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Danmarks Statistiks arbejdsplan for 2012 har været til høring blandt udval-
gets medlemmer, og der kom et par spørgsmål fra Landbrug og Fødevarer 
vedrørende globalisering, økologi og respondentbyrde. De to første punkter 
var derfor på dagsordenen til dette møde. Respondentbyrden har Danmarks 
Statistiks store opmærksomhed, og formanden bemærkede, at Danmarks Sta-
tistik klarer sig godt, når det gælder om at minimere virksomhedernes byrde 
ved statistiske tællinger. 
 
Danmarks Statistik har fået en ny hjemmeside, som er mere brugervenlig og 
hvor der er oprettet en særlig sektion for indberettere. 
 
Der er udgivet en række publikationer om landbrug. Nogle af disse udgives 
fortsat i trykt format, mens udviklingen i statistisk formidling mere og mere 
går i retning af, at Danmarks Statistik udgiver publikationer, der kun kan 
downloades via hjemmesiden. Regnskabsstatistikken for landbrug, gartneri 
og økologisk landbrug er blevet samlet i én publikation. 
 
Der er i 2011 sket en udvikling i tilbagemelding til indberetterne. Det har hid-
til været praktiseret for akvakultur. Dette arbejde videreføres i de kommende 
år. Erfaringen er, at erhvervene værdsætter en orientering om, hvad deres 
indberetninger bliver brugt til. Tilsvarende har der i 2011, som led i et pilot-
projekt med 5 erhvervsstatistikker, været tilbagemelding til en del af indbe-
retterne til gartneriregnskabsstatistikken. 
 
Kristian Hjulsager berettede om EU-forhold. Ifølge en forordning skal EU-lan-
dene gennemføre tællinger om frugttræer i 2012. Angående den nye land-
brugspolitik i EU – CAP 2014 – så undersøger Kommissionen hvilken ny stati-
stik, der kan komme på tale, og hvilken eksisterende statistik, som eventuelt 
kan nedprioriteres. Miljøstatistik i forbindelse med landbrug skal antageligt 
opprioriteres. 
 
Henrik Bolding Pedersen fortalte om regnskabsstatistikken. Udgivelserne er 
sket til tiden i 2011, og der er etableret en ny typologi (klassifikation af land-
brug efter specialisering), der danner baggrund for den nye fællespublikation 
og statistikbanktabeller. Der er et løbende godt samarbejde med Videncentret 
for Landbrug og Fødevareøkonomisk Institut om statistikkerne. 
 
FADN-komiteen under DG Agri arbejder med et nyt skemasæt, men der var 
ikke opbakning ved en afstemning på seneste komitemøde. Derfor forventes 
der tidligst en ændring fra regnskabsåret 2014. 
 
Svend Friis Bak bemærkede, at ifølge referatet fra mødet i december 2010 
skulle der have været et nyt møde i maj 2011, hvilket ikke blev til noget. For-
manden bemærkede, at der bør være mindst ét møde om året, men det til-
stræbes at der er to, hvor det andet møde typisk vil være af mere aktiverende 
art i form af fx seminarer. 
 
Peter Bøegh Nielsen var indbudt til mødet for at fortælle om statistik om glo-
balisering. Globalisering er af stor betydning for samfundets udvikling, og er 
derfor et tema Danmarks Statistik har stor fokus på. Traditionelt er statistik 
national med nogle få undtagelser som statistik om udenrigshandel og beta-
lingsbalance. Statistikken om globalisering introducerer nye temaer som out-
sourcing, datterselskaber og globale værdikæder. 
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Konkret har Danmarks Statistik inden for de seneste år gennemført disse un-
dersøgelser: 
 

- Udenlandske datterselskaber i Danmark 
- Danske datterselskaber i udlandet 
- Danske virksomheders outsourcing 
- Globale værdikæder og outsourcing 

(Se www.statistikbanken.dk/ 
 og 
 dst.dk/da/Statistik/Publikationer.aspx?cp=97)  
 
Hvor det har været muligt, benytter Danmarks Statistik sig af oplysninger i 
eksisterende registre. Men der er behov for at indhente særlige oplysninger 
direkte fra virksomhederne. Globaliseringsstatistikkerne omfatter de private 
byerhverv, og ikke de primære erhverv. 
 
Peter Bøegh Nielsen fremhævede visse interessante tal, som statistikkerne har 
afdækket. Fx gælder, at danske datterselskaber i udlandet og udenlandske 
datterselskaber i Danmark overvejende involverer nabolande som Tyskland, 
Sverige og Storbritannien, og i langt mindre grad fjerne lande som USA og 
Brasilien. 
 
Peter Bøegh Nielsens indlæg affødte flere spørgsmål vedrørende fx definitio-
nen af outsourcing. Udvalget fandt emnet særdeles interessant.  
 
Vøgg Løwe Nielsen fremlagde et papir om fiskeri og akvakultur. Danmarks 
Statistik har to instanser i EU at samarbejde med vedrørende data om fisk, 
nemlig Eurostat og DG Mare. En ny dataforordning vedrørende indberetning 
af fiskeristatistik til DG Mare er på vej. 
 
Danmarks Statistik har fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om projekt-
midler (halvdelen fra Den Europæiske Fiskerifond) til et nyt IT-system for 
regnskabsstatistikken for fiskeri. Tilsagnet kom relativt sent, men der er op-
nået en forlængelse af projektperioden til udgangen af 2013, så den første 
statistik efter nyt system vil være for regnskabsåret 2012. Desuden skal stik-
prøven til denne statistik forbedres, hvilket forsøges ad frivillighedens vej i 
samarbejde med Danmarks Fiskeriforening og NaturErhvervstyrelsen. Stati-
stikken bygger på indberetninger fra revisorerne.  
 
Ole Olsen berettede om statistik om økologi ud fra et papir, som udvalget 
havde modtaget. Emnet er omgærdet af stor interesse, også politisk. Ole 
Olsen vurderede, at Danmarks Statistik internationalt set er godt med, når det 
gælder økologisk statistik. Det som i den kommende tid gerne skulle priorite-
res vil være varestatistik vedrørende økologiske varer, forbrug af økologiske 
fødevarer i restauranter, kantiner, hospitaler, skoler mv. samt mere valid sta-
tistik for bedrifter med økologisk svin og fjerkræ. 
 
Anders T. Christensen og Arne Oksen bakkede op om Danmarks Statistiks pri-
oritering af økologisk statistik. Sidstnævnte ville gerne bidrage med viden om 
svine- og fjerkræbedrifter til regnskabsstatistikken for økologisk landbrug. 
 
Vøgg Løwe Nielsen fortalte om statistikken om ressourceområder. Tanken er 
at sammenfatte økonomien i beslægtede brancher – af størst interesse for 
dette udvalg er landbrug og fiskeri samt deres følgeerhverv i først og frem-
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mest fødevareindustrien. Statistikken skal bl.a. samordne regnskabsstatistik-
kerne for primære erhverv og byerhverv.  
 
Svend Friis Bak fandt temaet overordentligt interessant, og fremhævede et 
væsentligt afgrænsningsproblem, nemlig den del af detailhandelen, som både 
sælger fødevarer og mange andre ting. Skal detailhandel i det hele taget med-
tages? 
 
Også Anders T. Christensen fandt temaet af stor interesse. Landbrugets bidrag 
til samfundsøkonomien er af stor interesse, og også fiskeri skal tages i be-
tragtning. 
 
Under Eventuelt fortalte Kristian Hjulsager om skov- og råtræstatistik. Dan-
marks Statistik skal have møde med Naturstyrelsen og Institut for Skov & 
Landskab 31. januar. Den seneste skovtælling blev gennemført i 2000 af 
Danmarks Statistik. Sidenhen har statistikken om skov været baseret på felt-
observationer, men hermed tilgodeser man ikke fuldt ud behovet for en struk-
turbeskrivende statistik. 
 
Endvidere nævnte Kristian Hjulsager, at Danmarks Statistik snart udsender 
spørgeskemaer til væksthustællingen. 
 
Til slut fortalte formanden, at det næste møde i udvalget forventes afholdt 
inden sommerferien. 
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