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Indledning 

 

Beregning af fælles præstationsindikatorer 

I dette dokument fremlægges der almindelige bestemmelser og retningslinjer for bereg-

ning af de fælles præstationsindikatorer i tabel 3.1 - 3.5 i del A af den årsrapport, som 

medlemsstaternes kompetente myndigheder skal forelægge Europa-Kommissionen senest 

den 15. november året efter det kalenderår, rapporten omfatter. 
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1. UDGANGSINDIKATORER (TABEL 3.1) 
 

Udgangsindikatorer skal generelt beregnes som treårige gennemsnit. Hvis data ikke foreligger, 
bør de i det mindste beregnes ud fra data for ét år. 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

Hver PO/SPO skal mindst opgive de udgangsindikatorer, der er relevante for foranstaltningerne 
under producentens driftsprogram. Relevansen defineres ved hver udvalgt foranstaltnings 
forventede bidrag til visse specifikke og generelle mål

Nedenstående tabel viser de udgangsindikatorer, der anses for relevante for hver type foranstalt-
ning. Relevansen defineres på grundlag af de logiske forbindelser mellem hver type foranstaltning 
og potentielle specifikke og generelle mål for driftsprogrammerne. Disse logiske forbindelser 
(

 for driftsprogrammet. 

interventionslogik) vises i bilag A. 

 
 

Type foranstaltning udvalgt under 
driftsprogrammet Række Fælles udgangsindikator 

Alle typer foranstaltninger undtagen 
miljøforanstaltninger 

1 Samlet værdi af den afsatte produktion (National valuta) 
2 Antal F&G-producenter, der er aktive medlemmer 
3 Samlet F&G-produktionsareal dyrket af PO'ens medlemmer 

(ha) 
- Aktioner rettet mod produktions-

planlægning 
- Aktioner rettet mod forbedret 

afsætning 
- Aktioner rettet mod forbedring eller 

opretholdelse af produktkvalitet 
- Andre aktioner 

5 
 
Samlet mængde afsat produktion (ton) 
 

11 Den samlede værdi af den afsatte produktion / den samlede den 
afsatte produktionsmængde (National valuta/kg) 

Aktioner rettet mod forbedring eller 
opretholdelse af produktkvalitet 6-9 

Mængden af den afsatte produktion, der opfylder kravene i en 
specifik "kvalitetsordning", inddelt efter hovedtyper af de 
pågældende "kvalitetsordninger" (ton) 

Kriseforebyggelse og krisestyring 12 Ikke fastsat 

Uddannelsesaktioner (undtagen i 
forbindelse med kriseforebyggelse og -
styring) og/eller aktioner rettet mod 
fremme af adgangen til 
rådgivningstjenester 

13 Antal personer, som har afsluttet et uddannelsesprogram / en 
uddannelsesaktivitet i de seneste tre år (antal) 

14 Antal bedrifter, der er medlem af PO'en/SPO'en, og som 
benytter rådgivningstjenester (antal) 

Forskning og forsøgsproduktion 15 Ikke fastsat 

Miljøforanstaltninger, der sigter mod 
jordbundsbeskyttelse 16 

Areal med produktion af frugt og grøntsager, hvor der er risiko 
for jorderosion, og hvor der er gennemført 
erosionsbekæmpelsesforanstaltninger (ha) 

Miljøforanstaltninger, der sigter mod at 
bevare og forbedre vandkvaliteten 17 

Areal med produktion af frugt og grøntsager omfattet af en 
begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning 
(ha) 

Miljøforanstaltninger, der sigter mod 
vandbesparelse 18 Areal med produktion af frugt og grøntsager, hvor der er truffet 

vandbesparelsesforanstaltninger (ha) 

Miljøforanstaltninger, der sigter mod at 
beskytte levesteder og biodiversitet 

19 Areal med økologisk produktion af frugt og/eller grøntsager 
(ha) 

20 Areal med integreret produktion af frugt og/eller grøntsager 
(ha) 

21 Areal omfattet af andre aktioner, som bidrager til at beskytte 
levesteder og biodiversitet (ha) 

Miljøforanstaltninger, der sigter mod 
landskabsbeskyttelse 22 Ikke fastsat 
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Miljøforanstaltninger, der bidrager til at 
modvirke klimaændringerne – produktion 23-26 Anslået årligt energiforbrug til opvarmning af væksthuse, 

fordelt på typer af energikilder 
Miljøforanstaltninger, der bidrager til at 
modvirke klimaændringerne – transport 27-29 Anslået årligt energiforbrug til intern transport, fordelt på 

brændstoftyper 
Miljøforanstaltninger, der sigter mod at 
mindske affaldsproduktionen 30 Ikke fastsat 

 
 
► Række 1 - Samlet værdi af den afsatte produktion (National valuta) = Xb 

hvor: 
Xb = den samlede værdi af de afsatte produkter ved driftsprogrammets start. 
NB
I beregningen af Xb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) 
PO'en/SPO'en er anerkendt for, og c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. 

: 

 
► Række 2 - Antal frugt- og grøntsagsproducenter, som er aktive medlemmer af den 

pågældende PO/SPO (antal) = Pb 

hvor: 
Pb = Aktive medlemmer ved driftsprogrammets start. Aktive medlemmer er fysiske og/eller 

juridiske personer, der er medlemmer og leverer produkter til PO'en/SPO'en. 

 
► Række 3 - Samlet areal med produktion af frugt og grøntsager, der høstes af 

medlemmer af PO'en/SPO'en (ha) = Ab 

hvor: 
Ab = det samlede areal med produktion af frugt og grøntsager (ekskl. svampe) ved 

driftsprogrammets start. 
NB
I beregningen af Ab skal der kun indgå produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, og for hvilke 
PO'en/SPO'en er anerkendt. 

: 

 
► Række 5 - Samlet afsat produktionsmængde (Tons) = Vb 

hvor: 
Vb = den samlede mængde af de afsatte produkter ved driftsprogrammets start. 

I beregningen af Vb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) 
PO'en/SPO'en er anerkendt for, og c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. 

NB: 

 



 
Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer/maj 2013 

7 

 
► Række 6 – 9 - Mængden af den afsatte produktion, der opfylder kravene i en specifik 

"kvalitetsordning" (ton) = Qb 

hvor: 
QB = den samlede mængde af de afsatte produkter, der opfylder kravene i en specifik 
"kvalitetsordning" ved driftsprogrammets start. 
NB
– I beregningen af Qb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) 

PO'en/SPO'en er anerkendt for, og c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. 

: 

– "Kvalitetskrav" omfatter et sæt detaljerede forpligtelser vedrørende produktionsmetoder, som 
a) som gøres til genstand for uafhængig kontrol og b) medfører et slutprodukt, hvis kvalitet i) 
ligger væsentligt over handelens normale standarder for folkesundhed, plantesundhed eller 
miljøbeskyttelse og ii) modsvarer aktuelle og forventelige markedsmuligheder. De primære 
typer af ”kvalitetsordninger” skal omfatte følgende: a) certificeret økologisk produktion, b) 
beskyttede geografiske betegnelser og beskyttede oprindelsesbetegnelser, c) certificeret 
integreret produktion, d) certificerede private produktkvalitetsordninger. 

 
► Række 11 – Den afsatte produktions samlede værdi / den samlede afsatte 

produktionsmængde (National valuta/kg) = Xb/(Vb*1000) 

hvor: 
Xb = den samlede værdi af de afsatte produkter ved driftsprogrammets start (svarer til tallet i 

række 1) 
og 
Vb = den samlede mængde af de afsatte produkter ved driftsprogrammets start (svarer til tallet i 

række 5).  

 
► Række 16 - Areal med produktion af frugt og grøntsager, hvor der er risiko for 

jorderosion, og hvor der er gennemført erosionsbekæmpelsesforanstaltninger (ha)  

”Hvor der er risiko for jorderosion” forstås som enhver skrånende grund med en hældning på 
over 10 %, uanset om der er truffet erosionsbekæmpende foranstaltninger (f.eks. jorddække, 
sædskifte). Hvis de relevante oplysninger foreligger, kan en medlemsstat i stedet anvende 
følgende definition: "Hvor der er risiko for jorderosion" forstås som enhver grund med et 
forventet tab af jord, som overstiger den naturlige jorddannelse, uanset om der er truffet 
erosionsbekæmpende foranstaltninger (f.eks. jorddække, sædskifte). 
NB
Ved beregningen af det areal, hvor der er risiko for jorderosion, skal der kun tages hensyn til 
produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, og som PO'en/SPO'en er anerkendt for.  

: 
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► Række 17 - Areal med produktion af frugt og grøntsager omfattet af en begrænsning af 

anvendelse eller bedre forvaltning af gødning (ha) 

Ved "areal omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning" forstås 
arealer, hvor der er truffet en miljømæssig foranstaltning, som sigter mod at mindske den 
mængde gødning, der spredes ud over jorden, eller mod at forvalte gødningen bedre (f.eks. ved at 
opdele den samlede gødningsmængde i på hinanden følgende doser, der kan opfylde afgrødernes 
forventelige behov for næringsstoffer eller ved at undgå gødskning i regntiden), sådan at risikoen 
for vand- og jordforurening mindskes. 
NB
Ved beregningen af det areal, der er omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre 
forvaltning af gødning, skal der kun tages hensyn til produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, og 
som PO'en/SPO'en er anerkendt for. 

: 

 
► Række 27 – 29 - Anslået årligt energiforbrug til intern transport fordelt på 

brændstoftyper 

Intern transport forstås som transport af produkter fra medlemsbedrifter til levering til PO/SPO. 
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2. INPUTINDIKATORER (TABEL 3.2) 
 

 Køb af anlægsaktiver - udgifter 

Udgifterne til køb af et anlægsaktiv, der er angivet i tabel 3.2, kan være forskellige fra den 
tilsvarende værdi af den foretagne investering som angivet i tabel 3.3. 

Det er f.eks. tilfældet, når PO'en/SPO'en har købt anlægsaktivet for et lån optaget i et 
kreditinstitut. I så fald vil inputindikatoren svare til "den årlige afbetaling på lånet til køb af 
anlægsaktivet" (eller summen af flere årlige afbetalinger, når der i indberetningsåret er købt flere 
anlægsaktiver), mens den tilsvarende outputindikator er "samlet investeringsvolumen". 
Sidstnævnte udfyldes kun én gang (for det år, investeringen foretages i). 

Dette er – med et andet eksempel – også tilfældet, når et anlægsaktiv (f.eks. udstyr) købes i år n, 
men først installeres og bliver fuldt operationelt (dvs. investeringen er foretaget = den 
pågældende PO eller dens medlemmer kan udnytte den efter hensigten i det godkendte 
driftsprogram) året efter. I så fald skal udgiften til køb af anlægsaktivet angives i år n, men 
investeringsvolumenet skal angives i år n+1.  

 

 Andre aktioner, c) andre aktioner – udgifter: række 40:  

Række 40 skal bruges til at registrere udgifter til andre aktioner end dem, der er omfattet af række 
1–37 i tabel 3.2, og som ikke vedrører anskaffelse af et anlægsaktiv. 

De udgiftsposter, der kan blive tale om her, er bl.a. udgifter i relation til gennemførelsen af 
driftsfonde og driftsprogrammer, som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1580/2007, bilag VIII, punkt 2, litra a) og c): 

a)  faste omkostninger specifikt relateret til driftsfonden eller driftsprogrammet, herunder 
omkostninger ved forvaltning og personale, rapporter og evalueringsundersøgelser samt 
omkostninger ved bogføring og forvaltning af regnskaber 

c) juridiske og administrative omkostninger ved sammenlægninger af producentorganisationer 
eller erhvervelse deraf samt juridiske og administrative omkostninger i relation til oprettelsen 
af tværnationale producentorganisationer eller tværnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer samt gennemførlighedsundersøgelser og forslag bestilt af 
producentorganisationer i den henseende. 
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3. OUTPUTINDIKATORER (TABEL 3.3) 

3.1. Outputindikatorer, der er fælles for flere foranstaltninger 
 
 Antal bedrifter, der deltager i aktionen 

- Aktioner rettet mod produktionsplanlægning
- 

: Række 1, 3 og 4 
Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet

- 
: Række 5, 7 og 8 

Aktioner rettet mod forbedret afsætning
- 

: Række 9, 11 og 13 
Forskning og forsøgsmæssig produktion

- 
: Række 14 og 16 

Miljøforanstaltninger
- 

: Række 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 og 54 
Andre aktioner: Række 58, 60 og 61 

Det tal, der skal anføres, er antallet af landbrugsbedrifter, der er medlemmer af 
producentorganisationen og berørt af den gennemførte aktionstype (dvs. køb af anlægsaktiver, 
leje og leasing af anlægsaktiver eller andre aktioner). 
For aktioner, der indebærer køb eller andre former for anskaffelse af anlægsaktiver (leje, 
leasing m.v.), kan der tænkes tre tilfælde: 
a) Anskaffelsen af anlægsaktiver berører enkeltbedrifter, der er PO-medlemmer, direkte 

(f.eks. anlæg af nye vandingssystemer). Det tal, der skal anføres, er det samlede antal 
landbrugsbedrifter, der er PO-medlemmer og direkte har fået udbytte af anskaffelserne 
(f.eks. det antal medlemsbedrifter, hvor de nye vandingssystemer er installeret). 

b) Anskaffelsen af anlægsaktiver berører kun selve producentorganisationens forretnings-
lokaler (f.eks. opførelse af et nyt køle- eller frysehus i PO'ens handelscenter). Det tal, der 
skal anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en, og som 
med rimelighed kan forventes at få udbytte af anskaffelserne (normalt alle 
landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en). 

c) Anskaffelsen af anlægsaktiver omfatter både aktiver til enkeltbedrifter, der er PO-
medlemmer (f.eks. installation af nye opvarmningssystemer til væksthuse), og aktiver til 
PO'ens forretningssted (f.eks. opførelse af en ny fælles lagerbygning). Det tal, der skal 
anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en, og som med 
rimelighed kan forventes at få udbytte af de forskellige anskaffelser (normalt alle 
landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en). 

Når en enkeltbedrift, der er PO-medlem, er berørt af forskellige typer aktioner (f.eks. køb af 
anlægsaktiver, leasing af anlægsaktiver og andre aktioner) som led i en given foranstaltning 
(f.eks. aktioner rettet mod produktionsplanlægning), skal den pågældende landbrugsbedrift 
medregnes for alle de typer aktioner, der har deltaget i. 

NB: 

 
 Samlet investeringsvolumen (National valuta) 

- Aktioner rettet mod produktionsplanlægning
- 

: Række 2 
Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet

- 
: Række 6 

Aktioner rettet mod forbedret afsætning
- 

: Række 10 
Forskning og forsøgsmæssig produktion

- 
: Række 15 

Miljøforanstaltninger
- 

: Række 38 
Andre aktioner: Række 59 

Udfyldes kun for det år, investeringen foretages i. En investering anses for foretaget, når det 
pågældende anlægsaktiv er købt og fuldt operationelt (dvs. den pågældende PO eller dens 
medlemmer kan udnytte den efter hensigten i det godkendte driftsprogram). 
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3.2. Outputindikatorer, der er specifikke for visse foranstaltninger 
 

AKTIONER RETTET MOD FORBEDRET AFSÆTNING 
(Række 9–13) 

 Række 12 – Kampagne- og kommunikationsaktiviteter (undtagen i forbindelse med 
kriseforebyggelse og -styring) 

Hver dag i en kampagne tæller som en aktion. 

 

FORSKNING OG FORSØGSMÆSSIG PRODUKTION 
 (Række 14–18) 

 Række 18 – Antal berørte hektar 

Udfyldes kun for aktioner i relation til forsøgsmæssig produktion på lodder, der tilhører 
medlemsbedrifter og/eller producentorganisationen. 

 

UDDANNELSESAKTIONER (undtagen i forbindelse med kriseforebyggelse og -styring) 
OG/ELLER AKTIONER RETTET MOD FREMME AF ADGANGEN TIL 

RÅDGIVNINGSTJENESTER 
(Række 19–30)  

 Række 19, 21, 23, 25, 27 og 29 - Antal dage med uddannelse af deltagerne 

Det tal, der skal anføres, er summen af alle de uddannelsesdage inden for et givet emne (f.eks. 
økologisk produktion), som alle deltagerne i de uddannelsesaktioner, der er gennemført i 
indberetningsåret, har modtaget. 
NB
Halvdageskurser (hvor hele kurset afvikles på eksempelvis en enkelt formiddag eller 
eftermiddag) tæller som en halv uddannelsesdag. 

: 

 Række 20, 22, 24, 26, 28 og 30 - Antal organisationsmedlemmer, der benytter sig af 
rådgivningstjenester 

Uanset kilden til rådgivningen (dvs. om den ydes af en rådgivningstjeneste, som PO'en har 
oprettet, eller af eksterne tjenester) og uanset rådgivningsemnet. 
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KRISEFOREBYGGELSE OG KRISESTYRING 
(Række 31–36) 

 a) Tilbagekøb fra markedet
Række 31 – Antal gennemførte aktioner 

: 

Tilbagekøb fra markedet af samme produkt i forskellige perioder af året og tilbagekøb fra 
markedet af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Hvert tilbagekøb af et 
bestemt produkt tæller som en aktion. 

 b) Grøn høst eller undladt høst af frugter og grøntsager
Række 32 – Antal gennemførte aktioner 

: 

Grøn høst og undladt høst af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Grøn høst 
og undladt høst af samme produkt tæller som én aktion, uanset hvor mange dage den varer, 
hvor mange bedrifter der deltager, og hvor mange lodder eller hektar den omfatter. 

 c) Kampagne- og kommunikationsaktiviteter
Række 33 – Antal gennemførte aktioner 

: 

Hver dag i en kampagne tæller som en aktion. 

 d) Uddannelsesaktioner
Række 34 – Antal dage med uddannelse af deltagerne 

: 

- 

 e) Høstforsikring
Række 35 – Antal bedrifter, der deltager i aktionerne 

: 

Det tal, der skal anføres, er antallet af landbrugsbedrifter, der er medlemmer af 
producentorganisationen og berørt af de gennemførte aktioner. 

 f) Støtte til de administrative omkostninger ved oprettelse af gensidige forsikringsfonde
Række 36 – Antal gennemførte aktioner 

: 

Aktioner, der omfatter oprettelse af forskellige gensidige forsikringsfonde, tæller som 
forskellige aktioner. 

 

MILJØFORANSTALTNINGER 

 c) Andre aktioner – produktion
Række 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 - Antal berørte hektar 

: 

Udfyldes kun for aktioner, der vedrører et bestemt jordareal. 

 c) 
 d) 

Andre aktioner – transport 

Række 56 og 57 – Mængden af den pågældende afsatte produktion 
Andre aktioner – afsætning 

I beregningen af denne indikator skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en 
er anerkendt for, og c) produceres af PO'ens egne medlemmer. 
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4. RESULTATINDIKATORER (TABEL 3.4) 
 

Resultatindikatorerne skal først meddeles, når resultaterne er kendt. Tilsvarende skal 
effektindikatorerne først meddeles, når effekten er kendt. 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

Tanken er den, at en producentorganisation (PO) eller en sammenslutning af PO'er (SPO) hvert år 
efter starten på dens driftsprogram skal vurdere (dvs. "skønne over værdien, kvaliteten og 
størrelsen" af) resultaterne og effekten af de aktioner, der er gennemført i medfør af 
driftsprogrammet, og beregne de tilsvarende indikatorer. 
Dertil kommer følgende almindelige bestemmelser om resultat- og effektindikatorerne: 
1. Der skal kun gives meddelelse om (og dermed vurderinger af) de resultat- og effektindikatorer, 

der er relevante

2. Tabel 3.4 skal først udfyldes fra og med det år, hvor de første resultater af det gennemførte 
driftsprogram er kendt. Derefter skal tabellen indsendes årligt for at oplyse om eventuelle 
yderligere resultater af programmet. Der skal altid refereres til situationen ved 
driftsprogrammets start (udgangssituationen). Samme logik gælder for tabel 3.5. 

 for de gennemførte aktioner. Eks.: Der skal ikke beregnes og meddeles 
resultat- og effektindikatorer for affald, medmindre driftsprogrammet indeholder en aktion, 
der sigter mod at mindske affaldsproduktionen. 

3. Et driftsprogram kan jo godt give yderligere resultater og effekter i de senere 
gennemførelsesår, efter at de første resultater og effekter bliver synlige i et givet år. Disse 
yderligere resultater og effekter skyldes ikke nødvendigvis kun aktioner, der gennemføres i de 
følgende år, men kan også godt komme af aktioner, der allerede er gennemført, men som kan 
give resultater/effekter gennem flere år (f.eks. ved anskaffelse af anlægsaktiver). De hertil 
svarende resultater/effekter skal anføres for alle de år, hvor de kan vurderes (uanset om 
aktionen er gennemført i indberetningsåret). 

 

 

► Række 1 - Ændring i samlet afsat produktionsmængde (tons) = Vn – Vb 

hvor: 
Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 

26) 
og 
Vb = samlet afsat produktionsmængde ved driftsprogrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, 

række 5). 

Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet mod 
forbedret afsætning" og "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprogram omfatter flere af disse 
foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprogrammets resultater). 

NB: 

 

► Række 2 og 8 - Ændring i den samlede afsatte produktions enhedsværdi (National 
valuta/kg) = (Rn – Rb)/1000 

hvor: 
Rn = den afsatte produktions samlede værdi i indberetningsåret (n) / den samlede afsatte 

produktionsmængde i indberetningsåret (n) 
og 
Rb = den afsatte produktions samlede værdi ved driftsprogrammets start / den samlede afsatte 

produktionsmængde ved driftsprogrammets start. 
NB
– Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes 

: 
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denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men 
efter stykantal (fx krydderplanter). 

– De tal, der skal anvendes til at beregne Rn, svarer til dem, der er anført i tabel 2.2, række 22 
og 26. De tal, der skal anvendes til at beregne Rb, svarer til dem, der er anført i tabel 3.1, 
række 1 og 5. 

– Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet 
mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet", "aktioner rettet mod forbedret 
afsætning" og "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprogram omfatter flere af disse 
foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprogrammets resultater). 

 

► Række 3 og 9 – Skønnet indvirkning på produktionsomkostningerne (National 
valuta/kg) = ΔCn/(Vn*1000) 

hvor: 
ΔCn  = skønnet variation i produktionsomkostningerne i indberetningsåret (n) som følge af 

"aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet" og/eller "andre 
aktioner", der iværksættes i henhold til driftsprogrammet, og som forventes at få 
indflydelse på produktionsomkostningerne 

og 
Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 

26). 
NB
– 3" kan således henvise til omkostninger, der er forbundet a) med "produktion" i snæver 

forstand (dvs. dyrkning af frugt og/eller grøntsager med henblik på at opnå produkter, der kan 
sælges), b) med en af de andre efterfølgende faser i den proces, der fører til det endelige salg 
af produkterne (fx intern transport, oplagring, første forarbejdning, ekstern transport og 
afsætning), c) med flere af disse faser eller også d) med hele processen ("produktion" i bred 
forstand). Tilsvarende kan "produktionsomkostninger" henvise til et enkelt produkt, flere 
produkter eller endog hele det produktsortiment, som den pågældende PO eller SPO i sidste 
ende afsætter. Desuden kan der være tale om forskellige omkostningstyper (fx specifikke 
omkostninger, faste omkostninger, afskrivning, leasingomkostninger, personaleomkostninger, 
transportomkostninger og lageromkostninger). Ved beregningen af denne indikator skal der 
kun tages hensyn til de faser af "produktionsprocessen", de produkter og de omkostningstyper, 
som den type aktioner, der iværksættes, med rimelighed kan forventes at have indvirkning på. 

: 

– Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes 
denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men 
efter stykantal (fx krydderplanter). 

– Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produkt-
kvalitet" og "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprogram omfatter begge foranstaltninger, 
antages de tilsammen at bidrage til driftsprogrammets resultater). 

 

► Række 4-7 – Ændring i den afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en 
bestemt "kvalitetsordning" (tons) = Qn – Qb 

hvor: 
Qn = den samlede afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt 

"kvalitetsordning" i indberetningsåret (n) 
og 
Qb = den samlede afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt 

"kvalitetsordning" ved driftsprogrammets start (svarer til tallene i tabel 3.1, række 6-9, 
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afhængigt af den pågældende "kvalitetsordning"). 
NB
Qn og Qb må hver for sig kun omfatte produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt 
for, og c) produceres af PO'ens egne medlemmer. 

: 

 

► Række 15 – Skønnet ændring i afsat produktionsmængde for produkter, der er genstand 
for kampagne-/kommunikationsaktiviteter (tons) = ΔZn 

hvor: 
ΔZn = skønnet variation i den samlede afsatte produktionsmængde i indberetningsåret (n) som 

følge af "kampagne-/kommunikationsaktiviteter", der iværksættes i henhold til 
driftsprogrammet med henblik på kriseforebyggelse og krisestyring. 

NB
Ved beregningen af ΔZn tages der kun hensyn til produkter, a) som afsættes af PO'en/SPO'en, b) 
PO'en/SPO'en er anerkendt for, og c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. 

: 

 

► Række 19 og 20 – Skønnet ændring i årligt forbrug af kunstgødning / ha pr. 
gødningstype (N og P2O3) (tons/ha) = ΔFn/An 

hvor: 
ΔFn = skønnet ændring i det årlige forbrug af kunstgødning i indberetningsåret (n) som følge af 

miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprogrammet, og som forventes at 
få indflydelse på forbruget af kunstgødning 

og 
An = samlet areal med produktion af frugt og grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) 

(svarer til værdien i tabel 2.2, række 3). 
NB
Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere forbrug af 
kunstgødning, og som iværksættes i henhold til driftsprogrammet (dvs. hvis et driftsprogram 
omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til 
driftsprogrammets resultater). 

: 

 

► Række 21 – Skønnet ændring i det årlige vandforbrug/ha (m3/ha) = ΔWater(n)/An 

hvor: 
ΔWater(n) = skønnet ændring i det årlige vandforbrug i indberetningsåret (n ) som følge af 

miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprogrammet, og som 
forventes at få indflydelse på vandforbruget 

og 
An = samlet areal med produktion af frugt og grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) 

(svarer til værdien i tabel 2.2, række 3). 
NB
Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere vandforbruget, 
og som iværksættes i henhold til driftsprogrammet (dvs. hvis et driftsprogram omfatter flere 
foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprogrammets resultater). 

: 
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► Række 22-25 – Skønnet ændring i det årlige energiforbrug pr. energi- eller 
brændstoftype (tons/liter/m3/Kwh pr. ton afsat produktion) = 
ΔEnergy(n)/Vn 

hvor: 
ΔEnergy(n) = skønnet ændring i det årlige energiforbrug pr. energi- eller brændstoftype i 

indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold 
til driftsprogrammet, og som forventes at få indflydelse på energiforbruget 

og 
Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, 

række 26). 
NB
– Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes 

denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men 
efter stykantal (fx krydderplanter). 

: 

– Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere 
energiforbruget i forbindelse med den samme energi- eller brændstoftype, og som iværksættes 
i henhold til driftsprogrammet (dvs. hvis et driftsprogram omfatter flere foranstaltninger af 
denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprogrammets resultater). 

 

► Række 26 – Skønnet ændring i den årlige mængde produceret affald (tons pr. ton afsat 
produktion) = ΔWaste(n)/Vn 

hvor: 
ΔWaste(n) = skønnet ændring i den årlige mængde produceret affald i indberetningsåret (n) som 

følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprogrammet, og 
som forventes at få indflydelse på affaldsproduktionen 

og 
Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, 

række 26). 
NB
– Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes 

denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men 
efter stykantal (fx krydderplanter). 

: 

– Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere 
affaldsproduktionen, og som iværksættes i henhold til driftsprogrammet (dvs. hvis et 
driftsprogram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til 
driftsprogrammets resultater). 
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► Række 27 - Skønnet ændring i det årlige emballageforbrug (tons pr. ton afsat 

produktion) = ΔPackaging(n)/Vn 

hvor: 
ΔPackaging(n) = skønnet ændring i emballageforbruget i indberetningsåret (n) som følge af 

miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprogrammet, og som 
forventes at få indflydelse på emballageforbruget 

og 
Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, 

række 26). 
NB
– Som det er tilfældet med andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte 

produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som 
normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). 

: 

– Der indsættes det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere 
emballageforbruget, og som iværksættes i henhold til driftsprogrammet (dvs. hvis et 
driftsprogram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til 
driftsprogrammets resultater). 
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5. EFFEKTINDIKATORER (TABEL 3.5) 
 

Se de almindelige bestemmelser for resultatindikatorer. 
ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

 

► Række 1 – Skønnet ændring i den samlede værdi af den afsatte produktion (National 
valuta) = Xn - Xb 

hvor: 
Xn = samlet værdi af den afsatte produktion i driftsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 22) 
og 
Xb = samlet værdi af den afsatte produktion ved driftsprogrammets start (svarer til tallet i tabel 
3.1, række 1). 
NB
– For både Qn og Qb må den samlede værdi af den afsatte produktion kun omfatte produkter, 

som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt for, og c) produceres af PO'ens egne 
medlemmer. 

: 

– Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet 
mod at forbedre afsætningen" og "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprogram omfatter flere af 
disse foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprogrammets resultater). 

 

► Række 2 – Ændring i det samlede antal frugt- og grøntsagsproducenter, der er aktive 
medlemmer af den pågældende PO/SPO (antal) = Pn - Pb 

hvor: 
Pn = aktive medlemmer i indberetningsåret (n) 
og 
Pb = Aktive medlemmer ved driftsprogrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 2). 
NB
Aktive medlemmer er fysiske og/eller juridiske personer, der er medlemmer og leverer produkter 
til PO'en/SPO'en. 

: 

 

► Række 3 – Ændring i det samlede areal med frugt- og grøntsagsproduktion, som dyrkes 
af medlemmer af den pågældende PO/SPO (ha) = An - Ab 

hvor: 
An = samlet areal med produktion af frugt og grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) 
(svarer til tallet i tabel 2.2, række 3) 
og 
Ab = det samlede areal med frugt- og grøntsagsproduktion (ekskl. svampe) ved 
driftsprogrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 3). 
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► Række 5 og 6 - Skønnet ændring i det samlede forbrug af kunstgødning, fordelt på 
gødningstyper (N og P2O3) (tons) = ΔFn * An 

hvor: 
ΔFn = skønnet ændring i forbruget af kunstgødning pr. hektar i indberetningsåret som følge af 
miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprogrammet, og som forventes at få 
indflydelse på forbruget af kunstgødning (svarer til tallet i tabel 3.4, række 19 (for N) og række 
20 (for P2O3)) 
og 
An = samlet areal med produktion af frugt og grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret 
(svarer til tallet i tabel 2.2, række 3). 
 

► Række 7 - Skønnet ændring i det samlede vandforbrug (m3) = ΔWater(n) * An 

hvor: 
ΔWater(n) = skønnet ændring i vandforbruget pr. hektar i indberetningsåret som følge af 
miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprogrammet, og som forventes at få 
indflydelse på vandforbruget (svarer til tallet i tabel 3.4, række 21) 
og 
An = samlet areal med produktion af frugt og grøntsager i indberetningsåret (svarer til tallet i 
tabel 2.2, række 3). 
 
 

► Række 10–13 – Skønnet ændring i det samlede energiforbrug fordelt på energi- eller 
brændstoftyper (tons/liter/m³/Kwh) = ΔE(n) * Vn 

hvor: 
ΔEnergy(n) = skønnet ændring i energiforbruget pr. energi - eller brændstoftype i 
indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til 
driftsprogrammet, og som forventes at få indflydelse på energiforbruget (svarer til tallet i tabel 
3.4, række 22 – 25, alt efter energikilde- eller brændselstype) 
og 
Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, 
række 26). 
 

► Række 14 – Skønnet ændring i den samlede mængde produceret affald (tons) = 
ΔWaste(n) * Vn 

hvor: 
ΔWaste(n) = skønnet ændring i den samlede mængde produceret affald pr. ton afsat produktion i 
indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til 
driftsprogrammet, og som forventes at få indflydelse på affaldsproduktionen (svarer til tallet i 
tabel 3.4, række 26) 
og 
Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, 
række 26).  
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► Række 15 – Skønnet ændring i emballageforbruget (tons) = ΔPackaging(n) * Vn 

hvor: 
ΔPackaging(n) = skønnet ændring i emballageforbruget pr. ton afsat produktion i 
indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til 
driftsprogrammet, og som forventes at få indflydelse på emballageforbruget (svarer til tallet i 
tabel 3.4, række 27) 
og 
Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, 
række 26). 
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6. BILAG A: Interventionslogik 

Ydelse af miljøtjenester

Forøgelse af produkternes handelsværdi

Forbedring af 
konkurrenceevnen

 Forbedring af 
motivationen for 
medlemskab af 

PO'en

Vedligeholdelse og 
beskyttelse af 
miljøet:
- jordbund
- vand
- levesteder og
  biodiversitet
- landskaber
- modvirkning af
  klimaændringer
- luftkvalitet
- affaldsreduktion

Forskning, herunder 
forsøgsproduktion

Miljøforanstaltninger

Fremme af udbudskoncentrationen

Produktion: bidrag til vedligeholdelse og 
beskyttelse af miljøet

Transport: højere energieffektivitet og færre 
af de mere forurenende brændsler

Afsætning: mindre affaldsproduktion

Uddannelsesaktioner og aktioner 
for at fremme  adgangen til 
rådgivnings-tjenester

Aktioner rettet mod 
produktionsplanlægning

Aktioner rettet mod forbedring eller 
opretholdelse af produktkvalitet

Andre aktioner

Styrkelse af producentorganisationens driftskapacitet

Fremme af viden og forbedring det 
menneskelige potentiale

Sikring af adgang til teknisk uddannelse og viden

 Udvikling af præstationer mht. produktkvalitet

Udvikling af nye produkter og/eller teknikker

 Udvikling af logistik, produktforberedelse og afsætningsmuligheder

Sikring af, at produktionen tilpasses 
efterspørgslen mht. kvantitet og kvalitet

Forbedring af bedrifternes resultater gennem bedre udnyttelse af 
produktionsfaktorerne Optimering af produktionsomkostningerne

Aktioner rettet mod forbedret 
afsætning

Fremme af afsætningen af medlemmernes 
produkter

Stabilisering af producentpriser
Kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger

Kriseforebyggelse

Krisestyring

Udvikling af præstationer ifm. produktionsplanlægning

Udvikling af præstationer ifm. produktafsætning

Udvikling af tekniske og økonomiske 
præstationer og fremme af innovation
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