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Sammanfattning
Officiell statistik är av stor vikt för att kunna följa tillstånd et globalt,
regionalt och lokalt, som und erlag för beslut och åtgärd er. I Sverige
har Jord bruksverket ansvar för d en statistik som rör
jord bruksom råd et. N ågra av d essa statistikund ersökningar utförs av
SCB. I följand e rapport red ovisas en översikt av d e prod ukter som
SCB tillhand ahar på uppd rag av Jord bruksverket eller and ra. En
genom gång har gjorts av vilka som använd er statistiken, till vad , i
vilken om fattning sam t förbättringsom råd en. Statistik över
nerlad d ningar av statistiska m ed d eland en och uppgifter i d atabaser
har inhäm tats. Dessutom har konsekvensanalyser gjorts av
effekterna av att göra strukturund ersökningen som en
urvalsund ersökning m ed 15 000 företag, sam t att ersätta gröd kod er
m ed gröd grupper eller att bara specificera åkerm ark i SAM. De
viktigaste slutsatserna är att:
Statistikanvändarnas behov av noggrannhet och upplösningsgrad
varierar beroende på vilken nivå användarna verkar på. Mer detaljerad
information efterfrågas ofta av t.ex. länsstyrelser, kommuner och
forskargrupper vid institut och lärosäten.
Det statistikunderlag som produceras i vissa undersökningar är viktiga
indata i andra SCB-undersökningar, för internationell rapportering och
för modellering i forskningssammanhang. Om undersökningarna
förändras/dras in kommer det att få långtgående konsekvenser för dessa
användare.
Antalet nerladdningar från internet av statistiska meddelanden är relativt
låg, liksom antalet besök i databaser. Särskilt slående är det svala
intresset för Jordbruksekonomiska undersökningen. Formerna för
publicering bör ses över för att öka läsbarhet och tillgänglighet.
Att göra strukturundersökningen som en urvalsundersökning och att ta
bort grödkoderna från SAM skulle påverka urvalen för de flesta
statistiska undersökningar som SCB:s lantbruksenhet handhar.
Uppgiftslämnarbördan för de företag som utses att ingå i
undersökningarna skulle öka. Ett borttagande av grödkoderna skulle
dessutom innebära att kraven i skördeförordningen inte kan uppfyllas.
Förkortningar som används i rapporten
EEA = Econom ic Accounts for Agriculture, FADN = Farm Accountancy
Data N etw ork, JEU = Jord bruksekonom iska und ersökningen, JTI =
Jord brukstekniska institutet, LRF = Lantbrukarnas Riksförbund , N UTS 1 =
EU:s regionala indelning, avser 3 riksom råd en, NUTS 2 = EU:s regionala
ind elning, avser 8 om råden, SAM = sam ord nad ansökan av jord bruksstöd ,
SCB = Statistiska Centralbyrån, SLU = Sveriges Lantbruksuniversitet, SM =
Statistiskt m ed d eland e
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Inledning
Statistik spelar en viktig roll för att kunna följa en nations ”status”
och utveckling. Regeringen har utsett Jord bruksverket att vara
ansvarig för d en officiella statistiken inom jord bruksom råd et. Detta
innebär att Jord bruksverket ska se till att statistiken är objektiv,
d okum enterad och kvalitetsd eklarerad . Statistiken ska vara offentlig
och finnas tillgänglig i elektronisk form . Ett antal statistiska
m ed d eland en pu bliceras m er eller m ind re regelbund et för d e olika
statistikprod ukterna på jord bruksom råd et. Dessutom har Sverige
rap porteringsskyld ighet och levererar årligen, m ånatligen eller
interm ittent statistik till EU:s statistikm ynd ighet Eurostat sam t
FADN -kom m ittén DG-Agri. Innehåll sam t rapporteringsfrekvens för
jord bruksstatistiken regleras i flertalet fall av EU -d irektiv, EUförord ningar eller gentlem en’s agreem ents.
Det är nöd vänd igt att ha känned om om använd arnas behov för
att säkerställa att d en statistik som redovisas är relevant och
använd bar. Förutom statistikens innehåll, t.ex. vilka uppgifter som
red ovisas, är upplösningsgrad en på nationell, regional och lokal nivå
av vikt. För d et senare änd am ålet har und ersökningarnas storlek
betyd else, eftersom ett tillräckligt stort und erlag på d en lägsta
upplösningsnivån är nöd vänd ig för att få ett statistiskt säkert
resultat.
Vid are använd s en d el av d en statistik som prod uceras för att
fram ställa annan statistik. Som exem pel kan näm nas norm skörd arna,
som även ingår som ind ata till växtnäringsbalanser och i m od eller
som använd s för m iljöövervakning inom forskningen på institut och
universitet.
På uppd rag av Jord bruksverket har SCB sam m anställt d enna
rapport över statistikanvänd ningen inom jord bruksom råd et.
Rapporten om fattar uppgifter om vilka som använd er statistiken och
till vad för nästintill sam tliga statistikprod ukter på jor d bruksom råd et
som hanteras av SCB:s lantbrukenhet. Dessutom ingår
konsekvensanalyser av effekterna för skörd eund ersökningarna,
Jord bruksekonom iska und ersökningen (JEU) och und ersökningarna
om göd selm ed el (GU) och od lingsåtgärd er (OÅ) om (i)
strukturund ersökningen år 2013 görs som en urvalsund ersökning
m ed runt 15 000 företag istället för som en totalund ersökning, sam t
om (ii) gröd kod erna från SAM inte längre finns tillgängliga och
istället ersätts m ed kod er för typ av gröd a eller enbart m ed
specifikation för åkerm ark.
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Metod
Uppgifter om statistikens kvalitet, använd are och använd ning har
häm tats från ”Beskrivning av statistiken”, som red ovisas för varje
statistikprod ukt enligt förord ningen om d en officiella statistiken
(2001:100), och som finns publicerad bl.a. på SCB:s hem sid a.
Dessutom har respektive prod uktansvarig på SCB:s lantbruksenhet
inkom m it m ed kom pletterand e synpunkter.
Uppgifter om vilka uppgifter som är m est eftersökta via
internet har häm tats från SCB:s w ebbrapporteringsverktyg Vizzit.
Antal nerlad d ningar av pd f-versionen av statistiska m ed d eland en,
uppd elat på prod ukt, har erhållits, sam t fördelningen av
nerlad d ningar und er ett kalend erår från d et d atum d å d et statistiska
m ed d eland et publiceras, eller period en 30 juni 2011-19 ju ni 2012.
Besök från IP-ad resser tillhörand e SCB har filtrerats bort.
Inform ation om antalet besök i Sveriges statistiska d atabaser har
också inhäm tats, uppd elat per prod ukt inom jord bruksom råd et.
Konsekvensanalyserna har genom förts av respektive
prod uktansvarig på SCB:s lantbruksenhet i sam råd m ed ansvariga
för d e und ersökningar som använd er und erlaget i ett senare led .

Resultat och diskussion
Kartläggning – vilka använder statistiken och vad letar
de efter?
Den statistik som red ovisas av SCB har m ånga m ottagare på fler a
sam hällsnivåer, från högsta beslutand e organ, såsom d epartem enten,
till enskild a privatpersoner. Syftet m ed inform ationsbehovet är
förstås högst varierande. Det kan t.ex. röra sig om und erlag för
jord brukspolitiska beslut inom m iljöom råd et, fastställand e av
stöd nivåer i olika produktionsom råd en, utvärd eringar av
prestationer vad gäller begränsad klim at- och m iljöpåverkan på
nationell och regional nivå, internationell rapportering, ind ata i
m od ellberäkningar som senare använd s i forskning och utbild ning,
planering av förnöd enhetsinköp och lagringsm öjligheter sam t beslu t
om ekonom isk ersättning vid m arkintrång.
Liksom använd ningsom råd ena varierar, varierar även behovet
av på vilken nivå statistiken finns tillgänglig. I vissa fall efterfrågas
statistik på regional eller lokal nivå, fram för allt från länsstyrelser,
kom m uner och forskargrupper vid institut och lärosäten. Det är inte
alltid säkert att såd an statistik kan erbjud as beroend e på att för litet
urval av svarand e finns.

6

Statistiska centralbyrån

Kartläggning av användarbehov

Ofta räcker d en precision/ kvalitet som statistiken red ovisar, m en i
synnerhet för skörd och höstsåd d a arealer önskas högre
upplösningsgrad eller tid igarelagd publicering.
I Tabell 1 red ovisas d e jord bruksrelaterad e prod ukter som
SCB:s lantbruksenhet fram ställer statistik för. Prod ukter som and ra
m ynd igheter än Jord bruksverket är statistikansvariga för, har
m arkerats m ed färg.
Förutom d e använd are som red ovisas i Tabell 1, efterfrågas
statistiken i varierand e om fattning av internationella organ, såsom
Eurostat och OECD. I vissa fall styrs uppgiftsläm nand et och
innehållet av internationella författningar (gäller bland annat
skörd estatistik och växtnäringsbalanser), med an d et i and ra fall rör
sig om specialkörningar och/ eller d irekta förfrågningar om
uppgifter, t.ex. från internationella forskningsinstitut. Vid
internationella jäm förelser av skörd estatistik för ekologisk od ling bör
m an d ock beakta att i Sverige om fattar skördestatistiken all ekologisk
od ling som får stöd , m ed särred ovisning av certifierad och om ställd
ekologisk skörd , m ed an d et m ed ekologisk skörd utom land s enbart
avses såd an od ling som är certifierad och om ställd .
Regionala organ, t.ex. länsstyrelser och kom m uner, lantbrukets
egna organisationer sam t forskargrupper på institut och lärosäten,
efterfrågar ofta statistik m ed lägre upplösningsgrad än vad d en
officiella statistiken, p ublicerad i SM, red ovisar. I vissa fall kan
regional/ lokal statistik tas fram genom specialkörningar och
m ikrod atabearbetning/ d atabearbetning, m ed an d et i and ra fall inte
är m öjligt på grund av för litet urval.
Statistikanvänd arna frågar ofta inte efter noggrannhet, utan
litar på att d e uppgifter som SCB publicerar är statistiskt säkra.
Därem ot ställer Eurostat krav på statistikens prod uktion. Enlig d en
nya skörd eförord ningen m åste uppgifterna om jord bruksgrödor från
åkerm ark uppfylla följand e precisionskrav: variationskoefficienten
för d e slutliga uppgifter som ska läm nas senast d en 30 septem ber
året efter referensåret får inte på nationell nivå överstiga 3 % för d en
od lad e arealen av följand e gröd grupper: spannm ål, trind säd ,
rotfrukter, ind ustrigröd or (raps, rybs och oljelin) och
grönfod ergröd or.

Statistiska centralbyrån

7

Kartläggning av användarbehov

Tabell 1: Använd are av statistiken sam t använd ningsom råd e, förd elat p å p rod u kt. Prod u kter som and ra m ynd igheter är ansvariga för har m arkerats m ed
färg (blå = SCB genom anslag). Förkortningar: EEA = Econom ic Accou nts for Agricu ltu re, JTI = Jord bru kstekniska Institu tet, LRF = Lantbru karnas
Riksförbu nd , N UTS1 och N UTS2 = regional ind elning enligt EU; 3 resp ektive 8 om råd en, SLU = Sveriges Lantbru ksu niversitet.

Produkt

Användare

Användningsområde

Jordbruksstatistisk Nationell och
årsbok
internationell statistik
inom jordbruksområdet,
information hämtas från
flertalet produkter nedan
och används sedan, i
vissa fall i bearbetad
version.

Myndigheter

Se nedan. Jordbruksstatistisk årsbok sammanfattar
många av de statistiska meddelanden som utges av
SCB inom jordbruks- och miljöområdet.

Lärosäten

Forskning och undervisning

Övriga användare

T.ex. massmedia och allmänhet med intresse för
jordbrukets utveckling och inriktning inom ett brett
område.

JEU (ref. JO0202)

EU-kommissionen (DG
Agri)

Årlig redovisning till FADN-systemet

Jordbruksverket

Underlag för jordbrukspolitiska bedömningar,
kalkyler och utredningar

Livsmedelsekonomiska
institutet

Underlag för jordbrukspolitiska bedömningar,
kalkyler och utredningar

Länsstyrelserna

För planering och kalkylering

SLU

För forskning och analyser

Departementen (ffa
Landsbygdsdep.)

Utformning av jordbrukspolitik, t.ex. planering av
nationella stöd, satsningar på bioenergi,
bedömning av behov av ersättning till lantbrukare
vid skördeskador av naturkatastrofer etc.

Ibland behov av lägre
upplösningsgrad än vad
som i dagsläget erbjuds.

Jordbruksverket

Indata ekonomiska kalkyler (EEA), internationell
rapportering, försörjningsbalansberäkningar,
beredskapsplanering, underlag för
jordbrukspolitiska åtgärder (t.ex. stödnivåer),
marknadsbedömningar, kalkyler, prognoser,
utredningar, indata till Sveriges klimatrapportering

Ibland behov lägre
upplösningsgrad än vad
som i dagsläget erbjuds

Skörd av
spannmål,
trindsäd,
oljeväxter
(ref. JO0601);
Skörd av vall (ref.
JO0606);
Skörd av potatis
(ref. JO0603)
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Innehåll

Bokföringsundersökning;
intäkter och kostnader
fördelat på produkter och
stöd,
avskrivningskostnader,
arrenden m.m. Riket och
län, produktgrupper m.m.

Årsvisa redogörelser för
avkastningen per hektar
och totalt av respektive
gröda. Preliminär och
slutgiltig statistik, med
högre detaljeringsgrad i
den slutliga statistiken
(Riket,
produktionsområden, län)
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Naturvårdsverket

Basfakta i rapporter m.m. om miljötillståndet på
nationell nivå

Länsstyrelser,
kommuner

Hantering av ärenden i samband med stödåtgärder,
värdering av åkermark, beredskapsplanering,
rådgivning

Lägre regional nivå, t.ex.
skördeområde,
kommunnivå

SCB

Rapportering till Eurostat (NUTS 1 och NUTS 2),
underlag för nationalräkenskaper, materialflödesstatistik, normskördeberäkningar samt
kväve- och fosforbalanser (resultat används senare
av myndigheter, SLU, ISPAR, LRF m.fl.)

Produktion av skörderester
för användning i
växtnäringsbalanser och i
materialflödesstatistiken

SLU,
naturbruksgymnasium,
forskningsinstitut (t.ex.
JTI)

Undervisning, rådgivning, forskning,
försöksplanering och utvärdering av
försöksresultat, underlag för kalkyler m.m.

Andra indelningar, t.ex. typ
av företag, storleksnivå,
användningsområden för
skörden (ex. energi),
tidpunkter för växtodlingsåtgärder (sådd, skörd),
bärgningsmetoder för
slåttervall

Övriga lärosäten

Forskning, bakgrundsinformation m.m.

Lägre regional nivå, t.ex.
kommunnivå, antal
återväxter av slåttervall –
regionalt, långa tidsserier
med skörderesultat på
skördeområdesnivå

Företag för handel och
vidareförädling

Export/importplanering, planering av mottagning
och lagring, marknadsbevakning

Statistik på sortnivå

Rådgivningsorganisationer, Hushållningssällskapen, Lantmännen

Rådgivning, underlag till kalkyler, information till
lantbrukare om olika grödors skördeutveckling

Mer komplett statistik på
regional nivå för fler grödor

Lantbruksföretag

Jämförelse av gårdens avkastningsnivåer med årets
hektarskördar och med normskördar, indata i
bidragskalkyler för olika grödor
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Höstsådda arealer
(ref. JO0110)

Normskördar (ref.
JO0602)
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Höstsådd areal uppdelat
på gröda. Riket,
produktionsområdesvis,
länsvis

Visar förväntad skörd
under ”normala”
väderbetingelser,
uppdelat på
skördeområden, län,
produktionsområden och
riket

Övrig användning

Allmän information som den officiella statistiken
täcker in. Till massmedia, allmänhet, lantbrukets
egna organisationer

Jordbruksverket

Marknadsbevakning, prognoser, uppföljning på
miljöområdet, beredskapsplanering, underlag för
jordbrukspolitiska bedömningar

Länsstyrelser,
kommuner

Utvärdering av bestämmelserna om vintergrön
mark

SCB

Rapportering till Eurostat

SLU,
naturbruksgymnasium

Rådgivning, forskning, försök, undervisning,
underlag för kalkyler m.m.

Företag för handel och
vidareförädling

Planering av åtgång av utsäde och gödselmedel
kommande vår

Övrig användning

Allmän information som den officiella statistiken
ska täcka in. Användare är t.ex. massmedia och
allmänhet

Jordbruksverket

Indata i ekonomiska kalkyler, underlag för
jordbrukspolitiska bedömningar, bestämning av
områdesindelning för stödnivåer

Lägre regional nivå än
officiell statistik, högre
säkerhet, brutna tidsserier
för vall problem

Länsstyrelser,
kommuner

Hantering av ärenden i samband med stödåtgärder,
värdering av åkermark, beredskapsplanering,
rådgivning

Statistik på låg regional
nivå, bättre säkerhet på
skördeområdesnivå

SCB

Granskning av aktuella årets hektarskördar, vid
jämförelse med skördeutfall till text i SM och
pressmeddelanden

SLU,
naturbruksgymnasium,
JTI, Agriwise

Undervisning, rådgivning, forskning, försöksplanering, förädling, underlag för kalkyler, m.m.
Inom miljöområdet: växtnäringsbalansberäkningar,
beräkningar av risk för näringsläckage till
vattendrag. Specialbearbetning på PO18-nivå
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Önskar informationen
tidigare

Normskördar för vall,
ettåriga grönfoder-grödor,
betesmark, bättre underlag
på skördeområdes-nivå,
högre säkerhet regionalt
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Ekologisk skörd
spannmål, potatis
(ref. JO0608);
Ekologisk skörd
av slåttervall
(ingår i samma
SM som ovan)

Statistiska centralbyrån

Redovisar total- och
hektarskördar grödvis,
uppdelat på ekologisk
och konventionell
produktion. Riket,
produktionsområden och
län.

Företag för handel och
vidareförädling

Export/importplanering, planering av mottagning
och lagring, marknadsbevakning

Övrig användning

Allmän information som den officiella statistiken
täcker in. Användare är t.ex. massmedia, allmänhet
och jordbrukets egna organisationer. Dessutom
används statistiken av privatpersoner och företag
som bygger och driver markanläggningar vid
intrångsärenden, för bestämning om ersättning
samt vid försäljning av jordbruksfastigheter

Departementen (ffa
Landsbygdsdep.)

Utformning av jordbrukspolitik och miljömål, t.ex.
stödåtgärder, stödnivåer, särskilda satsningar på
ekologiskt jordbruk

Jordbruksverket

Indata i ekonomiska kalkyler, underlag för
framtida jordbrukspolitiska bedömningar, underlag
för utvärdering av effekterna av olika stödformer,
utvärdering av skillnaderna mellan olika
odlingssystem

Naturvårdsverket

Underlag i rapporter som belyser hållbarhet i
dagens produktionsmetoder inom jordbruket

Länsstyrelser,
kommuner

Planering av åtgärder, handläggning av stöd,
värdering av åkermark, ersättning för viltskador,
information och rådgivning

SCB

Indata som beräkningsunderlag vid framtagning av
statistik om odlingsåtgärder

SLU,
naturbruksgymnasium,
Agriwise

Undervisning, rådgivning, forskning, underlag för
kalkyler

Långa tidsserier, god
säkerhet på låg regional
nivå, gårdsstorlek och PO8.

Rådgivningsorganisationer, Hushållningssällskapen, Ekologiska
lantbrukarna m.fl.

Rådgivning, underlag till kalkyler, information till
lantbrukare om den ekologiska produktionens
marknadsutveckling

Mer komplett statistik på
regional nivå för fler grödor
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Jämförbara tidsserier för
grödor även om grödkoder
och regler för t.ex. ekoproduktion ändras

Statistik på låg regional
nivå
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Gödselmedelsundersökningen
(GU) (ref.
MI1001)

Odlingsåtgärder
(ref. MI1001)
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Användning av mineralrespektive stallgödsel,
djurslag, gödseltyp,
gödselgiva, spridningstidpunkt m.m. Riket, län,
produktionsområden

Odlingsåtgärder i
samband med odling av
slåttervall, höstspannmål,
vårkorn, havre samt
träda, anskaffning av
stallgödsel

Företag för handel och
vidareförädling

Avstämning av branschens egen statistik

Lantbruksföretag

Jämförelse av gårdens avkastningsnivåer med årets
hektarskördar för ekologisk och konventionell
odling, indata i bidragskalkyler för olika grödor

Övrig användning

Allmän information som den officiella statistiken
täcker in. Användare är t.ex. massmedia, allmänhet
och jordbrukets egna organisationer. Även
internationella forskningsinstitut och
organisationer, som dock jämför statistiken med
certifierad ekologisk produktion, som särredovisas
i SM

Statistik på så låg nivå som
möjligt, gärna även för nya
grödor, t.ex. åkerbönor och
majs

Miljö- och landsbygdsdepartementen

Beslutsunderlag, internationell rapportering

Lägre regional nivå, t.ex.
data för produktionsområden, län för enskilda
grödor

Jordbruksverket,
Naturvårdsverket

Miljömålsuppföljning, beslutsunderlag, planering
av rådgivningsinsatser och stödåtgärder

Länsstyrelser, Vattenmyndigheterna, regioner

Regional uppföljning och rådgivning

SCB

Internationell rapportering till Eurostat, OECD,
underlag för Sveriges klimatrapportering vid
beräkning av växthusgaser

SLU, andra lärosäten,
JTI

Undervisning, forskning, underlag för
miljöövervakning, modellering och
klimatrapportering, t.ex. Läckageberäkningar för
kväve och fosfor från svensk åkermark

LRF,
miljöorganisationer,
allmänheten

Lobbying, bedömning av trender och utveckling
inom lantbrukets gödselmedelsanvändning, analys
av konkurrenskraft

Statistiska centralbyrån

Snabb (=tidig) information
om skördade kvantiteter
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Försäljning av
mineralgödsel
(ref. MI1002)

Försäljning av
kalk (ref.
MI1003)

Kväve- och
fosforbalanser
(ref. MI1004)

Statistiska centralbyrån

Totalundersökning;
försäljning av
mineralgödselmedel till
jord- och trädgårdsbruk.
Produkt, mängd,
näringsinnehåll av N, P,
K, S, Cd-halt. Riket och
län.

Mängd försåld
handelsvara CaO och Mg
inom jordbruk, trädgård,
skog och sjöar; Riket,
län, länsgrupper, sektorer,
produktgrupper.

Tillförsel och bortförsel
av N, P till
jordbruksmark.
Särredovisning av gårdar
med olika djurtäthet,
vissa grödgrupper. Riket,
produktionsområden,
avrinningsregioner.

Jordbruksverket,
Naturvårdsverket

Regional utveckling av mineralgödselanvändning,
följa upp riksdagsbeslut om reducerad N- och Cdtillförsel till åkermark

Kemikalieinspektionen

Miljömålsuppföljning avseende Cd

Länsstyrelser, regionala
organ

Rådgivning, uppföljning

SCB

Internationell rapportering till Eurostat, OECD,
underlag för Sveriges klimatrapportering vid
beräkning av utsläpp av växthusgaser

SLU, naturbruksgymnasium m.fl.

Undervisning, forskning

Övrig användning

Information till t.ex. massmedia, allmänhet, miljöoch jordbruks organisationer

Jordbruksverket

Följa kalkanvändningen inom jordbruket

Naturvårdsverket

Följa sjökalkningens effekter

Länsstyrelse och andra
regionala organ

Följa kalkanvändningen regionalt

SLU

Underlag för Sveriges klimatrapportering vid
beräkning av utsläpp av växthusgaser

Branschorganisationer,
marknadsaktörer

Följa kalkanvändningens utveckling

Jordbruksverket,
Naturvårdsverket

Miljömålsuppföljning, beslutsunderlag, planering
av rådgivningsinsatser och stödåtgärder

SCB

Underlag för Sveriges klimatrapportering vid
beräkning av utsläpp av växthusgaser

Länsstyrelser,
Vattenmyndigheterna,
andra regionala organ

Regional uppföljning och rådgivning

SLU, JTI m.fl.

Utbildning och forskning
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LRF,
miljöorganisationer,
allmänheten
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I Tabell 2 sam t Bilaga 1 red ovisas antalet nerlad d ningar av SCB:s
statistiska m ed d eland en, sam t förd elning över året.

Antalet nerlad d ningar av pd f-versioner av statistiska m ed d eland en
är förvånansvärt lågt. Särskilt för relativt arbetsintensiva prod ukter,
såsom Jord bruksekonom iska und ersökningen, m ed enbart 138
nerlad d ningar för d en slutliga statistiken. De ”populäraste”
prod ukterna tycks vara d e som rör skörd , såväl ekologisk
skörd estatistik som norm skörd ar. Värt att notera är också att
prelim inär statistik för Jord bruksekonom iska und ersökningen och
potatis har få besök.
Tabell 2: Antalet nerlad d ningar av statistiska m ed d eland en som p d f från SCB:s
hem sid a u nd er angiven p eriod , m otsvarand e ett kalend erår från p u blicerings 1)
d atu m , typ av statistik (p relim inär eller slu tlig) sam t förd elning av antalet
nerlad d ningar över p eriod en. Interna besökare från SCB har filtrerats bort.

Produkt

Statistiktyp

Publikationsdatum1)

Antal
besök

Fördelning

Jordbruksstatistisk
årsbok 20112)

Slutlig

2011-06-30

795

Relativt jämn under
året

Jordbruksekonomiska
undersökningen
2009

Preliminär

2010-12-15

63

Nästan alla dec-feb

Slutlig

2011-02-18

138

Relativt jämn, färre
feb, jul

Normskördar 2011

Slutlig

2011-06-10

178

Topp jul-sep, jan-maj,
men relativt jämn

Skörd av potatis
2010

Preliminär

2010-12-09

69

Lägre i semestertid,
annars jämn

Skörd av spannmål,
trindsäd, oljeväxter
2010

Preliminär

2010-11-15

193

Lägre nov, apr, annars
jämn

Skörd av spannmål,
trindsäd, oljeväxter,
potatis 2010

Slutlig

2011-05-17

177

Jämn, men låg i maj,
okt

Skörd för ekologisk
och konventionell
odling 2010

Slutlig

2011-06-30

220

Relativt jämn, med
topp okt-nov, apr

Skördeprognos för
spannmål och
oljeväxter

Slutlig

2011-08-18

71

Framför allt under
hösten

1) För produkter publicerade 30 juni 2011 är slutdatum för besöksstatistiken 19 juni 2012.
2) Avser nerladdningar av publikationen i sin helhet. Det är även möjligt att ladda ner enskilda
kapitel och avsnitt.

Det är m öjligt att nerlad d ningsfrekvensen och intresset för statistiken
skulle öka om form en för publicering änd rad es. Då all pu blicering
Statistiska centralbyrån
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id ag sker elektroniskt skulle färg och grafisk d esign i större
utsträckning kunna använd as för att förbättra läsbarheten på d e
statistiska m ed d eland ena. Prelim inär statistik skulle kunna
publiceras enbart som pressm ed d elan d en i vissa fall (gäller ej
skörd eund ersökningarna) och/ eller som m er populariserat skrivna
artiklar, t.ex. i d et artikelform at som SCB nyligen börjat använd a på
sin externa w ebbplats.
Ytterligare åtgärd er för att öka använd ningen av d en statistik
som SCB prod ucerar skulle vara att göra prod ukterna m er synliga.
För d en som inte så ofta är inne på SCB:s hem sid a är d et svårt att
hitta d en statistik som eftersöks. T.ex. ligger flera av
lantbruksenhetens prod ukter sorterad e und er äm net ”m iljö” (t.ex.
göd selm ed el, od lingsåtgärd er, växtnäringsbalanser, försäljning av
göd selm ed el och kalk, växtskyd d sstatistik), vilket för d en
lantbruksintresserad e kan kännas ologiskt. SCB bör m ed kritiska
ögon se på sin egen w ebbplats och d är id entifiera
förbättringsåtgärd er.
N är d et gäller antalet nerlad d ningar från Sveriges statistiska
d atabaser av d e prod ukter som sorterar und er jord bruksom råd et
(benäm ns JO i statistiska m ed d eland en) är intresset varierand e
(Bilaga 2). Mest efterfrågad är inform ation om H usd jur efter
kom m un och d jurslag (1 291 nerlad d ningar), Åkerarealens
använd ning efter komm un och gröd a (1 177 nerlad d ningar), H usd jur
efter län/ riket och d jurslag (973 nerlad d ningar), Skörd ar efter
län/ riket och gröd a (828 nerlad d ningar) och Jord bruksföretag efter
kom m un och storleksklass (724 nerlad d ningar). Den statistik som är
m inst efterfrågad är Kontantöverskott i jord - och skogsbruk (JEU)
efter typgrupp/ storleksklass och d elkom ponenter (2 nerlad d ningar),
Arbetsförbrukning i AWU-term er (JEU) efter typgrupp/ storleksklass
och personalkategori (3 nerlad d ningar), Direktstöd till jord bruket
(JEU) efter typgrupp/ storleksklass (10 nerlad d ningar). Investeringar
i jord - och skogsbruk (JEU) efter typgrupp/ storleksklass och
investeringsposter (10 nerlad d ningar), Skördeavkastning (JEU) efter
typgrupp/ storleksklass och gröd a (10 nerlad d ningar). Även här
sticker Jord bruksekonom iska und ersökningen ut m ed väld igt få
besök på alla poster. Det är m öjligt att en åtgärd skulle vara att änd ra
rubriksättningen till såd ana rubriker som id ag anv änd s flitigare.
T.ex. skulle ”kontantöverskott” kunna ersättas m ed netto eller
nettoresultat, ”arbetsförbrukning” m ed arbetskraft eller arbetsinsats
o.s.v.

Konsekvenser av att utföra strukturundersökningen
som en urvalsundersökning med 15 000 företag
Strukturund ersökningen använd s främ st för urvalsd ragning till två
av d e största und ersökningarna på jord bruks- och m iljöom råd et:
Jord bruksekonom iska und ersökningen (JEU) och
Göd selm ed elsu nd ersökningen (GU). Eftersom
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växtnäringsbalanserna sed an beräknas på up pgifter från GU,
kom m er en änd ring av m etod iken för strukturund ersökningen även
att påverka d enna und ersökning. I senare led får en änd ring även
effekt för forskningen, d är resultat från GU fungerar som ind ata i
m od ellberäkningar.
N är d et gäller JEU d ras urvalet m ed EU-typologi och bör d ras
på årgångar när strukturund ersökningen görs. Det skulle vara
m öjligt att d ra urvalet från ett register d är alla företag finns m ed m en
d är uppgifter om typologi m .m . kan ha olika aktualitet. Dock kan d et
d å bli svårare att välja just d e typer av företag m an är intresserad av
p.g.a. att föränd ringar över tid kan ha skett. Denna effekt finns red an
id ag i viss utsträckning, d å strukturund ersökningen görs
interm ittent. Man får dock räkna m ed att effekten ökar m ed en
urvalsbaserad ansats.
Ungefär hälften av d e företag som ingår i
strukturund ersökningen tillhör JEU-populationen.
Urvalsram en kom m er att begränsas kraftigt om
strukturund ersökningen enbart innehåller 15 000 företag. Eftersom
urvalsplanen om fattar en m ängd olika urvalsgrupper enligt
typologin kan d et bli svårt att dra tillräckligt antal för statistiskt
säkra resultat för sam tliga grupper. I kom bination m ed att d et red an
nu har blivit svårare att rekrytera nya jord bruks- och
träd gård sföretag till und ersökningen är risken stor att problem en
förvärras om strukturund ersökningen begränsas. Det är d essutom
viktigt att ha i m innet att strukturund ersökningen även utgör en
grund för rapporteringen till Farm Accountancy Data N etw ork
(FADN ). Antalet variabler som sam las in i JEU är stort, närm are
3 000, och använd s tillsam m ans m ed ett antal registervariabler som
und erlag för att beräkna d e uppgifter som ska red ovisas till FADN .
Sverige har åtagit sig att leverera uppgifter för 1 025 företag enligt en
urvalsplan som bestäm ts av EU. Urvalet består av en panel av
företag. Sam m a företag kan d elta i uppem ot 20 år i und ersökningen.
N är d et gäller göd selmed elsund ersökningen görs urvalet från
en population m ed företag m ed m er än 400.0 stand ard arbetstim m ar
(enligt typklassificeringen för lantbruket) och m inst 5.0 ha od ling på
åkerm ark eller stor d jurhållning. Om d et m inskad e urvalet i
strukturund ersökningen påverkar d en population som
göd selm ed elsund ersökningen baseras på, får d et negat iva effekter på
göd selm ed elsund ersökningen. Detta gäller i synnerhet om
variablerna driftsinriktning och standardarbetstimmar, som använd s i
urval och uppräkning, inte finns up pd aterad e för respektive gård i
lantbruksregistret, eftersom and elen över -/ und erteckning påverkas
och precisionen i skattningarna blir säm re.
Strukturund ersökningen använd s även av mark- och
grödoinventeringen som utförs av SLU på uppd rag av
N aturvård sverket. N är m ark- och växtanalyserna är klara vill SLU ha
Statistiska centralbyrån
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in uppgifter om typologikod erna för d e jord bruksföretag d är prover
i inventeringen har tagits. Inform ationen använd s sed an vid analys
av resultaten som en förklarand e variabel.

Konsekvenser av att ta bort grödkoderna från SAM
Gröd kod er använd s inte bara av SCB vid utarbetand e av statistik.
And ra använd are är t.ex. SLU och N aturvårdsverket, i d en m ark- och
gröd inventering som ingår i m iljöövervakningen. För urval av
provpunkter använd s blockgränser sam t inform ation om gröd kod er
för varje block och skifte. Eftersom enbart höstvete, vårkorn och
havre provtas, behöver enbart d e lantbrukare som od lar d essa
grödor kontaktas. Utan inform ation om grödor skulle alla
lantbrukare i provpunktsurvalet behöva ringas för förfrågan om
vilken gröd a som od las vid aktuell provpunkt.
Uppgiftsläm narbörd an skulle öka, och d e ad m inistrativa
kostnad erna för und ersökningen stiga.
Forskare efterfrågar ibland arealer på gröd kod snivå för gröd or
som inte särred ovisas i statistiken om jord bruksm arkens
använd ning. Det har t.ex. gällt areal m ed m ajs, bland säd , ärter ,
åkerbönor m .m .
Uppgifter om arealer av ekologiskt odlade gröd or på
grödkod snivå efterfrågas ofta separat. I d e sam m anhangen är d et
viktigt att inform era om d e olika d efinitioner som finns av ekologisk
od ling (m ark m ed stöd för ekologisk od ling, certifier ad ekologisk
od ling enligt EU-förord ningen eller enligt KRAV, biod ynam iskt etc.)
så att använd aren får de uppgifter som eftersöks.
Ungefär vart fem te år publicerar SCB ett statistiskt meddelande
m ed bl.a. gröd arealer förd elad e på land ets fem vattend istrikt och 119
huvud avrinningsom råd en. Und erlaget för d etta utgörs av
blockkartan m ed inform ation om gröd kod er på blocknivå.
De år som und ersökningen om använd ningen av
bekämpningsmedel i jordbruket genom förs, senast 2010, behövs
gröd arealer för att göra urvalet av gård ar, för att förtrycka
gröd inform ation och för beräkning av använd ningen per hektar i
olika gröd or och regioner. Enligt gälland e EU-förord ning ska
använd ningen av växtskyd d sm ed el i jord bruket sam las in vart fem te
år.
SCB använd er d e prelim inära gröd kod erna på företagsnivå
enligt SAM-blanketten för d et aktuella referensåret som statistiken
avser när urvalen till skörd eund ersökningarna och und ersökningen
om od lingsåtgärd er ska d ras.
Om gröd arealer sam las in från ett urval av gård ar kom m er alla
lantbruksund ersökningar att göra sina urval från d essa gård ar. Det
gäller t.ex. skörd eund ersökningen, JEU,
göd selm ed elsund ersökningen och und ersökningen om
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od lingsåtgärd er. För de gård ar som väljs ut blir
uppgiftsläm narbörd an stor, vilket kan innebära ökat bort fall.
Dessutom blir urvalen för alla d essa und ersökningar m ind re
effektiva, eftersom bara en d elm ängd av d en egentliga urvalsram en
kan använd as.
Vid beräkningar av totalskörd ar blir resultaten m er osäkra om
arealuppgifterna baseras på ett urval av gårdar. Und erlaget för att
arealväga norm skörd ar försäm ras. Från olika håll, bland annat från
SLU och Jord bruksverket, efterfrågas regelbund et norm skörd ar för
and ra om råd en än d e skörd e- och prod uktionsom råd en som
norm skörd arna red ovisas för. Arealvägning använd s ofta för att få
fram d en efterfrågad e statistiken. Den m öjligheten skulle upphöra.
För d e gröd or som EU:s nya skörd eförord ning om fattar, ska
inform ation läm nas årligen om vilka grödor som är m arginella och
vilka som inte alls od las i land et. Gränsen för nä r uppgifter om
gröd arealer och skörd euppgifter m åste läm nas är 500 ha eller en
prod uktion på 500 ton. För att kunna läm na inform ation om
m arginella och ej förekom m and e gröd or, sam t veta när en gröd a
passerar gränsen för obligatorisk uppgiftsläm nand e av skö rd ar och
arealer, behövs en d etaljerad statistik om åkerarealens använd ning
varje år. Exem pel på gröd or som ligger nära gränsen är rörflen och
sötlupin. Od lingen av d essa gröd or är ojäm nt förd elad regionalt. Om
arealstatistiken skulle bygga på ett urval av gård ar skulle und erlaget
vara otillräckligt för att m ed säkerhet bed öma vilka gröd or som är
m arginella och vilka gröd or som kan ha ökat i om fattning och som
bör ingå i skörd estatistiken fram över.
Lantbruksregistret (LBR) är ett årligt register, som använd s vid
prod uktion av jord bruksstatistik och innehåller uppgifter om land ets
jord bruksföretag. LBR utgör urvalsram för flertalet und ersökningar
som SCB utför på uppd rag av Jord bruksverket. SCB säljer även
ad resser ur registret på uppd ragsbasis. Typiska använ d are är
kom m uner, länsstyrelser, forskningsinstitutioner, företag som vill
d irektm arknad sföra sig m ot lantbrukare, telem arketingföretag och
ad ressåterförsäljare.
Inom ram en för d etta uppd rag önskar Jord bruksverket
konsekvensanalyser av två scenarier: om gröd kod en ersätts m ed kod
för typ av gröd a och om gröd kod erna helt försvinner och bara
åkerm ark specificeras. N ed an red ovisas konsekvenserna för
urvalsd ragningen i skörd estatistiken, JEU och
göd selm ed elsund ersökningen om något av d essa scenarier blir
verklighet. För övriga prod ukter som SCB hand har, förväntas
liknand e effekter.
Ett tred je alternativ skulle vara att gröd arealerna sam las in på
sam m a sätt som tid igare m ed sam m a d etaljeringsgrad som förut från
alla lantbruksföretag som söker stöd , och att d essa uppgifter finns
tillgängliga på företagsnivå i slutet av juni. Då skulle urvalen kunna
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göras på sam m a sätt som tid igare, och totalskörd eberäkningarna
förbli opåverkad e. Långa tid sserier m ed sam m a urvals- och
insam lingsm etod ik kan på så vis säkerställas.
Alternativ 1: Ersätta grödkod med kod för typ av gröda
De uppgifter som efterfrågas från lantbruksregistret innehåller oftast
inform ation om lantbrukets d riftsinriktning. Gröd kod en är en av d e
param etrar som använd s vid fram tagningen av d riftsinriktning. Det
är d ärför viktigt för d e externa använd arna att gröd kod erna finns
kvar även fortsättningsvis. Eventuellt skulle typ av gröd a kunna
ersätta grödkod erna för fram tagning av d riftsinriktning.
Om urvalet i skörd eund ersökningen ska göras från
grödgrupper, t.ex. spannm ål eller oljeväxter, kan inte längre olika
urvalsvikt använd as för frekventa respektive m ind re frekventa
grödor. Det innebär att onöd igt stora resurser läggs på t.ex. höstvete
och vårkorn, m ed an d e m er ovanliga gröd orna åkerbönor och oljelin
inte kan red ovisas regionalt i sam m a utsträckning som tid igare. Om
urvalet skulle öka så mycket att d e ovanliga gröd orna änd å kom m er
m ed i statistikred ovisningen skulle uppgiftsläm narbörd an öka.
JEU och skörd eund ersökningen är sam ord nad , såtillvid a att för
d e företag d är urvalet sam m anfaller, häm tas uppgifter om skörd om
d essa red an sam lats in. Blanketten för JEU-änd am ål innehåller
såled es enbart frågor om d e gröd or som inte ingår i
skörd eund ersökningen. För JEU:s d el finns d essutom specifikationer
i EU-kom m issionens förord ning om att vissa grödor ska red ovisas
uppd elad e. Detta gäller spannm ål (u ppd elat på (i) vanligt vete och
spelt; (ii) råg, bland säd av vete och råg; (iii) korn; (iv) havre; (v)
bland säd ; (vi) övrig spannm ål), proteingröd or (uppd elat på (a) ärter,
bond bönor, åkerbönor och lupiner; (b) övriga proteingrödor) sam t
örtartad e oljeväxter (uppd elat på (1) raps och rybs; (2) lin utom
spånad slin). Dessa variabler skapas m ed hjälp av gröd kod erna och
rapporteras sed an till kom m issionen. Uppgiftsläm narbörd an för
lantbrukarna skulle d ärm ed öka om grödkoderna försvann och d en
nya grödtypuppd elningen inte m öjliggör att d e av kom m issionen
efterfrågad e variabler kan skapas baserat på d e uppgifter som
skörd eund ersökningen sam lar in.
För göd selm ed elsund ersökningen skulle ett borttagand e av
grödkod er innebära ökad uppgiftsläm narbörd a, eftersom uppgift om
vilka gröd or som od las m åste sam las in i sam band m ed
und ersökningen. Precisionen på skattningar skulle försäm ras,
eftersom registerinform ation på gröd nivå använd s för att justera
d em . Därutöver skulle d et i princip bli om öjligt att genom föra
und ersökningen om Od lingsåtgärd er i jord bruket enligt nuvarand e
m od ell, eftersom grödkod er använd s i urvalsd esignen.
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Alternativ 2: Bara specificera åkermark
Generellt för d e flesta prod ukter som ingår i
skörd eund ersökningarna gäller att om urvalet m åste göras enbart
m ed åkerm ark som urvalsund erlag m åste ett m ycket större urval
d ras för att få m ed tillräckligt m ånga gård ar som od lar d e aktuella
grödorna. Uppgiftsläm narbörd an sam t kostnad erna för
und ersökningarna skulle d å öka.
Uppgifterna om arealer för olika gröd or i JEU skulle
förm od ligen bli osäkrare om d et är helt upp till lantbrukaren att
specificera d etta, och ingen bakom liggand e kontroll finns. Detta
innebär en ökad uppgiftsläm narbörd a, och kan förvärra d et läge som
id ag råd er, d är d et blir allt svårare att rekrytera nya företag till
und ersökningarna. Man skulle kunna tänka sig att höja d en lilla
sum m a som uppgiftsläm narna id ag erhåller som kom pensation till
ett högre belopp, m en d etta skulle m ed föra ökad e kostnad er för
und ersökningen som helhet. Ytterligare kostnad sökningar kan bli
fallet om d en tid som åtgår till insam ling och viss granskning av
företag förlängs eftersom d etta uppd rag id ag ligger på LRF Konsult
m en finansieras av SCB.
Vid are gäller förstås att alla d e konsekvenser av att gröd kod er
ersätts av grödtyp förvärras om d en d etaljinform ation som på
förhand finns att tillgå via registerinform ation enbart om fattar en
specifikation av åkermark.
I EU:s förord ning om skörd estatistik finns krav på att
m ed lem sländ erna ska leverera prelim inär statistik om gröd arealer
senast d en 30 ju ni varje år. Därefter ska rapportering ske d en 31
augusti, 30 septem ber, 31 oktober m .m . Dessu tom finns nationella
behov av tid ig inform ation om årets gröd arealer. Det är inte rim ligt
att skörd eund ersökningarna, JEU, göd selm ed elsund ersökningen,
und ersökningen od lingsåtgärd er i jord bruket o.s.v. sam lar in egna
gröd arealer – d et skulle i m ånga fall bli flerfald ig insam ling av
sam m a up pgifter från gård ar som är m ed i flera av urvalen.
Arealstatistiken är d essutom inte klar förrän på hösten eller året
d ärpå.
Gröd arealerna varierar m ycket m er m ellan olika år än vad
hektarskörd arna gör. Därför behövs avsevärt m ycket större urval för
att fram ställa statistiskt säkerställd a gröd arealer än vad som behövs
för att fram ställa statistiskt säkerställd skörd estatistik. Om
grödkod erna skulle försvinna från SAM är d et nöd vänd igt att
gröd arealser sam las in på något annat sätt. Detta skulle förm od ligen
behöva göras på våren från ett stort urval av företag, helst från
ALLA jord bruksföretag. Vinsten för uppgiftsläm narna m ed att ta
bort grödkod erna från SAM blir d ärm ed inte så stor.
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Slutsater
Användarnas behov av upplösningsgrad och noggrannhet på den statistik
som produceras beror på vilken nivå användarna verkar på. Ofta efterfrågas
statistik på en mer regional nivå än vad SCB kan tillhandahålla.
SCB använder ofta statistik från egna undersökningar som indata i andra
undersökningar och för internationell rapportering. På liknande sätt används
statistik av forskningsinstitut och universitet som indata i modellberäkningar
och miljöövervakning. En förändring av undersökningarna får därmed
långtgående konsekvenser utöver de som drabbar den aktuella
undersökningen i fråga.
Intresset för statistiska meddelanden och informationen i Sveriges statistiska
databaser är svalt, särskilt för Jordbruksekonomiska undersökningen.
Formerna och tidpunkterna för publicering bör ses över för att öka
tillgänglighet och läsbarhet.
Att göra strukturundersökningen som en urvalsundersökning och att ta bort
grödkoderna från SAM skulle påverka urvalen för de flesta statistiska
undersökningar som SCB:s lantbruksenhet handhar. Uppgiftslämnarbördan
för de företag som utses att ingå i undersökningarna skulle öka. Att ta bort
grödkoderna skulle dessutom innebära att kraven i skördeundersökningen
inte längre kan uppfyllas.

Referenser
Beskrivning av statistiken enligt SFS 2001:100 för prod ukterna JO0202,
JO0601, JO0606, JO0603, JO0110, JO0602, JO0608, MI0501, MI1001, MI1004,
MI1003, MI1002.
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Bilaga 1

Bilaga 1:
Fördelning av antalet nerladdningar av pdf (Jordbruksstatistisk årsbok samt SM), ett år från publiceringsdatum, från SCB:s hemsida
Jordbruksst at ist isk årsbok 2011 med dat a om liv smedel (hela
publikat ionen)

Jordbruksekonomiska undersökningen 2009, preliminär

Jordbruksekonomiska undersökningen 2009, slut lig

Skörd av spannmål, t rindsäd och oljev äxt er 2010, preliminär

Skörd av spannmål, t rindsäd, oljev äxt er och pot at is och slåt t erv all
2010, slut lig
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Skörd för ekologisk och konv ent ionell odling 2010, slut lig

Skördeprognos för spannmål och oljev äxt er 2011
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Bilaga 2

Bilaga 2:
Urdrag från Sveriges Statistiska Databaser
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