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Förord
Jordbruksstatistisk årsbok 2004 är den fyrtionde sedan starten 1965. Avsikten med Jordbruksstatistisk årsbok 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 av
Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån
(SCB). Annan statistik inom jordbruksområdet
produceras även av andra statliga myndigheter och av organisationer med anknytning
till jordbruk. Ansvarig för den livsmedelsstatistik som återges är nästan genomgående SCB.
År 2001 genomgick årsboken en genomgripande omarbetning. En utökning gjordes med
information om livsmedel, vilken tidigare ingått i ”När mat kommer på tal”, medan viss
statistik för lantbruket, i första hand statistik

om skogsbruket och viss statistik som utarbetats av olika branschorganisationer utgick. Vidare ändrades formatet till s.k. statsformat.
Redigeringen av innehållet ändrades också
genom att text och diagram/tabeller i varje kapitel separerades.
Boken har tagits fram inom SCB:s enhet för
Lantbruksstatistik med Daniel Persson som
huvudredaktör. För den tekniska framtagningen av boken svarar Jan Andersson, Charlotta Olsson och Lea Wedén. Ett flertal personer inom främst SCB och Jordbruksverket
har medverkat med underlag till boken. Till alla
dessa riktas härmed ett varmt tack.

Förfrågningar
Förfrågningar om årsbokens innehåll kan i första hand ställas till Daniel Persson, Gunnar
Larsson, Bodil Mortensson, Lars Persson, Rolf
Selander och Gunnel Wahlstedt vid SCB:s avdelning för Miljö- och regionalstatistik i Örebro. De träffas på telefon 019-17 60 00 (växel).
Postadressen är SCB, 701 89 Örebro.

The Table of Contents is translated into
English and so are the headings of all tables.
On page 21 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.
Inquiries for the content of the Yearbook
can be made to Daniel Persson, Gunnar
Larsson, Bodil Mortensson, Lars Persson, Rolf
Selander and Gunnel Wahlstedt at the Department of Environment and Regional Statistics
at Statistics Sweden in Örebro.
The postal address is SCB, 701 89 Örebro.
Telephone +46 19 17 60 00.

Information to English speaking readers
The Yearbook of Agricultural Statistics 2004 is
the fortieth volume since the beginning 1965.
From year 2001, the Yearbook of Agricultural
Statistics is substantially revised compared to
earlier editions. It has been extended with information on foodstuff while statistics on
forestry and some statistics on agriculture have
been removed. The book has also got a smaller
format.
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