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Register: Försäljning av kalk för jord- och trädgårdbruk, sjöar, vattendrag och skog
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB)
Statistikprodukt: Försäljning av kalk för jord- och trädgårdbruk, sjöar, vattendrag och skog
Kontaktperson: Rolf Adolfsson, tel: 08-506 945 62, e-post: rolf.adolfsson@scb.se
Register
Namn

Presentationstext

Kalkforsaljning

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdbruk, sjöar, vattendrag och skog

Beskrivning

Registertyp

Innehåller uppgifter från större producenter/importörer/återförsäljare av
kalk. Mindre företag ingår inte, men deras försäljning anses täckas in av
uppgifterna från grossisterna.

survey, totalundersökning

Version
Namn

Presentationstext

KalkförsäljningSQL

Kalkförsäljningsuppgifter, sql-version

Beskrivning

Personregister

Slutligt observationsregister

Kalkförsäljning, fullständigt innehåll, sql-version

nej

ja

Namn

Första tid

Senaste tid

KALKFORSALJNING1999

1999

1999

Presentationstext

Referenstid

Kalkförsäljningsuppgifter 1999

Kalenderår

Databas

Beskrivning

Databasen innehåller uppgifter från större återförsäljare/producenter/importörer om försålda kalkmängder under kalenderåret 1999. Dessa uppgifter
anses täcka in även övriga företags försäljning.
Tillgänglighet

Tillgänglig endast för intern användning. Materialet är sekretesskyddat.
Arkiveringsdatum

Arkivplats

Tabell / flat fil
Presentationstext

Försålda kalkmängder
Objekttyp

Population

Kalkkvantitet

Populationen är samtliga stora tillverkare av kalk, samt stora importörer, grossister
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och återförsäljare. Dessa uppgifter anses täcka in även övriga företags försäljning.
Beskrivning

Antal tabellrader / poster

352

Variabler - Innehåll
Presentationstext
kalksort

Beskrivning
Benämning på
kalksorten

Uppgiftskälla

löpnummer

Intern kod för varje
företag

åsatt

sackad

Anger om kalken är
sackad (dvs är
trädgårdkalk) eller inte
Mått på
syraneutraliserande
verkan för aktuellt
kalkparti
Anger om
Cadmiumhalten som
uppgivits på enkäten är
censorerad
Företag (om
uppgiftslämnaren är en
återförsäljare) som
köpt kalken från
Kvantitet handelsvara
såld till återförsäljare

CaO-halt

censorerad

företag

levererad kvantitet

län

försåld kvantitet

försålt till
jordbrukssektorn
försålt för sjökalkning
försålt för

Det län vartill
uppgiftslämnaren sålt
kalk
Den kalkkvantitet som
försålts om kalken
försålts till förbrukare
Den kalkkvantitet som
försålts till förbrukare
inom jordbrukssektorn
Den kalkkvantitet som
försålts för sjökalkning
Den kalkkvantitet som

Definition/Mätmetod
Enligt enkät, bör
standardiseras så att
exempelvis "Mald
kalksten" blir
"Kalksten mald".
Löpnumren används
internt vid
enkätutskick och
avbockning etc.

Enligt enkät, eller
imputering enligt tabell
i avsnitt 2.5 i
SCBDOK.

Enligt enkätsvar,
svaret standardiseras
med avseende på
stavning.
Enligt enkätsvar,
svaret standardiseras
med avseende på
stavning.

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
kalksort

ej summerbar

lopnr

ej summerbar

sackad

ej summerbar

procent

halt

ej summerbar

cens

ej summerbar

foretag

summerbar

ton

ej summerbar

kalkkvantitet

lan99

summerbar

ton

kalkkvantitet

summerbar

ton

kalkkvantitet

summerbar

ton

kalkkvantitet

summerbar

ton

kalkkvantitet
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Presentationstext
skogskalkning
Cd-halt
Mg-halt

kalkkod
radnummer

kornstorlek - undre
gräns

tillverkare av kalken

vattenhalt

kornstorlek - övre
gräns

Beskrivning
försålts för
skogskalkning
Cadmiumhalt för
aktuellt kalkparti
Magnesiumhalt för
aktuellt kalkparti

Uppgiftskälla

Internt index för
kalksorter
Radnummer på
enkäten

Härlett från enkäten

Nedre intervallgräns
för kornstorlek enligt
enkätsvaret. Om
punktskattning angivits
så lämnas denna ruta
blank.
Företag som
ursprungligen
producerat kalken
Vattenhalt i aktuellt
kalkparti

Övre intervallgräns för
kornstorlek enligt
enkätsvaret. Om
punktskattning angivits
så lämnas denna ruta
blank.

Definition/Mätmetod

Enligt enkät, ingen
imputering.
Enligt enkät, eller
imputering enligt tabell
i avsnitt 2.5 i SCBdok.

åsatt

Radnummer som finns
förtryckt i enkäten, om
flera enkäter tagits i
anspråk definieras nya
nummer
Nedre intervallgräns
för kornstorlek enligt
enkätsvar. Alternativt
sker imputering enligt
tabell i avsnitt 2.5 i
SCBdok.

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

ppm

ppm

ej summerbar

procent

halt

ej summerbar

kalkkod

ej summerbar

lopnr

ej summerbar

mm

ej summerbar

Vattenhalt enligt
enkäten. Om intervall
anges, tas här
medelvärdet av
intervallgränserna.
Alternativt sker
imputering enligt tabell
i avsnitt 2.5 i
SCBDOK.
Övre intervallgräns för
kornstorlek enligt
enkätsvar. Alternativt
sker imputering enligt
tabell i avsnitt 2.5 i
SCBdok.

kornstl

foretag

ej summerbar

procent

halt

ej summerbar

mm

kornstl

Tabell / flat fil
Presentationstext

Företagsregister
Objekttyp

Population

Företag

Populationen är samtliga stora tillverkare av kalk, samt stora importörer, grossister
och återförsäljare. Dessa uppgifter anses täcka in även övriga företags försäljning.
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Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Lista över uppgiftslämnare

32

Variabler - Innehåll
Presentationstext
löpnummer
respondent

Beskrivning
Internt löpnummer för
uppgiftslämnarna
Namn på
uppgiftslämnare i
klartext

Uppgiftskälla
åsatt

Definition/Mätmetod

Referenstid

MR/MI:s register över
kalkåterförsäljare

Värdemängder
Namn

Beskrivning

cens

cens

Kod
0
1

Benämning
Ej censorerad
Censorerad

Namn

Beskrivning

foretag

Företagsnamn

Namn

Beskrivning

halt

Halt av ämnet uttryckt i procent av vikten räknat i torrsubstans

Namn

Beskrivning

kalkkod

Intern kod för olika kalksorter

Kod
00
10
20
30
40
46
51
52
53
54
55
56
57
58

Benämning
Oklassificerad kalk
Krossad kalksten
Kalkstensmjöl
Krossad dolomitsten
Dolomitmjöl
Mg-kalk 11-52
Mg-kalk 12-56
Mg-kalk 12-55
Mg-kalk 12-54
Mg-kalk 12-53
Mg-kalk 11-55
Mg-kalk 6-50
Mg-kalk 5-54
Mg-kalk 5-53

Summerbar
ej summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
lopnr
foretag

5
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
90

Mg-kalk 3-51
Mg-kalk 3-50
Mg-kalk 3-48
Mg-kalk 2-53
Mg-kalk 2-50
Mg-kalk 4-51
Mg-kalk 3-53
Mg-kalk 4-50
Trädgårdskalk
Gödselkalk P1
Mg-kalk 8,5-58
T-kalk
K-kalk
Norrkalk
M-kalk
Mg-kalk 3-38
Mg-kalk 4-55
Mg-kalk 4-49
Mg-kalk övrig
Mg-kalk 4-52
Osläckt kalk
Släckt kalk
Teknisk kalk
Sockerbrukskalk
Mesakalk
Osorterad kalk

Namn

Beskrivning

kalkkvantitet

Försåld kvantitet

Namn

Beskrivning

kalksort

Benämning på kalksorten

Namn

Beskrivning

kornstl

Kornstorlek

Namn

Beskrivning

lan99

Länsindelning enligt 1999-01-01

Kod
01
03
04
05
06

Benämning
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping

6
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Namn

Beskrivning

lopnr

Löpnummer

Namn

Beskrivning

ppm

Halt av ämnet uttryckt i parts per million (=miljondelar = mg/kg)

Namn

Beskrivning

sackad

Innehåller 1 eller 0 beroende på om kalken är säckad eller inte

Kod
0
1

Benämning
Ej säckad
Säckad

