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Instruktion – Vattenbruk 2019 

Varför samlar SCB in dessa uppgifter? 
Statistiken efterfrågas och används av FAO1 och EU:s statistikkontor Eurostat. EU-reglering finns 

enligt förordningen (EG) nr 762/2008. Vattenbruksstatistiken används även på nationell nivå som 

underlag för myndigheter och näringsliv inom områdena fiske, ekonomi och miljö.  

Denna enkät skiljer sig från den årsrapport som ni lämnar till Jordbruksverket, som bland annat avser 

slakt och förflyttningar av fisk från odlingen och används för att riskklassificera odlingen inför tillsyn. 

Eurostat och FAO efterfrågar mer detaljerade uppgifter än så, därmed behöver även denna enkät 

skickas ut.  

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) och kommer inte användas i tillsynsverksamhet.  

Vem ska lämna uppgifter? 
Undersökningen vänder sig till företag som bedriver vattenbruksverksamhet, det vill säga: 

- Odling av matfisk, kräftdjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger 

- Odling för utsättning av sättfisk eller sättkräftor 

- Odling av rom och/eller yngel 

Om verksamheten har upphört, är vilande, övergått till annan brukare eller om uttaget endast 

använts för egen konsumtion, behöver ni endast besvara blankettens första fråga.  

Om inget annat anges ska lämnade uppgifter avse hela vattenbruksverksamheten, oavsett om 

verksamhet bedrivs på olika odlingar med olika belägenheter. 

Allmän information 
Vi ber er kontrollera förtryckta kontaktuppgifter. Ändra dessa om något skulle vara felaktigt och 

komplettera om någon uppgift saknas. 

I början av blanketten är verksamhetens belägenhet (län) förtryckt. Stämmer inte förtryckt län ber vi 

er att kontakta SCB:s Uppgiftslämnarservice.  

Lämnade uppgifter ska avse kalenderår 2019. 
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Vattenbruksverksamhetens sociala och ekonomiska förhållanden  
Uppgifterna avser verksamhetens sociala förhållanden som utbildning, ålder, kön och nationalitet 

samt ekonomiska förhållanden som investeringar, kostnader för energi, drift och reparationer.  

Redovisad sysselsättning ska avse företagarens egen arbetsinsats, andra stadigvarande sysselsatta 

samt tillfälligt sysselsatta. En person som arbetar heltid motsvarar ungefär 1 800 timmar per år. 

Vattenbruksverksamhetens produktion till försäljning 
Uppgifterna avser produktion till försäljning uppdelat på matfisk, sättfisk och rom/yngel. 

Den fakturerade försäljningen (exkl. moms) redovisas för 2019 års produktion. I matfiskproduktion 

ingår även direktförsäljning samt beräknat värde av eget uttag. 

Produktionsbortfallet redovisas som en bedömning av rymlingar respektive döda i procent, av den 

totala produktionen i vikt, per art. 

Matfisk, kräftdjur, blötdjur eller alger 
Med produktion av matfisk avses vad som under föregående år tagits ut ur matfiskodlingen av 

konsumtionsfärdig fisk m.m. Fisk som hållits kvar i odling, dvs. förts över till nästa produktionsår, ska 

inte ingå. Vikten ska anges som slaktad vikt, dvs. vikten av den urtagna fisken med huvud. 

Med blötdjur avses här musslor och ostron. Om verksamheten omfattar odling av alger, ska uppgifter 

lämnas även om detta. 

I producerad mängd musslor ska endast inräknas vad som visat sig vara användbart för 

konsumtionsändamål. Vikten ska anges som våt vikt, dvs. vikten av nyskördade musslor med skal. Om 

skörden uppmätts i volymmått görs en omräkning till vikt, varvid 1 liter musslor beräknas väga 0,6 kg. 

Sättfisk och sättkräftor 
Med produktion av sättfisk och sättkräftor avses vad som under föregående år levererats utanför 

matfiskproduktionen. Fisk som hållits kvar i odling, överförts till annan odling eller förts över till 

nästa produktionsår, ska inte inräknas.  

Rom och/eller yngel 
Med produktion av rom och/eller yngel avses vad som under föregående år tagits ur verksamheten. Det 

som hållits kvar i odling ska inte inräknas. 

Länsfördelning 
Om företaget bedriver vattenbruksverksamhet i olika län får ni i slutet av blanketten fördela total 

producerad matfisk, sättfisk, matkräftor, sättkräftor, musslor och ostron på län. Totalen i varje 

kategori har förtryckts utefter de kvantiteter ni lämnat i blanketten.  

 

Stort tack för er medverkan! 

 


