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Danmarks Statistik, Fødevareerhverv 24. august 2012 
Regnskabsstatistik, jordbrug HPE/- 
  Akt.nr. 2160011 
 
Til medlemmerne af Brugerudvalget for Fødevarestatistik, møde 30.august 2012, punkt 7) på dagsordenen

Nye datakrav til FADN fra regnskabsåret 2014 

Kommissionen har pr. 30. april 2012 vedtaget gennemførselsforordning (EU) Nr. 
385/2012 om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstatering af 
landbrugsbedrifters indkomstforhold og analyse af deres driftsøkonomiske forhold. 
Den samlede forordning (55 sider på dansk) kan findes på http://eur-lex.europa.eu/  
 
Forordningen, som Kommissionen nu gennemfører, er uændret i forhold til det for-
slag, der tidligere har været behandlet og stemt om i FADN-komiteen d. 14. november 
2011, mødte nogen modstand og bl.a. Tyskland og Frankrig stemte imod. Danmark 
stemte for på baggrund af diskussion af forordningen på mødet i arbejdsgruppen for 
jordbrugets regnskabsstatistik (med deltagelse af Fødevareministeriet og Fødevare-
økonomisk Institut) i efteråret 2011.  
 
I Danmark er vi efter flytningen af regnskabsstatistikkerne begunstiget af nem tilgang 
til registerdata. Kilderne til at opfylde nye datakrav er derfor i en form for prioriteret 
rækkefølge: 
 

1. Bedriftens regnskab 
2. Register data 
3. Estimering af manglende oplysninger 
4. Supplerende spørgsmål (I Ø90 regnskabssystemet) 

 
De nye datakrav fra 2014 er beskrevet i nedenstående tabel med forventet kilde til 
oplysningerne: 
 
Nr. Emne Regnskab Register Estimering Sup. 

spm. 

1 Georeference  *   

2 Vandingssystem  *   

3 Køkkenhaveareal  *   

4 Andel af arbejdsindsats 
anvendt til andre 
erhvervsmæssige aktiviteter 
med direkte tilknytning til 
bedriften (OGA) 

  *  

5 Køn (på driftsleder) *    

6 Uddannelse (på driftsleder)  *  (*) 

7 Værdiansættelse efter IAS 
standarder 

*    

8 Gæld, kilde *    

9 Dyrlægeomkostninger *    

10 Kunstgødning, mængder (*) * (*)  

11 Husdyrgødning værdi af køb 
og salg 

*    

12 OGA, omkostninger *  *  

13 OGA, anvendelse af bedriftens 
produkter 

*  *  

14 Forsikringer, opdeling   *  

15 Rente og finansierings-
omkostninger i én post 

*    

16 Nye oplysninger pr. afgrøde: 
• Vandet areal 
• Energiafgrøde 

 
 
 

 
 

(*) 
 

 
 

* 
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• GMO afgrøde 
• Salgsmængder 

 
 

* 

* 
* 
 

17 Husdyr, salgsdestination 
• Slagtning 

• Opdræt 
• Ukendt 

 

 
 
 
 

 
* 
* 

 

18 Tilskud 
• EU 

• EU/national land-
distriksmidler 

• Nationale 

 

 
* 
* 
 

* 

  

19 Protected Designation of 
Origin (PDO) 
Protected Geographical 
Indication (PGI) 1) 

   * 

 
Kommentarer: 
 

1. Oplyses med længde- og breddekoordinater inden for 5 grader. Data fås fra 
samkøring med LGT. 

2. Vandingssystem er oplyst til LGT. Genbruges. 
3. Areal af køkkenhave er defineret som 0 i LGT (uden betydning). Det samme 

forventes her. 
4. Vi har i nogle år beregnet, hvor stor en del af bedriftens omsætning, der stam-

mer fra andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedrif-
ten inden for intervallerne 0-10 pct., 10-50 pct. og over 50 pct. Fastsættelsen 
af den medgåede arbejdstid må bero på et estimat. 

5. Kønnet på driftslederen, når der er tale om bedriftens ejer, kan fastsættes ud 
fra CPR. I andre tilfælde indhentes oplysningen ved regnskabsgennem-
gangen. 

6. Landmandens uddannelse er med mellemrum med som spørgsmål i LGT. 
Denne oplysning kan genbruges. For nye bedrifter indhentes oplysningen ved 
regnskabsgennemgangen. 

7. De danske regnskaber følger de internationale standarder. 
8. I regnskaberne har vi gæld efter kilde, fx realkredit, bank, varegæld. 
9. Omkostning til dyrlæge og medicin er allerede specificeret. 
10. Vi har regnskabsposter til køb og salg af husdyrgødning, men uden mængder 

oplyst er det ikke meget bevendt. 
11. Vi har for 2011 på forsøgsbasis hentet mængder på kunstgødning ind fra 

Ø90-regnskabet og skal evaluere værdien heraf. En anden kilde kan være 
Plantedirektoratets gødningsregnskaber, men der er problemer med 
registreringsperioden sammenholdt med regnskabet. Det er muligt at få 
forlænget frist med hensyn til gødningsmængder, men vi anser det ikke for 
nødvendigt for Danmark. 

12. Med hensyn til omkostninger til OGA må vi henholde os til mulige oplysnin-
ger i bedriftens regnskab. 

13. Samme. 
14. En opdeling af landbrugsforsikringer i ”Landbrugsforsikring” dvs. udgifter til 

forsikring af indkomsten ved landbrugsproduktion, og ”Andre 
bedriftsforsikringer” dvs. alle forsikringer til dækning af andre driftsrisici, er 
ikke mulig ud fra regnskabet. Det forventes, at det med hjælp fra forsikrings-
selskaber vil være muligt at etablere en fordelingsnøgle. 

15. Vi har allerede en sum af rente- og øvrige finansieringsomkostninger. 
16. De nye oplysninger pr. afgrøde kan kun indhentes ved supplerende spørgs-

mål til i sidste ende landmanden. På baggrund af diskussionen i arbejds-
gruppen i foråret har Danmark fået Kommissionens accept af fortsat kun at 
oplyse det samlede vandede areal. 

17. Ved visse husdyrarter giver det sig selv, fx slagtesvin og slagtekyllinger. Kvæg 
er mere problematisk og der er typisk salg både til slagtning og levebrug fra 
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den enkelte besætning. Antal kan estimeres/anføres ved regnskabsgennem-
gangen. 

18. Opdelingen af tilskud haves allerede. 
19. Der er tale om en frivillig oplysning, som ikke har særlig relevans for Dan-

mark. Dækker fx over produkter som Gorgonzola, Camenbert Champagne, 
Roquefort. Det nærmeste vi kommer er Havartiost og lammefjords-
gulerødder, men disse varemærker er ikke knyttet til landbrugsbedrifterne. 

 
Udover de nye datakrav bliver dataformatet af indberetningen fra det enkelte 
land ændret fra et fast format til XML. Det betyder, at der skal gennemføres en 
tilretning af vor regnskabsapplikation. 


