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Antal slaktkroppar och slaktade kvantiteter av svin 1997–20021
Number of slaughtered animals and slaughtered quantities of pigs
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Imports and exports of agricultural products and food
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Figur 16A

Import och export av livsmedel och drycker 1993–2002, milj. kr
Imports and exports of foodstuffs and beverages
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Varugruppering enligt SITC
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Imports and exports of agricultural products and foodstuffs, collected data
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Figur 17A

Privat konsumtion av livsmedel och drycker enligt nationalräkenskaperna
i procent av värdet av hushållens totala konsumtion 1994–2002
Private consumption of food and beverages according to the National
Accounts, per cent of total consumption expenditures
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Figur 17B

Privat konsumtion av olika livsmedel och drycker 2002 enligt nationalräkenskaperna, fördelning i procent, preliminära uppgifter
Private final consumption of different foodstuffs and beverages according to
the National Accounts, percentages, provisional data
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Tabell 17.6

Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål 1995–2002 enligt nationalräkenskaperna (NR), löpande priser, milj. kr
Household final consumption expenditure by purpose according to the
National Accounts, current prices
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Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål 1995–2002 enligt nationalräkenskaperna (NR), fasta priser, index (1993=100)
Household final consumption expenditure by purpose according to the
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18. Livsmedelskvalitet
Ouality of food
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Figur 18A

Andel prov med förekomst av bekämpningsmedelsrester i färsk eller
frusen frukt och grönsaker, vegetabiliska konserver samt spannmål och
spannmålsprodukter 2001, procent
Percentage of samples with pesticide residues in fresh or frozen fruit and
vegetables, canned vegetables and cereals
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Figur 18B

Andel överskridanden av gränsvärdena för tillåtna bekämpningsmedelsrester
i färska frukter och grönsaker 1984–2001. Inhemska respektive importerade
produkter, procent
The frequency of exceeded limit values for residues of pesticides in fresh fruit
and vegetables. Domestic and imported products respectively, percentages

19. Priser på livsmedel
Prices on food
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Figur 19A

Konsumentprisindex 1980–2002 (1980=100)
Consumer Price Index
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Tabell 19.1

Konsumentpriser för vissa livsmedel. Årsmedelpriser, kr
Average yearly retail prices for selected foods
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Tabell 19.2

Konsumentprisindex (KPI), vissa livsmedelsvarugrupper enligt COICOP,
skuggindextal1 (1980=100)
Consumer Price Index , different groups of food products according to
COICOP, shadow index numbers
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Tabell 19.3

Prisindex inom livsmedelsområdet (1995=100)
Price index numbers in the food sector

20. Internationella uppgifter om livsmedel
International data on food
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Figur 20A

Indextal för hushållens individuella konsumtion per invånare i reala värden till
internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder 2000
(EU-15=100)
Indices of real value per head of individual consumption by households at
international prices for EU-countries and some other countries
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Figur 20B

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 2002 för EU-länderna samt
Norge och Island (1996=100)
Harmonized index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries and
Norway and Iceland
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för EU-länderna och vissa andra länder 2000, procent
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values for EU-countries and some other countries
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Mervärdeskattesatser inom EU den 1 maj 2002, procent
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Jordbruksstatistisk årsbok 2003

