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Statistikenheten, 020-26 10 86

Strukturundersökning 2016 (SJ-1)

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.

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: 

Lösenord

Dina uppgifter ska avse förhållandena

den 2 juni 2016
om inget annat anges i frågan

1)



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

Jordbruksföretag

Organisationsnummer

3. JORDBRUKSFÖRETAG 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.

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 .................................................

Övrig mark (se anvisningarna) ........................... ,

9. JORDBEARBETNING

Jordbearbetning med plöjning ........................

Jordbearbetning utan plöjning ........................

Direktsådd (utan jordbearbetning)......................

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.

8. MARKTÄCKNING (VINTERHALVÅRET 2015–2016)

,
,
,
,
,

Höstsådda grödor ..............................................

Fånggröda eller annan mellangröda ................

Slåtter- och betesvall ........................................

Träda ...................................................................

Bearbetad men obesådd mark .........................

Obearbetad mark med växtrester ..................... ,

Redovisa hur marktäckningen såg ut på jordbrukets åkermark under 
vinterhalvåret 2015–2016.

m2

Hur stora åkerarealer bearbetades på respektive sätt inför skörden 
2016?
Räkna ägd och arrenderad mark, men inte utarrenderad mark.

10. TRÄDGÅRDSODLING PÅ FRILAND (2 JUNI 2016)

Redovisa odling i växthus och tunnlar som man kan stå under.
Odling under låga tunnlar eller dukar som täcker marken redovisas 
i sektion 10.
Redovisa ytorna i kvadratmeter.

11. ODLING I VÄXTHUS OCH UNDER TUNNEL (2 JUNI 2016)

Redovisa arealer för odling av trädgårdsväxter på friland.
Odling i växthus eller i tunnlar som man kan stå under redovisas i 
sektion 11.

,
,
,

,

,
,

,

Köksväxter utom kryddväxter .........................

Kryddväxter .......................................................

Frukt ...................................................................

Jordgubbar ........................................................

Bär utom jordgubbar ........................................

Plantskoleväxter (vedartade).............................

Övriga prydnadsväxter .....................................

,
,

,

Kvadratmeter

Köksväxter, meloner och jordgubbar.....................

Bär utom jordgubbar ...............................................

Prydnadsväxter........................................................

Hektar

Hektar

Hektar

(SJ-1)



PRODUKTIONSMETODER

12. BEVATTNING PÅ FRILAND

Hade ni tillgång till utrustning för att bevattna någon del av er 
jordbruksmark?

Ja Nej

Bevattningsmetoder som användes: Vattenkällor:

Bevattningsmaskin (t.ex. kanon eller ramp)

Droppbevattning (se anvisningarna)

Ytbevattning (se anvisningarna)

Grundvatten

Ytvatten från egen damm för bevattningsändamål

Ytvatten från sjöar eller vattendrag

Vatten från gemensamma system

Annan källa, ange vilken: ...................................................................

Areal jordbruksmark som kan bevattnas ................. ,
,

Hektar

13. TRANSPORT AV STALLGÖDSEL

Ton

Transport till jordbruket .................................... Transport från jordbruket .................................

14. SPRIDNINGSMETODER FÖR STALLGÖDSEL

Med släpslang (oavsett om det myllas ner eller inte)................................................................................

Med släpfot ..............................................................................................................................................

Spridning i växande gröda, ej nedbrukning ..............................................................................................

Ingen nedbrukning eller nedbrukning efter 24 timmar .............................................................................

Nedbrukning inom 4 timmar .....................................................................................................................

Nedbrukning efter 4 timmar och inom 24 timmar .....................................................................................

Ytmyllning / öppen eller täckt skåra .........................................................................................................

Djupmyllning (minst 12 cm) ......................................................................................................................

Övriga spridningsmetoder ........................................................................................................................

Bredspridning

Bandspridning

Myllning

Övrigt

Redovisa om ni haft tillgång till utrustning för att bevattna er jordbruksmark (åker- och betesmark) under perioden juni 2015–maj 2016. Om så var 
fallet redovisar du också vilka metoder som använts, vilka vattenkällor ni utnyttjat samt hur stora arealer ni kunde bevattna och faktiskt bevattnade.
I anvisningarna får du mer hjälp att skilja de olika alternativen åt.

Areal jordbruksmark som har bevattnats .................

Uppskatta hur mycket stallgödsel som transporterades till och från jordbruket under perioden juni 2015–maj 2016?
Stallgödsel som transporterades till jordbruket för energiproduktion ska inte räknas med.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%Totalt 1 0 0

Uppskatta hur stor andel stallgödsel som spridits med respektive metod under perioden juni 2015–maj 2016.
Förklaring av respektive metod finns i anvisningarna.

Ton



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 16–18. Antal nötkreatur hämtas från CDB.

15. PRODUKTIONSPLATSNUMMER (SE-NUMMER)

16. 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.

17. 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.

19. HÄSTAR (2 JUNI 2016)

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

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

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

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

18. 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

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SE

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

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

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

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

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

Antal

Antal

Antal

Normal uppfödningsomgång (Slaktkycklingar)



KOMBINATIONSVERKSAMHET

20. KOMBINATIONSVERKSAMHET
Kryssa för de verksamheter som ni utfört under perioden juni 2015–maj 2016 där ni använt er av jordbrukets resurser (mark, byggnader, maskiner 
eller jordbruksprodukter).
Skogsbruk ska inte redovisas som en kombinationsverksamhet.
Produktion av förnybar energi inkluderar elproduktion, men också produktion av ved, flis, pellets, biogas etc.
Du hittar utförliga beskrivningar av de olika verksamheterna i anvisningarna.

Ingen kombinationsverksamhet

Jordbruksarbete på entreprenad

Annat arbete på entreprenad

Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter

Utbildning och omvårdnad

Övrigt, ange vad ..............................................................................................................................................................

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

Förädling av trä (t.ex. sågning av timmer)

Produktion av förnybar energi för försäljning (se anvisningar)

Hantverk

Vattenbruk

0–10 % 11–50 % 51–100 %

SYSSELSÄTTNING I JUNI 2015–MAJ 2016

21. DRIFTSLEDARE (den som ansvarar för den dagliga driften på jordbruket)

Man Kvinna Födelseår

Arbetstimmar i jordbruksverksamheten inklusive trädgårdsodling

1–449 450–899 900–1349 1350–1799 1800–

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Person 6

Person 7

Person 8

Person 9

Person 10

Person 11

Person 12

Person 13

Person 14

Person 15

I detta avsnitt redovisar du alla personer som arbetat minst en timme i jordbruksverksamheten under perioden juni 2015–maj 2016. 

Vilka kombinationsverksamheter utför ni?

Hur stor del av jordbrukets totala omsättning kommer från kombinationsverksamheten?

22. ÖVRIGA STADIGVARANDE SYSSELSATTA I JORDBRUKET

Man Kvinna

Redovisa enbart 
personer födda 
2000 eller tidigare

Arbetstimmar i jordbruksverksamheten inklusive trädgårdsodling

1–449 450–899 900–1349 1350–1799 1800–



Antal
personer

23. TILLFÄLLIGT SYSSELSATTA I JORDBRUKET OCH INHYRD PERSONAL

Totalt antal 
arbetstimmar

Totalt antal 
arbetsdagarTillfälligt sysselsatta i jordbruket

eller

ellerMän...................................................................................................................

Kvinnor .............................................................................................................

24. DRIFTSLEDARENS UTBILDNING

eller

eller

Praktisk lantbrukserfarenhet

Grundläggande lantbruksutbildning (minst 1 månad)

Lantbruks- eller naturbruksgymnasium (minst 2 år)

Lantbruksutbildning på universitet eller högskola (minst 2 år)

Vilken är driftsledarens högsta lantbruksutbildning?

Ja Nej

Har driftsledaren gått någon yrkesinriktad fortbildning under perioden juni 2015–maj 2016?

25. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

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

Inhyrd personal (t.ex. avbytare eller från personalföretag) ..............................
 

Ge uppgifter om personer som arbetat i jordbruksverksamheten (jordbruk, trädgårdsodling eller djurskötsel) under perioden juni 2015–maj 2016, 
oavsett om arbetet varit avlönat eller inte.
Räkna bara med personer födda år 2000 eller tidigare.
Redovisa den sammanräknade arbetstiden som antal timmar eller som antal dagar.
I anvisningarna får du mer hjälp att skilja de olika alternativen åt.

Kryssa för driftsledarens högsta utbildningsnivå.
Ange också om driftsledaren har gått på någon yrkesinriktad fortbildning under perioden juni 2015–maj 2016.
Driftsledaren är den person som har ansvar för jordbrukets dagliga drift.



För Jordbruksverkets noteringar
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