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Hej, 

Jordbruksverket vill ge dig möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny föreskrift om statistisk undersökning av 
strukturen i jordbruket samt den tillhörande konsekvensutredningen för att de ska kunna beaktas innan officiellt 
remissutskick sker. Även särskild konsekvensanalys bifogas.  

Dina synpunkter ska ha kommit in till jordbruksverket@jordbruksverket.se senast torsdagen den 20 januari 2023. 
Märk gärna e-posten med ”Dnr 3.10.16-22507/2022”. 

Med vänlig hälsning, 
Saranda Daka 
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Projektledare 
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 SJVFS 2023:1 

Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk 
undersökning av strukturen i jordbruket; 

 Utkom från trycket 
den 3 mars 2023 

   
beslutade den 2 mars 2023.   
    

 
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om 

den officiella statistiken, följande,  

1 §  Sverige ska år 2023 genomföra en statistisk undersökning om jordbruksföretagens 
struktur. Det framgår av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1091 av den 18 juli 2018 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/20111. Syftet med 
undersökningen är enligt förordningen (EU) 2018/1091 att ta fram jämförbar 
gemenskapsstatistik över företagsstrukturen i jordbruket. 

Sverige ska år 2023 genomföra en statistisk undersökning om antalet lantbruksdjur. 
Det framgår av artikel 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion 
och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG2. Syftet 
med undersökningen är enligt förordningen (EU) nr 1165/2008 att ta fram jämförbar 
gemenskapsstatistik över besättningar och köttproduktion. 

Lämnade uppgifter används även i det statistiska lantbruksregistret utifrån vilket 
officiell statistik i Sverige rörande jordbrukets struktur framställs. 
 
2 §  Skyldigheten för näringsidkare att lämna uppgifter framgår av 7 § lagen (2001:99) 
om den officiella statistiken. 

Bestämmelser om sekretess för lämnade uppgifter finns i 24 kap. 8 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). 
 
3 §  Uppgifter till den statistiska undersökningen av strukturen i jordbruket ska lämnas 
till Statens jordbruksverk av näringsidkare som uppfyller något av följande villkor: 

1. Brukar sammanlagt mer än 2,0 ha åkermark. 
2. Brukar sammanlagt minst 0,5 ha jordbruksmark. 
3. Driver trädgårdsodling omfattande minst 2 500 m² frilandsareal. 
4. Driver trädgårdsodling omfattande minst 200 m² växthusyta. 
5. Har en djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2023 till och 

med den 1 juni 2023 omfattar minst 10 nötkreatur, minst 10 suggor, minst 50 
grisar, minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfän. 
 

4 §  De uppgifter som omfattas av undersökningen framgår av bilagan till denna 
föreskrift.  

 
1 EUT L 200, 7.8.2018, s. 1, (Celex 32018R1091) 
2 EUT L 321, 1.12.2008, s. 1, (Celex 2008R1165) 
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5 §  Uppgifterna ska lämnas på begäran och avse näringsidkarens förhållanden under 
perioden juni 2022–maj 2023 om inte annat anges.   
          
6 §  Uppgifterna ska ha kommit in till Statens jordbruksverk senast den 29 juni 2023 
om inget annat anges i Statens jordbruksverks enkät. 
 
7 §  Om det finns särskilda skäl kan Statens jordbruksverk besluta att uppgifterna får 
lämnas vid ett senare tillfälle.   
 
 
 

Denna författning träder i kraft den 3 april 2023 och gäller till och med den 28 juni 
2024. 
 
  

CHRISTINA NORDIN 
 

 

 Saranda Daka 
 (Statistikenheten) 
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     Bilaga 

UPPGIFTER SOM OMFATTAS AV UNDERSÖKNINGEN  

Uppgifter om driftsledaren  
1. Vem som är driftsledare på jordbruket 
2. Driftsledarens kön 
3. Driftsledarens födelseår 
4. Årtal när personen blev driftsledare 
5. Arbetstimmar i jordbruksverksamheten inklusive trädgårdsodling 
6. Har driftsledaren gått någon yrkesinriktad fortbildning under perioden juni 2022–

maj 2023? Ja/Nej 
Arealer 

1. Brukade arealer åkermark, hektar 
o Varav arrenderad åkermark, hektar 

2. Brukade arealer betesmark, hektar 
o Varav arrenderad betesmark, hektar 

3. Ägd skogsmark, hektar 
4. Övrig mark, hektar 
5. Trädgårdsodling på frilandsareal utan tunnel, hektar  
6. Trädgårdsodling på frilandsareal med tunnel, hektar  
7. Växthusyta med odling, kvadratmeter 
8. Kundnummer enligt SAM 2023 

Certifierad ekologisk produktion 
1. Kundnummer hos kontrollorgan  
2. Bedriver jordbruket även konventionell växtodling? Ja/Nej 
3. Bedriver jordbruket även konventionell djurhållning? Ja/Nej 

Jordbearbetning 
1. Åkerareal bearbetad med respektive metod: 

- Jordbearbetning med plöjning, hektar 
- Jordbearbetning utan plöjning, hektar 
- Direktsådd (utan jordbearbetning), hektar 

Bevattning av jordbruksmark 
1. Har jordbruket tillgång till utrustning för bevattning? Ja/Nej 
2. Hur stora arealer jordbruksmark som kan bevattnas, hektar 
3. Hur stora arealer jordbruksmark som har bevattnats under 2023, hektar 
4. Genomsnittligt bevattnad areal under senaste 3 åren, hektar 
5. Mängd vatten för bevattning, kubikmeter 
6. Bevattningsmetoder: 

- Bevattningsmaskin, hektar 
- Droppbevattning, hektar 
- Ytbevattning, hektar 

7. Vattenkällor för bevattning: 
- Grundvatten, andel 
- Ytvatten från egen damm för bevattningsändamål, andel 
- Ytvatten från sjöar och vattendrag, andel 
- Återvunnet avloppsvatten, andel 
- Vatten från gemensamma system, andel 

8. Betalningsvillkor för vatten: 
- Betalar inte för vatten men däremot för el, pump etc 
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- Betalar utifrån volym vatten 
- Betalar utifrån areal som bevattnas 
- Betalar utifrån någon annan grund än areal eller volym 

9. Bevattningsutrustningens tekniska parametrar 
- Tillgång till vattenreservoar som använts under 2023? Ja/Nej 
- Underhållsarbete på bevattningssystemet 2023, Omfattande/löpande/inget 
- Tillgång till pumpstation? Ja/nej 
- Typ av vattenmätningssystem, Manuellt/Automatiskt/Både manuellt och automatiskt/Kan 

inte mäta vattenåtgången 
- Styrning av bevattning, Manuellt/Automatiskt/Precisionsbevattning/Kombination av 

ovanstående 
- Går det att använda bevattningssystemet för gödning? Ja/Nej 

10.   Grödor som bevattnats 2023 
- Spannmål, höstsäd, hektar 
- Spannmål, höstsäd, hektar 
- Majs (inklusive fodermajs), hektar 
- Trindsäd och proteingrödor, hektar 
- Potatis, hektar 
- Sockerbetor, hektar 
- Raps och rybs, hektar 
- Färska grönsaker på friland, hektar 
- Slåtter- och betesvall, hektar 
- Frukt och bärodling, hektar 

o Varav jordgubbar, hektar 
- Övriga grödor på åkermark, hektar 
- Betesmark, hektar  

Bevattning av jordbruksmark 
1. Areal åkermark som har tillfredställande dränering, hektar 
2. Areal jordbruksmark som är dränerad genom täckdikning eller grävda diken, hektar 

Djur 
1. Anläggningsnummer, nötkreatur 
2. Anläggningsnummer, gris 
3. Grisar: 

- Galtar, antal 
- Suggor, första gången dräktiga (gyltor), antal 
- Övriga betäckta suggor, antal 
- Ännu ej betäckta gyltor (gyltämnen), antal 
- Övriga suggor, antal 
- Slaktgrisar 110 kg och däröver, antal 
- Slaktgrisar mellan 80 och 109 kg, antal 
- Slaktgrisar mellan 50 och 79 kg, antal 
- Grisar mellan 20 och 49 kg, antal 
- Smågrisar under 20 kg (inklusive diande), antal 
- Slaktgrisar under en normal uppfödningsomgång (20 kg och däröver), antal 

4. Anläggningsnummer, får 
5. Får och lamm: 

- Tackor, 1 år eller äldre, antal 
- Baggar, 1 år eller äldre, antal 
- Lamm, 1 år eller yngre, antal 

o Varav lamm, födda under undersökningsåret, antal 
6. Anläggningsnummer, fjäderfän 
7. Fjäderfän: 

- Höns för äggproduktion, 20 veckor eller äldre, antal 
- Höns för produktion av slaktkycklingar, 20 veckor eller äldre, antal 
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- Kycklingar avsedda för äggproduktion (unghöns), antal 
- Slaktkycklingar, antal 
- Höns under normal uppfödningsomgång, antal 
- Slaktkycklingar under normal uppfödningsomgång, antal 

8. Kalkoner, antal 
9. Anläggningsnummer, häst 
10. Hästar på jordbruksföretaget, antal 

Riskbedömning av arbetsplatsen 
1. Har det gjorts en riskbedömning på arbetsplatsen för att minska de fysiska skadorna i 

jordbruket? Ja/Nej 
2. Om ja, har detta sammanställts i ett skriftligt dokument? Ja/Nej 

Kombinationsverksamhet  
1. Kombinationsverksamheter under perioden juni 2022-maj 2023: 

- Ingen kombinationsverksamhet 
- Jordbruksarbete på entreprenad 
- Annat arbete på entreprenad 
- Turism, uthyrning och andra fritidsverksamheter 
- Utbildning och omvårdnad 
- Vattenbruk 
- Förädling och försäljning av gårdsprodukter 
- Förädling av trä 
- Produktion av förnybar energi för försäljning  
- Hantverk 
- Övrigt, redovisa vad 

2. Hur stor del av jordbrukets totala omsättning kommer från 
kombinationsverksamheten?0-10, 11-50%, 51-100% 

Sysselsättning 
1. Jordbrukare och familjemedlemmar 

- Kön 
- Födelseår 
- Är personen även driftsledare? 
- Arbetstimmar i jordbruksverksamheten inklusive trädgårdsodling 
- Inkomstbringande kombinationsverksamhet som i föregående fråga 

(kombinationsverksamhet) 
- Annan inkomstbringande kombinationsverksamhet på eller utanför jordbruket 

2. Övriga stadigvarande sysselsatta  
- Kön 
- Födelseår 
- Arbetstimmar i jordbruksverksamheten inklusive trädgårdsodling 
- Inkomstbringande kombinationsverk som i föregående fråga 

(Kombinationsverksamhet) 
- Annan inkomstbringande kombinationsverksamhet på eller utanför jordbruket 

3. Tillfälligt sysselsatta i jordbruket 
- Antal män 
- Antal kvinnor 
- Totalt antal arbetstimmar eller totalt antal arbetsdagar 

4. Inhyrd personal 
- Antal personer 
- Totalt antal arbetstimmar eller totalt antal arbetsdagar 

Maskiner och utrustning 
1. Maskiner som använts och som ägs helt av företaget: 

- Traktorer, antal 
- Maskiner för jordbearbetning, Ja/Nej 
- Maskiner för sådd och plantering, Ja/Nej 
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- Maskiner för spridning av växtskyddsmedel, Ja/Nej 
o Varav försedda med avdriftsningsreducerade munstycken, Ja/Nej 

- Skördetröskor, Ja/Nej 
- Övriga helmekaniserade skörderedskap, Ja/Nej 

2. Maskiner som använts och som inte ägs helt av företaget: 
- Traktorer, Ja/Nej 
- Maskiner för jordbearbetning, Ja/Nej 
- Maskiner för sådd och plantering, Ja/Nej 
- Maskiner för spridning av växtskyddsmedel, Ja/Nej 
- Skördetröskor, Ja/Nej 
- Övriga helmekaniserade skörderedskap, Ja/Nej 

3. Lagerutrymme för förvaring av spannmål mm 
- Lagerutrymme för förvaring av utsäde, spannmål, oljeväxter och baljväxter, Kubikmeter 
- Lagerutrymme för förvaring av rot-, knöl, och lökväxter i bulklager, Ja/Nej 
- Lagerutrymme för torrförvaring av frukt och grönsaker, Ja/Nej 
- Utrymme för kylförvaring, Kubikmeter 

4. Maskiner för skötsel av lantbruksdjur: 
- Utrustning för övervakning av djurs hälsa och välbefinnande 

Ja/Nej 
- Foderkvarn/foderblandare, Ja/Nej 
- Automatiskt utfodringssystem, Ja/Nej 
- Automatiskt styrning av stallklimatet, Ja/Nej 
- Mjölkningsrobotar, Ja/Nej 

5. Utrustning som använts för produktion av förnybar energi: 
- Vindkraft, Ja/Nej 
- Biomassa, Ja/Nej 

o Biogas från biomassa, Ja/Nej 
- Solenergi- värmeenergi, Ja/Nej 
- Solernergi- elektricitet, Ja/Nej 
- Vattenkraft, Ja/Nej 
- Andra källor för förnybar energi, Ja/Nej 

6. Självkörande maskiner eller annan robotteknink: 
- Självkörande maskiner, Ja/Nej 
- Tillämpning av växtskydd med hjälp av GPS, Ja/Nej 
- Rad- eller bandsprutning av växtskydd, Ja/Nej  

7. Metoder för variabeldosering av gödsling, växtskydd, ogräsrensning, sådd, plantering eller 
annat Ja/Nej 

8. Digital kartläggning av markkvaliteten Ja/Nej 
9. Markskanning Ja/Nej 
10. Jordanalys, Ja/Nej 
11. IT-system för styrning av driften, Ja/Nej 
12. Tillgång till internet, Ja/Nej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Östertälje Tryckeri AB, Skarpnäck, År 2023 
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Konsekvensutredning 
 

Datum 
2022-01-09 

Diarienummer 
3.10.16 - 22507/2022 
 

Statistikenheten/Jordbruk- och analysavdelningen 
Saranda Daka 

 

Konsekvensutredning om förslag till nya föreskrifter om  
statistisk undersökning av strukturen i jordbruket 

A. Allmänt 
1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Förslaget till ny föreskrift är en reglering av en skyldighet för jordbrukare att lämna 
uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav på statistik om strukturen i 
jordbruket. Jordbruksverket föreskriver med stöd av 7 § lagen (2001:99) om den 
officiella statistiken och 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Syftet med undersökningen är att: 

a) Uppfylla EU:s krav på strukturundersökningar enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 2018/1091 av den 18 juli 2018 om integrerad 
statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningen (EG) nr 
1166/2008 och (EU) nr 1337/2011. 

b) Uppfylla EU:s krav på de årliga undersökningarna över djurantal enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 av den 19 
november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om 
upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG. 

c) Uppdatera det svenska Lantbruksregistret. 

d) Publicera officiell statistik över strukturen i det svenska jordbruket.  

EU-förordningen (EU) nr 2018/1091 reglerar bland annat vilken population och vilka 
variabler som ska undersökas, samt vilken täckning och kvalitet som den statistik som 
samlas in ska ha. Avidentifierade uppgifter för varje företag som undersöks ska i enlighet 
med denna förordning levereras till kommissionen. En totalundersökning av jordbruket 
gjordes 2010,  2020 och ska göras igen 2030. Det är framförallt de så kallade 
”Corevariablerna” som innehåller frågor inom ämnesgrupperna arealer, djur, ekologisk 
produktion och bevattning som totalundersöks.  De mellanliggande åren (2013, 2016, 
2023, 2026) får medlemsstaterna välja att genomföra en urvalsundersökning istället för 
en totalundersökning om medlemsländerna kan möta de höga precisionskrav som 
förordningen ställer avseende djur och grödor på NUTS2- samt NUTS1-nivå. Se tabell 1 
nedan för hur och när de olika modulerna ska undersökas enligt förordningen (EU) nr 
2018/1901 som reglerar strukturunderundersökningarna.  
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Tabell 1 År de olika modulerna ska undersökas enligt EU-förordningen 

T=totalundersökning U=urvalsundersökning 

För att minska uppgiftslämnarbördan för jordbrukarna samordnar Statistikenheten 
strukturundersökningarna med de årliga EU-reglerade djurräkningarna de år som 
strukturundersökningarna genomförs. Det innebär att jordbrukare med djurinnehav 
endast behöver besvara en enkät som täcker båda undersökningarna. Urvalsstorleken 
för djurräkningarna i Sverige är drygt 5 800 företag. Djurräkningarna är reglerade enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1165/2008. 

I Jordbruksverkets förslag till föreskrift beläggs strukturundersökningen 2023 med 
uppgiftslämnarplikt. Syftet med att reglera skyldigheten i föreskrift handlar om att öka 
svarsbenägenheten hos jordbruksföretagen och därigenom erhålla den höga kvalitet i 
undersökningen som EU-förordningen (EU) nr 2018/1091 ställer krav på. 

1.1 Nationella behov gör att en större population behöver undersökas 
Flera av modulerna i undersökningen är viktiga för nationella behov. Det innebär att en 
större population än vad som krävs för att möta EU:s precisionskrav behöver undersökas 
för att uppfylla även de nationella behoven av statistik inom jordbruksstrukturområdet. 
De nationella behoven syftar till att uppdatera det svenska Lantbruksregistret (LBR) och 
till att uppfylla kraven på att publicera officiell statistik över strukturen i det svenska 
jordbruket. 

Tabell 2 Antal företag som behöver undersökas för att möta EU- och nationella krav 

                                                 *Totala antalet företag som ska undersökas 2023  **Nya moduler 2023 

 

 

Undersökningsvariabler   2020   2023   2026 
’Core’- variabler T U U 
Sysselsättning & kombinationsverksamhet U U U 
Landsbygdsutveckling U U U 

Djurstallar och gödselhantering U  U 
Bevattningsmetoder  U  
Jordbearbetningsmetoder/Markhantering  U  
Maskiner och utrustning  U  

Fruktodling  U  
Vinodling   U 

Undersökningsvariabler 
(antal variabler i EU-förordningen) 

Variabler som 
undersöks via 

enkät 

Population, EU:s 
precisionskrav 

Population, 
nationella behov 

Corevariabler (184) 21 (resten 
register) 

13 000 61 000*  

Sysselsättning och 
kombinationsverksamhet (50) 

50 13 000 21 000 

Landsbygdsutveckling (15) 0 (register) 10 000  

Bevattningsmetoder** (34) 34 500 2 500 
Jordbearbetningsmetoder/ 
Markhantering** (14) 

     3 (resten 
modellering) 

2 500  

Maskiner och utrustning** (39) 39 10 000 10 000 

Fruktodling** (147)        9 350 350 
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Lantbruksregistret tjänar som urvalsram för en mängd statistiska undersökningar inom 
jordbruket. Ett fullständigt uppdaterat LBR genom en totalundersökning av 
Corevaribalerna är därför nödvändigt för att säkerställa att uppgiftslämnarbördan för 
samtliga undersökningar som Jordbruksverket gör förblir så låg som möjligt. En 
ofullständig uppdatering av LBR under strukturundersökningsåren leder till att LBR får 
sämre kvalitet vilket i sin tur leder till att samtliga undersökningar som har LBR som 
urvalram måste ökas markant för att bibehålla den kvalitet i statistiken som krävs av EU-
förordningar och för att publicera nationell officiell jordbruksstatistik. Detta samtidigt 
som kvaliteten i statistiken skulle vara sämre. Se tabell 3 för att se hur mycket urvalet 
för några av våra undersökningar skulle behöva öka. 

LBR ligger även till grund för flera olika rapporteringar som Jordbruksverket gör både till 
nationella och internationella instanser. Om registret inte uppdateras fullständigt under 
strukturundersökningsåren kan Sverige få problem att uppfylla EU:s krav gällande FADN 
(Farm Accountancy Data Network) och därmed riskera sanktioner. Vidare kan Sverige få 
osäkerhet i siffrorna till klimatrapporteringen samt till kväve och fosforbalanserna. 

Tabell 3 Utökad uppgiftslämnarbörda om inte LBR uppdateras under 
strukturundersökningsåren 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Djurräkningen 3 000 3 500  4 500 5 000 5 500  

Arrendeprisundersökningen 500  1 000  1 500   

Strukturundersökningen 2026   10 000    15 000 

Skördeundersökningen Uppgifter om djur används som tilläggsinformation 
Gödselmedelsundersökningen Fler företag kommer att behöva dras, vilket ökar 

uppgiftslämnarbördan. 
FADN Det kommer att bli problem att uppfylla EU:s krav, vilket kan leda till 

sanktioner  

Klimatrapportering Större osäkerhet eftersom siffrorna då kommer att baseras på urval 

Kväve- och fosforbalanser Större osäkerhet eftersom siffrorna då kommer att baseras på urval 

 

1.2 Hur ska Strukturundersökningen 2023 genomföras? 
För att möta både EU- och nationella krav (se punkt a, b, c, d under A1) måste 
Jordbruksverket undersöka en population på ca 61 000 jordbruksföretag. Av den totala 
populationen kommer ca 40 000 företag få en mindre omfattande blankett (L) som 
innehåller generella uppgifter om företaget (förtryckt information) samt en del av 
uppgifterna om arealer och djurinnehav som finns i coremodulen. Resterande population 
kommer att få en av de två mer omfattande blanketterna SJ eller SF som förutom de 
uppgifter som finns i blankett L också innehåller frågor om sysselsättning och 
kombinationsverksamhet. SJ-blanketten kommer att skickas till juridiska personer 
(3 500 företag) medan SF kommer att skickas till enskilda firmor (17 500 företag). 
Genom att ta fram anpassade blanketter för de olika grupperna i populationen ser vi till 
att uppfylla syftet med undersökningen utan att hela undersökningspopulationen 
behöver lämna uppgifter för alla undersökningsvariabler. 

Samtliga blanketter som tas fram till undersökningen innehåller endast variabler som 
inte kan inhämtas från administrativa register eller beräknas genom framtagna 
statistiska modeller. Möjligheten att använda administrativa register och statistiska 
modelleringar när dessa är tillgängliga och uppfyller EU:s precisionskrav är reglerad i 
förordningen (EU) nr 2018/1091. 
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De nya modulerna för år 2023 som innehåller variabler om bevattningsmetoder samt 
maskiner och utrustning kommer att undersökas under hösten 2023.  Dels för att dessa 
moduler är rätt omfattande, dels för att vi ska kunna rikta urvalet på så sätt att så få 
företag som möjligt behöver besvara frågorna. Vi kommer att använda information från 
undersökningen i juni 2023 då modulerna med core- och sysselsättningsvariablerna 
kommer att undersökas för identifiera de företag som behöver besvara 
undersökningarna om bevattning och maskiner. 

Modulen om fruktodling är den mest omfattande modulen efter corevariablerna på EU-
nivå. För Sveriges del är denna modul liten både till populationen och till variablerna, då 
alla utom nio variabler är icke-existerande (NE) eller icke-signifikanta (NS) för svenska 
förhållanden. Denna modul kommer att undersökas i samband med 
Trädgårdsundersökningen som ska genomföras i början på år 2024. Detta för att minska 
uppgiftslämnarbördan för trädgårdsföretagen som berörs av dessa variabler.  

Landsbygdsutvecklingsmodulen kommer att inhämtas i sin helhet från administrativa 
register på Jordbruksverket. Således får inte jordbrukarna någon fråga som ingår i denna 
modul.  

Jordbrukarna kommer eventuellt att få endast tre variabler i modulen 
Jordbearbetningsmetoder och markhantering. Detta då vi i dagsläget är osäkra om dessa 
tre variabler kan beräknas genom statistiska modeller. Resten av variablerna i denna 
modul kommer att tas fram med hjälp av framtagna statistiska modeller. Detta innebär 
att vi inte kommer att skicka några frågor till jordbrukarna om dessa variabler.  

 

Tabell 4 Tidpunkt för när olika moduler kommer att undersökas 

Moduler 2023 Juni Oktober 2024 

Core  x   

Sysselsättning/kombinationsverksamhet  x   

Landsbygdsutveckling Register   

Bevattningsmetoder  x  

Jordbearbetning./Markhantering Enkät/Modelleras   

Maskiner och utrustning  x  

Fruktodling   x 

 

Företagen kan lämna in statistiken till Jordbruksverket genom att skicka tillbaka den 
ifyllda blanketten till Jordbruksverket, eller genom att besvara undersökningen på 
undersökningens webbsida. Statistikenheten kommer även att anställa sommarpersonal 
som kommer att arbeta med att ta in uppgifterna per telefon eller via e-post.  

1.3 Hur används statistiken? 
Inom EU används resultatet från strukturundersökningarna av kommissionen till att 
bland annat följa den långsiktiga utvecklingen inom jordbrukssektorn. Eftersom 
jordbrukssektorn inom EU är hårt reglerad, har kommissionen behov av att kunna 
analysera effekterna av tidigare politiska beslut. På samma sätt kan statistiken till 
exempel användas som underlag för analyser inför kommande jordbrukspolitiska beslut. 
Exempel på områden där statistiken används är analyser av jordbrukets och 
jordbrukspolitikens effekter på miljön och utvecklingen inom unionens 
landsbygdsområden. Indirekt används statistiken genom att internationella 
organisationer såsom FAO och OECD använder sig av kommissionens statistik. 
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Nationellt används strukturundersökningarna för att publicera svensk officiell 
jordbruksstatistik samt för att fastställa populationen i det nationella statistiska 
Lantbruksregistret (LBR). LBR ligger till grund för all officiell jordbruksstatistik i Sverige 
och används även som urvalsram för en rad undersökningar på jordbruksområdet och 
som underlag för bland annat utredningar och modeller. LBR behöver uppdateras fullt 
ut med uppgifter om arealer och djur för att registret ska kunna tjäna sitt statistiska 
syfte. Ett ofullständig LBR skulle innebära att vi inte kan dra statiska urval från registret, 
vilket vidare skulle innebära att vi i fortsättningen skulle vara tvungna att utöka 
urvalsstorlekarna för alla struktur- och djurräkningar för att möta EU:s precisionskrav på 
statistiken. Detta innebär att uppgiftslämnarbördan för svenska jordbruksföretag 
sammantaget skulle öka och att Sverige skulle få problem att uppfylla EU:s krav gällande 
FADN (Farm Accountancy Data Network), få osäkerhet i siffrorna till 
klimatrapporteringen samt till kväve och fosforbalanserna. 

I tidigare användarstudie som Statistikenheten genomfört har det framkommit att 
Länsstyrelserna är beroende av den statistik som Jordbruksverket producerar. Statistik 
över arealer, lantbruksdjur samt företag och företagare på länsnivå är den statistik som 
tjänar Länsstyrelserna bäst, samtidigt som intresset för statistik på kommunnivå 
efterfrågas allt mer. Även LRF efterfrågar mer statistik fördelad på kommunnivå. LRF är 
mest intresserad av statistik om antal djur och antal företag. SLU och Agrifood 
efterfrågar detaljerad statistik på så låg nivå som möjligt, helst individnivå för att kunna 
specificera sina egna regionala indelningar. De år som strukturundersökningarna 
genomförs samlas den statistik in som våra nationella intressenter efterfrågar.  

Näringsdepartementet och Jordbruksverket internt är andra stora användare av 
statistiken. Erfarenhetsmässigt är det statistik på detaljerad regional nivå, men även på 
avrinningsområden som är efterfrågad.  

1.4 Aktivt arbete med att minska uppgiftslämnarbördan  
Statistikenheten arbetar ständigt och aktivt med att förenkla datainsamlingen och 
därmed minska uppgiftslämnarbördan för de företag som ingår i 
strukturundersökningarna. Nedan beskrivs några av de åtgärder som har vidtagits: 

1. Samordning av strukturundersökningarna med de årliga EU: reglerade 
djurräkningarna,  

2. Vi samordnar Strukturundersökningen 2023 med trädgårdsundersökningen 
2024 för att minska uppgiftslämnarbördan för trädgårdsföretag,    

3. Skräddarsydda blanketter för de olika jordbruksföretagen som ingår i 
undersökningen, 

4. Bevattnings- och maskinmodulen undersöks vid separata tillfällen vilket gör att 
urvalet minskar avsevärt, 

5. Enkäten innehåller endast variabler som inte kan inhämtas från administrativa 
register, 

6. När möjligt, utvecklar vid statistiska modeller för att beräkna variabler av 
samma eller av bättre kvalitet som vid enkätundersökning, 

7. Responsiv e-tjänst för datainsamling, 
8. Bemannad kostnadsfri telefonslinga för företagen som vill lämna uppgifterna 

per telefon 
9. Ständig utveckling av ram- och urvalsdesign för att minimera antalet företag 

som får enskilda modulvariabler.  
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10. Vi söker godkännande från EU för att få använda högre trösklar än vad 
förordningen reglerar. Detta innebär att avsevärt färre företag ingår i 
populationen. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det 
blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Alternativet skulle vara en frivillig undersökning. Detta medför erfarenhetsmässigt 
betydande merarbete i form av påminnelser och telefonuppföljning för att få in 
uppgifter från jordbruksföretagen. Därtill ska läggas att medlemsstaterna är skyldiga 
att leverera avidentifierad information för samtliga jordbruksföretag. För varje variabel 
som medlemsstaterna ska undersöka ska ett värde för varje företag anges. Vidare 
kommer alla andra moduler förutom Core-variablerna att genomföras som en 
urvalsundersökning. Om denna del av undersökningen inte beläggs med 
uppgiftslämnarplikt kommer urvalet att behöva utökas avsevärt för att Sverige ska 
klara de precisionskrav som ställs på undersökningen enligt EU:s förordning. 

Undersökningen 2023 ska även leda till en fullständig uppdatering av 
Lantbruksregistret (LBR). Under punkt 1.1 kan du läsa om konsekvenserna med att inte 
uppdatera LBR under strukturundersökningsåren.  

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 
De näringsidkare i jordbruket som berörs av regleringen är de som bedriver 
jordbruksverksamhet omfattande något av nedanstående minimikrav:  

1. brukar sammanlagt mer än 2,0 ha åkermark, eller 
2. brukar sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark, eller 
3. driver trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvm frilandsareal, eller 
4. driver trädgårdsodling omfattande minst 200 kvm växthusyta, eller 
5. har en djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2023 till 

och med den 1 juni 2023 omfattar minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor, 
eller minst 50 grisar eller minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfän. 

Totalt uppskattas att ca 61 000 företag kommer att ingå i den population som ska 
undersökas. 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig 
på 

Jordbruksverket föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför 
och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-alternativen 

Den kostnad som regleringen medför är den tid som jordbrukarna får avsätta för att 
fylla i frågeformulären. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Regleringen följer EU:s regelverk enligt rådets förordning (EU) nr 2018/1091. På ett par 
punkter går dock regleringen utöver EU:s regelverk. 
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Den svenska regleringen innebär att något fler variabler undersöks till skillnad 
från vad som krävs enligt EU:s regelverk. 

Under sysselsättningsdelen i enkäten ska jordbrukarna fördela arbetstiden för de 
tillfälligt sysselsatta i jordbruksföretaget på kvinnor och män. Detta är inte nödvändigt 
enligt EU:s regelverk. Orsaken till att Jordbruksverket vill göra denna uppdelning är att 
man på så sätt kan få en könsuppdelad officiell statistik över antal sysselsatta och 
arbetad tid i jordbruket. Individbaserad officiell statistik ska enligt 14 § förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken vara uppdelad efter kön om det inte finns 
särskilda skäl mot detta. 

Det bör också påpekas att de frågor som ställs om antal grisar i blanketterna är mer 
omfattande än vad som krävs enligt förordning (EU) nr 2018/1091. Detta beror på att 
de år då strukturundersökningarna genomförs kombineras dessa med de årliga 
djurräkningarna (förordning (EG) nr 1165/2008). 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Särskild hänsyn till ikraftträdandet behövs inte.  

De informationsinsatser som planeras är annonsering i lantbrukspressen, vilket även 
gjordes vid tidigare strukturundersökningar. På samma sätt som för de tidigare år då 
strukturundersökningen gjordes kommer jordbrukarna till Strukturundersökningen 
2023 att få särskilda skriftliga anvisningar till hur de ska besvara undersökningen. 
Vidare kommer jordbrukare som har frågor om hur de ska fylla i blanketterna kunna 
ringa Jordbruksverkets statistikenhet genom ett särskilt gratis telefonnummer (020-
nummer) eller skicka frågor via e-post. 

B. Kommuner och regioner 
Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. 
Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i avsnitt B. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. Konsekvensutredningen 
innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

1. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

C. Företag 
Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, 
det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att 
yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. 

Markera med X: 
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☐ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte 
någon beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

☒ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en 
beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på företagen 

Det antal företag som berörs är ca 61 000 stycken. De är verksamma inom jordbruket. 
Företagen är till största delen små och medelstora företag. 

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och 
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. 

Våra beräkningar visar att: 

- de två mer omfattande blanketterna (SJ, SF) som går ut till ca 21 000 företag 
tar 18 minuter att fylla i, 

- den mindre omfattande blanketten som resterande 40 000 företag får, 
beräknas ta 7 minuter att fylla i,  

- den blankett som gäller bevattningsmodulen och som 2 500 företag får, 
beräknas ta 10 minuter att fylla i, och slutligen 

- den blankett som innehåller variabler om maskiner och utrustning och som 10 
000 får beräknas ta 4 minuter att fylla i.  

Den administrativa kostnaden för Strukturundersökningen 2023 har beräknats till 
1 408 719 kronor/år. För hela undersökningsperioden 2023 – 2026 hamnar den 
administrativa bördan på 4 226 158 kronor, vilket är en minskning med 94 673 kronor 
jämfört med undersökningsperioden 2020 – 2023 som gäller för 
Strukturundersökningen 2020 (4 320 831- 4 226 158 kronor).  

3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för 
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta 
till följd av den föreslagna regleringen 

Regleringen medför inga andra kostnader för företagen än kostnaderna för 
uppgiftslämnarbördan. Företagen behöver inte vidta några förändringar i sin 
verksamhet till följd av den föreslagna regleringen. 

4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen 

God statistik över ett område är en samhällelig resurs som skapar en gemensam 
utgångspunkt för diskussioner och bättre faktaunderlag för beslutfattare på alla nivåer 
i samhället. God statistik är därmed en positiv faktor för konkurrenskraft. 
Undersökningen i sig påverkar inte konkurrensförhållandena för företagen. 

5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 
företagen 
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Jordbrukarna upplever att de är hårt belastade med administrativa uppgifter. Många 
jordbrukare blir därför irriterade när de tvingas svara på statistiskformulär. I det stora 
hela är jordbrukarna dock mycket tillmötesgående och svarar i hög utsträckning på de 
statistiskformulär som skickas ut. Resultatet av undersökningen används av 
jordbrukets olika branschorganisationer och Jordbruksverket får förfrågningar från 
dessa. Indirekt kommer därför resultaten de enskilda jordbrukarna till godo. 

6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning 

Det stora flertalet av de företag som ingår i strukturundersökningarna är små företag 
(enmansföretag eller företag med ett fåtal anställda) vilket är en följd av 
företagsstrukturen i jordbruket. Regleringen är således i stor utsträckning riktad mot 
små företag och hänsyn till de små företagens förutsättningar genomsyrar därför hela 
arbetet med regleringen. 

D. Samråd 
1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 
Ett tidigt samråd har genomförts med följande samrådsorgan: Näringslivets nämnd för 
regelgranskning, Regelrådet, Statistiska centralbyrån, Lantbrukarnas riksförbund, 
Gröna näringens riksorganisation, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges 
lantbruksuniversitet, och Agrifood economics centre. 

E. Kontaktperson 
1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 
Saranda Daka, 036- 15 59 26, saranda.daka@jordbruksverket.se  
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Särskild konsekvensanalys - administrativa bördor för företagen 
Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket 

Ange paragraf 
med ny eller 
ändrad 
administrativ 
börda 

Ange typ av 
administrativ 
börda 

Ange den legala grunden 
för den administrativa 
bördan (ange författning, 
direktiv eller beslut samt 
tillämplig artikel/paragraf) 

1. Ange om den legala grunden 
för den administrativa bördan 
innehåller ett tolkningsutrymme 
som medger alternativa 
lösningar och om så är fallet på 
vilket sätt. 
2. Ange också om den 
administrativa bördan går utöver 
vad den legala grunden kräver. 

Ange typ av företag som 
berörs av den 
administrativa bördan 

Ange bedömd 
tidsåtgång för den 
administrativa 
bördan per 
företag och år 

Ange hur många 
företag som 
berörs av den 
administrativa 
bördan  

Ange den samlade 
kostnaden för den 
administrativa 
bördan för 
företagen per år  

§ 3 och § 4 Jordbruksverket 
föreskriver 
skyldighet för 
näringsidkare i 
jordbruket att lämna 
statistikuppgifter till 
Jordbruksverket 

Jordbruksverket föreskriver 
med stöd av 15 § förordningen 
(2001:100) om den officiella 
statistiken. 

1) SE ska uppfylla 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 2018/1091 
samt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 
1165/2008. 
2) Jordbruksverket ska kunna 
uppdatera det statistiska 
lantbruksregistret (LBR) och 
utifrån detta publicera officiell 
statistik enligt Lagen (2001:99) 
om den officiella statistiken och 
förordningen (2001:100) om 
den officiella statistiken 

1) Enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 2018/1091 
är medlemsstaterna skyldiga att 
leverera avidentifierad information för 
samtliga jordbruksföretag i 
undersökningen. För varje variabel 
som medlemsstaterna ska undersöka 
ska ett värde för varje företag anges.  

Undersökningen får genomföras som 
urvalsundersökning om 
medlemsstaterna kan möta de höga 
precisionskrav som förordningen 
ställer avseende djur och grödor på 
NUTS2- samt NUTS1-nivå. För 
nationella behov, måste dock 
Jordbruksverket totalundersöka en del 
variabler (Coremodulen i EU-
förordningen). 

2) Den administrativa bördan går i 
viss utsträckning utöver vad som 
krävs i rådets förordning (EU) nr 
2018/1091. Under 
sysselsättningsdelen fördelas 
arbetstiden för de tillfälligt sysselsatta 
i jordbruksföretaget på kvinnor och 
män. Detta är inte nödvändigt enligt 
EU:s regelverk utan samlas för 
svenska nationella behov.  

De företag som berörs är 
jordbruksföretag som ingår i 
det statistiska 
lantbruksregistret (LBR). 
D.v.s. att företagen uppfyller 
en eller flera av kriterierna 
nedan: 

a) brukar sammanlagt mer än 
2,0 ha åkermark, 

b) brukar sammanlagt minst 
5,0 ha jordbruksmark, 

c) driver trädgårdsodling 
omfattande minst 2 500 m² 
frilandsareal, 

d) driver trädgårdsodling 
omfattande minst 200 m² 
växthusyta, eller 

e) har en djurbesättning som 
någon gång från och med 
den 1 januari 2023 till och 
med den 1 juni 2023 omfattar 
minst 10 nötkreatur, minst 10 
suggor, minst 50 grisar, minst 
20 får och lamm, eller minst 1 
000 fjäderfän. 

Enkäterna SF och 
SJ som går ut till 21 
000 företag, tar 18 
minuter att fylla i.  

Enkäten L som går 
ut till 40 000 företag 
tar 7 minuter att fylla 
i.  

Blanketten om 
maskiner och 
utrustning som går ut 
till 10 000 företag tar 
4 minuter att fylla i. 

Blanketten om 
bevattning som går 
ut till 2 500 företag 
tar 10 minuter att 
fylla i. 

61 000 företag 4 226 158/3  
(Kostnaden delas 
med 3 då nästa 
undersökning görs 
2026. Kostnaden 
per år uppgår till 
1 408 719 kr) 

I tabellen nedan ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna 
rådet som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av 
den samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per rad. 
Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen. 



Ange paragraf 
med ny eller 
ändrad 
administrativ 
börda 

Ange typ av 
administrativ 
börda 

Ange den legala grunden 
för den administrativa 
bördan (ange författning, 
direktiv eller beslut samt 
tillämplig artikel/paragraf) 

1. Ange om den legala grunden 
för den administrativa bördan 
innehåller ett tolkningsutrymme 
som medger alternativa 
lösningar och om så är fallet på 
vilket sätt. 
2. Ange också om den 
administrativa bördan går utöver 
vad den legala grunden kräver. 

Ange typ av företag som 
berörs av den 
administrativa bördan 

Ange bedömd 
tidsåtgång för den 
administrativa 
bördan per 
företag och år 

Ange hur många 
företag som 
berörs av den 
administrativa 
bördan  

Ange den samlade 
kostnaden för den 
administrativa 
bördan för 
företagen per år  

Det bör också påpekas att de frågor 
som ställs om antal grisar är mer 
omfattande än vad som krävs enligt 
förordning 2018/1091. Detta beror på 
att de år då strukturundersökningarna 
genomförs kombineras dessa med de 
årliga djurräkningarna (förordning 
1165/2008). 

 

 

 

 

Summa administrativ kostnad per år 1 408 719 kr 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 
Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs  
på grund av föreskriften eller det allmänna rådet. Ange antal kronor 

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att 
☒ Minska med 31 557 kronor per år 
☐ Vara oförändrad 
☐ Öka med ange antal kronor per år 

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor. 
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