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JO 20 SM 1301 

Husdjur i juni 2013 

Preliminära uppgifter 

Livestock in June 2013, preliminary results 

I korta drag 

Antalet nötkreatur ökar något 

Det totala antalet nötkreatur var ca 1 505 800 djur i juni 2013. Det är en ökning 

med ca 5 500 djur sedan 2012. De grupper som ökat mest är tjurar och stutar 

som låg mycket lågt 2012 till följd av att många tjurar och stutar slaktades ut då 

handjursbidraget försvann i slutet av 2011. Antalet kor är ungefär detsamma 

som 2012 medan antalet kvigor ökat något. Däremot har antalet kalvar minskat 

med ca 13 600 djur, eller nästan 3 %. 

En ökning av antalet svin  

Antalet svin beräknas efter flera år av minskande antal nu öka med drygt 34 000 

djur sedan 2012 vilket gör antalet till knappt 1 400 000 st. Detta är 2,5 % mer än 

2012. Förändringen är större bland avelsdjur och smågrisar än bland slaktsvin. 

Antalet får minskar 

Antalet får beräknas ha minskat till ca 585 300 i juni 2013, vilket är 4,1 % färre 

än år 2012. Detta är en fortsatt nedgång efter den uppgång i som fanns under 

flera år fram till 2011. 
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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 

 

1. Antal nötkreatur i juni 2010, 2011, 2012 och 2013 

1. Number of cattle in June 2010, 2011, 2012 and 2013 

Djurslag/type of animal 2010 2011 2012 20131 

     

Mjölkkor 348 095 346 495 347 969 346 363 

Dairy cows     

Kor för uppfödning av kalvar 197 053 195 653 192 501 193 080 

Other cows     

Summa kor 545 148 542 148  540 470 539 443 

Total cows     

     

Kvigor 2 år eller äldre 94 088 93 799 90 311 88 711 

Heifers 2 years or older     

Kvigor mellan 1 och 2 år 277 432 222 680 221 949 227 675 

Heifers between 1 and 2 years     

Tjurar och stutar 2 år eller äldre 30 741 23 319 19 837 29 184 

Bulls and steers 2 years or older     

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år 160 305 155 105 146 465 153 167 

Bulls and steers between 1 and 2 years     

Summa kvigor, tjurar och stutar 512 566 494 903 478 562 498 737 

Total heifers, bulls and steers     

     

Kalvar under 1 år, kvigkalvar 238 629 237 939 242 569 237 470 

Calves under 1 year, female     

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar 240 315 236 856 238 692 230 184 

Calves under 1 year, male     

Summa kalvar under 1 år 478 944 474 795 481 261 467 654 

Total calves under 1 year     

     

Summa nötkreatur 1 536 658 1 511 846 1 500 293 1 505 834 

Total cattle     

1Uppgifterna för 2013 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publice-
ras under våren 2014. 
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2. Antal svin i juni 2010, 2011, 2012 och 2013 

2. Number of pigs in June 2010, 2011, 2012 and 2013 

Djurslag/type of animal 2010 2011 2012 20131 

     

Galtar för avel, 50 kg eller mer 2 327 1 873 1 539 2 137 

Boars, 50 kg or more     

Suggor för avel, 50 kg eller mer 153 635 150 955 140 055 147 586 

Breeding sows, 50 kg or more     

Slaktsvin m.m. 20 kg eller mer 936 910 900 897 851 358 850 605 

Pigs for fattening, 20 kg or more     

Smågrisar under 20 kg 427 002 428 866 370 412 397 276 

Piglets under 20 kg     

Summa svin 1 519 874 1 482 592 1 363 364 1 397 604 

Total pigs     
1 Uppgifterna för 2013 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publice-

ras under våren 2014. 

 

 

 

3. Antal får i juni 2010, 2011, 2012 och 2013 

3. Number of sheep in June 2010, 2011, 2012 and 2013 

Djurslag/type of animal 2010 2011 2012 20131 

     

Baggar och tackor 273 126 296 712 296 685 288 330 

Ewes and rams     

Lamm 291 796 325 999 313 849 297 015 

Lambs     

Summa får 564 922 622 711 610 534 585 345 

Total sheep     
1 Uppgifterna för 2013 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publice-

ras under våren 2014. 



Statens Jordbruksverk 5 JO 20 SM 1301 

 

 
 

 

Fakta om statistiken 

Detta omfattar statistiken 

Sedan många år tillbaka genomförs statistiska undersökningar för att redovisa 

jordbrukets struktur i Sverige varje år. En del av denna redovisning har bestått i 

att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med hus-

djur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har ge-

nomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen. 

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-

beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar av antalet nötkreatur två 

gånger per år och av antalet får, lamm och svin en gång per år. Motsvarande 

undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersöknings-

resultaten används bl.a. för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.  

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar 

om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till 

jordbruksföretagen. Fr.o.m. december 2002 genomförs undersökningen avse-

ende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jord-

bruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen av an-

talet svin i december. 

 

Definitioner och förklaringar 

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag 

i landet som i juni 2013: 

- brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller  

- brukade minst 5,0 ha jordbruksmark (åkermark + betesmark), eller 

      -     innehade djurbesättningar på – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 

50 svin eller 20 får och lamm eller 1 000 fjäderfä.  

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårds-

odling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. 

Den variabel som redovisas i detta statistiska meddelande är: 

 - antal husdjur av olika slag i juni 2013, 

Statistikuppgifter ges för riket totalt för följande djurslag: 

- Nötkreatur: mjölkkor, övriga kor, kvigor, tjurar, stutar resp. 

kalvar med viss fördelning på djurens ålder m.m. 

 - Svin: galtar, suggor, slaktsvin, smågrisar 

 - Får: baggar och tackor, lamm 

 

Så görs statistiken 

För nötkreatur baseras statistiken på de uppgifter som jordbrukarna lämnat till 

Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB), som innehåller uppgifter 

för alla nötkreatur i landet, kompletterat med uppgifter från mjölkkvotsregistret 

samt uppgifter om mjölkleveranser i juni 2013. För svin och får baseras statisti-

ken på de uppgifter som insamlats via postenkät från samtliga jordbruksföretag i 

landet och som registrerats i oktober 2013. Svarsfrekvensen var då 92 % och 

statistiken är därför preliminär. Dessa uppgifter utgör en del i den s.k. struktur-

undersökningen 2013. 
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Statistikens tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i statistiken avseende nötkreatur beror på kvaliteten i de admi-

nistrativa registren CDB och Svensk Mjölks register över mjölkleveranser.  

CDB är ett register där information om alla nötkreatur i landet finns samlat. I 

registret finns uppgifter bl.a. om djurs födelse, moder, ras, när och på vilken 

produktionsplatsnummer djuret befinner sig. Jordbrukarna ska rapportera för-

ändringar i sina besättningar senast 7 dagar efter inträffad händelse. Uppgifterna 

i registret används förutom till veterinära ändamål också till administration av 

djurbidrag. Årligen skickas saldobesked ut till djurhållare för verifiering. Upp-

gifternas riktighet i registret kontrolleras kontinuerligt, varav minst 5 % av före-

tagen kontrolleras årligen på plats. Dessutom genomförs administrativa kontrol-

ler. Registret är godkänt för dessa ändamål av EU-kommissionen.  

Uppgifter om levererad mjölk i mjölkkvotssystemet bygger på invägningen vid 

mejeri. Uppgifterna används bl.a. för kontroll av att Sverige inte överskrider sin 

nationella kvot. 

Vid beräkningen av antalet djur i olika kategorier antas att alla kor vid besätt-

ningar som levererar mjölk är mjölkkor. Detta medför en viss överskattning av 

antalet mjölkkor i landet, då vissa besättningar även innehåller kor för uppföd-

ning av kalvar. Överskattningen beräknas dock bli mindre än 1 % av antalet 

mjölkkor. 

Uppgifter för svin och får är inhämtade med postenkät och avser alla jordbruks-

företag i populationen. Uppgifterna registreras genom optisk läsning. Kontroller 

görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels genom kontroller i efterhand 

av avvikelser från förväntade värden. Vidare kontrolleras delvärden mot av 

uppgiftslämnaren lämnade totalvärden. 

Bra att veta 

I Sverige har antalet djur i juni månad redovisats varje år sedan lång tid tillbaka. 

Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar 

om antalet nötkreatur och svin i december, vilka baserades på postenkäter till 

jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende 

nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets 

administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet svin i 

december. 

Annan statistik 

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. 

Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras i 

Eurostats databas NewCronos. 

 

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 Beskrivning 

av statistiken. 

 

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.scb.se/
JO20SM1301_beskr.pdf
JO20SM1301_beskr.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)”. 

The total number of livestock in Sweden has shown a small increase since 2012.  

In June 2013, the number of cattle was 1,505,834, an increase of 5,500 animals 

compared with June 2012. Between 2012 and 2013, the number of pigs has 

increased by approximately 2.5 %, while the number of sheep has decreased by 

4.1 %. 
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