Getundersökning 2018
Statistikenheten, 020-26 10 86

Undersökning om gethållning i Sverige 2018
Denna undersökning riktar sig till er som är gethållare. Getter är en liten men växande gren i det
svenska jordbruket. Senast antalet getter undersöktes var 2003 men vi vet genom registerhållning att
antalet ökat sedan dess. Frågorna går ut till ett slumpmässigt urval av de som är registrerade som
djurhållare för get enligt Jordbruksverkets produktionsplatsregister.
Vi upplever att behovet av statistik och underlag avseende gethållningen i landet är stort, inte minst
från sektorn själv.
Deltagandet är frivilligt men för att undersökningsresultatet skall bli tillförlitligt och användbart är ditt
svar viktigt. Vi är tacksamma för svar senast den 26 juni 2018. Vill du inte delta i undersökningen
måste du meddela oss detta för att undvika att få påminnelse.
Uppgifterna som lämnas är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) och kommer endast att användas för statistiska ändamål. Uppgifterna behandlas med stöd
av nämnda regelverk. Enskilda företags uppgifter kommer inte att kunna urskiljas i statistiken.
Uppgifterna som du lämnar kommer därmed inte heller under några omständigheter att kontrolleras
gentemot stödsystem eller uppgifter du lämnat till Jordbruksverket i andra sammanhang.
Du kan välja ett av dessa tre sätt att besvara blanketten:
 Svara via Internet
Gå in på undersökningens webbplats www.jordbruksverket.se/get2018, och logga in med ditt
användarid och lösenord som finns förtryckta längst ner på denna sida. Följ instruktionerna och sänd
uppgifterna senast den 26 juni 2018.
 Fylla i bifogad blankett
Skicka in blanketten i det portofria svarskuvertet så att blanketten har kommit till Jordbruksverket
senast den 26 juni 2018.
 Ring till Statistikenheten
Ring till 020-26 10 86 mellan 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30) och lämna ditt svar senast den
26 juni 2018.
Vill du fråga om djurräkningen, kan du också ringa till Statistikenheten på Jordbruksverket, tfn 02026 10 86. Telefontid 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30). Det går också bra att fråga via e-post
(statistik@jordbruksverket.se).

Tack för din medverkan!
Vänliga hälsningar
Anders Grönvall, Statistikenheten

Användarid
<xxxxxxx>

Lösenord
<xxxxxxx>



1.

Uppgifter om gethållaren
Befintlig uppgift

Ta bort

Eventuell ny uppgift

Personnr/organisationsnr:
Namn:
Adress:
Kontaktperson:
Postnr:
Postort:
Telefonnr 1:
Telefonnr 2:
E-post:
2.

Produktionsplatsnummer (PPN)
Om de förtryckta uppgifterna inte stämmer, kryssa i ”Ta bort”. Fyll i korrekta/nya uppgifter under ”Fler SE-nummer”. Vi vill att du
besvarar frågorna utifrån alla getter som du sköter/har ansvar för. Om du har getter på fler produktionsplatser än de som
förtryckts komplettera med dessa SE-nummer och summera antalet getter från produktionsplatserna i fråga 3.
Get-PPN (SE-nummer)

Fler SE-nummer

Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort
Ta bort

3.

Hur många getter har du i den 7 juni 2018?
Getter, avelshonor
Övriga getter inklusive killingar
Summa getter
Varav av Svensk lantras
Jag har inga getter (avsluta undersökningen och skicka in i bifogat svarskuvert)

4.

Vilket alternativ stämmer bäst in på din gethållning?
Getterna är en hobby
Getterna ingår i föreningsverksamhet/utbildningsverksamhet
Getterna ingår i min näringsverksamhet

5.

Vilka av nedanstående ändamål för getterna stämmer in på din gethållning? Ange de ändamål
som stämmer in på dig till vänster samt om ändamålet ger intäkter till höger.

Ändamål

6.

7.

Ändamålet ger intäkter

Mjölk som säljs till mejeri/osttillverkare

Ja

Nej

Egen osttillverkning

Ja

Nej

Köttproduktion

Ja

Nej

Skinnproduktion

Ja

Nej

Försäljning av levande djur

Ja

Nej

Hålla betesmarker / åkermarker öppna

Ja

Nej

Bevara utrotningshotade getraser

Ja

Nej

Sällskap åt andra djur

Ja

Nej

Turism

Ja

Nej

Utbildning

Ja

Nej

Egen hobby

Ja

Nej

Övrigt ange vad i rutan nedan

Ja

Nej

Hur stor areal brukar du totalt under 2018?

Hur många hektar betar getterna?

Areal åkermark

ha

ha

Areal betesmark

ha

ha

Areal annan mark

ha

Har du getter som du mjölkar den 7 juni 2018?
Jag har inga getter som mjölkas (Gå vidare till fråga 10)
Jag har getter som mjölkas. Ange antalet nedan
Antal getter som mjölkas i juni 2018

8.

getter

Hur stor är din mjölk och ostproduktion?
Produktion år 2017

Uppskattad produktion år 2018

Mjölk (inklusive mjölk som
används tlll ost)

kg

kg

Ost

kg

kg

9.

Om du säljer ost, hur säljer du den ost du tillverkar? Flera kryss är möjliga.
Direkt till dagligvaruhandel
Direkt till restaurang/storkök
Direkt till konsument
I egen gårdsbutik
Genom förening / kooperation
Övrigt ange hur i rutan till höger

10.

Hur tror du din gethållning kommer att utvecklas på tre år sikt?
Markera med ett kryss på varje rad

Minska

Oförändrad

Öka

a) Omsättning
b) Sysselsättning
c) Lönsamhet

11.

Hur viktiga tycker du att följande åtgärder är för att din gethållning ska kunna bestå och växa?
Markera med ett kryss på varje rad.

Inte alls
viktigt

Mindre
viktigt

a) Öka min marknadsföring
b) Etablera nya försäljningskanaler
c) Investera i utrustning, lokaler, mark, djur, etc
d) Anställa personal

e) Satsa på intern kompetensutveckling
f) Utveckla nya varor och tjänster
g) Expandera internationellt
h) Övrig viktig åtgärd
Ange vilken
12.

Vilka hinder ser du för att din gethållning ska bestå och växa?

13.

Övriga upplysningar?

Mycket
viktigt

Inte
aktuellt

