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JO 45 SM 1703 

EAA- Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 
Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2016 

Economic Accounts for Agriculture. Output of the agricultural sector for regions and types of 
farming 2016 

I korta drag 
 

I detta Statistiska meddelande fördelas värdet för riket i den ekonomiska kalky-

len för jordbrukssektorn (EAA) efter län, storleksgrupp och jordbruksföretagets 

driftsinriktning. Fördelningen görs för produktionen av jordbruksvaror till pro-

ducentpris.  

Jordbrukets produktionsvärde högst i Skåne 
Det län där värdet av producerade jordbruksvaror är högst är Skåne län följt av 

Västra Götalands län och Östergötlands län. En knapp fjärdedel av det värde 

som fördelats efter län skapas i Skåne län medan runt 16 % av värdet skapas i 

Västra Götalands län och 8 % i Östergötlands län. 

Specialiserade mjölkföretag skapar en stor del av 

jordbrukets produktionsvärde 
För hela riket var värdet av de jordbruksvaror som jordbrukarna producerade 

knappt 49 miljarder. Företag specialiserade på mjölkkor skapade runt 24 % eller 

knappt 11,8 miljarder kr av detta värde.  

Lite mer än hälften, 57 %, av värdet av jordbruksvarorna skapades av företag 

med mer än 100 hektar åkermark. Motsvarande andel för heltidsjordbruk, d.v.s. 

de 15 500 jordbruksföretag där standardarbetstiden är 1 600 timmar eller högre, 

var 86 %.  
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Statistiken med kommentarer 

I detta Statistiska meddelande fördelas värdet av produktionen av jordbruksva-

ror till producentpris efter län, storleksgrupp och jordbruksföretagets driftsin-

riktning. I värdet till producentpris ingår inga direktstöd. Fördelningen har 

gjorts som en modellberäkning som tar hänsyn till att:  

- hektarskördarna varierar mellan olika län, 

- det viktade genomsnittliga priset per kilo för ekologiska och konvent-

ionellt producerade animalier (mjölk, ägg) beräknat per ko och per höna 

varierar mellan olika län. 

Jordbrukets produktion av jordbruksvaror består av: 

- Vegetabilieproduktion d.v.s. värdet av skördarna av spannmål, oljeväx-

ter, sockerbetor, potatis, foderväxter, köks-och plantskoleväxter samt 

frukt och bär. Foderväxter som vall som både produceras och konsume-

ras på samma företag ingår. Värdet av bete ingår däremot inte som ett 

värde i produktionen av jordbruksvaror.  

- Animalieproduktion som delas in i djur och animaliska produkter. Un-

der djur ingår värdet av slakt samt lagerändringar. Under animaliska 

produkter ingår t.ex. värdet av mjölk, ägg och ull. 

Värdet av samtliga varor som produceras på företaget räknas in i jordbrukets 

produktion av jordbruksvaror. Det innebär att för t.ex. ett specialiserat mjölkfö-

retag ingår också värdet för producerat foder som vallgrödor oavsett om vall-

grödan säljs eller används som foder på den egna gården.  

Det totala värde som fördelas redovisas till baspris i vårt Statistiska meddelande 

JO 45 SM 1702 EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. I det Statistiska 

meddelandet finns också ytterligare förklaringar till definitioner och begrepp. 

Värt att notera är att det statistiska meddelandet redovisar värdet till baspris, det 

vill säga stöd som betalas ut per djur eller per kilo mjölk är adderas till värdet av 

producentpriset. För år 2016 består skillnaden främst av stöd till nötkreatur och 

stöd till jordbruket i norra Sverige. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns vär-

det uppdelat på producentpris, subventioner, skatter och baspris.  

Modellen för fördelningen bygger på att värden beräknas för varje enskilt jord-

bruksföretag och därefter summeras till det län jordbruksföretaget är beläget i 

eller efter den storleksgrupp åkermark jordbruksföretaget hamnar i. Det totala 

värdet av de fördelade posterna är 47 166 miljoner kronor.  

Det finns ett antal poster som inte är med i beräkningen eftersom de inte är möj-

liga att fördela per jordbruksföretag. Anledningen är att verksamheterna inte 

knutna till jordbruksföretag i Lantbruksregistret. Värden för drygt 1 600 miljo-

ner kronor för animalier är ofördelade och består av hästuppfödning (500 miljo-

ner), rennäring, vilthägn och hunduppfödning (668 miljoner) samt försäljning 

av honung och minkskinn (460 miljoner).  

I Fakta om statistiken ges en grundligare beskrivning av hur fördelningen gjorts.  

Fördelning efter län 

I Figur A redovisas värdet av jordbrukets produktion av jordbruksvaror efter 

län. Det län där värdet av producerade jordbruksvaror var högst var Skåne län 

följt av Västra Götalands län och Östergötlands län. En knapp fjärdedel av det 

värde som fördelats efter län skapades i Skåne län medan runt 16 % av värdet 

skapades i Västra Götalands län och 8 % i Östergötlands län. 
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Figur A. Länsfördelning av jordbrukets produktion av varor till producent-
pris år 2016, miljoner kr 

 

 

I figur B redovisas hur stor del av värdet som var vegetabilier respektive anima-

lier i förhållande till det totala värdet av jordbrukets produktion av varor.  

Figur B. Länsfördelning av jordbrukets produktion av varor till producent-
pris år 2016, procent 
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Figuren visar att Jönköpings län tillsammans med Kronobergs län och Kalmar 

län är de län där intäkterna från animalier dominerade mest år 2016. I dessa tre 

län kommer runt 70 % av det fördelade värdet från animalier det vill säga främst 

från försäljning av kött och av animalieprodukter främst mjölk.  

Den andel av det fördelade värdet som kommer från vegetabilieproduktion var 

högst i Stockholms län följt av Västmanlands län och Skåne län. Knappt 30 % 

av den ofördelade posten kom från animalieprodukter det vill säga försäljning 

av minkskinn och honung.  

Fördelning efter driftsinriktning 

Värdet av jordbrukets produktion av varor kan också fördelas efter jordbruksfö-

retagens driftsinriktning. Indelningen följer den svenska typologins som finns 

förklarad i JO 35 SM 1701 ”Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016, svensk 

typologi”. Typologin bygger på standardiserad arbetstid. Enkelt uttryckt innebär 

indelningen att ett företag med en standardiserad arbetstid om mindre än 400 

timmar klassificeras som småbruk. För att ett företag ska hamna i en driftsin-

riktning som Köttdjur, Mjölkkor, Svin, Får, Trädgårdsväxter och Jordbruksväx-

ter krävs att minst 2/3 av den standardiserade arbetstiden kommer från den aktu-

ella driftsinriktningen.  

Figur C visar att företag specialiserade på mjölkkor skapade knappt 11 800 mil-

joner kr av de producerade jordbruksvarornas värde år 2016. Värdet fördelas 

mellan vegetabilier 2 540 miljoner kr, djur (slaktintäkter) 1 653 miljoner kr och 

animaliska produkter (mjölk) 7 590 miljoner kr. Sammantaget skapades runt 24 

% av värdet från produktion av jordbruksvaror av de 3 300 företag som finns i 

denna grupp.  

Driftsinriktningen Jordbruksväxter svarar för 9 800 miljoner. Intäkterna kom-

mer som namnet antyder främst från vegetabilier. Spannmål svarade för 3 890 

miljoner, fodergrödor för 2 900 miljoner och övriga grödor, t.ex. oljeväxter och 

potatis för 2 870 miljoner. 

 

Figur C. Värdet av jordbrukets produktion av varor till producentpris efter 
driftsinriktning år 2016, miljoner kr 
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skapar ett värde av 3 500 miljoner kr. För grupperna Köttdjur och Får är värdet 

av vegetabilieproduktionen (främst foderproduktion) nästan lika stor som värdet 

av djur (kött). För svinföretag däremot kommer nästan hela intäkten från djur 

(kött).  

 

I övrig husdjursskötsel ingår fjäderfäföretag. Värdet från djur kommer främst 

från slakt av kycklingar och värdet av animaliska produkter består främst av 

ägg. 

 

Driftsinriktningen Blandat jordbruk består av företag där den standardiserade 

arbetstiden är jämnt fördelad mellan grödor och djur. Det speglas också i värdet 

som består av värde från såväl vegetabilier som animalier. Värdet för denna 

grupp är nästan 6 000 miljoner kr.  

Fördelning efter storleksgrupp åker 

Tabell 1 i tabellbilagan visar att mer än hälften av värdet av jordbruksvarorna 

skapades av företag med mer än 100 hektar. 57 % av värdet kom från denna 

grupp.  

 

Företag med färre än 2 hektar åkermark svarade för knappt 8 % av värdet. An-

ledningen till att gruppen har så stor del av produktionsvärdet är att trädgårdsfö-

retag tillsammans med en del fjäderfäföretag återfinns i gruppen med mindre än 

2 hektar åkermark.  

Fördelning efter storleksgrupp standardarbetstid  

Det är också möjligt att storleksgruppera efter standardarbetstiden i den svenska 

typologin. Ett företag med minst 1 600 standardarbetstimmar definieras som ett 

heltidsjordbruk. Tablå A nedan visar att merparten av värdet av produktionen av 

varor kommer från gruppen Heltidsjordbruk. 

 
Tablå A. Fördelning av jordbrukets produktion av varor inklusive stöd ef-
ter standardarbetstid år 2016, miljoner kr  

Standardarbetstid Vegetabilier Djur Animalie-
produkter 

Summa  

Heltidsjordbruk 1 600- tim 20 216 11 250 10 431 41 898  

Deltidsjordbruk 400-1 599 tim 2 796 769 33 3 598 
 

Småbruk < 400 tim 1 659 9 2 1 670 
 

Ofördelade poster  1 168 460 1 628  

Riket 24 671 13 197 10 926 48 794 
 

Jämförelser mellan åren 2013 och 2016 

Resultaten i detta Statistiska meddelande är jämförbara med motsvarande resul-

tat från år 2013. 

Jämförelsen visar att produktionsvärdet för specialiserade mjölkföretag minskat. 

Den levererade mjölkmängden sjönk marginellt mellan åren 2013 och 2016. 

Minskningen i produktionsvärde mellan åren förklaras därför av att priset på 

mjölk var lägre år 2016 jämfört med år 2013..  

Produktionsvärdet från specialiserade trädgårdsföretag sjönk mellan åren 2013 

och 2016 medan värdet för företag som hade både jordbruks-och trädgårdsväx-

ter ökade under perioden. För hela Sverige ökade produktionsvärdet av träd-

gårdsväxter mellan åren 2013 och 2016 med drygt 100 miljoner. Det innebär att 
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en större del av produktionsvärdet för trädgårdsprodukter har skapats bland fö-

retag som kombinerar trädgårdsproduktion med annan verksamhet t.ex. jord-

bruksväxter. 

Ökningen av det produktionsvärde som skapades av gruppen Jordbruksväxter 

förklaras av att skördarna var högre år 2016 än de var 2013. Uppgången för vär-

det av Djur i grupperna Köttdjur och Mjölkkor kan förklaras av att priserna för 

nötkött var högre år 2016 än de var år 2013.  

 

Figur D. Jordbrukets produktion av varor efter driftsinriktning år 2013 och 
2016, miljoner kr 
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Tabeller 

Teckenförklaring 

Explanation of symbols 

– Noll Zero 

0 
0,0 

Mindre än 0,5 
Mindre än 0,05 

Less than 0.5 
Less than 0.05 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för 
osäker för att anges 

Data not available 

. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 

* Preliminär uppgift Provisional figure 
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1. Jordbrukssektorns produktionsvärde till producentpriser år 2016 

1. Output value in the agricultural sector at producer prices in 2016 

Län 
Driftsinriktning 

       Vegetabilier          Fördelningsbara animalier Summa Jord- 
brukets 

produkt-
ions 

värde  

Storlekgrupp åkermark Totalt varav    Totalt varav   

Heltidsjordbruk  Spannmål Foder-
grödor 

Övriga 
grödor 

  Djur  
(kött) 

Animalisk. 
produkter  

 

 
Fördelningsbara poster  

          

Län           
Stockholms 617 171 185 260  196 106 89 812 .. 
Uppsala 1 291 549 459 283  518 227 290 1 809 .. 
Södermanlands 887 364 338 185  960 656 303 1 847 .. 
Östergötlands 1 983 706 656 621  1 971 864 1 107 3 954 .. 
Jönköpings 537 82 379 76  1 282 515 767 1 819 .. 
           
Kronobergs 287 44 212 31  659 328 331 946 .. 
Kalmar 1 183 245 613 325  2 375 1 158 1 216 3 558 .. 
Gotlands 984 218 344 423  837 392 446 1 821 .. 
Blekinge 466 68 112 286  623 502 122 1 089 .. 
Skåne 7 257 1 715 1 339 4 203  3 751 2 423 1 328 11 007 .. 
          .. 
Hallands 1 284 272 515 497  1 731 904 827 3 015 .. 
Västra Götalands 3 769 1 252 1 640 877  3 891 2 216 1 675 7 660 .. 
Värmlands 630 147 363 120  577 373 204 1 206 .. 
Örebro 779 316 325 137  598 278 320 1 377 .. 
Västmanlands 839 319 273 248  411 265 145 1 250 .. 
           
Dalarnas 436 79 173 184  308 139 169 744 .. 
Gävleborgs 396 64 258 74  431 185 246 827 .. 
Västernorrlands 258 14 197 46  304 112 193 562 .. 
Jämtlands 238 9 200 29  306 114 192 543 .. 
Västerbottens 339 28 253 57  515 167 348 854 .. 
Norrbottens 212 12 118 82  252 104 148 464 .. 
           
Driftsinriktning           
Jordbruksväxter 9 658 3 892 2 899 2 867  147 135 13 9 805 .. 
Trädgårdsväxter 3 485 60 41 3 384  25 21 4 3 511 .. 
Jordbruks- och trädgårdsväxter 1 930 237 141 1 551  87 75 12 2 016 .. 
Mjölkkor 2 544 516 1 917 111  9 240 1 653 7 587 11 784 .. 
Köttdjur 1 826 270 1 516 40  2 584 2 581 3 4 410 .. 
får 212 17 187 8  168 156 11 379 .. 
Svin 490 273 131 85  3 192 3 192 0 3 682 .. 
Övrig husdjursskötsel 963 305 522 136  4 225 1 906 2 319 5 188 .. 
Blandat jordbruk 2 930 1 067 1 077 786  2 816 2 302 514 5 746 .. 
- mest växtodling 1 271 454 384 433  889 739 150 2 160 .. 
- mest husdjur 1 659 612 693 353  1 927 1 563 364 3 586 .. 
Småbruk 634 38 521 75  11 9 2 645 .. 
           
Storleksgrupp åker, hektar           
-2 1 249 0 5 1 244  2 421 1 538 883 3 670 .. 
2,1- 5,0 295 6 129 160  189 91 98 484 .. 
5,1- 10,0 652 38 418 196  253 215 39 905 .. 
10,1- 20,0 1 151 127 687 337  481 372 109 1 631 .. 
20,1- 30,0 959 176 532 251  495 355 140 1 453 .. 
30,1- 50,0 1 861 407 873 581  1 346 838 508 3 207 .. 
50,1- 100,0 4 240 1 141 1 750 1 349  3 811 1 997 1 814 8 051 .. 
100,1-  14 264 4 780 4 557 4 926  13 500 6 625 6 875 27 764 .. 
           
Heltidsjordbruk 20 216 5 611 6 389 8 217  21 681 11 250 10 431 41 898 .. 
           
           
Summa fördelningsbara poster 24 671 6 675 8 951 9 045  22 495 12 029 10 466 47 166 47 166 
           
Ej fördelningsbara poster        .   
Hästar . . . .  500 500  500 500 
Kennlar, vilthägn, renkött,   . . . .  668 668 . 668 668 
Honung och minkskinn . . . .  460 . 460 460 460 
           
Produktion av jordbruksvaror 24 671 6 675 8 951 9 045  24 123 13 197 10 926 48 794 48 794 
           
Produktion av jordbrukstjänster . . . .  . . . . 3 624 
Sekundära aktiviteter . . . .  . . . . 2 768 
           
Jordbrukets produktionsvärde 
 

. . . .  . . . . 55 186 
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Fakta om statistiken 

I detta Statistiska meddelande fördelas delar av jordbrukets produktionsvärde 

till producentpris efter län, storleksgrupp och jordbruksföretagets driftsinrikt-

ning. Det totala värde som fördelas redovisas i Jordbruksverkets statistikdata-

bas. Jordbrukets produktionsvärde är beräknat på samma sätt som i det Statist-

iska meddelande JO 45 SM 1702 EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssek-

torn. Enda skillnaden är att i det statistiska medelandet redovisas värdet till bas-

priser. Värdet till baspriser har beräknats genom att värdet till producentpriser 

har summerats med den del av jordbrukets direktstöd som betalas ut som s.k. 

produktstöd d.v.s. per djur eller per hektar av en viss gröda. Bearbetningen har 

genomförts genom att värden per hektar/per kvm har räknats ut för varje gröda.  

EAA avser att belysa den ekonomiska utvecklingen inom den nationella jord-

brukssektorn och används bl.a. som underlag för jordbrukspolitiska bedöm-

ningar av jordbrukssektorns förändringar. Tidigare gjordes i Sverige motsva-

rande beräkningar genom den s.k. sektorskalkylen. EAA är ett räkenskapssy-

stem för jordbruket som baseras på European System of Integrated Economic 

Accounts (ESA), ett redovisningssystem som följer FN:s rekommendationer för 

nationalräkenskaper. 

Då syftet med detta meddelande är att fördela EAA, bygger följaktligen definit-

ioner och avgränsningar på EAA. EAA (Economic Accounts for Agriculture) är 

ett system av statistiska beräkningar av värdet av jordbrukssektorns produktion 

och kostnader för denna produktion. Beräkningarna görs enligt regler som fast-

ställts av EU:s statistikmyndighet Eurostat. Uppgifterna i EAA avser både vär-

den och volymer (d.v.s. värden i fasta priser) på inkomstsidan och detsamma 

gäller vissa poster på utgiftssidan. Denna statistik regleras sedan 2004 av Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 dec 2003 om 

räkenskaper för jordbruket i gemenskapen. Medlemsländerna beräknar och 

översänder EAA till Eurostat enligt fastställd tidsplan. 

Värden per djur i Lantbruksregistret i juni har räknats ut för de djurslag som in-

går i Lantbruksregistret. Beräkningen av värdena bygger på samma principer 

som de beräkningar som görs inom ramen för EU:s typologi för att klassificera 

jordbruksföretag. Metoden beskrivs i förordning (EC) No 1242/2008. Standar-

diserade intäkter beräknas alltså per djur och per gröda. 

Detta omfattar statistiken 

EAA följer principen att all jordbruksproduktion skall ingå och avsikten med 

kalkylen är att beräkna värdet av all produktion och alla kostnader för denna 

produktion för att kunna upprätta en resultaträkning. För detta finns en förteck-

ning över de produktionsgrenar och andra aktiviteter som anses vara karaktärist-

iska för jordbruket och som därför skall ingå i beräkningarna, oavsett på vilken 

typ av företag produktionen sker. EAA är en kalkyl för jordbrukssektorn men 

innefattar inte jordbrukarhushållens intäkter från annan verksamhet, såsom 

skogsbruk eller anställning. 

I EAA utgörs undersökningspopulationen av alla företag som bedriver växtod-

ling på friland (inkl. trädgårdsodling) eller under glas, husdjursskötsel, uppföd-

ning av hästar eller sällskapsdjur (dock ej för eget bruk), biodling, renskötsel, 

pälsdjursskötsel, uppfödning av vilt i hägn eller entreprenadtjänster åt andra 

jordbruksföretag. Utöver detta kan sådana verksamheter ingå som intäkts- eller 

kostnadsmässigt ur statistiksynpunkt inte kan skiljas från jordbruksverksam-

heten. Sådana verksamheter benämns Sekundära ej särskiljbara icke-jordbruks-

aktiviteter. För Sverige ingår här väsentligen maskintjänster utanför sektorn, 

såsom snöröjning åt kommuner. 
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På vegetabilieområdet ska all produktion/skörd värdesättas, även skörd av såd-

ana produkter som används som foder och som omsätts inom sektorn genom di-

rekt försäljning till andra jordbruksföretag eller används på de jordbruk där de 

produceras. Samtidigt återkommer dessa produktionsdelar på kostnadssidan 

som kostnader för foder och påverkar därför inte nettoresultatet. 

På animalieområdet gäller att produktionsvärdet för husdjuren nötkreatur, svin 

och får inte enbart utgörs av slaktintäkter. För dessa djurslag beräknas produkt-

ionsvärdet på olika sätt för stamdjur och omsättningsdjur. För stamdjur utgörs 

produktionsvärdet av de värden som djuren har när inträde till stamdjursbestån-

det sker. Detta gäller för mjölkkor, am- och dikor, suggor, galtar samt tackor. 

För omsättningsdjur är produktionsvärdet detsamma som slaktintäkten och vär-

det av förändringen av djurbeståndet mellan årets början och slut. 

Definitioner och förklaringar 

I EAA redovisas produktionsvärden både till producentpris och till baspris. 

EAA till baspris innefattar produktrelaterade direktersättningar (stöd), vilka inte 

innefattas i EAA till producentpris. Ett exempel på en produktrelaterad direkter-

sättning är det nationella stödet för mjölk. De direktersättningar som inte kan re-

lateras till en specifik produkt benämns produktionsrelaterade direktersätt-

ningar. Produktionsrelaterade direktersättningar, såsom miljöersättningar, kom-

pensationsbidrag och gårdsstöd redovisas under posten Övriga produktionsstöd. 

I detta Statistiska meddelande redovisas posterna till producentpris.  

De resultatmått som redovisas är: 

Värdet av jordbrukets produktion av varor till producentpris 

 + Värdet av vegetabilieproduktionen 

 + Värdet av animalieproduktionen som består av 

 värdet av djur (kött och lagerförändringar) 

 värdet av animaliska produkter (mjölk, ägg) 

Så görs statistiken 

EAA bygger till största delen på sammanställningar och bearbetningar av redan 

befintligt statistikunderlag, såsom Lantbruksregistret (LBR), skördeuppskatt-

ningar, prisstatistik, slaktstatistik och bokföringsuppgifter. Det primärmaterial 

som särskilt tas fram inom ramen för denna statistik är intäkter för trädgårdsnä-

ringen samt arrendekostnader och avskrivningskostnader för maskiner och red-

skap.  

Standardiserade intäkter beräknas alltså per djur och per gröda. Dessa värden 

har därefter justerats för att stämma med den total som finns för grödan eller 

djurslaget i EAA. Justeringen har gjorts genom att det totala värdet har beräk-

nats per län, summerats för riket och därefter stämts av med värdet i EAA. Ju-

steringen har oftast varit i intervallet ± 5 %. Justeringen kan t.ex. bero på olika 

priser för fodersäd och brödsäd för en enskild gröda vilken inte beaktats tillräck-

ligt väl i de intäkter som med hjälp av prisstatistik och skördestatistik tagits 

fram för varje gröda per hektar. 

De justerade värdena per hektar och per djur har därefter multiplicerats med de 

arealer och djur som varje jordbruksföretag har. När detta gjorts har vi summe-

rat de enskilda jordbruksföretagens värden för de grupper vi redovisar, t.ex. 

storleksgrupp åker eller län. I jordbrukssektorns värde till producentpris ingår 

inga stöd. 

Det finns ett antal poster som ingår i jordbrukets produktionsvärde men som 

inte är med i beräkningarna eftersom de inte varit möjliga att fördela per jord-

bruksföretag.  
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I den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn ingår uppfödning av hästar för 

t.ex. trav- och galopp som en del i jordbruket. Dessa hästar är inte desamma 

som de hästar som finns vid jordbruksföretag i Lantbruksregistret. Hästarna i 

Lantbruksregistret ses i EAA aningen som en kombinationsverksamhet (sekun-

där aktivitet) eller som en fritidsaktivitet som hör till hushållet och inte till jord-

bruksföretaget. Annan verksamhet som inte kunnat fördelas är försäljning av 

minkskinn, rennäringens produktionsvärde, värdet honung samt värdet av hund-

uppfödning (kennlar). Kombinationsverksamhet i form av sekundära aktiviteter, 

t.ex. snöröjning eller försäljning av tjänster, till andra jordbruksföretag har inte 

heller varit möjliga att fördela. 

Statistikens tillförlitlighet 

EAA:s intäktssida bygger på makrostatistik som i huvudsak bedöms ha god till-

förlitlighet. Avseende de fördelningar som gjorts i detta SM bör följande beak-

tas: 

- Uppdelningen av EAA har gjorts för de värden som avser år 2016 i Statist-

iska meddelande JO 45 SM 1702 EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbruks-

sektorn. Dessa siffror kan komma att revideras. De senaste reviderade siff-

rorna finns alltid publicerade i databasen. 

- Fördelningen av värdet av jordbrukets produktion av varor bygger på mo-

dellberäkningar och genomsnittsvärden för skördar per län. Det innebär att 

den fördelning som görs efter län antas vara god. I de fördelningar som görs 

efter storleksgupp och driftsinriktning tas ingen hänsyn till om det skulle 

finnas skillnader i skördens storlek mellan olika driftsinriktningar och stor-

leksgrupper inom ett län. Ett köttdjursföretag som odlar korn i en mindre 

oländig del av länet beräknas ha samma genomsnittsskörd som länet i sin 

helhet. Ett företag med 5 hektar av en gröda beräknas ha samma genom-

snittsskörd som ett företag med 200 hektar.  

- Genomsnittspriset för grödor antas vara detsamma i hela landet.  

- Den genomsnittliga avkastningen per djur och genomsnittspriserna per djur 

antas vara desamma i hela landet. För animalierna mjölk och ägg har de ge-

nomsnittliga priserna per län justerats efter andelen ekologisk produktion.  

- Det finns ett antal poster som inte är med i beräkningen eftersom de inte är 

möjliga att fördela per jordbruksföretag. Anledningen är att verksamheterna 

inte knutna till jordbruksföretag i Lantbruksregistret. Värden för drygt 1 629 

miljoner animalier är ofördelade och består av hästuppfödning (500 miljo-

ner), försäljning av renkött, hunduppfödning och uppfödning av hjortar i 

hägn (668 miljoner) samt försäljning av honung och minkskinn (460 miljo-

ner).  

Bra att veta 

Fördelningen bygger på samma principer som EU:s typologi. EU:s typologi 

bygger på standardiserade intäkter, vilket motsvarar intäktsdelen av en bidrags-

kalkyl för en gröda eller ett djur. Det finns dock några skillnader. I typologibe-

räkningen som definieras i förordning (EC) No 1242/2008 finns ett värde även 

för betesmark. En annan skillnad är att det finns intäkter i EAA som inte finns i 

typologiberäkningen. Exempel är intäkter för halm och intäkter för de verksam-

heter som inte kan knytas till jordbruksföretag som mink. SO-beräkningarna 

som publiceras i Eurostats databas bygger också på ett genomsnitt av fem år. 

Denna fördelning har gjorts en gång tidigare för år 2013 och redovisats i JO 45 

SM 1403. I 2013 års redovisning hade också samtliga direktstöd fördelats per 

företag. Direktstöden för år 2016 är inte tillgängliga när detta Statistiska med-

delande publiceras varför denna del inte är med i denna publicering. 
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Annan statistik 

Indelningen efter driftsinriktning följer den svenska typologin som finns förkla-

rad JO 35 SM 1701 ”Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016, svensk typo-

logi”.  

Elektronisk publicering 

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets 

webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på 

SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. 

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsde-

klaration. 

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.scb.se/
file:///C:/Users/akare/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TJEAE49N/JO45SM1703_kvalitet.pdf
file:///C:/Users/akare/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TJEAE49N/JO45SM1703_kvalitet.pdf
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In English 

Summary 

If you would like to download the publication in PDF format, then please click 

on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela 

publikationen (PDF)”. 

In this publication the value of the agricultural sector is divided by regions, type 

of farming and size of the holding measured in arable land.  

The result shows that the county where the value of produced agricultural goods 

was the biggest in 2016 was the county of Skåne followed by the county of Väs-

tra Götaland.  

Holdings specialised in dairy cows produced 11 800 million SEK of the value 

of agricultural goods in 2016. This means that the around 3 300 holdings in this 

group created 24 % of the value of l produced agricultura goods in Sweden.  

More than half of the value of produced goods was created by farms with more 

than 100 hectares of arable land. Full-time farmers, i.e. farms with a standard-

ised labour input of more than 1 600 hours, created 86 % of the value.  

List of tables 

Explanation of symbols 8 

1. Output value in the agricultural sector at producer prices in 2016 9 
 

List of terms 

Animalieproduktion Animal output 

Animaliska produkter Animal products 

Antal Number 

Blandat Mixed 

Blandat jordbruk Mixed farming 

Brukare, jordbrukare Farmer, holder 

Djur Animals 

Driftsinriktning Type of farming 

Fjäderfä Poultry 

Foderväxter Forage plants 

Friland Open ground 

Frukt och bär Fruits 

Får Sheep 

Får och getter Sheep and goats 

Företag, jordbruksföretag Holding, farm 

Hektar Hectare 

Hela riket Whole of Sweden 

Heltidsjordbruk Full-time farming 

Husdjur Livestock 

Husdjursskötsel Animal husbandry 
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Hästar Equines 

Jordbruk Agriculture 

Jordbruksproduktion Agricultural output 

Jordbrukssektorn Agricultural 'Industry' 

Jordbrukstjänster Agricultural services 

Jordbruksvaror Agricultural goods 

Jordbruksväxter Field crops 

Kombinerat Mixed, combined 

Köksväxter Vegetables 

Köttdjur Beef cattle 

Län County 

Mest Most(ly) 

Mjölk Milk 

Mjölkkor Dairy cows 

Nötkreatur Cattle 

Plantskoleväxter Nursery plants 

Produktionsstöd Subsidies on production 

Produktstöd Subsidies on products 

Sekundära Secondary 

Standardtimme Standardized man hour 

Storlek Size 

Storleksgrupp jordbruksmark Size of agricultural land 

Storleksgrupp åker Size of arable land 

Svin Pigs 

Tabell Table 

Timme Hour 

Trädgårdsväxter Horticultural plants 

Typologi Typology 

Vall Ley 

Vegetabilieproduktion Crop output 

Vegetabiliska produkter Crop products 

Värphöns Laying hens 

Växthus Greenhouse 

Växtodling Crop production 

Åker Arable land 

Ålder Age 

Övriga Other 

  

 


