forbrugerkredit og købekortydelser.
Statistikken kan med sin korte produktionstid på 35 dage efter kvartalets udløb,
tjene som konjunkturindikator for kreditformidlingen i Danmark. Statistikken er en
kvartalsvis opgørelse af forbrugerkredit, ydet af finansielle og ikke-finansielle selskaber i og uden for banksektoren, opgjort i mio. kr. Forbrugerkreditten for banksektoren fordeles efter saldo på købekort og kontokort, herunder benzinselskaber, samt
efter blankolån og kredit mod sikkerhed.
Finansieringsselskaber
Statistikken belyser aktivitet og regnskabsoplysninger for leasingselskaber, factoringselskaber, forbrugerkredit og selskaber, der yder lån til erhvervsliv og private.
Samtidigt bringes resultatopgørelse og balance for den samlede sektor. Statistikken
er sammenlignelig siden 2001.

Forsikrings- og pensionsselskaber
Forsikrings- og pensionsselskaber
Statistikken belyser forsikrings- og pensionsselskabernes resultatopgørelse og aktiv/passiv balance i mio. kr. på et aggregeret niveau. Statistikken udarbejdes årligt
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for livsforsikringsselskaber, skadeforsikringsselskaber og pensionsselskaber, og er
sammenlignelig siden 2001.
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Udenrigsøkonomi
Udenrigshandel
Udenrigshandel med varer
Formålet med denne statistik er at belyse, på detaljeret niveau, udviklingen i Danmarks udenrigshandel med varer (import og eksport) fordelt på lande og varetyper.
Statistikken dækker Danmarks import og eksport af varer fra/til alle lande i verden
fordelt på lande og landegrupper samt varegrupper og omkring 9.300 detaljerede
varekoder.
Udenrigshandel med tjenester
Formålet med denne statistik er at belyse, på detaljeret niveau, udviklingen i Danmarks udenrigshandel med tjenester (import og eksport) fordelt på lande og tjenesteart. Statistikken viser på kvartalsbasis Danmarks import og eksport af tjenester
fra/til udlandet opgjort i værdi, fordelt på samhandelslande/områder og på omkring
60 tjenestekategorier. Statistikken blev oprettet i forbindelse med ophøret af Nationalbankens betalingsstatistik ved årsskiftet 2004/2005.
Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika
Formålet med denne statistik er at belyse de virksomheder, som engagerer sig i
udenrigshandel med varer eller tjenester, på baggrund af virksomhedskarakteristika, herunder størrelse, branche, ejerskabet og andre virksomhedskarakteristika
Statistikken er årlig og er udarbejdet siden 2010 for varer og 2014 for tjenester.

Betalings- og kapitalbalance
Betalingsbalance
Formålet med denne statistik er at belyse økonomiske bevægelser mellem Danmark
og udlandet. Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske
transaktioner, der inden for en given periode foretages mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er baseret på flere kilder, herunder udenrigshandel med varer
og udenrigshandel med tjenester, og udarbejdes i et samarbejde med Nationalbanken, hvor Danmarks Statistik forestår offentliggørelsen af den samlede betalingsbalance. Statistikken følger de internationale retningslinjer fra IMF (BPM6).
Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion
Formålet med denne statistik er at belyse fremstillingsvirksomhederne organisering
af deres produktionsprocesser globalt. Særlig fokus er på den del af vareeksporten,
der aldrig krydser den danske grænse. Statistikken indeholder centrale elementer fra
statistikkerne om Udenrigshandel med varer, Udenrigshandel med tjenester samt
Betalingsbalancen. Statistikken udarbejdes årlig og er en udløber af analysen Stor
stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet fra 2016.
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Erhvervslivet på tværs
Virksomheder generelt
Erhvervsbeskæftigelsen
Formålet med denne statistik er at belyse erhvervsbeskæftigelsesstrukturen. Statistikken er en årlig opgørelse af antal arbejdssteder, antal jobs, antal fuldtidsbeskæftigede og den årlige lønsum i mio. kr., fordelt efter arbejdsstedsstørrelse, branche og
sektor samt geografisk på kommuner. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2008.
Koncerner
Statistikken belyser koncernstrukturen i det danske erhvervsliv. Statistikken er en
årlig opgørelse af antal koncerner, fuldtidsansatte og firmaer i koncerner og er sammenlignelig siden 2009. Statistikken grupperes efter brancher og koncernstørrelse.
Firmaernes køb og salg
Statistikken belyser konjunktur- og erhvervsudviklingen i Danmark, gennem oplysninger om firmaernes køb og salg beregnet på baggrund af firmaernes momsindberetning til Skattestyrelsen. Statistikken giver et aktuelt billede af udviklingen i salget
i det danske erhvervsliv og er dermed en central konjunkturindikator. Statistikken
er blevet udarbejdet, efter forskellige opgørelsesmetoder og med forskellig hyppighed, siden merværdiafgiften (moms) blev indført i Danmark i 1967. I sin nuværende
form er statistikken sammenlignelig fra 2009 og frem.
Firmaernes køb og salg er en månedlig opgørelse af køb og salg i det danske erhvervsliv beregnet ud fra firmaernes momsindberetning til Skattestyrelsen, opgjort i mio.
kr. fordelt på branchegrupperinger. For de enkelte brancher findes oplysninger om
det samlede køb og salg samt den indenlandske andel heraf.
Generel firmastatistik
Statistikken belyser det danske erhvervslivs udvikling og struktur gennem økonomiske, beskæftigelses- og regnskabsmæssige oplysninger på firmaniveau. Statistikken
er sammenlignelig siden 2000. Statistikken udgives både som en foreløbig og endelig årlig opgørelse, af antal firmaer og antal fuldtidsansatte, samt økonomiske størrelser som omsætning, eksport og egenkapital mv. i mio. kr. for alle brancher. Statistikken grupperes efter firmastørrelse (antal ansatte), virksomhedsform og geografisk på regioner.
Fonde
Formålet med denne statistik er at give ny viden om fonde, ved at belyse fondes aktiviteter i form af bevillinger og udbetalinger. Statistikken er udarbejdet første gang
for 2016. Statistikken er en årlig opgørelse af fondes aktiviteter i form af bevillinger
og udbetalinger opgjort i mio. kr. Statistikken fordeles efter formål, hovedområder,
virkemidler og modtagertyper.
Medlemmer af bestyrelser og direktioner
Statistikken belyser sammensætningen af deltagere i virksomhedernes ledelsesorganer (fx bestyrelser) fordelt på køn, uddannelse og forskellige virksomhedskategorier mv. Statistikken er ny og offentliggøres første gang i 2018.
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Virksomhedernes udvikling
Højvækstvirksomheder
Statistikken belyser udviklingen i antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark,
samt hvor mange disse jobs disse virksomheder skaber. Statistikken udgives både
som en foreløbig og endelig årlig opgørelse over nye virksomheder, der har haft en
gennemsnitlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig vækstperiode, og som ved
vækstperiodens start havde minimum 5 fuldtidsansatte. Statistikken er udarbejdet
for vækstperioden fra 2003 til 2006 og frem og viser antal nye virksomheder, antal
fuldtidsansatte og virksomhedernes omsætning i start- og slutåret i vækstperioden.
Erhvervsdemografi
Statistikken belyser udviklingen i antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer, samt
til at vurdere hvor mange reelt nye firmaer som overlever en periode på fem år. Statistikken er sammenlignelig fra 2001 og frem. Statistikken udgives både som en foreløbig og endelig årlig opgørelse af antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer,
samt antallet af fuldtidsbeskæftigede, omsætning og eksport. Statistikken opdeles
efter branche, ejerform, firmastørrelse, samt geografisk efter regioner og kommuner.
Konkurser
Statistikken belyser udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika
for de konkursramte virksomheder. Udviklingen i disse tal anses for at være en vigtig
konjunkturindikator. Statistikken belyser hver måned udviklingen i antal erklærede
konkurser. Antallet af konkurser fordeles efter erhvervshovedgrupper (brancher),
geografi, levetid, omsætning og beskæftigelse.
Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse (tabte job) og gennemsnitlig levetid for konkursramte virksomheder. Antallet af konkurser opgøres desuden for aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning > 1 million kr., samt nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse
og omsætning < 1 million kr.

Regnskaber
Regnskabsstatistik for primære erhverv
Statistikken belyser regnskaberne for virksomheder i de primære erhverv, dvs. landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri samt akvakultur. Statistikken er sammenlignelig
med regnskabsstatistik for private byerhverv, som begge er et væsentligt input til
opgørelsen af nationalregnskabet. Statistikken er udarbejdet siden 2008. Statistikken er en årlig opgørelse af virksomhedernes detaljerede regnskabsposter, herunder
årets resultat, investeringer, aktiver og passiver mv. opgjort i mio. kr. samt regnskabsmæssige nøgletal i pct.
Regnskabsstatistik for private byerhverv
Statistikken belyser regnskaberne for virksomheder i de private byerhverv. Statistikken er sammenlignelig med regnskabsstatistik for primære erhverv, som begge er et
væsentligt input til opgørelsen af nationalregnskabet. Statistikken er udarbejdet siden 1995, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2000 og frem. Statistikken udgives både som en foreløbig og endelig årlig opgørelse af virksomhedernes
detaljerede regnskabsposter herunder, årets resultat, investeringer, aktiver og passiver mv. opgjort i mio. kr. samt regnskabsmæssige nøgletal i pct. Statistikken opdeles efter branche og geografisk efter landsdele.
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Globalisering
Udenlandsk ejede firmaer
Statistikken belyser udviklingen og omfanget af udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Statistikken anvendes bl.a. til at sætte tal på globaliseringen og danner grundlag for at kunne vurdere den økonomiske globaliserings betydning for det danske
samfund. Statistikken er sammenlignelig fra 2004 og frem. Statistikken er en årlig
opgørelse af antal udenlandsk ejede firmaer i Danmark, deres omsætning og antal
ansatte. Statistikken opdeles efter branchegrupper, samt efter hvilket land de udenlandske ejere stammer fra.
Danske datterselskaber i udlandet
Statistikken belyser det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres datterselskaber. Statistikken bidrager med væsentlig viden om globaliseringens udvikling og betydning for det danske erhvervsliv. Statistikken er sammenlignelig fra 2007 og frem. Statistikken er en årlig opgørelse, af antallet af danske
datterselskaber i udlandet som ejes eller kontrolleres af en dansk modervirksomhed,
samt antal ansatte i disse selskaber. Antal datterselskaber og antal ansatte, opdeles
efter branche og efter hvilket land de er lokaliseret.

Økologi
Økologiske landbrugsbedrifter og dyr
Statistikken belyser omfanget af økologiske bedrifter og økologiske dyr i dansk landbrug. Statistikken er en årlig opgørelse af antal økologiske bedrifter, økologiske afgrøder i hektar efter afgrøde samt økologiske dyr efter dyreart. Statistikken er sammenlignelig siden 1995.
Detailomsætningen af økologiske fødevarer
Statistikken belyser omfanget og sammensætningen af omsætningen af økologiske
fødevarer i supermarkeder og varehuse. Detailomsætningen af økologiske fødevarer
måler salget af økologiske føde- og drikkevarer i detailhandelen. Datagrundlaget for
statistikken er indberetninger fra de store supermarkedskæder, inkl. online handel,
samt grossister, der sælger fødevarer til detailhandelen.
Salg af økologiske varer til foodservice
Statistikken belyser salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice, dvs. til
storkøkkener, restauranter og institutioner mv. Statistikken udarbejdes i samarbejde
med Miljø- og Fødevareministeriet og skal give et mere samlet billede af danskernes
forbrug af økologiske fødevarer ved at supplere den eksisterende statistik om detailomsætningen af økologiske fødevarer. Spørgsmålene vedrører dels samlet omsætning til foodservice, dels omsætning til økologisk foodservice, fordelt på et afgrænset
antal varegrupper og aftagergrupper.
Udenrigshandel med økologiske fødevarer
Statistikken belyser omfanget og sammensætningen af udenrigshandelen med økologiske produkter. Statistikken gennemføres med støtte fra Naturerhvervstyrelsen.
Statistikken omfatter samtlige virksomheder, der er autoriseret til at handle med
økologiske varer, og som i undersøgelsesåret har haft udenrigshandel med potentielle økologiske varer.
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Konjunkturbarometre
Konjunkturbarometer for industri
Statistikken belyser industriens forventninger til de kommende måneders udvikling,
i forhold til; omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning, ordrebeholdning, kapacitetsudnyttelse, investeringsplaner og produktionsbegrænsninger mv. Statistikken er
en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN).
Konjunkturbarometer for bygge- og anlægsvirksomhed
Statistikken belyser bygge- og anlægsbranchens forventninger til de kommende måneders udvikling, i forhold til; omsætning, beskæftigelse, tilbudspriser, produktionsbegrænsninger, ordrebeholdning samt ordrebeholdning omsat til måneders arbejde
mv. Statistikken er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som
varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN).
Konjunkturbarometer for detailhandel
Statistikken belyser detailhandelens forventninger til de kommende måneders udvikling, i forhold til; omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning, ordrebeholdning
hos leverandører samt salgspriser mv. Statistikken er en del af EU's Business and
Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic
and Financial Affairs (DG ECFIN).
Konjunkturbarometer for serviceerhverv
Statistikken belyser serviceerhvervenes forventninger til de kommende måneders
udvikling, i forhold til; salg, omsætning, beskæftigelse, forretningssituation, salgspriser/servicetakster, produktionsbegrænsninger samt kapacitetsudnyttelse mv.
Statistikken er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN).
Industriens investeringsforventninger
Statistikken belyser industriens forventede fremtidige investeringer samt investeringsformål, herunder; erstatning af nedslidt materiale, udvidelse af produktionskapaciteten, rationalisering af driften eller andre formål, fx investeringer i miljø og sikkerhed. Investeringsforventningerne opgøres i form af stigningstakter i pct. og bidrager til en tidlig vurdering af den økonomiske udvikling. Statistikken er en del af
EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Fra og med efteråret 2021
forventes undersøgelsens spørgsmål at blive lagt ind under Konjunkturbarometer
for industri i samme EU-program.
Konjunkturcyklus
Formålet med statistikken er at indplacere den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand i de fire økonomiske faser; opgang over normal (højkonjunktur), nedgang over
normal (afmatning), nedgang under normal (lavkonjunktur) og opgang under normal (opsving). Statistikken er baseret på Danmarks Statistiks konjunkturbarometre
for industri, bygge- og anlægsvirksomhed, detailhandel og serviceerhverv. Statistikken er sammenlignelig siden 1998.
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Erhvervslivets sektorer
Landbrug, gartneri og skovbrug
Bedrifter i landbruget
Statistikken belyser de danske landbrugsbedrifter og det dyrkede areal. Statistikken
er en årlig opgørelse af antal bedrifter og det dyrkede areal i hektar. Statistikken fordeles efter bedriftstype, areal, størrelse og virksomhedsform, samt geografisk efter
regioner og landsdele.
Afgrøder i dansk landbrug
Statistikken belyser de forskellige afgrødetyper i Danmark såsom korn, bælgsæd, industrifrø, frø til udsæd, rodfrugter, frugter og grøntsager. Bedrifter med afgrøder belyses bl.a. på det dyrkede areal, herunder på hektarstørrelse, samt geografisk fordeling på regioner og landdele. Endvidere opgøres produktionen af frugt og grønt, herunder de forskellige sorter af æbler og pærer på nettoareal og trætæthed.
Præcisionslandbrug
Statistikken belyser udbredelsen af præcisionsteknologi i dansk landbrug. Præcisionsteknologi omfatter brug af data fra satellitter, sensorer mv. til en mere nøjagtig
kørsel og målrettet tildeling af gødning mv. Statistikken er udviklet i samarbejde med
Miljø- og Fødevareministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Hugsten i skove og plantager
Statistikken belyser produktion af træ i danske skove og plantager. Statistikken er en
årlig opgørelse af antal skovbedrifter efter areal, dyrkning og hugst, skovarealet i
hektar efter bevoksning, hugsten i skove og plantager i 1.000 m3 efter træsort og
areal, samt skovbrugets bruttofaktorindkomst efter trætype. Statistikken fordeles
geografisk efter regioner og landsdele.
Husdyrbestanden
Formålet med denne statistik er at belyse husdyrbestanden i dansk landbrug. Statistikken er en årlig opgørelse af antal heste, kvæg, svin, får, pelsdyr og fjerkræ i danske landbrugsbedrifter. Statistikken fordeles efter art, areal og besætningsstørrelse,
samt geografisk efter regioner og landsdele. Derudover indeholder statistikken en
opgørelse af besætningskombinationer med svin og kvæg.
Svinebestanden
Statistikken belyser svinebestanden i Danmark. Statistikken anvendes bl.a. til prognoser over kommende slagtninger af svin. Svinebestanden har været opgjort efter
forskellige metoder siden 1915, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra
1998 og frem. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antal svin af forskellig art,
baseret på indberetninger fra en stikprøve, fra landbrugsbedrifter med svin i Danmark, ifølge det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).
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Kvægbestanden
Formålet med denne statistik er at belyse kvægbestanden i Danmark. Statistikken
anvendes bl.a. til prognoser over kommende slagtninger af kvæg. Kvægbestanden for
hele landet, har været opgjort efter forskellige metoder siden 1946, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2008 og frem. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antal kvæg af forskellig art og aldre, fx tyre og stude, kvier og køer, baseret
på oplysninger fra Kvægdatabasen samt fra det Centrale HusdyrbrugsRegister
(CHR), hvor hvert enkelt dyr skal være registreret. Kvægbestanden opdeles geografisk efter regioner og landsdele.
Animalske landbrugsprodukter
Statistikken belyser størrelsen af den danske produktion af animalske produkter
samt dennes anvendelse. Statistikken oplyser om indvejede mængder mælk på mejerierne, mælkens anvendelse til og produktion af en lang række mejeriprodukter fx
friske produkter som konsummælk, fløde, syrnet mælk, mælkebaserede drikkevarer
mv. samt forarbejdede mælkeprodukter som kondenseret mælk, mælkepulver, smør
og ost. Derudover oplyses om produktion og anvendelse af æg, okse og kalvekød,
svinekød, fjerkrækød, fåre- og lammekød, hestekød og vildt.
Slagtedyr og kødproduktion
Statistikken belyser størrelsen og værdien af den danske produktion af slagtedyr og
kød. Statistikken anvendes til at følge den danske produktion af slagtedyr og kød på
slagterierne. Slagtedyr og kødproduktion er månedlige, kvartalsvise og/eller årlige
opgørelser af slagtningerne på slagterier og slagtehuse, fordelt på kvæg, svin, får og
lam, fjerkræ samt heste og vildt. Der oplyses om antallet af slagtede dyr og levende
eksporterede dyr samt produktionen af kød. Statistikken omfatter endvidere en lang
række priser og noteringer, bl.a. gennemsnitspriser per kg slagtet vægt og salgsværdien i mio. kr. for de enkelte kategorier af dyr.
Mælk og mejeriprodukter
Statistikken belyser størrelsen og værdien af den danske mælkeproduktion samt
mælkens anvendelse til mejeriprodukter. Statistikken er en månedlig opgørelse af
den samlede produktion af mælk hos landmændene og den indvejede mængde mælk
på mejerierne samt mejeriernes primære anvendelse af den indvejede mælk og produktion af en lang række friske og forarbejde mejeriprodukter bl.a. konsummælk,
smør og ost. Statistikken indeholder data for den økologiske mælkeproduktion, foruden produktionen af økologisk konsummælk, smør og ost.
Ægproduktion
Statistikken belyser belyse størrelsen og værdien af ægproduktionen i Danmark. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af den samlede produktion af æg fordelt på
buræg, æg fra frigående høns, skrabeæg og økologiske æg i Danmark, salget til ægpakkerier samt ægproducenternes hjemmeforbrug og salg direkte til private forbruger, både i kg æg og værdi. Desuden oplyses om produktion af rugeæg.
Pelsdyrproduktion
Statistikken belyser pelsdyrproduktionen i Danmark, herunder produktionen af
mink, chinchilla og ræve. Statistikken er udarbejdet siden 1990 og er sammenlignelig
i hele perioden. Statistikken er en årlig opgørelse af antal producerede mink, chinchilla og ræve og den totale salgsværdi af pelsdyrproduktionen i mio. kr.
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Høsten af korn, raps og bælgsæd
Statistikken belyser den danske høst af korn og grovfoder. Statistikken anvendes til
forskning, EU-indberetning, udregning af BNP, samt i energi- og foderregnskaber.
Statistikken er udarbejdet siden 1875, men er i sin nuværende form sammenlignelig
fra 1971 og frem. Statistikken er en årlig opgørelse af den danske høst af korn og
grovfoder opgjort i areal (1000 hektar), gennemsnitsudbytte (hkg pr. hektar), produktion (mio. kg), foderværdi (mio. FE samt 100 FE pr. hektar.). Statistikken opgøres på afgrøder og opdeles efter landsdele.
Anvendelsen af korn
Formålet med denne statistik er at udarbejde en kornbalance, hvori der kan aflæses
mængderne for høst, import og eksport, udsæd, formaling og industri, primo og ultimo lager samt foder. Når mængderne for de grupper foreligger, kan grupperne værdisættes til anvendelse i bl.a. beregningen af landbrugets bruttofaktorindkomst.
Kornbalancen er lavet siden år 1900/01 for driftsår og siden 1961 for kalenderår.
Kornbalancerne indeholder for alle kornsorter oplysninger om korn til rådighed:
landbrugets kornhøst, importeret korn og primo lagre samt oplysninger om anvendelsen af korn: eksport af korn, ultimo lagre, udsæd, formaling og industri.
Væksthusproduktion
Statistikken belyser produktionen af grøntsager i væksthuse. Undersøgelsen gennemføres hvert tredje år, og i de mellemliggende opgøres produktionen ved beregninger.
Forsyningen og forbruget af korn og foder
Statistikken belyser landbrugets årlige forbrug af foderstoffer samt anvendelsen af
korn, hvilket også er en del af forudsætningen for foderforbrugsopgørelsen. Endvidere belyses foderforbruget efter indenlandsk og udenlandsk oprindelse. Statistikken anvendes til opgørelse af landbrugets bruttofaktorindkomst. Statistikken opgøres for en lang række foderemner ved at opstille balancer. Anvendelsen af korn samt
omsætningen af korn indgår som en udvidet opgørelse i denne sammenhæng.
Kapitelstakster for hvede og byg
Statistikken belyser niveauet og udviklingen i kapitelstaksterne, dvs. købspriser for
hvede og byg ab gård, målt i kr. pr. 100 kg. Kapitelstaksterne opgøres for otte forskellige geografiske områder. Statistikken anvendes bl.a. til at fastsætte lejen for forpagtet landbrugsjord. Statistikken for kapitelstaksterne er i sin nuværende form
sammenlignelig fra 1985 og frem.
Produktion af foderblandinger
Statistikken belyser 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. 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, flerkræ
og andre husdyrarter.
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Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl
Statistikken belyser salget og anvendelsen af pesticider inden for landbrugets planteavl. Statistikken anvendes bl.a. til at vurdere de miljø- og sundhedsmæssige risici,
der er forbundet med anvendelse af bekæmpelsesmidler. Statistikken er sammenlignelig fra 1981 og frem. Statistikken er en årlig opgørelse af pesticidsalget samt pesticidanvendelsen inden for landbrugets planteavl opgjort i vægt og behandlingshyppighed. Pesticidsalget opdeles efter pesticidtype og pesticidgruppe.
Jordbrugets investeringer
Statistikken belyser jordbrugets investeringer og afskrivninger i avlsbygninger,
grundforbedringer samt i maskiner og inventar. Statistikken viser bl.a. om der afskrives mere end der investeres, og dermed hvorvidt det danske jordbrugs kapitalapparat nedslides. Opgørelser over jordbrugets investeringer har været foretaget siden 1947, og er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2005. Statistikken er en
årlig opgørelse af landbrugets investeringer og afskrivninger på landsplan i mio. kr.
i efter investeringstype og i både løbende og faste priser.
Landbrugets bruttofaktorindkomst
Landbrugets bruttofaktorindkomst er landbrugets brancheregnskab og udgør landbrugets del af nationalregnskabet, men er dog yderligere specificeret. Opgørelser
over landbrugets bruttofaktorindkomst findes tilbage til 1935, men statistikken er i
sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.
Landbrugets bruttofaktorindkomst er en årlig opgørelse af landbrugets erhvervsmæssige resultat, inklusiv tilskud og afgifter, men før afskrivninger, forrentning og
aflønning af arbejdskraft. Statistikken opgøres i mio. kr. og som pris- og mængdeindeks, og opdeles efter type og geografisk efter regioner.
Regnskabsstatistik for jordbrug
Statistikken belyser de regnskabsmæssige resultater, for konventionelle og økologiske landbrug samt for gartnerivirksomheder. Statistikken anses som væsentligt input til opgørelsen af landbrugets sektorregnskab, nationalregnskabet samt til EU’s
informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN). Statistikken er udarbejdet
siden 1916 men er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2008.
Statistikken er en årlig opgørelse af landbrugsbedrifternes regnskaber for detaljerede regnskabsposter, herunder omsætning, årets resultat samt aktiver og passiver.
Derudover indeholder statistikken tal om husholdningernes privatøkonomi, idet der
for en del bedrifter også er oplysninger om indkomst uden for jordbruget, betalte
skatter og privatforbrug. Statistikken grupperes i heltids- og deltidsbedrifter, efter
bedriftstyper, konventionelt og økologisk drift samt geografisk efter regioner og
landsdele mv.
Økonomien i landbrugets produktionsgrene
Statistikken belyser det økonomiske resultat for enkeltafgrøder og husdyrproduktioner. Dette gælder også gartneriafgrøder. Statistikken er baseret på bedrifter, der
har en arbejdsindsats svarende til mindst 1 årsværk. Bedrifterne sammenvejes, hvorved der opnås en repræsentativ statistik for heltidsbedrifter. Statistikken er et væsentligt input til forskellige økonomiske modeller.
Statistikgrundlaget er oplysninger fra regnskabsstatistikken for jordbrug om areal
og husdyrhold og regnskabsposter. Ved hjælp af bl.a. regressionsanalyse er der i
samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi fastlagt nøgletal for
henholdsvis konventionelle og økologiske bedrifter, hvorefter det er muligt at fordele
regnskabsposterne på produktionsgrene.

52 - Erhvervslivets sektorer

Fiskeri og akvakultur
Danske fiskefartøjer
Statistikken belyser den danske flåde af fiskefartøjer, baseret på Fiskeristyrelsens register over fiskefartøjer. Statistikken er en årlig opgørelse af antal fartøjer, der er
indregistreret i Danmark som fiskefartøjer. En registrering af et fiskerfartøj kræver
en tilladelse fra Fiskeristyrelsen til at anvende fartøjet til erhvervsmæssigt fiskeri.
Statistikken opgør også tonnage i BBT, samt maskineffekt i kilowatt og fordeles efter
fartøjstype, fartøjets længde og tonnage.
Landinger af fisk
Statistikken belyser førstegangsomsætning af fisk og førstegangsomsætningen af fisk
i Danmark. Statistikken er opgjort siden 1996, på baggrund af Fiskeristyrelsens afregningsregister, der anvendes til regulering af fiskeriet og kvoterapportering af
dansk fiskeri mv. Statistikken er en årlig opgørelse af danske fiskefartøjers landing
af fisk og landinger af fisk i Danmark, opgjort i landet og levende vægt i kilo, samt
levet værdi i kroner. Statistikken fordeles efter fangstområde, landingsplads og fiskeart.
Regnskabsstatistik for fiskeri
Statistikken belyser økonomien i fiskeriet og anvendes bl.a. til opgørelser og prognoser, samt som grundlag for indberetninger af økonomiske oplysninger for fiskeriet
til EU. Statistikken er udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut (under skiftende
navne) siden 1996. Fra 1. januar 2009 er opgørelsen flyttet til Danmarks Statistik.
Regnskabsstatistik for fiskeri er en årlig opgørelse af økonomien i det erhvervsmæssige fiskeri, der drives fra dansk registrerede fiskefartøjer. Statistikken er baseret på
fartøjs/regnskabsenheder og grupperes efter fartøjslængde og fiskerityper.
Regnskabsstatistik for akvakultur
Statistikken belyser økonomien i dansk fiskeopdræt og anvendes bl.a. som input til
opgørelsen af nationalregnskabet og til indberetninger til EU. Statistikken er udarbejdet efter ønske om, at der udarbejdes en regnskabsstatistik for akvakultur til brug
for akvakulturerhvervets udøvere, Dansk Akvakultur, Fødevareministeriet samt andre interessenter. Statistikken har som mål at være repræsentativ for alle akvakulturanlæg og akvakulturvirksomheder. I statistikken indgår både enkeltmandsvirksomheder og virksomheder i selskabsform. Overordnet præsenterer regnskabsstatistikken akvakulturerhvervets produktion i mængde og værdi samt omkostninger,
driftsresultat, aktiver, passiver og investeringer. Resultaterne vises efter anlægstype.
Akvakultur i Danmark
Statistikken udarbejdes af Fiskeristyrelsen, på basis af indberetninger om anlægs- og
produktionsoplysninger fra det foregående produktionsår. Personer og virksomheder, som ejer eller driver akvakulturanlæg skal hvert år indberette oplysningerne til
Fiskeristyrelsen senest 1. marts. Statistikken opgør ud fra disse oplysninger, den
danske akvakulturs årige værdi og mængde i tons, fordelt efter anlægstype og fiskeog skaldyrsarter.
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Industri
Industriens produktion og omsætning
Statistikken belyser udviklingen i industriens produktion og omsætning. Statistikken anvendes primært til vurderinger af den aktuelle konjunkturudvikling i industrien i Danmark. Statistikken indgår i EU's fælles korttidsstatistik og går tilbage til
1974, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2000 og frem. Statistikken
er en månedlig opgørelse af et produktions- og omsætningsindeks og opdeles på fire
branchesektorer og 12 hovedbranchegrupper, som følger den danske branchenomenklatur (DB07). Omsætningsindekset opgøres også fordelt på et hjemmemarkedsomsætningsindeks og et eksportomsætningsindeks. Alle tal offentliggøres korrigeret for sæson og i faktiske tal.
Industriens køb af varer og tjenester
Statistikken belyser strukturen af industriens køb af varer og tjenester. Statistikken
beskriver de enkelte industribranchers vare-, emballage- og tjenestekøb fordelt på
detaljerede kategorier. Oplysningerne omfatter køb af råvarer, komponenter, hjælpestoffer, emballage og tjenester, uanset om de er importeret eller købt på hjemmemarkedet. Statistikken offentliggøres fordelt på branchegrupper i industrien, samt
på detaljerede kategorier af varer, emballage og tjenester.
Industriens salg af varer
Statistikken belyser den danske industris salg af egne fremstillede varer fordelt på
detaljerede varetyper. Industriens salg af varer er også den danske Prodcom-statistik, som er en EU-reguleret statistik om industriproduktionen. Statistikken beskriver industriens varesalg opgjort i både mængde og værdi, fordelt på detaljerede varetyper efter de internationale klassifikationer KN og SITC. Desuden omfatter statistikken også en opgørelse af industriens salg af varer fordelt på brancher. Fra 2021
vil statistikken blive mere detaljeret, hvilket indebærer at virksomhedens salg af varer fremover opdeles på egne varer, varer produceret af en underleverandør og varer
produceret som underleverandør. Herudover opgøres salg af en række industrielle
tjenesteydelser.
Industriens og engroshandlens lagre
Statistikken belyser lagerændringer i industri og engroshandel til brug for det kvartalsvise nationalregnskab. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af værdien af industriens og engroshandelens lagre i mio. kr. For industrien er lagrene opdelt i råvarer, varer under fremstilling, fremstillede færdigvarer samt handelsvarer. Engroshandlens lagre er ikke opdelt. Statistikken fordeles efter brancher.

Byggeri og anlæg
Byggevirksomheden
Statistikken belyser udviklingen i byggeaktiviteten i Danmark. Statistikkens hovedtal er sammenlignelige fra 2006 og frem, men der findes historiske oversigter for
byggeaktiviteten helt tilbage til 1916. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af den
aktuelle byggeaktivitet, for byggeri der kræver en byggetilladelse, opgjort på samlet
etageareal (m2) og antal boliger. Statistikken opdeles efter byggefase, bygningsanvendelse, bygherreforhold og byggesagstype, samt geografisk efter kommuner, regioner og landsdele.
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Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren
Statistikken belyser konjunkturudviklingen i bygge- og anlægssektoren. Statistikken
er sammenlignelig fra januar 2000 og frem. Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er en månedlig opgørelse af konjunkturudviklingen opgjort i indeksform. Statistikken opdeles på total, byggeri og anlæg og dækker hele Danmark.
Bygningsopgørelsen
Statistikken er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark, baseret på Bygnings- og Boligregistret (BBR). Opgørelsen anvendes til private og offentlige planlægningsformål. Statistikken blev udarbejdet første gang i 1977, dernæst i 1981 og
herefter årligt siden 1986. I sin nuværende form er statistikken sammenlignelig fra
2011 og frem. Statistikken er en årlig totalopgørelse af antallet af bygninger i Danmark pr. 1. januar, fordelt på anvendelse, størrelse, ejerforhold, opvarmningsforhold, tagdæknings- og ydervægsmateriale, opførelsessår samt vand- og afløbsforhold. Statistikken fordeles geografisk på regioner, landsdele og kommuner.
Omsætningen ved byggeri og anlæg
Statistikken belyser omsætningen inden for privat bygge- og anlægsaktivitet. Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af omsætningen ved bygge og anlæg fordelt på
brancher og arbejdets art, herunder nybyggeri, reparation, anlægsarbejde mv. Der
udarbejdes endvidere en mere detaljeret årlig opgørelse. Statistikken offentliggøres
første gang i 2018.

Transport
Persontransport
Statistikken belyser persontransport i Danmark med forskellige transportmidler.
Statistikken er en årlig opgørelse af persontransport i mio. personkm og er sammenlignelig siden 1980.
Passager- og færgefart i danske havne
Statistikken belyser transport af personer og gods med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn. Statistikken er
en månedlig og årlig opgørelse af antal ture, overførte passagerer og køretøjer, lastbilgods og andet gods. Statistikken fordeles efter færgerute.
Motorparken
Statistikken belyser bestanden, alderen og sammensætningen af den danskindregistrerede motorpark. Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af køretøjer, herunder personbiler, busser, vare- og lastbiler pr. 1. januar. Statistikken fordeles efter
ejerskab, alder, vægt og anvendelse mv., samt geografisk efter kommuner, regioner
og landsdele.
Jernbanetransport
Statistikken belyser investeringer i jernbaneanlæg, dvs. skinner og servicebygninger
o. lign., samt rullende materiel (lokomotiver, vogne etc.), trafik på jernbanenettet,
ulykker og transport af gods- og passagerer med tog. Statistikken er en kvartalsvis
og årlig opgørelse af passager- og godstransport på baneanlæg i Danmark, uanset
transportørens nationalitet, jernbaneinfrastrukturen og rullende materiel, investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiel i mio. kr., samt antal uheld på
jernbanenettet.
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Danske skibe
Statistikken belyser den danske skibsbestands struktur og udvikling. Statistikken opgør skibe, der er registreret i Dansk Skibsregister eller i Dansk Internationalt Skibsregister. Statistikken er en årlig opgørelse af antal skibe og skibstonnage fordelt efter
bl.a. skibstype, størrelse og alder. Danskejede skibe, som er registreret i et udenlandsk skibsregister, indgår ikke i opgørelsen.
Skibsfarten på danske havne
Statistikken belyser omfanget og udviklingen i skibsfarten og godsomsætningen i
Danmark samt strukturelle forhold om de danske havne inklusiv søulykker på danske skibe og i dansk farvand. Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af skibsfarten i danske havne i form af antal anløb, skibstype og skibsstørrelse, flagstat, indeller udskibningssted, passagerer, godsmængde og vareart.
Godstransport med danske lastbiler
Statistikken belyser godstransporten med danske lastbiler. Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af antal kørte km, fragtet godsmængde, på- og aflæsningssted, vareart, tomkørsel, samt transportarbejde ved både national og international
kørsel.
Godstransport med udenlandske lastbiler
Statistikken belyser godstransporten med udenlandske lastbiler ved kørsel i Danmark. Statistikken er en årlig opgørelse af antal kørte km, fragtet godsmængde, påog aflæsningssted, vareart, tomkørsel, samt transportarbejde baseret på landenes
indberetninger til Eurostat.
Luftfart
Statistikken belyser udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne
samt investeringer i lufthavnsanlæg. Statistikken er en opgørelse af antal afrejsende
passagerer, antal flyrejser mellem større, offentlige, betjente lufthavne og udlandet
efter lufthavn, destinationsland og retning samt investeringer i lufthavne i mio. kr.
efter investeringstype mv.
Transport i rørledninger
Statistikken belyser udviklingen i det overordnede rørledningsnet og i transporten
af olie og naturgas i rørledninger. Statistikken er en årlig opgørelse af transport i ton
og tonkilometer i rørledninger efter produkt, rørledningsnettet i kilometer efter rørledningstype samt investeringer i mio. kr. i rørledningsnettet efter rørledningstype.

Handel
Detailomsætningsindeks
Statistikken belyser detailvirksomhedernes omsætning og anvendes til vurderinger
af den økonomiske konjunkturudvikling og som en indikator for det private forbrug.
Statistikken er et månedligt indeks der viser udviklingen i detailvirksomhedernes
omsætning, fordelt på brancher og for tre hovedvaregrupper: fødevarer og andre
dagligvarer, beklædning mv. samt andre forbrugsvarer. Der offentliggøres både sæsonkorrigerede og ikke-sæsonkorrigerede mængde- og værdiindeks.
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Turisme
Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem
Statistikken belyser overnatningsaktiviteten og kapaciteten på danske hoteller, feriecentre og vandrerhjem. Statistikken anvendes bl.a. til udformning af turismepolitiske tiltag. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.
Statistikken er en månedlig og årlig opgørelse af antal overnatninger og kapaciteten
og dens udnyttelse på hoteller, feriecentre og vandrerhjem. Statistikken fordeles efter gæsternes nationalitet, overnatningstype og ferie- og forretningssegment, samt
geografisk efter regioner og landsdele.
Overnatninger på campingpladser
Statistikken belyser overnatningsaktiviteten og kapaciteten på danske campingpladser. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem. Statistikken er en månedlig og årlig opgørelse af antal overnatninger og kapaciteten og den
udnyttelse, på danske campingpladser. Statistikken fordeles efter gæsternes nationalitet, hvorvidt der er tale om faste standpladser samt geografisk efter regioner.
Overnatninger i lystbådehavne
Statistikken belyser turismeaktiviteten i danske lystbådehavne og anvendes bl.a. til
at identificere de mest populære fritidssejlerdestinationer i Danmark. Statistikken
udarbejdes i samarbejde med VisitDenmark og er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem. Statistikken er en månedlig sæsonvis opgørelse af antal gæstebåds- og personovernatninger i danske lystbådehavne, for månederne maj til september. Statistikken opdeles på gæsternes nationalitet samt geografisk efter område
og farvand.
Feriehusudlejning
Statistikken belyser kapaciteten og udlejningsaktiviteten for feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden 1986 i forskellige former men
er i sin nuværende form sammenlignelig siden 1992. Statistikken er en månedlig og
årlig opgørelse af antal udlejede feriehuse og antal overnattende turister. Statistikken opdeles efter gæsters nationalitet, samt geografisk efter regioner og landsdele.
Ferie- og forretningsrejser
Statistikken belyser rejsemønstrene for de danskere, der foretager ferierejser eller
forretningsrejser med overnatninger uden for eget hjem. Statistikken omfatter anvendelsen af infrastruktur og overnatningstilbud, ligesom den belyser de rejsende
danskeres aldersfordeling, foretrukne destinationer, rejsegruppens størrelse, rejsens
organisation og de samlede udgifter ved rejsen. Undersøgelsen dækker ferie- og forretningsrejser, der er foretaget af danskere over 14 år, og den har til formål at informere om danskernes rejsevaner. De vigtigste variable er ferierejser, forretningsrejser, rejseintensitet, rejsehyppighed, destination og gennemsnitligt forbrug.
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Serviceerhverv
Serviceydelser for serviceerhverv
Formålet med denne statistik er at belyse omsætningen og eksporten inden for en
række serviceerhverv. Statistikken er en årlig opgørelse af omsætning og eksport fordelt efter serviceydelser inden for brancherne; It-servicevirksomhed, Reklamevirksomhed, Vikarbureauer og anden personaleformidling og Juridisk bistand. For brancherne Bogføring- og revisionsvirksomhed, Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning, Teknisk afprøvning og analyse, Arkitektvirksomhed, Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, samt Anden virksomhedsrådgivning udkommer statistikken hvert andet år. For branchen Reklamevirksomhed fordeles omsætningen også procentvis efter medier og for branchen Vikarbureauer og anden
personaleformidling, opgøres antal solgte vikartimer efter branche.
Produktionsindeks for serviceerhverv
Statistikken belyser udviklingen i udvalgte serviceerhvervs mængdemæssige produktion. Statistikken anvendes primært til vurderinger af den aktuelle konjunkturudvikling i serviceerhvervene i Danmark. Statistikken indgår i EU's fælles korttidsstatistik og offentliggøres første gang i 2018. Statistikken er en månedlig opgørelse
af et produktionsindeks. Statistikken opdeles på hovedbranchegrupper, som følger
den danske branchenomenklatur (DB07).
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Geografi, miljø og energi
Grønt nationalregnskab
Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber
for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab.
Det supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Det kan bl.a.
bruges til at vurdere, om væksten i økonomien og miljøbelastningen følges ad, eller
vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på
vores naturressourcer.
Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som det traditionelle nationalregnskab, kan det grønne nationalregnskab belyse sammenhængene mellem økonomi og miljø på en logisk måde, med udgangspunkt i branchernes
og husholdningernes aktiviteter. Det er fx muligt at sammenholde branchernes produktionsværdier eller værditilvækst med det fysiske energiforbrug og vandforbrug,
der indgår i produktionen, og også branchernes affaldsgenerering og udslip til luft
kan belyses. På samme måde supplerer regnskaberne for olie og naturgas, arealer,
fisk og skov nationalregnskabets traditionelle opgørelser af kapitalapparatet i form
af bygninger, maskiner og udstyr med oplysninger om beholdningerne og brugen af
den naturkapital, der er en nødvendig forudsætning for, at økonomien kan fungere.
Energiregnskab
Formålet med denne statistik er at belyse hvordan dansk økonomi, forsynes med
energi via dansk produktion og import, og hvordan energien anvendes af brancher
og husholdninger, samt og hvor meget der eksporteres. Energiregnskabet opgøres i
både mængder (tons, m3, GWh), brændværdier (joule) samt bruttoenergifor-brug.
Energiregnskabet opgøres også i værdier, som danner grundlag for nationalregnskabets beskrivelse af tilgang og anvendelse af energivarer.
Emissionsregnskab
Formålet med denne statistik er at belyse udslip af luftforurenende stoffer, der kommer fra branchernes og husholdningernes energiforbrug, samt udslip fra aktiviteter,
der ikke relaterer sig til brug af energi. Statistikken er en årlig opgørelse af forskellige
emissionstyper i ton fordelt efter branche. Emissionsregnskabet kan bruges i analyser af klima- og miljøøkonomiske spørgsmål, herunder belysning af de bagvedliggende årsager til udviklingen i udslip af drivhusgasser og luftforurenende stoffer.
Vand og spildevand
Formålet med denne statistik er at belyse indvindingen af vand, samt udledningen
af spildevand via renseanlæg til miljøet. Vandregnskabet består af en fysisk og en
økonomisk del. Det fysiske regnskab opgør indvinding af grundvand og overfladevand, forbrug og udledning fordelt på brancher og husholdninger. Det økonomiske
regnskab opgør vandforsyningens og spildevandsbranchens indtjening fordelt på
nationalregnskabets brancher og husholdninger. Statistikken videreføres kun under
forudsætning af fortsat bevilling.
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Materialestrømsregnskab
Formålet med denne statistik er at belyse materialestrømmen i forhold til dansk ressourceindvinding, import, direkte materialeinput, eksport, indenlandsk materialeanvendelse og fysisk handelsbalance. Statistikken er af typen Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA), som sigter mod at give et overordnet billedet af arten
og vægten i ton, af de materialer (naturressourcer og varer) der på den ene side indvindes fra naturen eller importeres og på den anden side eksporteres fra Danmark.
Affaldsregnskab
Formålet med denne statistik er at belyse hvor meget affald der skabes i forskellige
dele af økonomien, hvilke typer affald det er og hvordan det behandles. Affaldsregnskabet indeholder også statistik for import og eksport af affald. Statistikken er en
årlig opgørelse af affaldsmængder fordelt på brancher og husholdninger. Inden for
brancherne fordeles på typer af affald og behandlingsformer. Eksport og import af
affald opgøres fordelt på fraktioner og behandlingsformer. Statistikken videreføres
kun under forudsætning af fortsat bevilling.
Miljømultiplikatorer
Statistikken er en del af det grønne nationalregnskab, der bl.a. viser, hvor meget
energiforbrug, luftemissioner, vandforbrug og affaldsmængder stiger, hvis enten
produktionen i en branche stiger med 1 mio. kr. eller en af de endelige anvendelser;
privatforbrug investeringer eller eksport stiger med 1 mio. kr. Endvidere viser tabellerne, hvor stor en del af det samlede energiforbrug eller affaldsmængderne, der kan
tilskrives de enkelte endelige anvendelser. Statistikken kan derved anvendes til analyser af økonomiens effekt på miljøet.
Grønne varer og tjenester
Statistikken belyser centrale økonomiske forhold i markedsbaserede brancher knyttet til miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse. Den har bl.a. til formål at bidrage til
belysning af effekt af tiltag på miljø- og naturressourceområdet og indgår i det
grønne nationalregnskab for Danmark. Statistikken er en årlig opgørelse af omsætning, eksport og værditilvækst i mio. kr. samt antal beskæftigede (årsværk) fordelt
efter miljøformål og branche. Grønne varer og tjenester er såvel produkter som direkte har et miljø- eller ressourceformål (fx rensning af spildevand samt produktion
af vindmøller) som produkter der er renere og/eller ressourcebesparende, sådan at
de forurener/forbruger mindre end andre produkter med samme hovedformål. Eksempler kan være frysebokse i bedste energiklasse samt produktion af lavenergihuse.
Offentlig miljøbeskyttelse
Statistikken belyser den offentlige sektors årlige udgifter og indtægter forbundet
med miljøbeskyttelse, dvs. aktiviteter rettet mod forebyggelse og bekæmpelse af forurening samt overgang til bæredygtige teknologier. Statistikken opgøres på miljøformål og indeholder sammenlignelige oplysninger tilbage til 1995.
Industriens miljøbeskyttelsesudgifter
Statistikken belyser hvor mange udgifter danske virksomheder har til miljøbeskyttelse i form af interne udgifter, køb af miljøbeskyttelsestjenester og -varer samt udgifter til investeringer, enten i form af miljøkomponenten i forebyggende investeringer eller i rensende anlæg. Statistikken kan anvendes til at sammenligne miljøbeskyttelsesudgifter på tværs af brancher samt mulighed for international sammenligning. Statistikken er udarbejdet siden 2009, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2014 og frem. Statistikken er en årlig opgørelse af danske industrivirksomheders udgifter til miljøbeskyttelse, opgjort i mio. kr. Statistikken opdeles på
branche, indsatsområde og udgiftstype.
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Miljøstøtte
Statistikken belyser, hvor meget der af det offentlige gives i miljøstøtte med det formål at forbedre miljøet. Miljøstøtten er et økonomisk instrument, hvor formålet er
at støtte aktiviteter, der beskytter miljøet eller reducerer brug af naturressourcer.
Miljøstøtten opdeles i fem områder efter om de er relaterede til forurening, energi,
transport, naturforvaltning eller bistand. Statistikken indeholder årlige opgørelser
tilbage til 1995 af miljøstøtte efter miljøkategori, miljøformål og branche.
Grønne afgifter
Statistikken belyser statens indtægter fra grønne afgifter og giver dermed et billede
af størrelsen af de grønne afgifter, som virksomheder og husholdninger er pålagt.
Statistikken er en årlig opgørelse med data tilbage til 1995 af grønne afgifter efter
branche og miljøkategori, herunder forureningsskatter, energiskatter, transportskatter og ressourceskatter. Endvidere omfatter opgørelsen en såkaldt ressourcerente, som er summen af kulbrinteskat, selskabsskat for kulbrintevirksomhed og
olierørledningsafgift.
Ressourceproduktivitet
Formålet med denne statistik er at belyse hvordan ressourcerne anvendes i produktionen. Statistikken anvendes til at analysere bæredygtighed og koblinger mellem
ressourceforbrug og produktion. Statistikken er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen. Statistikken er en årlig opgørelse af en række mål for ressourceproduktivitet opgjort på branche- og varegruppeniveau. Det er dels mål for vareforbrug i forhold til
produktion og værditilvækst, dels mål for energi- og affaldsintensiteter.
Statistikken belyser altså hvor meget input af forskellige varer som bruges i forskellige brancher, og sætter det i forhold til hvor meget produktion og bruttoværditilvækst der skabes i de samme brancher. Energi- og affaldsintensiteterne belyser hvor
meget energi der bruges og hvor meget affald der skabes pr produktionsenhed i forskellige brancher. Statistikken videreføres kun under forudsætning af, at aftale om
medfinansiering forlænges.
Olie- og naturgas i Nordsøen
Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen. Olie og gas i Nordsøen er en årlig
opgørelse af reserverne af olie og naturgas i Nordsøen, som kan indvindes under de
givne økonomiske forhold og med kendt teknologi opgjort i kubikmeter (m3) og i
værdi (kr.). Statistikken viser beholdningen af olie og naturgas ved årets start samt
ændringerne i beholdningen igennem året. Statistikken videreføres kun under forudsætning af fortsat bevilling.
Ressourceregnskab for fisk og skaldyr
Formålet med denne statistik er at belyse den danske bestand af fritlevende fisk og
skaldyr samt bestand af fisk og skaldyr i dam- og havbrug. Statistikken er en årlig
opgørelse af udvikling i bestande, tilgang til bestande, fangst/høst af fisk og skaldyr
til konsum og levende eksport samt reduktion i bestande. Ressourceregnskabet for
fisk og skaldyr består af et fysisk regnskab for fritlevende fisk og skaldyr, samt et
fysisk og økonomisk regnskab for fisk og skaldyr i dam- og havbrug. Statistikken videreføres kun under forudsætning af fortsat bevilling.
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Ressourceregnskab for skov
Formålet med denne statistik er at belyse den danske skovressource i form af vedmasse og skovarealer. Statistikken er en årlig opgørelse af beholdningen af skovareal
og vedmasse i skovene. Beholdningen opgøres primo og ultimo året, i fysiske enheder (km2 og m3) og, for visse variable, i monetære enheder (kr.). Ændringer i beholdningerne er også en del regnskabet. Data stammer primært fra Danmarks nationale
skovstatistik, som produceres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Statistikken videreføres kun under forudsætning af fortsat bevilling.

Areal
Arealregnskab
Formålet med arealregnskabet er at belyse arealdækket og arealanvendelsen i Danmark. Arealdækket opgør hvor meget af Danmark som er dækket af veje, bygninger,
afgrøder, skov, naturtyper, søer mv. Arealanvendelsen opgør hvor meget areal der
bruges til forskellige formål: boliger, industri, handel, rekreative faciliteter, mv. Statistikken fordeles geografisk efter regioner og landsdele. Statistikken videreføres kun
under forudsætning af fortsat bevilling.

Miljø og energi
Råstofindvinding
Statistikken belyser den fysiske råstofindvinding i Danmark. Statistikken viser indvindingen af råstoffer i Danmark fra landjorden og fra havbunden fordelt på regioner
og kommuner. Den viser den mængdemæssige fordeling på råstoftype. Råstofindvindingen fra havet er eksklusive indvindingen af olie og gas.
El- og naturgaspriser
Statistikken viser priser for naturgas og elektricitet for differentierede forbrugsgrupper, inden for henholdsvis erhverv og husholdninger. Priserne vises uden og
med afgifter og moms. Priserne kan sammenlignes med andre EU-landes. Priserne
på naturgas og elektricitet opgøres overordnet for henholdsvis husholdnings-kunder, dvs. private forbrugere, og erhvervskunder, som omfatter alle kunder som ikke
er husholdninger. Priserne beregnes for kunderne opdelt efter årsforbrugsgrupper,
bl.a. fordi nogle priselementer er meget afhængige af forbrugets omfang. Priserne
opgøres halvårligt og efter tre definitioner. Hovedparten af datagrundlaget leveres af
Energistyrelsen.
Erhvervenes energiforbrug
Statistikken belyser udviklingen i størrelse og sammensætning af energiforbruget i
erhvervene - særligt industrien. Data om industriens energiforbrug foreligger fra
1980 og findes senest for årene 2016 og 2018. Undersøgelsen af industriens energiforbrug samt anvendelsen heraf dækker stort set alle energiarter, som anvendes på
arbejdssteder inden for råstofindvinding og industri i firmaer med mindst 20 ansatte
(cut-off). I størrelsesordenen 90 pct. af industriens energiforbrug er dermed dækket.
Energiforbruget opgøres i 1.000 gigajoule fordelt efter energitype, brancher og geografisk efter kommuner og regioner.
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Infrastruktur
Vejnet og trafik
Statistikken belyser det danske vejnet, trafikken herpå og investeringerne heri. Statistikken er sammenlignelig siden 1990. Danmarks Statistik videreformidler Vejdirektoratets statistikker som et led i samarbejdet mellem de to institutioner. Statistikken er en årlig opgørelse af antal motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning, mio.
køretøjskilometre efter transportmiddel, vejnet i kilometer efter landsdel og vejtype,
samt investeringer i vejnettet i mio. kr. efter investeringstype.
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