6

Tabellförteckning

Tabellförteckning
List of tables
Sida/
Page

2. Företag och företagare
Holdings and holders

35

Figur 2A

Genomsnittlig areal åker per företag länsvis 2006
Average area of arable land per holding by county

36

Figur 2B

Karaktäristisk driftsinriktning i jordbruket länsvis 2005
Characteristic type of farming by county

37

Tabell 2.1

Antal företag med odling av olika grödor 2006
Number of holdings with different kinds of crops

38

Tabell 2.2

Antal företag efter storleksgrupp åkermark 2005
Number of holdings by size group

40

Tabell 2.3

Antal företag och areal åker efter brukningsform 2005
Number of holdings and area of arable land by type of holding

41

Tabell 2.4

Antal företag med husdjur av olika slag 2006
Number of holdings with different kinds of livestock

42

Tabell 2.5

Antal företag efter driftsinriktning 2005
Number of holdings by type of farming

43

Tabell 2.6

Andel företag efter driftsinriktning länsvis 2005, procent
Percentage of holdings by type of farming and county

44

Tabell 2.7

Antal företag efter driftsinriktning och arbetsbehov i jordbruket 2005
Number of holdings by type of farming and labour requirement in agriculture

3. Åkerarealens användning
Utilization of arable land
48

Figur 3A

Total åkerareal länsvis 2006
Total area of arable land by county

49

Figur 3B

Åkerarealens användning 2006
Use of arable land

49

Figur 3C

Antal företag med odling av vissa grödor 2006
Number of holdings with cultivation of certain crops

50

Figur 3D

Odling av vissa grödor, genomsnittliga arealer per företag 2006
Cultivation of certain crops, areas per holding

50

Figur 3E

Odling av spannmål, genomsnittliga arealer per företag 2006
Cultivation of cereals, areas per holding

51

Tabell 3.1

Areal åker-, betes- och skogsmark på jordbruksföretag 2005, hektar
Area of agricultural and forest land on holdings in 2005

52

Tabell 3.2

Åkerareal efter storleksgrupp 2005
Area of arable land by size group

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning

7

54

Tabell 3.3

Åkerarealens användning 1990–2006, hektar
Use of arable land

55

Tabell 3.4

Spannmål 2006. Arealer och antal företag med odling
Cereals. Areas and number of holdings with cultivation

56

Tabell 3.5

Baljväxter 2006. Arealer och antal företag med odling
Leguminous plants. Areas and number of holdings with cultivation

57

Tabell 3.6

Oljeväxter 2006. Arealer och antal företag med odling
Oilseed crops. Areas and number of holdings with cultivation

58

Tabell 3.7

Vall och grönfoder 2006. Arealer och antal företag med odling
Ley and green fodder. Areas and number of holdings with cultivation

59

Tabell 3.8

Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2006, hektar och procent
Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2005, hectares
and per cent

60

Tabell 3.9

Potatis och sockerbetor 2006. Arealer och antal företag med odling
Potatoes and sugar beets. Areas and number of holdings with cultivation

61

Tabell 3.10

Träda, outnyttjad mark m.m. 2006. Arealer, hektar
Fallow and untilled land etc. Areas

4. Skördar
Yields and crop production
69

Figur 4A

Totalskördar av spannmål 1990–2006, 1 000-tals ton
Total production of cereals

69

Figur 4B

Totalskördar av oljeväxter 1990–2006, 1 000-tals ton
Total production of oilseed crops

70

Tabell 4.1

Spannmål 2006. Hektarskörd, kg/ha
Cereals. Yield per hectare

71

Tabell 4.2

Spannmål 2006. Totalskördar, ton
Cereals. Total production

72

Tabell 4.3

Ärter och åkerbönor 2006. Hektarskörd, kg/ha och total skörd, ton
Peas and field beans. Yield per hectare and total production

73

Tabell 4.4

Oljeväxter 2006. Hektarskörd, kg/ha och total skörd, ton
Oilseed crops. Yield per hectare and total production

74

Tabell 4.5

Slåttervall. Första skörd, återväxt samt totalt inbärgad vallskörd 2006.
Areal, hektarskörd och totalskörd
Temporary grasses. First cut, regrowth and total production.
Crop area, yield per hectare and total production

75

Tabell 4.6

Potatis och sockerbetor 2006. Hektarskörd, kg/ha och total skörd, ton
Potatoes and sugar beets. Yield per hectare and total production

76

Tabell 4.7

Stärkelse- och sockerhalt i potatis respektive sockerbetor
1990–2006, procent
Content of starch in potatoes and content of sugar in sugar beets

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

8
77

Tabellförteckning
Tabell 4.8

Normskördar 2006, kg/ha
Standard yields per hectare

5. Trädgårdsodling
Horticulture
81

Tabell 5.1

Växthus- och frilandsareal för trädgårdsodling och antal företag med odling
2005
Areas of greenhouses and outdoor cultivation and number of enterprises

82

Tabell 5.2

Växthus- och bänkgårdsyta, areal för trädgårdsväxter på friland samt antal
företag med respektive slag av odling under perioden 1981–2005
Areas of greenhouses, frames and open ground for outdoor cultivation and
number of enterprises

83

Tabell 5.3

Odlingen av olika trädgårdsväxter på friland
Outdoor cultivation of horticultural plants

84

Tabell 5.4

Frilandsodlingens omfattning 1981–2005
Outdoor cultivation

85

Tabell 5.5

Odlingen av olika trädgårdsväxter i växthus och bänkgård
Cultivation of horticultural plants in greenhouses and frames

86

Tabell 5.6

Odlingen av olika trädgårdsväxter i växthus och bänkgård 1984–2005
Cultivation of horticultural plants in greenhouses and frames

6. Husdjur
Livestock
92

Figur 6A

Antal nötkreatur 1970–2006
Number of cattle

92

Figur 6B

Antal svin 1970–2006
Number of pigs

93

Figur 6C

Nötkreaturens geografiska fördelning 2006
Geographical distribution of cattle

93

Figur 6D

Svinens geografiska fördelning 2006
Geographical distribution of pigs

94

Figur 6E

Antal höns och kycklingar 1972–2006
Number of fowls and chickens

94

Figur 6F

Antal får 1970–2006
Number of sheep

95

Figur 6G

Hönsens geografiska fördelning 2006
Geographical distribution of fowls

95

Figur 6H

Fårens geografiska fördelning 2006
Geographical distribution of sheep

96

Tabell 6.1

Antal djur av olika slag 1980–2006
Number of livestock

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning
97

Tabell 6.2

Antal företag med kor, nötkreatur, får, svin, höns m.m. 1980–2006
Number of holdings with cows, cattle, sheep, pigs, fowls and others

97

Tabell 6.3

Genomsnittlig besättningsstorlek 1980–2006
Average size of herd

98

Tabell 6.4

Antal nötkreatur 2006
Number of cattle

99

Tabell 6.5

Antal mjölkkor efter besättningsstorlek 2005
Number of dairy cows by size of herd

100

Tabell 6.6

Antal företag med nötkreatur 2006
Number of holdings with cattle

101

Tabell 6.7

Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek 2005
Number of holdings with dairy cows by size of herd

102

Tabell 6.8

Antal får 2006 och getter 2003
Number of sheep and goats

103

Tabell 6.9

Antal tackor och baggar efter besättningsstorlek 2005
Number of ewes and rams by size of herd

104

Tabell 6.10

Antal företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2005
Number of holdings with ewes and rams by size of herd

105

Tabell 6.11

Antal svin 2006
Number of pigs

106

Tabell 6.12

Antal suggor och galtar efter besättningsstorlek 2005
Number of sows and boars by size of herd

107

Tabell 6.13

Antal slaktsvin efter besättningsstorlek 2005
Number of fattening pigs by size of herd

108

Tabell 6.14

Antal företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek 2005
Number of holdings with sows and boars by size of herd

109

Tabell 6.15

Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek 2005
Number of holdings with fattening pigs by size of herd

110

Tabell 6.16

Antal höns 2006 samt kycklingar och kalkoner 2005
Number of fowls, chickens and turkeys

111

Tabell 6.17

Antal höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek 2005
Number of fowls (chickens not included) by size of herd

112

Tabell 6.18

Antal företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek 2005
Number of holdings with fowls (chickens not included) by size of herd

113

Tabell 6.19

Antal hästar, hästar per 1 000 invånare och antal hästhållare. Oktober 2004
Number of horses, density of horses ander number of horse keepers.
October 2004

114

Tabell 6.20

Antal uppfödare av mink och räv samt antal avelshonor 1990/91–2005/06
Number of breeders of minks and foxes and number of breeding animals

9

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

10

Tabellförteckning

114

Tabell 6.21

Antal medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund, antal bisamhällen samt
skörd av bihonung under perioden 1990–2006
Number of members of The Swedish Beekeepers Association, number of
bee colonies and production of bee honey

115

Tabell 6.22

Antal renar och antal renskötselföretag vid samebyar 2005
Number of reindeer and number of holdings by sami villages

7. Arbetskraft inom jordbruket
Labour force in agriculture
120

Tabell 7.1

Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 2005
efter arbetsplatsens belägenhet
Economically active population in agriculture, forestry, hunting and fishing by
place of work

121

Tabell 7.2

Jordbruksföretagarnas åldersfördelning 2005
Age distribution of holders

122

Tabell 7.3

Antal stadigvarande och tillfälligt sysselsatta personer i jordbruket 2005 i
olika grupper samt arbetstid i arbetskraftsenheter AWU
Number of permanent and temporary occupied persons in agriculture for
different groups and number of working hours expressed in annual work
units AWU

123

Tabell 7.4

Antal sysselsatta i jordbruket 2005 av olika kategorier personer och
arbetskraftsenheter
Number of permanent and temporary occupied persons in agriculture for
different groups and number of working hours expressed in annual work units
AWU

124

Tabell 7.5

Antal sysselsatta i jordbruket 2005 efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier
Number of occupied persons in agriculture by working hours for all
categories of holdings

8. Produktionsmedel inom jordbruket
Production means in agriculture
129

Tabell 8.1

Antal levererade traktorer 1990–2005
Number of delivered tractors

129

Tabell 8.2

Jordbrukets inköp av maskiner och redskap åren 1990–2005, milj.kr
Purchases of machinery and implements by the agricultural sector

130

Tabell 8.3

Antalet förprövade djurstallar under 2006
Number of pre-tested buildings for livestock

131

Tabell 8.4

Total kvantitet certifierat utsäde 2004/05 och 2005/06, ton
Total quantity of state certified seed

132

Tabell 8.5

Total försäljning av bekämpningsmedel till jordbruket.
Kvantitet verksam substans 1990–2005
Total sale of pesticides to agriculture. Quantities of active
substance

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning
133

Tabell 8.6

Förbrukning av mineralgödsel inom jord- och trädgårdsbruk
1990/91–2005/06, milj. kg
Use of commercial fertilizers in agriculture and horticulture

133

Tabell 8.7

Råvaror ingående i foderblandningar för samtliga djurslag 2005 och 2006,
ton
Feed materials in compound feeds for all animals

134

Tabell 8.8

Råvaror ingående i foderblandningar producerade i Sverige för samtliga
djurslag 2006, ton
Feed materials in compound feeds produced in Sweden for all animals

11

9. Stödåtgärder
Support
143

Tabell 9.1

Direktstöd till jordbruket utbetalade för 2000–2006, milj. kr
Disbursed direct support to the agricultural holdings

144

Tabell 9.2

Gårdsstöd för stödåret 2006 utbetalade t.o.m. april 2007, 1 000-tals kr
Single farm payment and premiums for male bovines and milk

145

Tabell 9.3

Kompensationsbidrag samt nationellt stöd till norra Sverige för stödåret 2006,
utbetalt t.o.m. april 2007, 1 000-tals kr
Disbursed support for less favoured areas and national support to the north
of Sweden

146

Tabell 9.4

Registrerade arealer för vissa miljöstöd avseende år 2006, hektar
Areas for environmental support

147

Tabell 9.5

Miljöersättning för stödåret 2006 utbetalade t.o.m. april 2007, 1 000-tals kr
Environmental support

149

Tabell 9.6

Beviljade investerings- och startstöd till jordbruks-, trädgårds- och
renskötselföretag 2006
Granted investment support to holdings in agriculture, horticulture and
reindeer breeding

150

Tabell 9.7

Beviljade stöd till investeringar för förädling och avsättning enligt miljö- och
landsbygdsprogrammet 2000–2006, 1 000-tals kr
Granted investment support to improved processing and marketing
according to the environmental and rural development plan for Sweden
for the period 2000–2006

150

Tabell 9.8

Utbetalade stöd och ersättningar till rennäringen 2000–2006, 1 000-tals kr
Disbursed support and compensation to reindeer breeding

10. Jordbrukets ekonomi
Economics
158

Figur 10A

Jordbrukets produktionsvärde till baspriser år 2005 i löpande priser
Output value in the agricultural sector at current basic prices

158

Figur 10B

Jordbrukets kostnader till baspriser år 2005 i löpande priser
Costs in the agricultural sector at current basic prices

159

Figur 10C

Jordbrukets prisindex 2000–2006 (2000=100)
Agricultural price indices

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

12

Tabellförteckning

159

Figur 10D

Försålda lantbruksenheter år 2006, köpeskilling medelvärde, 1 000-tals kr
Sold agricultural units, average market price

160

Tabell 10.1

Jordbrukets bidrag till bruttonationalprodukten till marknadspris 1993–2004
enligt ENS95. Löpande priser, milj. kr
Contribution to gross domestic product by agriculture according to ESA95.
Current prices

161

Tabell 10.2

Jordbrukets produktionsvärde, kostnader och nettoöverskott till baspriser
för åren 2000–2005 i löpande priser, mkr
EAA (Economic Accounts for Agriculture) at basic prices 2000–2005
at current prices

163

Tabell 10.3

Intäkter, kostnader m.m. till nukostnader i jord- och skogsbruket 2004 och
2005. Redovisning för riksområden (RO) och riket, driftsinriktningar
samt storleksklasser efter standardtimmar, kr per företag
Receipts, costs etc. at current costs in agriculture and forestry. Data for
major regions (RO) and the entire country, types of farming and size groups
in standard man hours

167

Tabell 10.4

Jordbrukarnas taxerade nettointäkter m.m. 2000–2004 kr per hushåll, kronor
The farmers’ assessed net receipts from different sources of income.
Average per household 2000–2004, SEK

168

Tabell 10.5

Jordbrukarhushållens taxerade inkomster av näringsverksamhet och tjänst,
nettoinkomst av kapital samt hushållsinkomst före och efter transfereringar
år 2004. Medeltal i kronor per hushåll
The farmers’ assessed income from business (incl. agriculture) and
employment, net income from capital and household income before
and after transfers. Average per household, SEK

169

Tabell 10.6

Jordbrukets prisindex 2000–2006 (2000=100)
Agricultural price indices

170

Tabell 10.7

Priser på traktorer, drivmedel, handelsgödsel, vegetabilier och
animalier 1990–2006, kr
Prices of tractors, fuel, fertilizers, vegetables and animal products

171

Tabell 10.8

Indextal för delposter i avräkningsprisindex 2000–2006 (2000=100)
Producer price index. Indices for subtotals

171

Tabell 10.9

Genomsnittliga arrendepriser för jordbruksmark med och
utan gratisarrenden samt för åkermark 2006, kr per hektar
Average rent for agricultural land and for arable land

172

Tabell 10.10

Utvecklingen av arrendepriser 1994–2006 (1994=100)
Rent for agricultural land, indices

172

Tabell 10.11

Priser på jordbruksmark 1995–2005, 1 000-tals kr per hektar
Prices on agricultural land

173

Tabell 10.12

Försålda lantbruksenheter 2006
Sold agricultural units

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning

13

11. Ekologisk produktion
Organic farming
178

Tabell 11.1

Ekologiskt kontrollerad åkerareal (KRAV-certifierad inkl. karens) samt total
åkerareal 2006
Ecological controlled arable land and total arable land

179

Tabell 11.2

Ekologiskt godkända arealer (KRAV-certiferad areal exkl. karens) för olika
grödor och grödgrupper 2006, hektar
Certified areas for different crops and groups of crops

181

Tabell 11.3

KRAV-certifierad areal och antal KRAV-certifierade växtodlingsproducenter
2006
KRAV certified area and number of cuiltivators on KRAV certified holdings

182

Tabell 11.4

Arealer av godkända KRAV-certifierade (exkl. karens) trädgårdsväxter
2006, hektar
Areas of KRAV certified horticultural plants

183

Tabell 11.5

Yta KRAV-certifierad (exkl. karens) växthusodling 2006, m 2
KRAV certified cultivation in greenhouses

184

Tabell 11.6

Antal godkända KRAV-certifierade djur samt antal djur i karens 2006
Number of KRAV certified animals and animals qualifying for certification

186

Tabell 11.7

Spannmål 2006. Arealer med ekologisk odling
Cereals. Areas with cultivation in organic farming

186

Tabell 11.8

Oljeväxter 2006. Arealer med ekologisk odling
Oliseed crops. Areas with cultivation in organic farming

187

Tabell 11.9

Potatis, ärter och åkerbönor 2006. Arealer med ekologisk odling, hektar
Potatoes, peas and field beans. Areas with cultivation in organic farming

187

Tabell 11.10

Slåttervall. Första skörd, återväxt samt totalt inbärgad vallskörd 2006.
Areal, hektarskörd och totalskörd vid ekologisk odling
Temporary grasses. First cut, regrowth and total production.
Crop area, yield per hectare and total production in organic farming

188

Tabell 11.11

Spannmål 2006. Hektarskörd vid ekologisk odling, kg/ha
Cereals. Yield per hectare in organic farming

188

Tabell 11.12

Spannmål 2006. Totalskördar vid ekologisk odling, ton
Cereals. Total production in organic farming

189

Tabell 11.13

Potatis, ärter och åkerbönor 2006. Hektarskörd vid ekologisk odling, kg/ha och
total skörd, ton
Potatoes, peas and field beans. Yield per hectare and total production in
organic farming

190

Tabell 11.14

Areal för ekologisk odling av trädgårdsprodukter växthus och på friland 2005
Areas for ecological cultivated horticultural products in greenhouse and
outdoor cultivation

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

14

Tabellförteckning
12. Jordbrukets miljöpåverkan
Impacts from agriculture on environment

198

Figur 12A

Areal betesmark 1989–2005
Permanent grassland

198

Figur 12B

Försäljning av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket 1985–2006,
1 000-tals ton
Sale of fertilizers to the agricultural and horticultural sector

199

Figur 12C

Slam som återförs till jordbruket
Sludge brought back to agriculture

199

Figur 12D

Kväveläckage från åkermarkens rotzon, riket, 1 000-tals ton
Nitrogen leaching from arable land

199

Figur 12E

Bruttobelastning på vatten av fosfor från mänsklig verksamhet, 2000
Gross pollution load on water by phosphorus from human activities

199

Figur 12F

Nettobelastning på havet av kväve från mänsklig verksamhet, 2000
Net pollution load on marin waters by nitrogen from human activities

200

Figur 12G

Ammoniakavgång från jordbruket
Emission of ammonia from agriculture

200

Figur 12H

Genomsnittligt kadmiuminnehåll i fosforgödsel och slam
Mean content of cadmium in phosphorus manure and sludge

200

Figur 12I

Kalkning till åkermark, kg CaO per hektar utnyttjad åkermark
Liming per hectare utilized arable land

201

Figur 12J

Växtskyddsmedel i jordbruket, antal hektardoser 1993–2005
Pesticides in agriculture, number of doses per hectare

201

Figur 12K

Växtskyddsmedel i jordbruket, antal hektardoser i relation till åkerarealen
1981–2005
Pesticides in agriculture, number of supplies per hectare in relation to the
area of arable land

202

Figur 12L

Utsläpp av svaveldioxid från direkt energianvändning i jordbruket (exkl.
trädgård)
Emission of sulphur dioxide from direct use of energy in agriculture
(horticulture excl.)

202

Figur 12M

Utsläpp av kväveoxider från direkt energianvändning i jordbruket (exkl.
trädgård)
Emission of nitrogen oxides from direct use of energy in agriculture
(horticulture excl.)

202

Figur 12N

Utsläpp av klimatgaser totalt och från jordbruket, 2004
Emission of climate gases, totally and from agriculture

203

Tabell 12.1

Areal betesmark 2006. Hektar
Areas under pasture and meadow 2006. Hectare

204

Tabell 12.2

Anslutning och måluppfyllelse för stöd till miljövänligt jordbruk
Total area included and target fulfilment for Swedish environmental support

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning

15

205

Tabell 12.3

Förbrukning av växtnäringsämnen i mineral- och stallgödsel samt totalkväve
i stallgödsel 2005
Consumption of plant nutrients in fertilizers and manure and of total
nitrogen in manure

207

Tabell 12.4

Förbrukning av kväve, fosfor och kalium från mineral- och stallgödsel i olika
grödor 2005
Consuption of nitrogen, phosphorus and potassium in fertilizers and animal
manure in different crops

208

Tabell 12.5

Mineral- och stallgödslade arealer 2005
Arable land treated with commercial fertilizers and manure

209

Tabell 12.6

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark (”soil surface” bruttobalanser)
Nitrogen- and phosphorus balances for arable land

210

Tabell 12.7

Ammoniakavgång i jordbruket 1995–2005
Emissions to air of ammonia in agriculture 1995–2005

211

Tabell 12.8

Sålda växtskyddsmedel, antal hektardoser och genomsnittlig dos
1995–2005
Pesticides sold to farmers, number of doses and average dose in kg/ha for
1995–2005

212

Tabell 12.9

Användning 2006 av ogräs-, svamp- och insektsmedel i åkergrödor,
behandlad grödareal samt förbrukad mängd aktiv substans, kg/ha och ton
Use of pesticides in arable crops, treated crop area, and active substance

214

Tabell 12.10

Användning av ogräs-, svamp- och insektsmedel i jordbruket 2006. Behandlad grödareal, procent samt förbrukad mängd aktiv substans, kg/ha
Use of pesticides in arable crops, treated crop area, per cent and active
substance

13. Jordbruket i EU
Agriculture in the European Union
218

Tabell 13.1

Sysselsättning fördelad på sektorer 2005, 1 000-tals personer
Civilian employment by sector of activity

219

Tabell 13.2

Sysselsättning fördelad på sektorer 2005, procent
Civilian employment by sector of activity

220

Tabell 13.3

Total areal och jordbruksareal 2004, 1 000-tals hektar
Total and agricultural area

221

Tabell 13.4

Antal företag med fördelning efter storleksklasser 2005
Holdings by size classes of holdings

222

Tabell 13.5

Utnyttjad jordbruksareal med fördelning efter storleksklasser 2005,
1 000-tals hektar
Utilized agricultural area by size classes of holdings

223

Tabell 13.6

Skördad areal av några av de viktigaste grödorna 2005, 1 000-tals hektar
Harvested area of some of the most important crops

225

Tabell 13.7

Totalskörd av några av de viktigaste grödorna 2005, 1 000-tals ton
Total production of some of the most important crops

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

16

Tabellförteckning

227

Tabell 13.8

Skörd av vissa grönsaker 2005, 1 000-tals ton
Harvested production of selected fresh vegetables

228

Tabell 13.9

Antal nötkreatur i maj/juni 2005, 1 000-tal
Number of bovines

229

Tabell 13.10

Antal svin, får och getter i december 2005, 1 000-tal
Number of pigs, sheep and goats

230

Tabell 13.11

Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek 2005
Number of holdings with dairy cows by size of herd

231

Tabell 13.12

Antal mjölkkor efter besättningsstorlek 2005, 1 000-tal
Number of dairy cows by size of herd

232

Tabell 13.13

Animalieproduktion 2004, 1 000-tals ton
Production of animal products

14. Internationella uppgifter om jordbruk
International data on agriculture
234

Tabell 14.1

Åkerarealens användning i olika länder 2005, 1 000-tals hektar
Use of arable land in different countries

236

Tabell 14.2

Totalskördens storlek i olika länder 2005, 1 000-tals ton
Crop production in different countries

238

Tabell 14.3

Antal husdjur i olika länder 2005, 1 000-tal (höns i miljon-tal)
Number of livestock in different countries

240

Tabell 14.4

Animalieproduktion i olika länder 2005
Livestock production in different countries

242

Tabell 14.5

Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar och dess andel
av den totala förvärvsarbetande befolkningen i olika länder 2004
Economically active population in agriculture and subsidiary industries and
its share of the total economically active population in different countries

15. Industriproduktion m.m.
Manufacturing
250

Figur 15A

Antal sysselsatta inom livsmedelsindustrin 2005
Number of employees in food manufacturing

251

Figur 15B

Industriproduktion av vissa livsmedel och livsmedelsvarugrupper 2005,
1 000-tals ton
Industrial production of certain food products and groups of food products

252

Tabell 15.1

Antal slaktkroppar och slaktade kvantiteter av nötboskap 1995–2006
Number of slaughtered animals and slaughtered quantities of cattle

252

Tabell 15.2

Antal slaktkroppar och slaktade kvantiteter av får och lamm 1995–2006
Number of slaughtered animals and slaughtered quantities of sheep and
lambs

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning

17

253

Tabell 15.3

Antal slaktkroppar och slaktade kvantiteter av svin 1995–2006
Number of slaughtered animals and slaughtered quantities of pigs

253

Tabell 15.4

Antal slaktkroppar, 1 000-tal och slaktade kvantiteter av kycklingar
1995–2006, 1 000-tals ton
Number of slaughtered animals and slaughtered quantities of chickens

253

Tabell 15.5

Partihandelns invägning och total produktion av ägg 1990–2006,
1 000-tals ton
Eggs deliverad to wholesalers and total production

254

Tabell 15.6

Produktion av kött från ren och vilt 1990–2006, ton
Production of meat from reindeer and wild animals

254

Tabell 15.7

Antal mejerier och mjölkleverantörer till dessa, vid mejerier
invägd mjölk, medelinvägning per dag och leverantör, medelfetthalt
samt medelproteinhalt 1990–2006
Number of dairies and suppliers, weight of delivered milk
and average content of fat and protein

255

Tabell 15.8

Användning av vid mejerier invägd mjölk 1990–2006, 1 000-tals ton
Disposition of milk delivered to dairies

255

Tabell 15.9

Produktion av mejerivaror och mjölkpulver 1995–2006, 1 000-tals ton
Dairy production and production of milk powder

256

Tabell 15.10

Antal arbetsställen, antal sysselsatta och förädlingsvärden inom livsmedelsoch dryckesvaruindustrin. Branschindelning enligt SNI 92
Number of establishments, employees and value added in foodstuffs and
beverages manufacturing. Division into branches according to SNI 92

258

Tabell 15.11

Industrins produktion av jordbruksvaror och livsmedel 2001–2005, milj. kr
Industrial production of agricultural products and foodstuffs

259

Tabell 15.12

Sysselsatta minst en timme per vecka i november inom olika livsmedelsbranscher 2004 och 2005 enligt SNI 2002
Number of employed persons at least one hour/week in different branches
of the food sector according to SNI 2002

16. Import och export av jordbruksvaror och livsmedel
Imports and exports of agricultural products and food
265

Figur 16A

Import och export av livsmedel och drycker 1993–2006, milj. kr
Imports and exports of foodstuffs and beverages

267

Tabell 16.1

Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 2001–2006, milj. kr.
Varugruppering enligt SITC
Imports and exports of agricultural products and foodstuffs.
Specification according to SITC

268

Tabell 16.2

Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 2001–2006, milj. kr,
insamlade värden
Imports and exports of agricultural products and foodstuffs, collected data

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

18

Tabellförteckning

270

Tabell 16.3

Import och export av jordbruksvaror och livsmedel 2001–2006, 1 000-tals ton,
insamlade värden
Imports and exports of agricultural products and foodstuffs, collected data

272

Tabell 16.4

Import och export av husdjur 2001–2006, ton, 1 000-tals kr samt antal djur,
insamlade värden1
Imports and exports of livestock, collected data

273

Tabell 16.5

Import och export av förädlade livsmedel 2001–2006, milj. kr, insamlade värden
Imports and exports of processed foodstuffs, SEK, millions, collected data

275

Tabell 16.6

Import av jordbruksvaror och livsmedel med fördelning på de viktigaste
avsändningsländerna 2006, milj. kr, insamlade värden.
Varugruppering enligt SITC
Imports of agricultural products by the most important countries of dispatch,
collected data. Specification according to SITC

277

Tabell 16.7

Export av jordbruksvaror och livsmedel med fördelning på de viktigaste
mottagarländerna 2006, milj. kr, insamlade värden.
Varugruppering enligt SITC
Exports of agricultural products by the most important countries of
destination, collected data. Specification according to SITC

17. Konsumtion av livsmedel
Consumption of foodstuffs
283

Figur 17A

Privat konsumtion av livsmedel och drycker enligt nationalräkenskaperna
i procent av värdet av hushållens totala konsumtion 1995–2006
Private consumption of food and beverages according to the National
Accounts, per cent of total consumption expenditures

283

Figur 17B

Privat konsumtion av olika livsmedel och drycker 2006 enligt nationalräkenskaperna, fördelning i procent, preliminära uppgifter
Private final consumption of different foodstuffs and beverages according to
the National Accounts, percentages, provisional data

284

Tabell 17.1

Direktkonsumtion av livsmedel 1990–2005, kilo eller liter per person
Consumption of food. Kilogrammes or litres per person

287

Tabell 17.2

Näringsvärden per person och dag. Genomsnitt för hela befolkningen
Nutritive values per capita and day. Means for the whole population

287

Tabell 17.3

Genomsnittlig tillförsel av energi, protein, fett och kolhydrater per person
och dag 1980 och 2005 med fördelning på olika livsmedel
Mean supply of energy, protein, fat and carbohydrates per capita and day
by different foodstuffs

288

Tabell 17.4

Genomsnittlig tillförsel av vissa vitaminer, järn, kalcium och fibrer per person
och dag 2005, milligram. Preliminära uppgifter
Mean supply of certain vitamins, iron, calcium and fibres per capita and day
milligrams. Provisional data

289

Tabell 17.5

Försäljning (inkl moms) av livsmedel och drycker inom handeln 2000–2005
(enligt mer detaljerad COICOP), belopp i milj. kr
Turnover (incl. V.A.T) of food and drinks for the retail trade and retail sale
of automotive fuel 2000–2005 (by more detailed COICOP), millions SEK

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning
291

Tabell 17.6

Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål 1995–2006 enligt nationalräkenskaperna (NR), löpande priser, milj. kr
Household final consumption expenditure by purpose according to the
National Accounts, current prices

292

Tabell 17.7

Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål 1995–2006 enligt nationalräkenskaperna (NR), fasta priser, index (1993=100)
Household final consumption expenditure by purpose according to the
National Accounts, fixed prices, index numbers

19

18. Livsmedelssäkerhet
Food safety
297

Figur 18A

Frekvensen av olika anmärkningar efter provtagning på dricksvatten 2005,
procent
Percentage of various remarks in drinking-water

297

Figur 18B

Andel anmärkningar efter provtagning 2005 på dricksvattenanläggningar
fördelade efter antal konsumenter på anläggningen, procent
Percentage of remarks at drinking-water structures distributed by numbers
of consumers at the structure

298

Figur 18C

Andel prov med förekomst av bekämpningsmedelsrester i färsk eller frusen
frukt och grönsaker, vegetabiliska konserver samt spannmål och spannmålsprodukter 2005, procent
Percentage of samples with pesticide residues in fresh or frozen fruit and
vegetables, canned vegetables and cereals

299

Figur 18D

Andel överskridanden av gränsvärdena för tillåtna bekämpningsmedelsrester
i färska frukter och grönsaker 1984–2005. Inhemska respektive importerade
produkter, procent
Percentage of exceeded limit values for residues of pesticides in fresh fruit
and vegetables. Domestic and imported products respectively

299

Figur 18E

Fördelning av prov med eller utan halter av bekämpningsmedelsrester i
stickprovskontrollen 2000–2005, procent
Distribution of samples with or without residues of pesticides (The Swedish
Monitoring of Pesticides Residues in Food of Plant origin)

300

Figur 18F

Andel fynd av Salmonella i den svenska foderproduktionen 2000–2005 totalt
och fördelat på typ av foderråvara, procent
Percentage of finds of Salmonella in the Swedish fodder production in total
and distributed by type of fodder primary product

300

Figur 18G

Antal besättningar av olika djurslag som infekterats av Salmonella 2001–2005
Number of herds of different kinds of animals infected by Salmonella

301

Figur 18H

Andel fynd av Salmonella i importerade livsmedel av nöt, gris och
kyckling 2000–2003, procent
Frequency of finds of Salmonella in imported foodstuffs of cattle, pigs and
chickens

301

Figur 18I

Antal rapporterade fall av human Salmonella-infektion i Sverige 1997–2004
Number of reported cases of human infections of Salmonella in Sweden

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

20

Tabellförteckning

302

Figur 18J

Andel positiva prov för Campylobacter tagna på kycklinggårdar 2002–2005,
procent
Frequency of positive samples of Campylobacter from chickenfarms

302

Figur 18K

Andel postiva prov för Campylobacter tagna på kycklingprodukter i butik
2000–2005, procent
Frequency of positive samples of Campylobacter on chickenproducts in
retail trade

302

Figur 18L

Antal rapporterade fall av human Campylobacter-infektioner i Sverige
1997–2004
Number of reported cases of human infection caused by Campylobacter in
Sweden

303

Tabell 18.1

Antal dricksvattenanläggningar med anmärkning uppdelat på typ av anmärkning 2005
Number of drinking-water structure with remarks distributed by type of
remark

303

Tabell 18.2

Resultat av det svenska kontrollprogrammet för pesticidrester i livsmedel av
vegetabiliskt ursprung 2000–2005
Results from the Swedish Monitoring of Pesticide Residues in Food of Plant
Origin

304

Tabell 18.3

Antal prov uppdelat på förekomsten av resthalter av pestcider i frukter,
grönsaker, spannmål och spannmålsprodukter från olika odlingsformer 2005
Number of samples with or without residues of pesticides in fruits,
vegetables, cereals and cerealproducts distributed by type of farming

305

Tabell 18.4

Resultat av det svenska kontrollprogrammet för Salmonella efter provtagning
i olika led i livsmedelsproduktionen under åren 2000–2005
Results for Salmonella in the Swedish Reporting and Monitoring system in
different parts of the foodstuff production

306

Tabell 18.5

Resultat från provtagning och analys efter Campylobacter 2000–2005
Results from sampling and analysis of Campylobacter

19. Priser på livsmedel
Prices on food
310

Figur 19A

Konsumentprisindex 1980–2006 (1980=100)
Consumer Price Index

311

Tabell 19.1

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

312

Tabell 19.2

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

314

Tabell 19.3

Prisindex inom livsmedelsområdet (2000=100)
Price index numbers in the food sector

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

Tabellförteckning

21

20. Internationella uppgifter om livsmedel
International data on food
318

Figur 20A

Indextal för hushållens individuella konsumtion per invånare i reala värden till
internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder 2002
(EU-25=100)
Indices of real value per head of individual consumption by households at
international prices for EU-countries and some other countries

319

Figur 20B

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 2006 för EU-länderna,
Norge och Island (2005=100)
Harmonized index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries,
Norway and Iceland

320

Tabell 20.1

Konsumtion och självförsörjningsgrad för vissa livsmedel 2003, kg per
person respektive procent
Human consumption and self sufficiency for certain food products

321

Tabell 20.2

Fördelning av hushållens individuella privata konsumtion i nominella värden
för EU-länderna och vissa andra länder 2002, procent
Distribution of the individual private consumption by households at nominal
values for EU-countries and some other countries

322

Tabell 20.3

Indextal för hushållens individuella konsumtion per invånare i reala värden
till internationella priser för EU-länderna och vissa andra länder 2002
(EU-25=100)
Indices of real value per head of individual consumption by households at
international prices for EU-countries and some other countries

324

Tabell 20.4

Prisnivåindex för total privat konsumtion samt för olika livsmedel 2004 för EUländerna och de nordiska länderna (EU-25=100)
Comparative price levels for total private consumption for different
foodstuffs for EU-countries and the nordic countries (EU-25=100)

326

Tabell 20.5

Prisnivåindex för total privat konsumtion för OECD-länderna 1990–2005
Comparative price levels for total private consumption

327

Tabell 20.6

Harmoniserat index för konsumentpriser 2005 och 2006 (HIKP) för EUländerna samt Norge och Island (2005=100). Vissa huvudgrupper
Harmonized index for Consumer Prices (HICP) for EU-countries and
Norway and Iceland. Selected categories of foodstuffs

328

Tabell 20.7

Mervärdeskattesatser inom EU den 1 januari 2007, procent
VAT rates in EU-countries at 1st January 2007, per cent

Jordbruksstatistisk årsbok 2007

