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SJVFS 2014:14
Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk
undersökning av näringsidkares innehav av svin, får
samt höns och kycklingar;

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

beslutade den 30 april 2014.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken, följande.
1 § Uppgifter till den statistiska undersökningen av näringsidkares innehav av svin,
får samt höns och kycklingar ska på begäran lämnas till Jordbruksverk av
1. den som brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark, eller
2. den som brukar sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark, eller
3. den som äger en djurbesättning som någon gång mellan den 1 januari 2014
till och med den 5 juni 2014 omfattar minst 10 nötkreatur, eller 10 suggor,
eller 50 svin, eller 20 får och lamm, eller 1 000 fjäderfä.
2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten ”Djurräkning den 5 juni
2014” som utgör bilaga1 till denna författning och ska avse näringsidkarens innehav
av djur den 5 juni 2014. Uppgifterna ska ha kommit in till Jordbruksverk senast den
25 juni 2014.
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att uppgifterna får lämnas
vid ett senare tillfälle.
-------------------------Denna författning träder i kraft den 4 juni 2014 och gäller till utgången av 2014.

LEIF DENNEBERG

Anders Grönvall
(Statistikenheten)

1

Se även www.jordbruksverket.se
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Djurräkning den 5 juni 2014

Statistikenheten, 020- 26 10 86
Ifylld blankett skickas så att den är Jordbruksverket tillhanda
senast den 25 juni 2014.
Uppgifterna som lämnas är sekretesskyddade enligt 24 kap
8 § offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400.
Skyldighet att lämna uppgifter till djurräkningen gäller enligt
lagen om officiell statistik SFS 2001:99, förordningen SFS
2001:100 och Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2014:14.

Uppgifter ska avse förhållandena den 5 juni 2014
Det fanns inga nötkreatur, svin, får, höns eller kycklingar på företaget den 5 juni 2014

1. NÖTKREATUR
Produktionsplatsnummer (PPN) för nötkreatur

4. SVIN

Ange jordbruksföretagets produktionsplatsnummer nedan. Om
förtryckta PPN inte stämmer, stryk och fyll i det eller de rätta. För
nötkreatur behövs endast PPN anges.

SE

SE

SE

SE

Antal
2

Avelssvin
50 kg och Galtar
däröver
(ej inhyrda
från pool Suggor, första gången dräktiga (gyltor)
eller
suggring)
Övriga betäckta suggor

Ännu ej betäckta gyltor (gyltämnen)

2. FÅR

Antal
Övriga suggor

Tackor, födda 2013 eller tidigare
110 kg och däröver
Baggar, födda 2013 eller tidigare
Slaktsvin

3

80 - 109 kg

Lamm födda 2014
50 - 79 kg
Summa får

3. HÖNS OCH KYCKLINGAR

Antal

SJV E19.16 2014-05

7 000.

Höns, 20 veckor eller äldre

Kycklingar avsedda för äggproduktion

Svin 20 - 49 kg

Smågrisar under 20 kg (inkl. diande) 2

Summa svin
2)

Slaktkycklingar 1
3)

Summa höns och kycklingar
1)

Om besättningen t.ex. på grund av uppehåll mellan omgångar
tillfälligtvis är mindre än normalt den 5 juni, ange nedan även
antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.

I uppfödningssystem med pooler eller ringar och satellitbesättningar
ska poolerna och ringarna redovisa antalet suggor och satellitbesättningarna redovisa antalet smågrisar.
Om besättningen t. ex. på grund av uppehåll mellan omgångarna
tillfälligtvis är mindre än normalt den 5 juni, ange nedan även
antalet slaktsvin i en normal uppfödningsomgång.

Normal uppfödningsomgång av svin
och slaktsvin (20 kg och däröver)

Normal uppfödningsomgång av slaktkycklingar

Användarid

2

Lösenord
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För Jordbruksverkets noteringar

5. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAGET (stryk och ändra
där fel finns)

a

b

c

d

e

5.1 Uppgifter om företagaren (den person som har ekonomiskt och juridiskt huvudansvar för jordbruksföretaget), jordbruksföretaget och kontaktpersonen
Företag/företagare

Person-/organisationsnummer
Kontaktperson
Adress
Postnummer och postort
Telefonnummer 1 (även riktnummer)
Telefonnummer 2 (även riktnummer)
E-postadress

5.2 Uppgifter om personer med anknytning till jordbruksföretaget vilkas personnummer kan förekomma i
något av Jordbruksverkets administrativa register (t.ex. CDB, produktionsplatsregister) 1
Personnummer

1)

Namn

Det kan röra sig om personer som äger jordbruksföretaget eller är anställda på jordbruksföretaget i egenskap av djurhållare,
rapportör etc. Stryk även de personer som inte längre är aktuella på jordbruksföretaget.

5.3 Om hela jordbruksföretaget har överlåtits eller utarrenderats, ange till vem
Försäljning/arvskifte/gåva

Utarrenderad/återlämnat arrende

Annan orsak

Om företaget i sin helhet har överlåtits till familjemedlem ska uppgifterna om den nya företagaren anges under punkt 10.1 Uppgifter om företagaren.

Namn ................................................
Adress...............................................
Postadress ........................................
Person-/organisationsnummer ..........
Telefonnummer .................................

6. Övriga upplysningar

7. Underskrift
Datum och namnteckning
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