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Strukturundersökning 2016 (L)

1) Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt lagen (2001:99) om officiell statistik, förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken och Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2016:7. 

Uppgifterna som lämnas är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Strukturundersökning 2016

Användar-ID

Lämna gärna uppgifterna på Jordbruksverkets webbplats!
www.jordbruksverket.se/strukturundersökning

Från startsidan på Jordbruksverket.se kan du också i sökrutan skriva in sökordet 
"Strukturundersökningen" eller gå till jordbruksverkets e-tjänster.

Lösenord

Dina uppgifter ska avse förhållandena

den 2 juni 2016
om inget annat anges i frågan

1)

Har du fått fler än en blankett?

Om du har fått fler än en blankett (med olika id-nummer) till jordbruk som 
drivs under samma driftsledning behöver du bara fylla i en av dem.

Fyll i det id-nummer som inte används: 



DITT JORDBRUK

1. HAR NI BEDRIVIT JORDBRUK 2016?

Om du svarar "Nej" på alla tre frågorna här går du vidare till sektion 2 och 3 för att därefter skicka in undersökningen. Om du svarar "Ja" på 
någon av frågorna här fortsätter du med sektion 3 och resten av blanketten.

A. Brukat minst 2 hektar åkermark, eller över 5 hektar jordbruksmark (åker- och betesmark)

B. Bedrivit yrkesmässig trädgårdsodling om minst 0,25 hektar på friland eller 200 kvadratmeter i växthus

C. Någon gång under 2016 haft minst: 
 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får och lamm eller 1 000 fjäderfän

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

2. INGET JORDBRUK 2016

Om du bara svarat "Nej" på alla tre frågor i sektion 1, så anger du orsaken eller orsakerna här.

Har aldrig haft jordbruk

Jordbruket är vilande eller nedlagt

Jordbruket är i sin helhet utarrenderat

Dödsbo (jordbruket avslutat)

Jordbruket är i sin helhet sålt

Jordbruket har överlåtits genom gåva

Arvskifte av jordbruket

Arrendet återlämnat

Jordbruket satt i konkurs

Kontaktperson

Telefonnummer 1 (även riktnummer)

E-postadress

Jordbrukare/företag

Person-/Organisationsnummer

3. JORDBRUKARE OCH KONTAKTPERSON
Kontrollera de förtryckta uppgifterna. Om du vill ändra något fyller du i de nya uppgifterna till höger. 
Fyll i uppgifter om ny brukare ifall jordbruket har överlåtits, sålts eller utarrenderats till annan brukare.
Jordbrukare är den som har ekonomiskt och juridiskt ansvar för jordbruket.
För dödsbon, se anvisningarna.

Personnummer Namn

4. KONTAKTER MED JORDBRUKSVERKET
Personer som nu eller tidigare har representerat jordbruket i kontakter med Jordbruksverket, till exempel i samband med CDB, produktionsplats-
nummer (SE-nummer) eller SAM-ansökan. Skriv in nya personer och stryk över sådana som inte längre är aktuella.

5. KUNDNUMMER ENLIGT SAM 2016

Kundnummer enligt SAM 2016 ..............

Kundnummer enligt SAM 2016 ..............

Kundnummer enligt SAM 2016 ..............

Fyll i kundnumren för de SAM-ansökningar 2016 som gäller mark som 
jordbruket brukar. Glöm inte länsbokstäver.

6. CERTIFIERAD EKOLOGISK PRODUKTION

KIWA ......................................

SMAK .....................................

HS-certifiering ........................

Om du bedriver ekologisk odling eller djurproduktion anger du 
jordbrukets kundnummer hos ert kontrollorgan.

Annan orsak, ange vad: ......................................................................................................................................................

Telefonnummer 2 (även riktnummer)



AREALER
7. BRUKADE AREALER (2 JUNI 2016)

Hektar

,
,

,
,

,

Åkermark (brukad mark, ägd och arrenderad)....

– varav arrenderad åkermark ..............................

Betesmark (brukad mark, ägd och arrenderad)..

– varav arrenderad betesmark (ej åker)...............

Ägd skogsmark .................................................

Redovisa jordbrukets brukade arealer.
Räkna med ägd och arrenderad mark (inklusive gratisarrenden), men 
räkna bort utarrenderad mark.
Redovisa all mark, oavsett om du sökt stöd för den eller inte. Glöm inte 
mark som ligger i träda.
Beskrivningar av de olika marktyperna finns i anvisningarna.

m2

8. TRÄDGÅRDSODLING PÅ FRILAND OCH I VÄXTHUS

Frilandsodling, hektar.........................................

Växthusyta med odling, kvadratmeter...............

DJUR DEN 2 JUNI

Nötkreatur

Svin

Får

Fjäderfä

Ange jordbrukets produktionsplatsnummer nedan. Om förtryckta uppgifter inte stämmer, stryk och fyll i det eller de rätta. För svin, får och fjäderfä ska 
även antal djur anges under sektion 10–12. Antal nötkreatur hämtas från CDB.

9. PRODUKTIONSPLATSNUMMER (SE-NUMMER)

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

Redovisa de totala ytorna för odling av trädgårdsväxter på friland och i 
växthus.
Som trädgårdsväxter räknas samtliga köks-, prydnads- och 
plantskoleväxter men inte potatis och konservärter.

,

10. ANTAL SVIN (2 JUNI 2016)

Avelssvin
50 kg och 
däröver
(ej inhyrda 
från pool eller 
suggring)

Galtar ...........................................

Suggor, första gången dräktiga 
(gyltor) .........................................

Övriga betäckta suggor ...............

Ännu ej betäckta gyltor 
(gyltämnen) ..................................

Övriga suggor ..............................

110 kg eller mer ...........................

80–109 kg ....................................

50–79 kg ......................................

Slaktsvin

Svin 20–49 kg ............................................................

Smågrisar under 20 kg (även diande) ....................... 

Totalt antal svin .......................................................

Redovisa antal svin som fanns på jordbruket. Om ni tillfälligt hade färre 
svin än normalt den 2 juni 2016 anger du också hur många djur som 
ingår i en normal uppfödningsomgång.

För uppfödningssystem med pooler eller ringar ska poolerna och 
ringarna ange antalet suggor medan satellitbesättningen ska ange 
antalet smågrisar.

Normal uppfödningsomgång
Svin och slaktsvin om minst 20 kg ............................

Antal

11. ANTAL FÅR OCH LAMM (2 JUNI 2016)

Tackor (födda 2015 och tidigare) ...............................

Baggar (födda 2015 och tidigare) ..............................

Lamm (födda 2016) ...................................................

Totalt antal får och lamm ........................................

Redovisa antalet får och lamm på jordbruket.

13. HÄSTAR (2 JUNI 2016)

Egna hästar ......................................................................... 

Övriga hästar .......................................................................

Totalt antal hästar ..............................................................

Egna och övriga hästar som var installade eller gick på bete på 
jordbruket.

12. ANTAL FJÄDERFÄN (2 JUNI 2016)
Redovisa antalet fjäderfä på jordbruket. Om ni tillfälligt hade färre 
slaktkycklingar än normalt den 2 juni 2016 anger du hur många 
slaktkycklingar som ingår i en normal uppfödningsomgång.

Antal

Höns (20 veckor eller äldre)...............................

Kycklingar för äggproduktion .............................

Slaktkycklingar ...................................................

Kalkoner .............................................................

Antal

Antal

Normal uppfödningsomgång (Slaktkycklingar)



14. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Här kan du skriva in sådant som inte rymdes eller passade in i de övriga delarna av blanketten.

För Jordbruksverkets noteringar

a b c d e


