Trädgårdsproduktion 2011

Statistikenheten, 020-26 10 86
Uppgifterna som lämnas är sekretesskyddade enligt 24 kap
8§ offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400.
Skyldighet att lämna uppgifter till "Trädgårdsproduktion 2011"
gäller enligt lagen om officiell statistik SFS 2001:99,
förordningen SFS 2001:100 och Jordbruksverkets föreskrifter
SJVFS 2012:2.

1. HAR DU FÅTT FLER ÄN EN BLANKETT?

2. HUSBEHOVSODLING

Om du har fått fler än en blankett (med olika användar-ID) till ett
företag som drivs under samma driftsledning, fyll bara i en av
dem. Fyll här i användar-ID för den blankett som inte används:

Odlar du trädgårdsväxter enbart för husbehov?

Ja

Nej

Om du svarade ja fortsätt till fråga18. Om du svarade nej, fortsätt
att fylla i din yrkesmässiga produktion. Eventuell husbehovsodling
vid sidan om den yrkesmässiga produktionen ska inte räknas med.

3. BÄRODLING PÅ FRILAND
Ange sammanlagd areal för plantor och buskar inklusive nyplanteringar. När du anger skördemogen areal ska du inte räkna med
nyplanteringar som inte kan ge skörd.

Växtslag

Areal (inklusive nyplanteringar),
hektar

Hallon
Jordgubbar
Svarta vinbär

SJV E19.20 2012-02

2 500.

Övriga bär (ange vilka)

Varav skördemogen areal,
hektar

,
,
,

Skörd, kg

,
,
,
Areal (inklusive
nyplanteringar),
hektar

,
,
,
,

Användar-ID

Varav skördemogen areal,
hektar

Skörd, kg

,
,
,
,

Lösenord

4. ODLING AV BÄR I VÄXTHUS
Växthusareal, m2

Växtslag

Skörd, kg

Hallon
Jordgubbar
Övriga bär (ange vilka)

5. FRUKTODLING
Arealerna för olika slags fruktträd ska fördelas efter trädens ålder och redovisas i hektar.

Fruktslag

Körsbär
Plommon
Päron
Äpplen

Fruktslag

Körsbär
Plommon
Päron
Äpplen

Nyplanterat

,
,
,
,
15 – 24 år

,
,
,
,

1 – 4 år

5 – 9 år

,
,
,
,

,
,
,
,

25 – år

,
,
,
,

Skörd, kg

10 – 14 år

,
,
,
,

Användar-ID

6. ODLING AV KÖKSVÄXTER PÅ FRILAND

,

Areal använd för köksväxtodling på friland (ej omgångar)

Sådd/planterad areal: Om du har sått eller planterat flera omgångar på samma areal, redovisa då den sammanlagda sådda arealen för
alla omgångar för respektive växtslag.
Skördad areal: Här ska du också redovisa den sammanlagda skördade arealen av omgångar om du utnyttjar samma areal flera gånger,
obärgade arealer ska inte räknas med.

Växtslag

Blomkål
Broccoli
Dill
Gurka
Isbergssallat
Kålrot
Majs
Matlök
Morot
Palsternacka
Purjolök
Rödbeta
Spenat
Vitkål

Övriga köksväxter inklusive ört- och
kryddväxter (ange vilka)

Sådd/planterad areal
(alla omgångar),
hektar

Varav skördad
areal (alla
omgångar), hektar

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Antal
omgångar

Skörd, kg

Antal
omgångar

Skörd, kg

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Sådd planterad/areal
(alla
omgångar),
hektar

,
,
,
,
,
,

Varav skördad
areal (alla
omgångar), hektar

,
,
,
,
,
,

hektar

7. ODLING AV KÖKSVÄXTER I VÄXTHUS
Planteringsomgångarnas areal: Här summerar du arealen för respektive omgång för varje växtslag. Om du t.ex. odlar gurka på
1 000 m2 och hinner med 2 omgångar på den arealen så ska du redovisa 2 000 m2 som de olika planteringsomgångarnas totala areal.

Växtslag

Växthusareal
som använts
för odling av
växtslaget, m2

De olika
planteringsomgångarnas
totala
areal, m2

Antal
omgångar

Skörd
kg

Gurka

Kruksallat, alla slag

st

Annan sallat, friplanterad

st

Kryddväxter

st

Melon

kg

Tomat

kg

Övriga köksväxter (ange vilka)

Övriga köksväxter (ange vilka)

Växthusareal
som använts
för odling av
växtslaget, m2

Skörd, kg

De olika
planteringsomgångarnas
totala
areal, m2

Antal
omgångar

Användar-ID

8A. PRODUKTION AV PLANTSKOLEVÄXTER PÅ FRILAND (ej skogsplantor)
Vissa växter planteras om under tillväxtperioden. I sådana fall ska du redovisa den areal som kulturen haft vid sin största
utbredning. Under rubrikerna areal 2011 samt antal 2011 ska du redovisa de växter som nyplanterats under 2011, medan
du under rubrikerna total areal samt totalt antal ska redovisa den totala arealen samt det totala antalet växter.

På friland
Plantskoleväxter
(ej skogsplantor)

Nyplantering
Areal 2011, ha

Barrväxter
Varav ungplantor/häckplantor
Bärbuskar
Fruktträd
Varav fruktträd som är
omplanterade
Häck- och landskapsväxter
inklusive ungplantor
Jordgubbsplantor
Klängväxter
Lövfällande träd
varav ungträd
varav träd 2x omplanterade
varav träd 3x omplanterade
varav träd 4x omplanterade
Perenner
varav solitärperenner
Prydnadsbuskar
varav solitärbuskar
Rosor
Övriga plantskoleväxter

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Antal 2011

Totalt
Total areal, ha

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Totalt antal

8B. PRODUKTION AV PLANTSKOLEVÄXTER I CONTAINER (ej skogsplantor)
Vissa växter planteras om under tillväxtperioden. I sådana fall ska du redovisa den areal som kulturen haft vid sin största
utbredning. Under rubrikerna areal 2011 samt antal 2011 ska du redovisa de växter som nyplanterats under 2011, medan
du under rubrikerna total areal samt totalt antal ska redovisa den totala arealen samt det totala antalet växter.

I container
Plantskoleväxter
(ej skogsplantor)

Nyplantering
Areal 2011, m2

Totalt
Total areal, m2

Antal 2011

Barrväxter
Varav ungplantor/häckplantor
Bärbuskar
Fruktträd
Varav fruktträd som är
omplanterade
Häck- och landskapsväxter
inklusive ungplantor
Jordgubbsplantor
Klängväxter
Lövfällande träd
varav ungträd
varav träd 2x omplanterade
varav träd 3x omplanterade
varav träd 4x omplanterade
Perenner
varav solitärperenner
Prydnadsbuskar
varav solitärbuskar
Rosor
Övriga plantskoleväxter
Växthusareal använd för plantskoleväxter

m2

Totalt antal

Användar-ID

9. UTPLANTERINGSVÄXTER
Använd växthusareal för utplanteringsväxter

m2

Övrig använd areal för utplanteringsväxter

m2
Kvantitet, styck

Växtslag
Blomstertobak/tobak
Impatiens
Lobelia
Penséer
Petunia
Silverek
Tagetes

Övriga utplanteringsväxter (ange vilka)

10. STICKLINGAR OCH SMÅPLANTOR

11A. LÖKBLOMMOR I KRUKA

Redovisa produktion av sticklingar och småplantor för
försäljning eller som produceras för eget bruk.

Använd växthusareal för
lökblommor i kruka

Växtslag

Växthusareal, m2

Antal plantor, styck

Växtslag

Köksväxter

Amaryllis

Prydn.växter

Hyacinter

Övriga

Narcisser
Övriga lökblommor i kruka

m2

Kvantitet, styck

11B. KRUKVÄXTER EJ LÖKBLOMMOR
Använd växthusareal för krukväxter

Växtslag
Azalea
Begonia
Cyklamen
Hortensia
Impatiens (Nya Guinea)
Julstjärna
Krysantemum
Marguerit
Pelargon
Praktpetunia
Primula
Saintpaulia
Gröna växter
Övriga krukväxter ej lökblommor (ange vilka)

m2

Kvantitet, styck

Användar-ID

12A. SNITTBLOMMOR EJ LÖKBLOMMOR

14B. VÄXTHUS DEN 31/12 2011, BYGGNADSÅR

Använd växthusareal för snittblommor
ej lökblommor

m

Använd frilandsareal för snittblommor ej
lökblommor

m2

2

Växthus byggda

Växthus med
uppvärmning, m2

Växthus utan
uppvärmning, m2

1988 och tidigare
1989 - 1998

Växtslag

Kvantitet, styck
1999 - 2003

Alstroemeria

2004 - 2008

Krysantemum

2009 och senare

Rosor
Övriga snittblommor ej
lökblommor

15. FÖRETAGETS ENERGIANVÄNDNING I VÄXTHUS
FÖR UPPVÄRMNING, BELYSNING OCH DRIFT 2011

12B. LÖKBLOMMOR TILL SNITT

Förbrukning för transportändamål ska inte redovisas

Använd växthusareal för lökblommor
till snitt

m2

Använd frilandsareal för lökblommor
till snitt

m2

Eldningsolja nr 1 och motsvarande

m3

Eldningsolja, övriga kvaliteter

m3

Bark, flis, spån

m3

Ved

m3

Biogas

m3

Pellets och briketter

ton

Torv

ton

Recirkuleringssystem
för vatten/växtnäring

Halm

ton

Skuggväv/energiväv

Gasol

Kvantitet, styck

Växtslag
Narcisser
Tulpaner
Övriga lökblommor till snitt

13. VÄXTHUSINVENTARIER DEN 31/12 2011
Nej

Ja

Växthusyta, m2

14A. VÄXTHUS DEN 31/12 2011, MATERIAL
Typ av växthus

Växthus med
uppvärmning, m2

Växthus utan
uppvärmning, m2

kg

Naturgas

kWh

Fjärrvärme

kWh

Elenergi

kWh

Enkelglas
Annat enkelskiktat material

Annan energikälla (ange vilken)

Enkelglas i tak,
flerskiktat material
i väggar

Flerskiktat hårt
material
Flerskiktat mjukt
material
Annat material

Använd kvantitet

Ange enhet (t.ex. kWh)

16. ANTAL SYSSELSATTA I TRÄDGÅRDSODLING
UNDER 2011
Antal personer över 15 år som varit sysselsatta på företaget
under 2011. OBS! Företagaren ska räknas med.
Antal arbetstimmar
under 2011

Antal: företagare,
familjemedlemmar

Antal: övrig
arbetskraft

Högst 449 timmar per år
450-899 timmar per år
900-1349 timmar per år
1350-1799 timmar per år
Över 1800 timmar per år
Företagarens födelseår

17. AREAL FÖR EKOLOGISK ODLING AV
TRÄDGÅRDSVÄXTER
Bedrevs ekologisk odling av trädgårdsväxter 2011? Arealen
ska vara kontrollerad, omställd och godkänd av behörigt
kontrollorgan.
Ja

Nej

Areal för ekologisk odling
m2

i växthus
på friland

,

ha

Användar-ID

18. OM DU INTE BEDRIVER YRKESMÄSSIG TRÄDGÅRDSODLING 2011
Annan orsak, ange vilken
Är företaget permanent nedlagt?

Ja

Var det ett tillfälligt uppehåll i
trädgårdsodlingen 2011?

Ja

19. UPPGIFTER OM TRÄDGÅRDSFÖRETAGET (fyll i och ändra där fel finns)
Företagare/företagsnamn

Person-/organisationsnummer

Kontaktperson

Adress

Postnummer och postort

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

20. OM HELA FÖRETAGET HAR ÖVERLÅTITS ELLER UTARRENDERATS, ANGE TILL VEM
Markera med kryss i lämplig ruta hur överlämnandet har skett
Försäljning/arvskifte/gåva

Utarrenderad/återlämnat arrende

Annan orsak

Om företaget i sin helhet har överlåtits till en familjemedlem ska uppgifterna om den nya företagaren anges i fråga 19
Företagare/företagsnamn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och postort

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

21. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

YTTERLIGARE INFORMATION

