Strukturundersökning 2013 (L)

Vissa layoutförändringar kommer att
göras
Statistikenheten, 020 - 26 10 86
Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt lagen om officiell
statistik SFS 2001:99, förordningen SFS 2001:100 och
Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2013:XX.
Uppgifterna som lämnas är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 §
offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400.

6. FJÄDERFÄ DEN 5 JUNI

Har du fått fler än en blankett?
Om du har fått fler än en blankett (med olika id.nr) till jordbruk
som drivs under samma driftsledning behöver du bara fylla i en
av dem. Fyll här i id.nr på den blankett
som inte används.

1. AREALER UNDER EGET BRUK Hektar, en decimal
Åkermark

Antal

Höns, 20 veckor eller äldre
Kycklingar, avsedda för äggproduktion
Slaktkycklingar

1)

Kalkoner

- varav arrenderad åkermark
Betesmark (ej åker)

Normal uppfödningsomgång av
2)
slaktkycklingar

1)

2)

Om besättningen t.ex. på grund av uppehåll mellan omgångarna
tillfälligtvis är mindre än normalt den 5 juni anger du antalet djur i en
i en normal uppfödningsomgång.

- varav arrenderad betesmark (ej åker)

7. SVIN DEN 5 JUNI

Antal

Areal ägd skogsmark
1) Ägd och arrenderad mark som företaget brukar. Utarrenderad
mark redovisas inte.

2. GRÖDAREALER ENLIGT SAM 2013
Uppgifter om ert företags grödarealer hämtas från SAM 2013.
Ange därför kundnummer hos Jordbruksverket.
Kundnummer enligt SAM 2013

3)

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)

Kundnummer enligt SAM 2013

Övriga suggor

Kundnummer enligt SAM 2013

110 kg och däröver

3. AREAL FÖR ODLING AV TRÄDGÅRDS- OCH
PLANTSKOLEVÄXTER PÅ FRILAND OCH I
VÄXTHUS

Slaktsvin

Frilandsodling, ha

Svin 20 – 49 kg
Smågrisar under 20 kg (inklusive
3)
diande)

Växthusyta med odling, m

2

4. NÖTKREATUR DEN 5 JUNI
Ange jordbruksföretagets produktionsplatsnummer (PPN) nedan.
Om förtryckta PPN inte stämmer, stryk och fyll i det eller de rätta.
Vi behöver PPN för att kunna hämta uppgifter om antal nötkreatur
från CDB.

SE

SE

SE

SE

5. HÄSTAR DEN 5 JUNI

80 – 109 kg
50 – 79 kg

Summa svin
Normal uppfödningsomgång av svin
2)
och slaktsvin (20 kg och däröver)
3)

I uppfödningssystem med pooler eller ringar och satellitbesättningar ska poolerna och ringarna redovisa antalet suggor och
satellitbesättningarna redovisa antalet smågrisar.

8. FÅR OCH LAMM DEN 5 JUNI
Antal

Tackor, födda 2012 och tidigare

Egna hästar

Baggar, födda 2012 och tidigare

Övriga hästar (installade och/eller på bete)

Lamm födda 2013

Summa hästar

Summa får och lamm

Antal

9. CERTIFIERAD EKOLOGISK PRODUKTION
Är företaget anslutet till Aranea Certifiering, SMAK, eller HScertifiering för kontroll av ekologisk produktion?
Ange i så fall kundnummer hos dessa organisationer.
Aranea Certifiering
SMAK
HS-certifiering

10. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAGET (stryk och ändra där fel finns)
10.1 Uppgifter om företagaren (den person som har ekonomiskt och juridiskt huvudansvar för jordbruks-företaget),
jordbruksföretaget och kontaktpersonen
Företag/Företagare
Person-/Organisationsnr
Kontaktperson
Adress
Postadress
Telefonnr 1
Telefonnr 2
E-postadress
10.2 Uppgifter om personer med anknytning till jordbruksföretaget vilkas personnummer kan förekomma i något av
1)
Jordbruksverkets administrativa register (t.ex. CDB, produktionsplatsregister)
Personnr

Namn

1) Det kan röra sig om personer som äger jordbruksföretaget eller är anställda på jordbruksföretaget i egenskap av djurhållare, rapportör etc.
Stryk även de personer som inte längre är aktuella på jordbruksföretaget.

10.3 Om hela jordbruksföretaget har överlåtits eller utarrenderats, ange till vem
Markera med kryss i lämplig ruta hur överlämnandet skett

Försäljning/arvskifte/gåva

Utarrenderad/återlämnat arrende

Annan orsak

Om företaget i sin helhet har överlåtits till familjemedlem ska uppgifterna om den nya företagaren anges under punkt 10.1 (Uppgifter om
företagaren).

Namn
Adress
Postadress
Person-/organisationsnr
Telefonnr

11. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
………………………………………………………………
………………………………………………………………

12. UNDERSKRIFT
Datum och namnteckning

