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Lantbruksregisret

Lantbruksregistret
Inledning
Lantbrukregistret (LBR), som infördes 1968 och
är ett årligt register, 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.
Utöver den officiella statistik som publicerats har från registret framställts särskild regional statistik åt länsstyrelsernas lantbruksenheter (eller motsvarande).

Registrets omfattning
I LBR registreras fr.o.m. 2000 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.
Tidigare ingick även vissa företag med enbart
skogsmark. 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.
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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

Uppgiftsinsamling
Fram t.o.m. 1995 insamlades uppgifter till LBR
genom totalundersökningar, d.v.s. samtliga
uppgifter samlades in från samtliga jordbruksföretag. Därefter har totalundersökningar genomförts endast de år då EU:s strukturundersökningar genomförts, d.v.s. åren 1997, 1999
och 2003. 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 informationen i några
av Jordbruksverkets administrativa register
använts som underlag. Dessa register är i första hand registret för arealbaserade stöd
(IAKS) och det centrala nötkreatursregistret
(CDB). Utöver detta insamlas information till
LBR genom kompletterande enkäter.

