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Inledning
Lantbrukregistret (LBR), som infördes 1968 är
ett årligt register, som används vid produktion
av jordbruksstatistik och innehåller uppgifter
om landets jordbruksföretag. Uppgiftsinsamlingen till registret var t.o.m. 1994 samordnad
med vissa administrativa syften som att utgöra underlag för stödutbetalningar. I samband
med Sveriges inträde i EU 1995 fick registret i
stort sett bara rollen som underlag för statistik
på jordbruksområdet.
Statistiken ur registret har utnyttjats bl.a.
av myndigheter och näringsliv vid planering
och beslut om åtgärder inom jordbruksområdet,
som underlag för utvärdering av vidtagna åtgärder m.m.

Registrets omfattning
Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta
hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt
ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m.
2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör
att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av
detta har det i alla tabeller lagts in värden för
riket som överensstämmer med den gamla,
svenska definitionen av LBR. Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen
av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer.
Medan man i de gamla, svenska avgränsningarna hade en gräns på mer än 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns
på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010
används därför en avgränsning på mer än 2,0
hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark.

I LBR registreras fr.o.m. 2010 samtliga jordbruksföretag i landet som i juni, 2 juni 2011,
uppfyllde något av följande kriterier:
a) brukade mer än 2,0 ha åkermark
b) brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark
c) bedrev trädgårdsodling omfattande minst
2 500 kvadratmeter frilandsareal eller bedrev
trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta. Odling i hemträdgårdar eller för husbehov ingår inte.
d) innehade djurbesättning som någon gång
från och med den 1 januari 2011 till och
med den 2 juni 2011 omfattade minst 10
nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50
svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.
I LBR registreras fr.o.m. år 2000 till och med
2009 följande grupper av jordbruksföretag:
a) företag med mer än 2 hektar åkermark,
b) företag med högst 2 hektar åkermark men
med stora djurbesättningar med nötkreatur,
får, svin eller höns.
c) företag med trädgårdsodling som omfattar
minst 200 m2 växthusyta eller minst 2 500
m2 frilandsareal. Odling i hemträdgårdar
eller för husbehov ingår inte.
Med de gamla, svenska avgränsningarna
innehåller LBR 68 150 företag 2010. Med den
nya avgränsningen innehåller LBR 71 091 företag. Således gör den nya avgränsningen att
LBR ökar med ca 3 000 företag. Dessa företag
återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre. För
en jämförelse mellan de olika avgränsningarna,
se tablån på nästa sida.
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LBR:s avgränsning
1995–2009
Företag med…

LBR:s avgränsning
fr.o.m. 2010
Företag med…

mer än 2,0 ha
åkermark

mer än 2,0 ha
åkermark

minst 0,25 ha
frilandsareal av
trädgårdsväxter

minst 5,0 ha
jordbruksmark

minst än 200 kvm
växthusyta

minst 0,25 ha
frilandsareal av
trädgårdsväxter

minst 50 mjölkkor

minst 200 kvm
växthusyta

minst 250 nötkreatur

minst 10 nötkreatur

minst 250 svin

minst 50 svin

minst 50 suggor

minst 10 suggor

minst 50 tackor

minst 20 får

minst 1 000 fjäderfä

minst 1 000 fjäderfä

För vissa år före 1995 ingick inte vissa trädgårdsföretag i LBR. För varje jordbruksföretag
ingår ett stort antal uppgifter i registret. De
viktigaste är följande:
– företagarens namn, adress, personnummer
och telefonnummer
– åkerarealens användning och arealen betesmark
– antal husdjur av olika slag
– arealen skogsmark.
Uppgifterna i registret ska avse förhållandena en viss dag i början av juni respektive år.
De år, då EU:s strukturundersökningar genomförs, ingår för en del jordbruksföretag också
uppgifter om ägda/arrenderade arealer, maskiner, konstbevattning och sysselsättning på
företaget.
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Uppgiftsinsamling
Fram t.o.m. 1995 insamlades uppgifter till LBR
genom totalundersökningar, dvs. samtliga uppgifter samlades in från samtliga jordbruksföretag. Därefter har totalundersökningar genomförts endast de år då EU:s strukturundersökningar genomförts, dvs. åren 1997, 1999,
2003, 2005, 2007 och 2010. Övriga år har vissa
uppgifter samlats in för ett urval av jordbruksföretag.
Fram t.o.m. 1999 samlades alla uppgifter in
till LBR genom postenkäter till jordbruksföretagen. Därefter har information från Jordbruksverkets administrativa register i huvudsak använts som underlag. Dessa register är i
första hand registret för jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd och det centrala
nötkreatursregistret (CDB). Utöver detta insamlas information till LBR genom kompletterande enkäter.

