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Förord
Jordbruksstatistisk årsbok 2014 är den
femtionde sedan starten 1965. Avsikten med
årsboken är att ge en bred och översiktlig
men samtidigt koncentrerad redovisning av
jordbruks- och livsmedelsstatistiken.
Från och med 1999 är Jordbruksverket
ansvarig för den officiella statistiken inom
jordbruksområdet. Denna statistik produceras huvudsakligen av Jordbruksverket (SJV)
och Statistiska centralbyrån (SCB). Annan
statistik inom jordbruksområdet produceras
även av andra statliga myndigheter och av
organisationer med anknytning till jordbruk.
Livsmedelsstatistiken som återges i boken
kommer huvudsakligen från SCB, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Uppgifterna till de internationella avsnitten hämtas från EU:s statistikbyrå Eurostat och FN:s Food and Agriculture Organization (FAO).

Ytterligare information om statistik över
jordbruksområdet och länkar till annan statistik finns på SCB:s webbplats (www.scb.se)
och
på
Jordbruksverkets
webbplats
(www.jordbruksverket.se).
Boken har tagits fram inom SCB:s enhet
för lantbruksstatistik, på uppdrag av Jordbruksverket. Huvudredaktör är Charlotta
Olsson, som tillsammans med Jan
Andersson och Lea Wedén svarat för den
tekniska framställningen av boken. Ett flertal personer inom främst SCB och Jordbruksverket har medverkat med underlag.
Till alla dessa riktas härmed ett varmt tack.

Information to English speaking readers

The Table of Contents is translated into
English as well as the headings of all tables.
On page 35 there is a summary in English
with brief descriptions of the different
surveys and with references to the tables.
The last pages have a Swedish-English
vocabulary with translations of most words
or expressions found in the headings and
left-hand columns of the tables.

The Yearbook of Agricultural Statistics
2014 is the fiftieth volume since the
beginning in 1965. Since 1999 the Swedish
Board of Agriculture (SJV) is responsible
for the official statistics within the agricultural area. This statistics is mainly
produced by the Swedish Board of Agriculture and Statistics Sweden (SCB).
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