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société d'économie rurale, on sorte que le pays tout entier après une période de huit ans, c. à. d. 
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pays afin de mettre en lumière certaines conditions soumises à de graudes variations d'année en 
année. Ces données annuelles sont de 4 sortes: 1° rapports sur les cultures et récoltes pour chaque 
mois, de mai à septembre: ces rapports doivent être remis pour chaque canton par des délégués 
spécialement désigués â cet ert'et: k° chiffres préliminaires pour chaque canton sur la récolte de 
l'a née (récolte p. hectare, poids p. hectolitre, nature de la récolte et prix p. 100 kilogr. pour les 
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milieu du mois de novembre de chaque année; 3° données définitives sur les récoltes et les prix 
du travail etc. pendant l'année précédente; ces données doivent être fournies avant la fin de février 
par des délégués spéciaux pour chaque commune; 4." données sur l'emploi des champs cultivés 
pendant l'année courante; ces données doivent être fournies, si on le juge nécessaire, avant la fin 
de juin par le même délégué communal pour chaque commune. 

Les rapports sur les cultures et récoltes mentionnés au par. 1 sont publiés par le Bureau Cen
tral de Statistique dès qu'ils sont rédigés. De même le résumé des données préliminaires sur les 
récoltes mentionnées ci-dessus au par. 2 est publié séparément sous le titre de «Les culturcs>, rap
port préliminaire du Bureau Central de Statistique. Les résultats principaux des enquêtes locales 
sur la statistique de l'agriculture, ainsi que les chiffres définitifs des récoltes de chaque année ob
tenus à l'aide des données deg délégués communaux, doivent être publiés dans des rapports annu
els sur l'agriculture et l'élevage dont nous donnons le huitième dans le présent volume. Par là 
tout le pays a été l'objet d'enquêtes locales, et dans une partie spéciale du présent volume il y a un 
résumé des enquêtes locales de la statistique agricole pendant toute la période de huit ans, 1913—20. 

L'emploi des champs cultivés pour les différentes cultures (voir tabl. 1 col. 9—25) ressort du 
tableau ci-dessous: 

Pour l'emploi des champs cultivés dans différentes parties du pays, il faut se reporter au tabl. A 
page 6 et au tabl. 2 page 106. 

A l'aide des données fournies par les enquêtes locales, OD a calculé la quantité de semences 
employée pour 1920 (Y. tabl. 3), et l'on a obtenu pour tout le pays les chiffres ci-dessous. 
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La récolte par hectare et la récolte totale ont donné en 1920 pour tout le paya les chiffres 
ci-dessous: 

La valeur de la récolte en 1920 s'éleva à 1991399 600 couronnes. 
Dans l'ensemble, la récolte de 1920 peut être considérée comme au-dessus de la moyenne. 

Résumé des enquêtes locales de la statistique agricole, 1913—1920. 

Les enquêtes locales de la statistique agricole qui ont fourni les chiffres principaur à la dite 
statistique et qui ont eu lieu pendant huit ans, 1913—1920, embrassant un huitième du pays 
pour chaque année, sont maintenant achevées. La superficie des différentes catégories de terres 
exploitées selon ces données ressort du tableau ci-dessous: 
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D'autres données dn même genre pour chaque département se trouvent dans le tableau 8, p. 
178 et 179. 

Dans tout le pays il y a avait 447 808 exploitations agricoles et 123 41G fermes avec au plus 
025 hectare. Le nombre et la superficie des différentes exploitations suivant leurs étendues était 
comme suit: 

Dans le tableau suivant on trouve pour chaque étendue le nombre des exploitations exploitées 
par le propriétaire lui-même et par le non-propriétaire: 

Pour chaque année on a en génf'ral cultivé une superficie de 8 444 hectares, o. à d. 0'22 % de 
la superficie totale des champs cultivés. Il ressort du tableau, page 56, que les défrichements 
ont été plus étendus au point de vue des petites exploitations qu'au point de vue des grandes. 

Environ 993000 hectares de toute la superficie du pays, c. à d. 26 %, sont drainés. Dans les 
plaines les ping fertiles au sud de la Suéde le drainage monte à 85 % des champs cultivés, tandis 
qu'au nord on s'en sert très rarement. Le tableau ci-après indique le développement du drainage 
suivant les classes d'étendue: 
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lie tableau 12 établit le nombre des exploitations qui ont des animaux domestiques. En vertu 
de ces données le tableau ci-dessous montre le nombre des exploitations qui ue possèdent p i s 
d'animaux domestiques pour cent de toutes les exploitations. 

Le nombre moyen des animaux domestiques par exploitations en 1919 s'établit comme suit: 

Le tableau suivant montre le nombre relatif des exploitations ayant un mode réglé de conserva
tion du fumier de ferme: 
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En résumé, on remarque en général que les grandes fermes sont en état de profiter effective
ment du fumier des animaux. 





TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna 
sin berättelse angående jordbruk och boskapsskötsel år 1920 jämte 
en sammanfattande redogörelse för de jordbruksstatistiska lokal-
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undersökningarna under den nu avslutade undersökningsperioden 1913— 
1920. 

De bestämmelser, som reglera den officiella jordbruksstatistiken, innehållas 
i kungl. reglementet den 13 december 1912 angående vissa åtgärder för in
samlande av uppgifter till rikets officiella jordbruksstatistik. För de i enlig
het härmed verkställda jordbruksstatistiska lokalundersökningarna redogöres 
utförligt i avdelning II av föreliggande berättelse. Beträffande jordbruks
statistikens organisation i övrigt hänvisas till ämbetsverkets berättelse om 
jordbruk och boskapsskötsel år 1913, sid. 2. 

Under ar 1920 hava följande delar av de särskilda hushållningssällskapens 
områden varit föremål för lokalundersökningar: 

Stockholms län. Färentuna, Svartlösa och Öknebo härad samt Södertälje stad. 
Uppsala län. Håbo, Bro, Trögds och Vaksala härad. 
Södermanlands län. Västra Vingåkers, Östra Vingåkers, Julita och Österåkers socknar av 

Oppnnda härad. 
Östergötlands län. Hammarkinds och Skärkinds härad samt Söderköpings stad. 
Jönköpings län. Tveta och Vista härad samt städerna Jönköping, Huskvarna, Nässjö och Gränna. 
Kronobergs län. Markaryds, Hinneryds, Vrå, Annerstads, Torpa och Nöttja socknar samt 

Markaryds köping av Snnnerbo härad. 
Kalmar läns norra del. Dalhems, Gärdsernms, Ukna, Tryserums och Hannäs socknar av 

Norra Tjusts härad. 
Kalmar läns södra del. Stranda härad och Oskarshamns stad. 
Gottlands län. Hangvars, Halls, Lärbro, Hellvi, Rnte, Fleringe, Bnnge och Fårö socknar av 

Gottlands norra härad. 
Blekinge län. Mörrums, Elleholms, Gammalstorps, Ygane, Mjällby och Sölvesborgs socknar av 

Listers härad samt Sölvesborgs stad. 
Kristianstads län. Norra Åsbo härad. 
Malmöhus län. Frosta härad. 
Hallands län. Fjäre härad och Kungsbacka stad. 
Göteborgs och Bohus län. Askims och Sävedals härad samt Göteborgs stad. 
Älvsborgs läns södra del. Gäsene härad. 
Ålvsborgs läns norra del. Aie och Vättle härad. 
Skaraborgs län. Ekby, Utby, Ullervads, Eks, Leksbergs, Björsäters, Odensåkers,Tidavads, Binnebergs, 

Låstads, Flistads, Götlunda, Värings, Locketorps, Fagre, Trästena, Undenäs, Halna, Ransbergs, M811-
torps, Karlsborgs, Bällefors, Beatebergs, Ekeskogs, Hjälstads, Mo, Vads och Svenneby socknar av 
Vadsbo härad samt Mariestads stad. 

Värmlands län. Kils härad, Arvika, Brnnskogs, Mangskogs och Boda socknar av Jösse härad 
samt Arvika stad. 

Örebro län. Grythytte och Hällefors samt Nya Kopparbergs härad. 
Västmanlands län. Vagnsbro härad och Gamla Norbergs bergslag. 
Kopparbergs län. Gagnefs socken av Leksands och Gagnefs tingslag, Västerbergslags tingslag 

samt Ludvika stad. 
Gävleborgs län. Högbo, Hille och Hamrånge socknar av Gästriklands östra tingslag, Ockelbo, 

Järbo och Ovansjö socknar av Gästriklands västra tingslag samt Ljusdals socken och Ljusdals 
köping av Ljusdals tingslag. 

Västernorrlands län. Tuna, Attmars, Stöde, Torps, Borgsjö och Haverö socknar av Medelpads 
västra domsagas tingslag samt Nj «randa tingslag. 

Jämtlands län. Undersåkers och Offerdals tingslag. 
Västerbottens län. Lycksele lappmarks tingslag och Skellefteå stad. ') 

') Se not å följande sida. 
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Norrbottens län. Kosåns dalgång med holmar i Norrfjärdens socken av Piteå tingalag, Sävast, 
Unbyn, Hundsjön, Skatamark och Skogs&n i Överluleå socken och tingslag, Ilånealvens dalgång 
norr om järnvägslinjen i Råneå socken och tingslag, Angesåns dalgång i Överkalix socken och 
tingslag, Gällivare lappmarks tingslag, Tärendö socken av Korpilombolo tingslag, Muonionalasta kapell 
av Pajala socken och Junosnando eocken av Pajala tingslag, Karesuando lappmarks tingslag samt 
Haparanda stad. ') 

') I)å Skellefteå och Haparanda städer lokalundersöktes år 1920 men de angränsande landskommu
nerna Skellefteå och Nedertorneå socknar redan år 1913 och under mellantiden i båda fallen ett om
råde överflyttats från socknen till staden, hava dessa områden blivit undersökta två gånger. 1 tab. 
1 har de inkorporerade områdenas areal överflyttats från vederbörande tingslag till städerna och i 
sammanfattniugstabellerna 9—12 hava samma områden, för undvikande av dubbelräkning, medtagits 
endast en gång. 



I. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920. 

Areal. De i tab. 1, kol. 3—8, meddelade arealuppgifterna äro hämtade 
från flera olika källor. Hela landarealen, kol. 8, är upptagen i överensstäm
melse med de uppgifter, som meddelas i statistiska centralbyråns publikation 
Folkräkningen är 1910: I, med iakttagande av de rättelser, som föranletts 
dels av sedermera vidtagna förändringar i den administrativa indelningen, 
dels ock av ommätningar eller nya arealuträkningar, verkställda av rikets 
ekonomiska kartverk. 

Uppgifterna om arealen av de särskilda ägoslagen, kol. 3—6, äro hämtade 
från de med år 1920 avslutade lokalundersökningarna. Endast i fråga om 
åkerarealen grunda sig uppgifterna för de under åren 1913—1919 lokalunder-
sökta delarna av landet i huvudsak på den genom centralbyråns försorg före
tagna arealinventeringen den 1 juni 1919, med de mindre ändringar, som 
föranletts av de från hushållningssällskapens sockenombud under sommaren 
1920 införskaffade uppgifterna angående åkerjordens användning för nämnda 
års skörd (se närmare sid. 5). 

Såsom »övrig mark», kol. 7, har vanligen räknats skillnaden mellan hela 
landarealen och arealen av de fyra ägoslagen trädgård, åker, naturlig äng samt 
skogs- och hagmark. I de fall, då den vid lokalundersökningen erhållna sum
man av de fem ägoslagens areal överstigit totalarealen, har dock skillnaden i 
allmänhet fråndragits skogs- och hagmarksarealen. 

Sedan närmast föregående år hava uppgifterna om de särskilda ägoslagen» 
areal undergått följande förändringar. 
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Åkerjordens användning. För den äldre jordbruksstatistiken erhöllos ge
nom hushållningssällskapens berättelser uppgifter sockenvis för varje i r angå
ende den odlade ägoviddens användning, eller närmare angivet storleken av 
de arealer, som användes för höstsäd, vårstråsäd, baljväxter, potatis, andra 
rotfrukter, spånadsväxter, gräs och andra foderväxter till bete och grönfoder 
samt till höskörd, andra växtslag samt träda. Sedan hushållningssällskapens 
berättelser från och med år 1911 upphört, hava emellertid direkta uppgifter 
angående åkerjordens användning funnits endast för åren 1917, 1918 och 1919, 
då genom särskilda arealinventeringar uppgifter i berörda avseende inför
skaffades. För övriga år föreligga däremot dylika uppgifter endast från de 
under respektive år lokalundersökta delarna av landet, vadan för övriga delar 
beräkningar måst utföras angående storleken av den för varje växtslag an
vända arealen (se härom närmare redogörelse i berättelserna angående jord
bruk och boskapsskötsel för vederbörande år). 

Det sist sagda gäller även för år 1920. För att erhålla kännedom om de 
förändringar, som sedan nästföregående år inträffat i åkerjordens användning, 
införskaffade därför statistiska centralbyrån å särskild blankett (n:r 6) genom 
hushållningssällskapens sockenombud summariska uppgifter från varje kom
mun angående den ökning eller minskning i jämförelse med år 1919, som den 
för de särskilda växtslagen använda arealen under år 1920 undergått. Till 
underlättande av ombudens arbete hade centralbyrån å de till dem utsända 
blanketterna i förväg antecknat arealen för varje växtslag inom veder
börande kommun enligt 1919 års arealinventering. Med ledning av de in
komna uppgifterna har därefter centralbyrån beräknat arealen för varje växt
slag under år 1920. 

Med avseende på den till sockerbetsodling använda arealen föreligga dubbla 
uppgifter, i det att uppgifter införskaffats jämväl från de båda sockerfabriks
bolagen. Enligt sistnämnda uppgifter uppgick sockerbetsarealen år 1920 till 
45 422 hektar, medan densamma enligt centralbyråns beräkningar utgjorde 
43 877 hektar. 

De på ovan beskrivet sätt för år 1920 erhållna uppgifterna angående åker
jordens användning meddelas för härad, socknar och städer i tab. 1, varjämte 
tab. 2 innehåller ett sammandrag för varje län samt de naturliga områden, i 
vilka flertalet län med hänsyn till naturförhållandena blivit uppdelade ')• 

De avvikelser, som förekomma mellan olika delar av landet i avseende på 
åkerjordens användning, framgå av tab. A, där för samma områden som i 
tab. 2 den för de olika växtslagen använda arealen angivits i procent av resp. 
områdes hela åkerareal. Genom den uppdelning på naturliga områden, som 
där skett, har det blivit möjligt att mera verklighetstroget belysa de olika 
växtslagens geografiska utbredning. 

H ö s t v e t e t upptager i hela landet en areal av 118 083 hektar, eller 3"1 % av 
hela åkerarealen. Det odlas i sin största omfattning på den av naturen gyn
nade slättbygden i Malmöhus län, där detsamma upptager icke mindre än 

) Beträffande de naturliga jordbruksområdenas omfattning hänvisas till statistiska centralbyråns 
berättelse Arealinventeringen och hosdjnrsräkningen den 1 juni 1919, del I, bilaga 3. 
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Tab. A. Åkerjordens fördelning efter användning inom varje hushållningssällskaps område, år 1920. 
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l l ' l °- av åkerarealen, medan samma procenttal för de till samma län hörande 
sandjordsdistrikten, som här benämnts mellanbygden, stannar vid 2"7 och för 
länets skogsbygdsdel icke uppgår till mera än 1'0. Höstveteodlingen har 
vidare nått stor omfattning på slättbygderna i Kristianstads län (7·1 '- av 
åkerarealen), men däremot mycket mindre inom den s. k. mellanbygden 
(1'6 °«) samt i skogsbygden av samma län (0'4 ••). På Östgötaslätten upptager 
höstvetet 71 %. av åkerarealen, i Gottlands län (i'5 '., på slättbygderna om
kring Mälaren 3'5—4'S °« samt på Öland 3'7 v De nu uppräknade områdena 
med jämförelsevis stor veteodling tillhöra alla södra och östra Sveriges slätt
bygder. Med undantag för södra delen av Hallands län har däremot vete
odlingen på västra Sveriges slättbygder icke nått någon mera avsevärd om
fattning, llelativt störst är vetearealen på slättbygden i Skaraborgs län, där 
<len upptager 3"4 "- av åkerarealen, men inom övriga slättbygdsområden i denna 
del av landet överstiger motsvarande procenttal icke 20. Inom största delen 
av det sydsvenska höglandet är höstveteodlingen mycket svagt utvecklad; det
samma gäller i fråga om de mellansvenska skogsbygderna samt Gävleborgs 
län, som innefatta höst veteodlingen s nordligaste odlingsområden. 

Vårve te , som odlas mest i Hallands. Göteborgs och Bohus och Alvsborgs 
län samt på största delen av det sydsvenska höglandet, upptager i hela 
riket en areal av 26 645 hektar, eller 0'7 %. av åkerarealen. 

H ö s t r å g har av gammalt varit vår viktigaste brödsäd, ehuru den under 
de sista årtiondena till en del fått vika för en alltmera omfattande höstvete
odling. Då vetet är betydligt mera fordrande än rågen i avseende på jordmån 
och klimat, är det dock endast i några av de bördigaste jordbruksbygderna, 
såsom skånska slättbygden samt delar av Östgötaslätten och Mälardalen, som 
höstvete ifråga om odlingens omfattning kan tävla med höstrågen. Det sist
nämnda sädesslaget upptager i hela riket en areal av 350 969 hektar, eller 
"9':' •• av åkerarealen. En mycket stor omfattning har odlingen av höstråg 
nått i hela sydöstra Sverige, såsom på Öland (230 °.), i Blekinge (20"1 %) 
samt inom sandjordsdistrikten i Kristianstads län (18·2 ".). I motsats här
emot står västra delen av sydsvenska höglandet med anmärkningsvärt liten 
höstrågsodling. I övrigt odlas höstråg i betydande omfattning i hela Svea-
och Götaland med undantag för nordligaste Dalarne, varemot rågodlingen i 
Norrland av klimatiska skäl ingenstädes nått någon större omfattning. 

V å r r å g odlas i hela riket på en areal av 18 766 hektar (0'5 •«•), huvudsak
ligen på det sydsvenska höglandet. 

Den för korn använda arealen uppgår till 161 053 hektar, eller 4'2 ">• av 
-åkerarealen. Detta sädesslag odlas mest dels i de trakter, där en bördig jord
mån och ett gynnsamt klimat frambringa ett fint maltkorn, dels i de lands
delar med ett hårt klimat, där det sexradiga kornet äger större förutsätt
ningar än andra, mera senvuxna sädesslag att uppnå mognad. I enlighet 
härmed anträffas den mest utbredda kornodlingen dels på Öland (17"5 %), Gott-
land (15"8 '.) och Malmöhus läns slättbygd (s-g ?.), dels i hela Norrland (7T>— 
21'5 %.) samt i norra och mellersta Dalarne (över 5 %.). 

H a v r e upptager en större areal än något annat sädesslag, nämligen 709 181 
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hektar (187 ?«). Den odlas mest i västra Sverige samt i Jönköpings och Krono
bergs län, där den genomgående upptager omkring V» av hela åkerarealen. 
Mycket ringa är däremot havreodlingen på Gottland (3'3 %), Öland (50 %) 
och på de skånska slättbygderna samt i mellersta och övre Norrland. 

B l a n d s ä d upptager en areal av 263 299 hektar (6'9 %). Detta sädesslag 
odlas i större omfattning endast på Östgötaslätten (21'3 %), i Uppsala (16'9 %) 
och Stockholms län (12'3) samt i Skåne. 

Är te r , som i hela riket upptaga en areal av 37 220 hektar, (1·0 %), varav 
matärter 28 707 hektar och foderärter 8 513 hektar, odlas mest inom ett samman
hängande område, som utgöres av Uppland, Västmanland, Södermanland och 
Östergötland samt på slättbygden i Malmöhus län och inom det jämtländska 
silurområdet. 

Arealen för bönor uppgår i hela riket endast till 2 086 hektar (0'1 %), därav 
1521 hektar inom Göteborgs och Bohus län. Enbär v i cke r till mogen 
skörd odlas likaledes endast i ringa utsträckning. Den för detta sädesslag 
använda arealen uppgår till 4 656 hektar (0'1 %), varav omkring hälften kom
mer på slättbygderna i Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt 
Skaraborgs län. 

P o t a t i s är föremål för odling i alla delar av landet, så långt norrut som 
jordbruk över huvud taget förekommer. Den upptager en areal av samman
lagt 147 421 hektar (3'9 %). Då potatisodlingen i främsta rummet är inriktad 
på att fylla det lokala behovet, står odlingens omfattning i närmare samband 
med folkmängden än med åkerarealen. I vissa delar av södra Sverige, där 
potatisodlingen nått en mycket stor omfattning, har detta sin förklaring däri, 
att potatis där finner användning även för brännvinsbränning, stärkelsebered
ning och svingödning. Bland dessa potatisodlande trakter märkas särskilt 
hela Blekinge län, där denna odling upptager icke mindre än 15"0 % av åker
arealen, samt mellanbygden i Kristianstads län (9'4 %). 

Sockerbetsodlingen, som i hela landet upptager en areal av 43 877 hektar 
(1'2 •/.), är uteslutande lokaliserad till södra Sveriges slättbygder, framför allt 
till slättbygden i Malmöhus län (11'4?Ö. 

F o d e r r o t f r u k t e r odlas på sammanlagt 87 935 hektar (2'3 %); de ha sin 
största utbredning i Skåne och på angränsande slättbygder men däremot den 
minsta i hela Norrland, Dalarne, Värmland, Dalsland och Västmanland. 

V a l l e n upptager i hela landet en areal av 1 376 406 hektar (363 %). I Norr
land ligger ända till % och mera (inom det jämtländska silurområdet 763 ?0 
av åkerjorden i vall, och även inom stora delar av Svealand har vallen stor 
omfattning, såsom i hela Dalarne (478 %) samt övre Värmland (44-7 %). 
Däremot är vallarealen genomgående liten i hela södra och östra Götaland 
och relativt minst på Öland (14'9 %) samt slättbygden i Malmöhus län (190 %). 

1 södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under sommaren 
genom odling av säd t i l l g rönfoder ; på slättbygden i Malmöhus län odlas 
dylikt grönfoder på 7 l % av åkerarealen. Även i de delar av övre Svealand 
och Norrland, där man icke med säkerhet kan påräkna, att vårsäden och sär
skilt havren kommer at t nå mognad, skördas den ofta såsom grönfoder. 

2—220684. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920. 
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Under rubriken >andra växtslag» äro sammanförda åtskilliga mindre viktiga 
växtslag, som tillsammans upptaga en areal av 12 197 hektar, därav lin 2 722 
hektar och trädgårdsväxter 2 891 hektar. — Inom de under år 1920 lokal-
undersökta delarna av landet uppgick arealen för lin till 114 hektar och are
alen för trädgårdsväxter på åkerjord till 238 hektar. 

Ren t r ä d a upptager en areal av 294 843 hektar, eller 7'8 % av åkerarealen. 
Trädans omfattning är emellertid mycket växlande i olika delar av landet. 
På Öland upptager trädan icke mindre än 16'2 "• av åkerarealen, på Grottland 
14"7 % och på alla slättbygder i mellersta Sverige likaledes över 10?». I södra 
Götaland, där vegetationstiden är längre, sa att jorden kan hinna få erforder
lig skötsel utan att behöva ligga i träda, är denna av betydligt mindre om
fattning, och upptager exempelvis på slättbygden i Malmöhus län endast 
3'3 "•' av åkerarealen. I hela Norrland är likaledes trädesarealen obetydlig' på 
grund av den ringa höstsädsodlingen. 

En jämförelse mellan åkerjordens användning under de båda åren 1919 och 
1920 utfaller på sätt efterföljande tablå utvisar: 

Av de för jordbrukets produktion betydelsefullaste förändringarna i växt
odlingen må följande särskilt framhållas. 

År 1919 var arealen för höstvete osedvanligt låg, till en del på grund av 
ogynnsam väderlek under såningstiden, och av den under nämnda år för-
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lorade arealen återvanns under år 1920 för höstveteodlingen ungefär hälften t 

eller 7 418 hektar. En del härav, 3 253 hektar, togs från vårvetet, som däri
genom förlorade icke mindre än 109 % av sin areal. Förskjutningarna mel
lan arealen för höst- och vårvete har varit störst i Hallands län, där höst-
vetearealen under år 1919 minskades från 3 575 till 1 634 hektar men år 1920 
åter ökades till 2 259 hektar, varemot arealen för vårvete från år 1918 till 
1919 undergick en ökning från 3 903 till 5 017 hektar men år 1920 åter redu
cerades till 3 964 hektar. Axealen för höstråg har bibehållit sig i det när
maste oförändrad, varemot vårrågens areal minskats med icke mindre än 9"7 %. 
Alltjämt intaga likväl vårvete och vårråg avsevärt större areal än under 
tiden före år 1917, då odlingen av dessa båda sädesslag på ett år mera än 
fördubblades. 

Den icke minst under 10-årsperioden 1911—1920 synnerligen betydelsefulla 
frågan om brödsädsodlingens omfattning och däri inträffade förändringar be
lyses av efterföljande tablå: 

Bortsett från en av ogynnsamma väderleksförhållanden framkallad tillfällig 
nedgång under år 1913 befann sig hela brödsädsarealen under 10-årsperiodens 
första hälft i en jämn stegring, varemot de sista fem åren utmärka sig för 
starka omkastningar. Tillbakagången under år 1916 föranleddes därav, att i 
mellersta Sverige väderleksförhållandena under hösten 1915 och den följande 
vintern voro i hög grad ogynnsamma för höstrågen. Under år 1917 var till
bakagången i brödsädsarealen ännu större, detta år föranledd till en del av 
gällande maximipriser men säkerligen till den övervägande delen av ogynn
sam väderlek under föregående höst och vår, varigenom sådden icke kunde 
utföras i avsedd omfattning samt redan besådda arealer måste plöjas upp. 
Den samtidigt relativt sett mycket starkt ökade odlingen av vårvete och vår
råg förmådde icke mer än till en del ersätta minskningen i höstsädsarealen. 
Under år 1918 kröntes däremot de av statsmakterna vidtagna åtgärderna för 
brödsädsodlingens uppmuntrande med framgång, i det att den härför använda 
arealen ökades med icke mindre än 72 654 hektar. Härigenom nådde bröd
sädsarealen år 1918 sitt hittillsvarande maximum i Sverige med 536 871 
hektar. 
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I fråga om övriga sädesslag har kornodlingen under år 1920 fortsatt att gå 
tillbaka efter det tillfälliga uppsvinget under krisåren 1917 och 1918, och 
kornarealen uppgick år 1920 till endast 161 053 hektar emot 180 537 hektar 
år 1911. Även havrearealen, som under föregående årtionden befunnit sig i 
stark tillväxt, har gått tillbaka från 789 862 hektar år 1911 till 709181 
hektar år 1920. I stället har blandsädsarealen under samma tid ökats med i 
det närmaste 100 000 hektar. 

Betydelsefulla förändringar hava under år 1920 inträffat även i fråga om 
rotfruktodlingens omfattning. Överproduktion av potatis år 1919 medförde 
för jordbrukarna stor svårighet att få avsättning för sitt överskott till pris, 
som kunde anses motsvara produktionskostnaderna, och föranledde dem att år 
1920 allmänt inskränka potatisodlingen. Tillbakagången har varit starkast i 
de delar av södra Sverige, där produktionen av potatis för industriella ända
mål nått sin största omfattning; så har exempelvis potatisarealen i Kristian
stads län på ett år minskats från 23 038 till 19 049 hektar, eller med 17 %, 
och inom den s. k. mellanbygden i Malmöhus län med ända till 20 %. Ge
nom den under år 1920 inträffade tillbakagången har potatisodlingens om
fattning nämnda år nedbragts till en något lägre nivå än vid 10-årsperiodens 
början. I stället har det höjda priset på sockerbetor framkallat avsevärt ökad 
betodling, som efter den tillfälliga stagnationen under åren 1917 och 1918, 
drivit upp den härför använda arealen till en höjd, som den förut aldrig nått 
i värt land. Minskningen i arealen för foderrotfrukter under år 1920 liksom 
ökningen i vallarealen torde få tillskrivas de höga arbetslönerna och en 
därav framkallad strävan att övergå till ett mera arbetsbesparande bruknings-
sätt. 

För underlättande av en återblick på växtodlingens förändringar under den 
med år 1920 avslutade 10-årsperioden meddelas i tab. 2 uppgifter för hela 
riket angående den för varje växtslag använda arealen under vart och ett av 
åren 1911—1920 med undantag för år 1912, då på grund av jordbrukstatisti
kens omläggning dylika uppgifter icke införskaffades, till vilka uppgifter det 
här, utöver vad i det föregående anförts beträffande vissa viktigare växtslag, 
torde vara tillräckligt att hänvisa. 

Ängens användning. För att med tillräcklig säkerhet kunna beräkna kvan
titeten av den höskörd, som hämtas från den naturliga ängen, är kännedom 
om den för slåtter använda ängens areal nödvändig. Vid de jordbruks
statistiska lokalundersökningarna insamlas uppgifter härom, och de därvid 
erhållna uppgifterna meddelas i tab. 1, kol. 26, inom år 1920 undersökta om
råden för varje socken och för övriga undersökta områden i sammandrag 
häradsvis. Efterföljande tablå angiver i sammandrag för varje hushållnings
sällskaps område arealen av den för slåtter använda ängen uttryckt i procent 
av hela den naturliga ängen inom motsvarande områden: 
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Sin relativt största omfattning når sålunda den för slätter använda natur
liga ängen i Älvsborgs läns södra del samt i Blekinge, Jönköpings och Krono
bergs län, varest densamma uppgår till över 60 % av hela den naturliga ängen. 
Inom Uppsala län hava å andra sidan endast 217 % av ängen använts för slåtter. 
Såsom förut påpekats, äro emellertid inom åtskilliga län de vid lokalunder
sökningarna insamlade uppgifterna om ängsarealen ganska bristfälliga, ett 
förhållande, som i än högre grad gäller beträffande den till slåtter använda 
delen därav. 

Nu anförda procenttal grunda sig, som nämnts, på uppgifter från hela den 
period av åtta år, under vilken lokalundersökningarna ägt rum. De äro där
för icke ett direkt mått på storleken av den del av de naturliga ängarna, 
som under ett visst år användes för slåtter, och då ängarnas användning för 
slåtter eller bete under olika år kan växla, alltefter gräsväxtens ymnighet 
och fodertillgången, lida de på nu beskrivet sätt erhållna uppgifterna om 
slåtterängarnas areal såsom grundval för den följande beräkningen av hö
skördens storlek av en viss osäkerhet. 

Utsäde. I den gamla jordbruksstatistiken meddelades i hushållningssäll
skapens berättelser uppgifter sockenvis om utsädesbeloppens storlek. Numera 
erhållas direkta uppgifter om utsädet endast genom de jordbruksstatistiska 
lokalundersökningarna, varvid uppgifter insamlas såväl om utsädet per hektar 
som om totalutsädet för varje växtslag, och med ledning av de medeltal för 
utsädet per hektar, som erhållits för varje hushållningssällskaps område, har 
en beräkning utförts av utsädesmängderna för år 1920. Sedan numera hela 
riket blivit lokalundersökt, äro de på detta sätt beräknade utsädesmängderna 
fullt tillförlitliga. 

De vid lokalundersökningarna och arealinventeringen insamlade arealupp
gifterna för de särskilda sädesslagen avse endast den för mogen skörd ämnade 
säden, och den för säd till bete och grönfoder använda arealen redovisas för 
sig. I överensstämmelse härmed har utsädesmängden för allt grönfoder måst 
beräknas i en summa, varigenom det icke kunnat undvikas, att de på grund-
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valen av arealuppgifterna beräknade totala utsädesmängderna av korn, havre, 
ärter och vicker blivit för små. 

De medeltal för utsädet per hektar, som erhållits dels för de under år 1920 
lokalundersökta områdena, dels för hela riket under hela undersökningsperioden 
1913—1920, äro, uttryckta i kilogram, följande: 

Vid den beräkning av de totala utsädesmängderna, som utförts med ledning 
av ovanstående medeltal för 1913—1920, har beträffande höstsäden hänsyn 
tagits till hela den areal, som hösten 1919 besåddes, oavsett om den under 
följande vår måste plöjas upp och därefter användas för andra växtslag. 

De beräknade totala utsädesmängderna för år 1920 av varje växtslag med
delas häradsvis i tab. 3. En jämförelse mellan de beräknade utsädesmäng
derna under åren 1918, 1919 och 1920 inom hela riket och utsädets procen-
tiska andelar av skörden under sistnämnda år utfaller på följande sätt: 

') Medeltal för åren 1916—1920. 
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Den ökning eller minskning i utsädesmängden, som enligt ovanstående tablå 
skulle hava ägt rum, är i allmänhet föranledd av en motsvarande ökning eller 
minskning i arealen, då utsädet per ytenhet ej synes hava undergått några 
nämnvärda förändringar. 

Skörd. I de definitiva uppgifterna om skörden m. m., som årligen avgivas 
av hushållningssällskapens sockenombud å blankett 5 (jfr Jordbruk och bo
skapsskötsel år 1913), skola uppgifter meddelas om skörden per hektar för alla 
sädesslag, för potatis, sockerbetor, foderrotfrukter, hö från odlad jord och från 
naturlig äng samt halm av höstsäd, vårstråsäd och baljväxter. Dessutom skall 
uppgift meddelas angående hela den inom vederbörande socken eller stad er
hållna skörden av klöverfrö, timotejfrö, tobak, lin (frö och tågor) samt andra 
möjligen förekommande växtslag, såsom hampa, bovete, raps och spärgel. 

Med användande av ovannämnda uppgifter om skörden per hektar samt den 
för varje socken kända arealen av de särskilda växtslagen har den totala skörde
mängden kunnat direkt beräknas. I fråga om sädesslagen har vid beräkningen 
av skörden av såväl halm som kärna hänsyn tagits endast till den areal, från 
vilken mogen säd skördats. 

För de växtslag, i fråga om vilka sockenombuden skola uppgiva hela den inom 
socknen erhållna skörden, hava tyvärr de meddelade uppgifterna varit ganska 
ofullständiga. Detta gäller i synnerhet skörden av klöver- och gräsfrö, vilken 
i många socknar icke alls är uppgiven. I dessa fall hava uppgifterna kom
pletterats genom en beräkning, vid vilken man utgått ifrån det antagandet, 
att proportionen mellan den för höskörd använda åkerarealen och skörden av 
klöver- och gräsfrö i genomsnitt bör vara ungefär densamma i socknar med 
fullständiga och med ofullständiga uppgifter. Det bör dock betonas, att de 
genom denna beräkning erhållna uppgifterna endast kunna vara ungefärliga 
och troligen äro något för höga, enär frö utan tvivel i många fall ej skördats, 
då uppgift därom saknats. 

Beträffande de på skördens utfall inverkande väderleksförhållandena hän
visas till den mera detaljerade redogörelsen i 1920 års preliminära redogörelse 
för årsväxten samt till de månatliga årsväxt- och skörderapporterna för samma 
år. Här må endast anföras följande: 

Höstsådden försiggick år 1919 under gynnsamma förhållanden, och höst
säden övervintrade väl, så att densamma vid den nya vegetationsperiodens 
början stod vacker och lovande, med undantag endast för vissa trakter i mel
lersta och norra Sverige, där brodden under vintern tagit skada av isbränna 
och snömögel och därför delvis gått ut. 

Vårsådden hindrades avsevärt av stark nederbörd under större delen av april 
och maj månader. Särskilt i södra och västra Sverige måste den redan på
började sådden avbrytas och hann icke fullbordas förrän i början av juni. 
Icke heller för potatis och rotfrukter var den rikliga nederbörden gynnsam, 
varemot densamma i hög grad befordrade växtligheten å vallarna. 

Under första hälften av juni hämmades utvecklingen av kylig väderlek, 
men detta uppvägdes av en utpräglad värmeperiod under den återstående de-
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Tab. B. Skörden per hektar inom varje hushållningssällskaps område år 1920, i kilogram. 
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Anmärkning. Mediœval stil utmärker, att direkt uppgift för området saknas eller att arealen för vederbörande växtslag nnderstiger 10 hektar. 
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len av månaden, vilken även fortsatte under de tre första veckorna av juli. 
Nederbörden var under sistnämnda manad i större delen av landet rikligare 
än normalt, med undantag för södra och östra Götaland. 

Pen rikliga höskörden inbärgades i största delen av landet under gynn
samma väderleksförhållanden och blev därför även till beskaffenheten god. 
För höstsäden var bärgnings vädret icke lika gynnsamt; särskilt försvårades 
veteskörden av den fuktiga väderleken i slutet av augusti och början av sep
tember. Även för vårsäden var denna regnperiod ogynnsam. I avvaktan på 
bättre väder tvingades lantmännen att låta säden stå oskuren så länge, att 
den blev övermogen och rätt mycket gick förlorat som spillsäd, och där säden 
skurits, grodde den i stället i skylarna. Under senare hälften av september 
rådde däremot i nästan hela landet ett för bärgningen gynnsamt, oavbrutet 
uppehållsväder. 

För de växtslag, i fråga om vilka uppgifter erhållits angående skörden per 
hek ta r , meddelas i tab. B uppgifter i detta avseende i avrundade tal för 
varje hushållningssällskaps område samt i medeltal för hela riket såväl enligt 
sockenombudens definitiva uppgifter som enligt häradsombudens tidigare av
givna preliminära uppgifter. 

Vid en jämförelse mellan 1920 års definitiva och preliminära skördetal visar 
det sig, att, i likhet med vad som även iakttagits de fyra föregående åren, de 
definitiva medeltalen i fråga om de flesta växtslag äro lägre än de preliminära. 

Ar 1920 gäller detta om alla växtslag med undantag av korn, blandsäd, 
ärter, sockerbetor samt halm av vårstråsäd och baljväxter. I regel synas så
ledes de vid en tidigare tidpunkt avgivna omdömena om skörden hava varit 
något för optimistiska. 

För de län, som inom sig rymma trakter med stora växlingar i avseende på 
jordens bördighet, bliva medeltalen för skörden per hektar lätt vilseledande, 
varför i tab. B vid sidan av uppgifterna för varje hushållningssällskaps om
råde angives den genomsnittliga hektarskörden inom varje s. k. naturligt jord
bruksområde. Sistnämnda medeltal äro ett mera verklighetstroget mått på 
jordens faktiska avkastning, om också givetvis även inom dylika naturliga 
områden lokala växlingar förekomma. De i tab. B anförda medeltalen för år 
1920 få likväl icke utan vidare betraktas som ett uttryck för de olika trak
ternas normala bördighet, då skörden ingalunda utfallit lika gynnsamt inom 
alla delar av landet. I avseende på spannmålsskörden har denna särskilt på 
Östgötaslätten under år 1920 blivit osedvanligt riklig, varigenom detta område 
i fråga om hektarskördarna för vissa sädesslag t. o. m. överträffar slättbygden 
i Malmöhus län, för vilken redogörelseåret i detta avseende varit mindre gynn
samt. Till trakter, där spannmålsskörden blivit rikligare än vanligt, höra även 
slättbygderna omkring Mälaren och Hjälmaren, varemot större delen av slätt
bygderna i södra och västra Sverige, Öland och Gottland, skogsbygderna i 
Svealand samt hela Norrland uppvisa ett mindre gynnsamt resultat. I fråga 
om potatis hava Öland och Gottland, Östgötaslätten, Mälar- och Hjälmarbyg
den samt hela Norrland utom Jämtlands län erhållit en skörd, som överstigit 
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den för vederbörande område vanliga, och ifråga om hö från odlad jord hava 
hela Svea- och Götaland erhållit en osedvanligt rik skörd, medan densamma 
i större delen av Norrland understigit den normala. 

Uppgifter angående hektarskördens storlek för varje år under 10-årsperioden 
1911—1920 med undantag för år 1912 meddelas i tab. C. Av densamma fram
går, att under ifrågavarande tidrymd skörden varit underkastad osedvanligt 
starka växlingar. För höstsäden var skördeutfallet år 1917 så ogynnsamt, att 
lägre hektarskörd icke förekommit sedan år 1881, i fråga om vårsäden hava 
icke mindre än tre år, nämligen 1914, 1917 och 1918 givit ett osedvanligt då
ligt resultat, och höskördarna voro likaledes de båda åren 1917 och 1918 be
tydligt under medelmåttan. 

T o t a l s k ö r d e n år 1920 av varje växtslag uppgick under jämförelse med 
den preliminära beräkningen för samma år och med de definitiva uppgifterna 
för år 1919, till följande kvantiteter, i deciton: 

Med undantag för höstvete, ärter och vicker var spannmålsskörden år 1920 
något mindre än närmast föregående år, detsamma gäller ifråga om potatis 
och foderrotfrukter, halm av vårstråsäd och balj växter samt ängshö, varemot 
1920 års skörd uppvisar ett gynnsammare resultat beträffande sockerbetor och 
halm av höstsäd samt framför allt beträffande hö från odlad jord, som år 1920 
lämnade en utmärkt riklig skörd. 
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Tab. C. Skörden per hektar åren 1911—1920, i kilogram. 

Beträffande totalskörden av de särskilda växtslagen inom varje härad och 
stad samt hushållningssällskapsområde hänvisas till de i tab. 3 därom med
delade uppgifterna samt beträffande totalskörden inom varje naturligt jord
bruksområde till tab. 4. 

Förutom de av häradsombuden i de preliminära skörderapporterna meddelade 
uppgifterna om sädesslagens v i k t , vilka bearbetats i statistiska centralbyråns 
preliminära redogörelse för årsväxten år 1920, skola även dylika uppgifter med
delas av sockenombuden i de definitiva uppgifterna om skörden. De på grund
val av sockenombudens uppgifter uträknade medeltalen för varje hushållnings
sällskapsområde och för hela riket meddelas i tab. D. Såsom av nämnda ta
bell framgår, är en hektoliter av 1920 års skörd av de särskilda sädesslagen 
i allmänhet något lättare än en av 1919 års skörd och understiger likaledes 
för samtliga växtslag motsvarande medeltal för perioden 1913—1917. 

Om de tidigare försök, som i den officiella jordbruksstatistiken gjorts att 
beräkna s k ö r d e n s v ä r d e , gjordes vissa erinringar i 1913 års berättelse, 
vartill torde få hänvisas. 

I nu gällande formulär för de preliminära skördeuppgifterna infordras, så
som redan omnämnts, från häradsombuden uppgifter jämväl om grisen å de 
särskilda växtslagen per 100 kilogram med anmärkning, att dessa skola ut
göra i orten gängse pris för vara av årets medelkvalitet. Sådana uppgifter 
hava allmänt lämnats, och med tillhjälp av dem har, efter frånskiljande av 
de någon gång förekommande synbarligen oriktiga, uträknats medeltalet först 
för varje område och sedermera för hela riket. 

Om priset å sockerbetor har därjämte upplysning vunnits genom förfrågan 
hos svenska sockerfabriksaktiebolaget och mellersta Sveriges sockerfabriks-
aktiebolag, vilka uppgifter i det följande använts vid beräkning av socker-
betsskördens värde. 
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Tab. D. Sädesslagens medelvikt i kilogram per hektoliter, dr 1920. 
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En på ovan beskrivet sätt utförd beräkning av skördens totalvärde kan icke 
lämna ett exakt mått på det faktiska värdet å här ifrågavarande slag av jord
bruksprodukter, då de erhållna priserna gälla endast för de produkter, som 
gått i handeln, men däremot icke för dem, som åtgått för jordbruksnäringens 
eget behov. E t t år med god skörd men låga priser kan i enlighet härmed giva 
samma värde som ett år med en till kvantiteten ringa skörd men höga priser, 
ehuru det faktiska utbytet i båda fallen kan vara väsentligt olika. Det på 
detta sätt erhållna totalvärdet kan därför icke godtagas som ett adekvat ut
tryck för resultatet av skörden ur jordbruksnäringens synpunkt. Trots det nu 
anförda torde dock en dylik beräkning av skördens totalvärde otvivelaktigt 
vara av intresse. Med anledning härav har på grundval av den preliminära 
årsväxtberättelsens medelpriser per 100 kg. för varje hushållningssällskaps om
råde uträknats värdet av de i föreliggande berättelse definitivt beräknade skörde
kvantiteterna. 

I de preliminära skördeuppgifterna meddelas inga prisuppgifter för lin, to
bak, klöver- och gräsfrö m. m. Enligt prisuppgifter, hämtade huvudsakligen 
från kommerskollegii statistik över handeln, men i fråga om tobak från svenska 
tobaksmonopolet, kan skördevärdet av dessa produkter beräknas till omkring 
25 milj. kr., därav för tobak 1 730 000 kr. 

') Häri ingår ej skörden av blast och grönfoder samt ej heller avkastningen av betena à vallar 
och ängar. 
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Det enligt här ovan angivna beräkningsgrunder erhållna totalvärdet å skör
den av varje växtslag meddelas i förestående tablå, däri även återgives den 
preliminära beräkningen. Beträffande de för olika län beräknade skördevärdena 
se tab. 5. 

På grund av att de under året 1920/21 rådande priserna för åtskilliga växt
slag voro lägre än under närmast föregående år, stannade totalvärdet av 1920 
års skörd, trots det i genomsnitt något gynnsammare skördeutfallet, efter 
värdet av 1919 års skörd. 

Skördens hela värde har under vart och ett av åren 1911—1920 uppgått 
till följande belopp, i 1000-tal kronor: 

De mycket stora förändringar, som skördens värde under ifrågavarande 10-
årsperiod undergått, bero till största delen på de inträffade rubbningarna i 
penningvärdet och andra av världskrisen framkallade förhållanden, vilka i hög 
grad påverkat även priserna på jordbrukets produkter. Till närmare belys
ning av sistnämnda prisförskjutningar meddelas i tab. E uppgifter angående 
priset per 100 kg. under åren 1913—1920. För det övervägande flertalet pro-

Tab. E. Pris per 100 kg. av jordbrukets vegetabiliska produkter åren 
1913—1930, i kronor. 
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dukter voro 1918 års priser avsevärt högre än för övriga år, varigenom värdet 
av nämnda års skörd, trots det kvantitativt synnerligen ogynnsamma skörde
utfallet, betecknar det hittills uppnådda maximum. 

Vill man i en summa uttrycka den totala avkastningen från den för jordbru
ket använda arealen, kan man, såsom i det föregående skett, använda sig av 
det beräknade värdet å skörden. Särskilt på grund av de starka växlingar i 
priset, som kunna inträffa från ett år till ett annat, bliva emellertid de härpå grun
dade jämförelserna mellan jordbrukets avkastning under olika år, såsom i det 
föregående närmare utförts, lätt missvisande. En säkrare grundval för dylika 
jämförelser erhålles, om skördekvantiteten av de olika växtslagen reduceras 
till en gemensam enhet, som så nära som möjligt angiver varje växtslags rent 
fysiologiska näringsvärde. Såsom i berättelsen för år 1913 omnämndes, hade 
nedanstående skala upprättats för reduktion av skörden till en gemensam en
het, och har jämväl i nu föreliggande berättelse samma skala använts. 

Da 1 kg. råg i det närmaste motsvarar en foderenhet, kunna den till spann
målsenheter reducerade spannmålsskörden samt den till foderenheter reducerade 
skörden av rotfrukter, hö och halm utan vidare sammanslås, varigenom en slut
summa, uttryckt i skördeenheter, erhålles för hela skörden av ovannämnda växt
slag. Till norm för ovanstående skala har, som nämnts, använts växtslagens 
näringsvärde, vilket utrönts vid deras användning såsom fodermedel. Spann
målens speciella värde såsom människoföda kommer här sålunda icke till ut
tryck, något som visserligen måste betecknas som en olägenhet, men som icke 
kan undvikas, då man önskar erhålla fullt enhetliga reduktionstal för alla 
växtslag. 

I fråga om vissa grenar av jordbrukets avkastning, nämligen blast och grön
foder samt betena å vallar och ängar, innehåller emellertid den officiella jord
bruksstatistiken inga kvantitetsuppgifter. För att erhålla den totala avkast
ningen från den för jordbruket använda arealen måste man därför approxima
tivt beräkna de felande skördekvantiteterna. E t t försök till en dylik beräk
ning skall i det följande göras, vartill likväl bör anmärkas, att de härigenom 
vunna resultaten givetvis icke kunna göra anspråk på att vara fullt exakta. 
Beträffande rotfruktsblasten har denna för sockerbetor beräknats till 50 •/. av 
den uppgivna skörden av rötter och för foderrotfrukter till 20 % därav. Po
tatisblasten har däremot icke medtagits, då den endast sällan torde tillvara
tagas. För de till slåtter använda vallarna har den uppgivna höskörden höjts 
med en tredjedel med hänsyn till återväxten, som i regel avbetas. Den delen 
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av vallarna, som uteslutande användes till bete eller grönfoder, har antagits 
lämna lika stor avkastning i foderenheter som den, varifrån tagits hö, d. v. s. 
hela höskörden med tillägg av Vs. Säd, som slagits till grönfoder, har antagits 
lämna lika stor avkastning per hektar som höskörden, utan tillägg för åter-
växten. Den naturliga ängens avkastning har beräknats efter samma grunder 
som de odlade vallarnas, d. v. s. den uppgivna hektarskörden har ökats med 
Vs med hänsyn till återväxten, varjämte de till bete använda ängarna hava 
antagits lämna lika stor avkastning som de till slåtter använda. 

Från ifrågavarande beräkning av den totala avkastningen hava däremot 
helt och hållet uteslutits skördemängderna av lin, tobak samt klöver- och gräs-
frö, då ju dessa hava en helt annan användning än övriga växtslag, och deras 
värde icke kan mätas efter samma norm som dessas. I förhållande till hela 
skörden är för övrigt skörden av lin, tobak, klöver- och gräsfrö jämförelsevis 
obetydlig, varför uteslutandet av den senare endast föga inverkar på resultatet. 

Omräknas 1920 års skörd med användande av ovan angivna reduktions
tal till skördeenheter, erhållas för de särskilda växtslagen följande kvantiteter: 

Totalavkastningen av alla här ovan upptagna växtslag motsvarar 7 941 milj. 
skördeenheter, i vilken summa åkerjordens avkastning ingår med 91'8 %, därav 
spannmålsskörden med 304 %, rotfruktsskörden med 115%, skörden av hö och 
halm med 349 %, skörden av blast med 1·0 % och avkastningen av bete och 
grönfoder med 140 %, samt den naturliga ängens avkastning med 8'2 %. 

Under vart och ett av åren 1913—1920 uppgick den totala avkastningen 
från åkern och den naturliga ängen, uttryckt i skördeenheter, till följande 
myckenheter: 

3—220684. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920. 
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Sammanställes den i det föregående för år 1920 beräknade avkastningen ut
tryckt i skördeenheter med arealen, utgör avkastningen per hektar av åkern 1 921 
skördeenheter och av den naturliga ängen 703 skördeenheter. Den del av åker
jorden, som användes för sädesodling, lämnade år 1920 i kärna och halm 1 987 
skördeenheter per hektar, rotfruktsarealens avkastning i rotknölar och blast upp
gick till 3 555 skördeenheter per hektar, och från den för foderväxter använda 
åkern erhölls av hö, bete och grönfoder en avkastning av 1 970 skördeenheter per 
hektar. I tab. F meddelas för varje hushållningssällskaps område avkast
ningen per hektar inom var och en av nyss angivna grupper, dels särskilt 
för år 1920, dels i medeltal för åren 1913—1920. 

Av växtproduktionens olika grenar hava under år 1920 foderväxterna 
givit en avsevärt högre avkastning än medeltalet, varjämte även spannmåls
odlingens avkastning varit något större än vanligt, medan däremot rotfrukts-
odlingens avkastning måste betecknas såsom något under medelmåttan. 

Ordnas hushållningssällskapens områden efter storleken av hela åkerarealens 
avkastning per hektar under år 1920, komma i de främsta rummen Malmöhus 
län med 2 786 skördeenheter, Kristianstads län med 2 332 samt Blekinge län 
med 2 309, varemot motsvarande skördetal för Västerbottens län stannar vid 
1 336 enheter. 

För den äldre jordbruksstatistiken ålåg det länsstyrelserna att årligen till 
statistiska centralbyrån avgiva allmänna omdömen om årsväxten och skörden, 
vilka omdömen centralbyrån därefter sammanfattade till en allmän skörde
siffra för hela riket. Jämväl för åren efter jordbruksstatistikens omorganisa
tion har av statistiska centralbyrån beräknats en dylik allmän skördesiffra, 
varvid som grundval för beräkningen använts de i sammandraget av årsväxt-
och skörderapporterna meddelade skördesiffrorna för hela riket vid utgången 
av september månad respektive år. Siffrorna utgöra en sammanfattning av 
de av hushållningssällskapens häradsombud avgivna, i siffror uttryckta om
dömena om skörden och skördeutsikterna vid september månads utgång, enligt 
följande skala: 5 = mycket god skörd; 4 = god skörd; 3 = medelmåttig skörd 
(medelskörd); 2 = betydligt under medelskörd; 1 = nära missväxt. Skalan 
är sålunda femgradig, medan den förut vid beräkning av den allmänna skör
desiffran använda var tiogradig, men genom multiplikation med 2 kunna den 
nu använda skalans siffervärden bringas till full överensstämmelse med den 
tidigare skalans. 
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Tab. F. Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per 
hektar, inom varje hushållningssällskaps område, år 1920. 

Då årsväxtrapporternas skördesiffror avse en så tidig tidpunkt, att man ännu 
icke kan hava vunnit en säker kännedom oin resultatet av årets skörd vare 
sig i avseende på dess mängd eller beskaffenhet, har det varit nödvändigt att 
underkasta skördesiffrorna en närmare granskning i båda dessa avseenden 
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genom jämförelse såväl med de i denna berättelse framlagda definitiva upp
gifterna om skördens mängd som med de i preliminära årsväxtberättelsen, 
tab. 4, meddelade omdömena om skördens beskaffenhet. För år 1920 har denna 
granskning föranlett vissa ändringar i skördesiffrorna, såsom ock framgår av 
efterföljande sammanställning. 

I årsväxtrapporterna finnas inga skördesiffror för halmen, varför dylika 
måst beräknas, varvid hänsyn tagits såväl till skördesiffran för motsvarande 
sädesslag som till halmskördens storlek och den preliminära skördeberättelsens 
uppgifter om höstsäds- och vårsädshalmens beskaffenhet. Beträffande av
kastningen från den för bete och grönfoder använda arealen av åker och natur
lig äng innehålla årsväxtrapporterna icke heller några särskilda skördesiffror, 
varför i stället använts samma skördesiffror som för hö från odlad jord och 
från naturlig äng. 

För beräkning av en gemensam skördesiffra för alla växtslag har det där
efter varit nödvändigt att beräkna varje växtslags relativa andel av totalskör
den. Vid denna beräkning har hänsyn tagits icke endast till de växtslag, för 
vilka i det föregående direkta uppgifter om skördens kvantitet meddelats, 
utan även till avkastningen av bete och grönfoder samt av blast från socker
betor och foderrotfrukter. För alla växtslag har den sammanlagda skörde
kvantiteten under femårsperioden 1913—1917 reducerats till skördeenheter en
ligt den i det föregående (sid. 24) använda skalan och uträknats i procent av 
totalskörden, uttryckt i skördeenheter. De båda faktorerna vid beräkningen 
av 1920 års skördesiffra hava för de särskilda växtslagen varit: 

Användas dessa faktorer för beräkning av 1920 års skörd, erhålles såsom re
sultat talet 339. Fördubblas detta för vinnande av överensstämmelse med den 
äldre skalan, uppgår den allmänna skördesiffran för året till 68 , vilken enligt 
den förut använda terminologien (jfr 1913 års berättelse sid. 34) karakteriserar 
1920 års skörd som över mede lmå t t an . 

Konsumtion av brödsäd. Vid beräkning av de för mänsklig konsumtion 
använda kvantiteterna vete och råg måste man taga hänsyn till in- och utförsel, 
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åtgång för brännvinsbränning och jästtillverkning samt utsäde av samma sädes
slag. För en exakt beräkning av den faktiska konsumtionen borde hänsyn 
jämväl tagas till storleken av de vid konsumtionsårets början och slut inne
liggande förråden, vilka otvivelaktigt kunna växla betydligt, men då i regel 
kännedom saknas om dessa förråds storlek, hava de måst lämnas ur räkningen. 
Vid reduktionen av målen spannmål till omalen i och för beräkningen av 
importöverskottet har i berättelsen för 1916 och föregående år efter samråd med 
på området sakkunniga personer och med hänsyn till den genomsnittliga kvali
teten av den in- och utförda varan, antagits, att 100 kg. råg motsvara 65 kg. 
rågmjöl samt 100 kg. vete motsvara 70 kg. vetemjöl och 50 kg. vetegryn. På 
grund härav har en förhöjning verkställts för rågmjöl med 53'8 %, för vetemjöl 
med 42-9 % och för vetegryn med 100 %. För konsumtionsåren 1917/18 och 1918/19 
hava emellertid nämnda procenttal icke kunnat användas på grund av den be
tydligt förhöjda utmalningsprocenten. För sistnämnda år hava i stället 100 kg. 
råg antagits motsvara 95 kg. rågmjöl och 100 kg. vete 80 kg. vetemjöl, och 
en förhöjning i enlighet härmed verkställts för rågmjöl med 5 % och för vete
mjöl med 25 %. Sedan förhållandena i detta avseende med året 1919/20 åter
gått till det normala, hava vid omräkningen av malningsprodukterna åter an
vänts de före år 1917/18 tillämpade procenttalen. Utsädesmängden för skörde-

Tab. G. Skörd och förbrukning av brödsäd, åren 1890—1920. 

') Preliminära siffror. 
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året 1910/20 har beräknats sålunda, att utsädet per hektar multiplicerats med 
den i Årsväxten 1921 redovisade arealen för vete och råg. 

I tab. Gr meddelas en på dylikt sätt utförd beräkning för konsumtionsåret 
V» 1920—31/' 1921 samt ett antal tidigare år av den för konsumtion tillgängliga 
kvantiteten vete och råg. 

Då Sveriges folkmängd vid 1920 års slut utgjorde 5 904 489 personer, mot
svara de för konsumtion tillgängliga kvantiteterna i genomsnitt 73 kg. vete 
och 76 kg. råg per individ, eller tillsammans 149 kg. brödsäd per individ. 
Sedan närmast föregående konsumtionsår innebär detta en mindre nedgång, 
vilken dock åtminstone till en del torde vara endast skenbar, såsom framkallad 
därav, att vid utgången av konsumtionsåret 1919/20 inom landet fanns ett 
betydligt överskott av gammal råg. 

Boskapsskötsel. Till den gamla jordbruksstatistiken meddelade hushåll
ningssällskapen i sina årliga berättelser uppgift för varje socken och stad 
inom sitt område angående antalet vid redogörelseårets slut underhållna kreatur 
av olika slag. För en ej ringa del av landet avsågo dock uppgifterna 
ganska långt tillbaka liggande tidpunkter. För den nya jordbruksstatis
tiken erhållas uppgifter om husdjurens antal genom de jordbruksstatis
tiska lokalundersökningarna. De därvid insamlade uppgifterna om djurantalet 
skola avse ställningen den 1 juni. Djurens ålder skall likaledes hänföras till 
nämnda tidpunkt. Dock skola hästar, födda under undersökningsåret, räknas 
såsom föl, hästar födda de tre kalenderåren närmast före detta år såsom hästar 
vid 1—3 ars ålder o. s. v. Som vagns- och ridhästar upptagas lättare hästar, 
som vid mobilisering äro användbara såsom ridhästar, även om de i större 
eller mindre utsträckning användas som arbetshästar. Som ungnöt skola 
räknas hondjur över 1 år, som ej kalvat, samt handjur över 1 och under 2 år. 
Under rubriken annat fjäderfä ingå gäss, kalkoner och ankor, men icke andra 
tamfåglar, såsom duvor m. m. Bland höns och annat fjäderfä inräknas ej 
ungar. 

Beträffande jämförbarheten av den gamla jordbruksstatistikens siffror och 
de genom lokalundersökningarna insamlade uppgifterna om husdjursantalet 
måste den omständigheten, att de förra avse årets slut och de senare den 1 juni, 
otvivelaktigt föranleda, att ifrågavarande antal blir högre enligt lokalunder
sökningarna än enligt den gamla jordbruksstatistiken, då särskilt antalet små
djur, såsom kalvar, lamm, killingar och grisar, är större under sommaren 8n 
under vintern. — I den gamla jordbruksstatistiken äro hästarna uppdelade 
på två grupper, nämligen hästar över 3 år och hästar under 3 år och föl. Till 
den senare gruppen höra således tre årsklasser. Vid lokalundersökningarna 
räknas däremot, som redan nämnts, såsom föl hästar födda under undersök
ningsåret och som hästar vid 1—3 års ålder hästar födda de tre närmast 
föregående kalenderåren. I senare fallet omfatta således unghästar och föl 
fyra (eller rättare tre och en halv) årsklasser eller en mera än i den gamla 
jordbruksstatistiken och de gamla hästarna i stället en årsklass mindre, vilket är 
av betydelse att ihågkomma vid jämförelse mellan de båda slagen av uppgifter. 
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Enligt den vid undersökningen genomförda fullständigare specificeringen 
fördela sig de inom de under år 1920 lokalundersökta områdena befintliga hus
djuren på följande sätt: 

Motsvarande uppgifter för varje lokalundersökt socken meddelas i tab. 7. 
I avseende på hästarnas fördelning på kön komma bland de vuxna hästarna 

95"4 hingstar och valacker på 100 ston och bland unghästarna 93'2 handjur på 
100 ston. Mot 100 vuxna hästar svara 22'9 unghästar och föl, därav 16'0 ung
hästar och 6"9 föl. 

Bland nötkreaturen svara mot 100 äldre djur 43'2 ungnöt och kalvar, därav 
23'9 ungnöt och 19'3 kalvar. I 1911 års statistik kommo på 100 äldre nöt
kreatur endast 32'2 ungnöt och kalvar. Den avsevärda förändringen i propor
tionen mellan äldre och yngre djur har sin förklaring bl. a. i de olika tid
punkterna, som de båda uppgifterna avse. — Mot 100 äldre svin svara i genom
snitt 144 grisar under fyra månader. 

I fråga om antalet fjäderfä saknades i den äldre statistiken en enhetlig redo
visning. De flesta hushållningssällskap uppgåvo i sina berättelser antalet höns, 
under det att några andra redovisade höns och annat fjäderfä i en summa 
Endast Kalmar läns södra och Västmanlands läns hushållningssällskap redo
visade antalet höns och annat fjäderfä var för sig. I den nya statistiken äro 
hönsen genomgående skilda från annat fjäderfä. De senare spela dock en 
mycket underordnad roll vid sidan av hönsen. Inom hela det lokalunder
sökta området uppgick antalet annat fjäderfä till endast 9 714 mot 756 813 
höns. 

För de under år 1920 icke lokalundersökta delarna av landet finnas för 
nämnda år inga direkta uppgifter om kreatursantalet. Det sista år, för vilket 
fullständiga uppgifter i berörda hänseende för hela landet föreligga, är år 1919, 
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Tab. H. Arbetspris, i kronor, för jordbruksarbetare, år 1920. 

') Enligt förhållandena vid årets slut. — s) Oberäknat bostad och bränsle. — 3) För arbetare 
med egen kost. 
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då en allmän husdjursräkning ägde rum den 1 juni. Beträffande kreaturs-
stammens storlek vid nämnda tidpunkt hänvisas till statistiska centralbyråns 
berättelse Arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 juni 1919. 

Genom en jämförelse mellan husdjurens antal inom de under år 1920 lokal-
undersökta områdena å ena sidan vid husdjursräkningen år 1919 och å den 
andra sidan vid 1920 års lokalundersökningar kan man dock bilda sig en 
ganska god föreställning om i vilken riktning kreatursstammen förändrat sig 
under det år, som förflutit mellan de båda räkningarna. En dylik jämförelse 
är utförd i efterföljande tablå, som likväl icke omfattar den lokalundersökta 
delen av Norrbottens län, emedan flertalet socknar där vid lokalundersök
ningarna uppdelats på flera år. 

En i föregående års berättelse (se Jordbruk och boskapsskötsel år 1919, sid. 
37—39) verkställd undersökning har givit vid handen, att överensstämmelsen 
mellan 1919 års husdjursräkning och samma års lokalundersökningar i stort 
sett var ganska god, men att dock husdjursräkningen beträffande hästar och 
nötkreatur givit till resultat ett större antal ungdjur men ett mindre antal 
vuxna djur än lokalundersökningarna och vidare att husdjursräkningen ut
visar ett större antal får och lamm men ett mindre antal svin. At t på grund
val av de genom ovanstående jämförelse erhållna procenttalen för de olika 
kreatnrsslagens ökning eller minskning från 1919 till 1920 beräkna kreaturs-
stammens storlek i hela landet år 1920 kan givetvis icke leda till ett exakt 
resultat, och osäkerheten i beräkningen ökas ytterligare därav, att man icke 
känner, i vilken mån de under år 1920 lokalundersökta områdena i avseende 
på kreatursstammens förändringar varit representativa för hela riket. Med 
dessa reservationer meddelas likväl i efterföljande tablå resultaten av en på 
den föregående jämförelsen byggd beräkning av antalet husdjur i hela landet 
den 1 juni 1920. 
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Antalet renar , varom uppgifter icke insamlats vare sig vid lokalunder
sökningarna eller vid husdjursräkningarna, utgjorde enligt 1911 års jordbruks
statistik i Jämtlands län 20037, i Västerbottens län 65 077 och i Norrbottens 
län 190 970, eller tillsammans 276 084. Ifrågavarande uppgifter äro likväl för 
nuvarande förhållanden avsevärt för höga, då renantalet enligt en i början av 
år 1921 verkställd räkning utgjorde i Jämtlands län 1 6089, i Västerbottens 
län 35 433 och i Norrbottens län 116 724, eller sammanlagt 168 246 djur. 

Arbetspris. För den äldre jordbruksstatistiken meddelades i hushållnings
sällskapens berättelser uppgifter även om arbetsprisen för i jordbrukets tjänst 
anställda arbetare, uttryckta i av hushållningssällskapen beräknade medeltal 
för varje område. Såsom fortsättning på denna serie prisuppgifter, som sträcker 
sig tillbaka ända till år 1865, skola för den nya jordbruksstatistiken hus
hållningssällskapens sockenombud å de definitiva uppgifterna om skörden m. m. 
(blankett 5) lämna uppgift jämväl om årslön för tjänstehjon i husbondes kost, 
särskilt för dräng och särskilt för piga, enligt förhållandena vid senaste års
skifte, värdet av stat och lön för statdräng (oberäknat bostad och bränsle) 
samt sommar- och vinterdags verkspris för manlig och kvinnlig jordbruksarbetare 
med egen kost. Uppgifterna skola angivas i medeltal för socknen. 

De för år 1920 erhållna uppgifterna äro i tab. H sammanförda i medeltal 
för varje hushållningssällskaps område och för hela riket. I samma tabell med
delas även motsvarande riksmedeltal enligt den äldre statistiken för tidigare år. 

Trots det att uppgifterna för åren 1913—1920 hava erhållits på helt annat 
sätt än de föregående årens, överensstämma siffrorna ganska nära. Den ök
ning, som i allmänhet kan iakttagas och som särskilt under år 1920 varit 
mycket stark, torde äga sin fulla motsvarighet i den sedan läDge fortgående 
allmänna stegringen i arbetsprisen. 



II. Översikt av de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna åren 
1913/20. 

Inledning. De jordbruksstatistiska lokalundersökningarna, vilkas ändamål 
är att anskaffa de för jordbruksstatistiken grundläggande uppgifterna, äro till 
sin organisation i huvudsak fastställda genom bestämmelserna i kungl. regle
mentet den 13 december 1912 (Svensk förf. saml. n:r 319), varjämte deras 
närmare genomförande reglerats genom en av statistiska centralbyrån och 
lantbruksstyrelsen den 14 maj 1913 fastställd instruktion, med däri den 16 
april 1915 och 4 april 1918 vidtagna ändringar.1) 

För undersökningarnas genomförande har varje hushållningssällskaps om
råde varit indelat i åtta distrikt, av vilka ett undersökts under vart och ett 
av åren 1913—1920. Distriktsindelningen har fastställts av statistiska central
byrån, efter förslag av vederbörande hushållningssällskaps förvaltningsutskott. 
Varje distrikt har utgjort ett eller flera härad eller ett antal kommuner, som 
tillsammans bildat ett sammanhängande område. I fråga om Norrbottens län 
har dock distriktsindelningen verkställts efter andra grunder. Länet har 
nämligen, med undantag för lappmarkssocknarna, indelats i fem distrikt, mot
svarande hushållningssällskapets fem konsulentdistrikt, och av vart och ett 
av dessa distrikt har årligen undersökts en åttondel. Inom lappmarkssock
narna hava lokalundersökningarna utförts av de inom socknarna anställda 
vandringsrättarna. För omfattningen av de inom de särskilda hushållningssäll
skapens områden årligen undersökta distrikten har i detalj redogjorts i cen
tralbyråns berättelser för resp. år angående jordbruk och boskapsskötsel, till 
vilka därför hänvisas. 

Det har ankommit på vederbörande hushållningssällskaps förvaltningsut
skott att föranstalta om lokalundersökningarnas verkställande enligt den fast
ställda planen och att antaga sakkunniga personer, lokalundersökare, att ut
föra desamma. Då det är nämnda lokalundersökare, som genom besök vid 
varje brukningsdel insamlat primärmaterialet, är dettas värde i hög grad 
beroende av undersökarnas personliga kvalifikationer. Bland lokalundersökarna 
har det övervägande flertalet varit antingen praktiska jordbrukare eller ock 
lärare vid lantbruks- och lantmannaskolor. Därjämte märkas åtskilliga jord
bruks- och mejerikonsulenter, kontrollassistenter, vandringsrättare, ladugårds-
instruktörer, folkskollärare samt studerande vid lantbruksinstitut. Antalet 

l) Den först fastställda instruktionen finnes återgiven såsom bilaga till centralbyråns berättelse 
»Jordbruk och boskapsskötsel ar 1913>. 
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lokalundersökare utgjorde det första året 101, sjönk därefter några år till 
omkr. 80 men uppgick år 1920 åter till 100, på följande sätt fördelade på de 
olika hushållningssällskapen: 

Som förberedelse för lokalundersökningarna har statistiska centralbyrån 
varje undersökningsår före utgången av mars upprättat utdrag ur mantals
längderna för vederbörande socknar, upptagande samtliga jordbruksfastigheters 
namn, hemmantal, jordeboks- och jordregisternummer samt tillika innefattande 
uppgifter angående fastigheternas ägare eller brukare. Ifrågavarande utdrag 
hava haft till uppgift såväl att tjäna lokalundersökarna till ledning vid deras 
besök i orterna som att för centralbyrån möjliggöra en kontroll av materialets 
fullständighet. Sedan utdragen översänts till hushållningssällskapen, hava 
de i rätt stor utsträckning kompletterats genom överföring från jordregistret 
av uppgifter angående fastigheternas totala areal. 

Själva uppgiftsinsamlingen skulle enligt reglementets bestämmelser verk
ställas under månaderna juni—augusti samt, där så erfordrades, även under 
maj, men i åtskilliga fall har arbetet icke hunnit utföras inom föreskriven 
tid utan måst utsträckas även till de följande månaderna. 

För uppgifternas insamlande användes ett särskilt frågekort, vartill formu
lär fastställdes av statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen.1) 

Lokalundersökarna voro skyldiga att i regel personligen besöka varje bruk-
ningsdel om minst en hektar odlad jord för att genom muntliga förfrågningar 
införskaffa de å frågekortet begärda uppgifterna. Mindre brukningsdelar och 
lägenheter voro undersökarna icke skyldiga att besöka, om erforderliga upp
gifter beträffande dem kunde erhållas genom grannar eller på annat sätt. 

Jämte de å frågekorten meddelade uppgifterna för varje brukningsdel ålåg 
det lokalundersökarna att efter undersökningarnas avslutande för året avgiva 
skriftliga berättelser angående de allmänna jordbruksförhållandena inom de 
undersökta områdena. 

Den uppgift, lokalundersökarna sålunda haft sig förelagd, har ingalunda 
varit lätt att genomföra. De hava ganska ofta från jordbrukarnas sida mötts 
av en viss misstro, alstrad av en förmodan, att de begärda uppgifterna skulle 
komma att användas för taxeringsändamål. Sedan lokalundersökarna haft 

J) Det ursprungligen fastställda frågekortet, vari sedermera vid två tillfällen några mindre 
väsentliga förändringar vidtagits, finnes återgivet som bilaga till statistiska centralbyråns berät
telse > Jordbruk och boskapsskötsel år 1913 > 
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tillfälle att förklara ändamålet med undersökningen samt lugnat farhågorna 
för ökad beskattning, hava dock i regel de framställda frågorna beredvilligt 
efter förmåga besvarats, och det har endast varit i undantagsfall, som perso
ner helt och hållet vägrat att lämna uppgifter. Under de sista krigsåren 
synes likväl en viss trötthet ha gjort sig gällande från en del lantbrukares 
sida att lämna statistiska uppgifter med anledning av de ofta upprepade de
klarationerna, som föranleddes av livsmedelsransoneringen. 

Jordbrukarnas förmåga att lämna tillförlitliga uppgifter har återigen varit 
ganska växlande. De frågor, som därvid mött den största svårigheten att få 
besvarade, hava varit angående arealen, varom jordbrukarna själva i största 
delen av landet hava endast ofullkomlig kännedom. De äldre arealuppgifter, 
som stått till buds, hava varit av synnerligen växlande värde. För Malmö
hus län hava uppgifterna om ägoslagens areal för varje brukningsdel kunnat 
direkt hämtas från beskrivningarna till det ekonomiska kartverket för länet, 
vilket givetvis varit till den allra största lättnad för lokalundersökaren. 
I Blekinge län, där ekonomiskt kartverk är under utgivande efter liknande 
plan som i Malmöhus län, har samma källa kunnat användas inom en del 
under de senare åren undersökta socknar. Även inom Stockholms och Väst
manlands län, där det ekonomiska kartverket likaledes är av jämförelsevis 
nytt datum, har detsamma kunnat användas som källa för undersökningarna, 
ehuru endast i mera begränsad omfattning, då arealuppgifterna där icke med
delas i detalj för varje särskild brukningsdel. De i övrigt i den största ut
sträckningen anlitade källorna för arealuppgifterna hava varit det redan förut 
omnämnda jordregistret samt bykartor och skifteshandlingar. De där med
delade arealuppgifterna stödja sig emellertid i stor utsträckning på lant-
mäteriförrättningar av mycket gammalt datum, vadan arealens fördelning på 
ägoslag kan hava undergått betydliga förändringar genom nyodling, liksom 
även den enskilda fastighetens totalareal kan hava förändrats genom ägo-
styckningar eller sämjedelningar. Särskilt i fråga om åkerarealen hava där
för sistnämnda källors uppgifter endast mera sällan kunnat godtagas, en olä
genhet som dock till en del uppväges därav, att åkern är det ägoslag, vars 
areal jordbrukarna själva känna jämförelsevis bäst till. Bland andra källor 
för kännedomen om ägoslagens areal, som i vissa fall varit lokalundersökarna 
till nytta, må nämnas köpebrev och lagfartshandlingar samt av taxerings
nämndernas ordförande förda anteckningar om fastigheternas areal. Särskilt 
i mellersta och norra Sverige har det emellertid i ganska stor utsträckning 
mött avsevärda svårigheter att erhålla tillförlitliga uppgifter beträffande area
len av naturlig äng och skogsmark, och i åtskilliga fall hava lokalunder
sökarna på grund härav helt och hållet underlåtit att ifylla ifrågavarande 
delar av blanketten. 

Beträffande de erhållna arealuppgifternas tillförlitlighet torde denna i fråga 
om trädgård och åker kunna betraktas som fullt tillfredsställande. På grund 
av den i stora delar av landet bristande kännedomen om arealen av naturlig 
äng samt skogs- och hagmark måste däremot de härom erhållna arealuppgif
terna betecknas som endast approximativa. 
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Även de å frågekortet begärda uppgifterna angående åkerjordens fördelning 
efter användningen för olika växtslag hava förorsakat lokalundersökarna ett 
betydande arbete, då jordbrukarna, även om de kunna uppgiva den totala 
åkerarealen, ofta sakna kännedom om den för varje särskilt växtslag använda 
arealen. Denna har i stor utsträckning måst av lokalundersökaren själv be
räknas med ledning av de uppgifter, som han kunnat samtalsvis erhålla av 
vederbörande jordbrukare angående utsädesmängden, den använda cirkulationen 
och varje skiftes storlek m. m. Även om ifrågavarande uppgifter sålunda i 
stor utsträckning äro beräknade, torde de dock i huvudsak vara fullt tillför
litliga. För Övrigt betonas av ett flertal lokalundersökare, att kännedomen 
bland lantbrukarna om växtslagens areal under undersökningsperiodens senare 
år blivit betydligt större tack vare de samtidigt förrättade arealinventering
arna. 

Även kännedomen om skördens storlek är bland jordbrukarna i stor ut
sträckning ofullständig och osäker. Endast ett begränsat antal större egen
domar och premierade småbruk föra fullständiga räkenskaper, från vilka 
skördeuppgifterna kunnat direkt hämtas. Det stora flertalet av landets jord
brukare torde föra endast högst primitiva anteckningar, ofta på lösa lappar 
eller i almanackan, angående spannmålsskördens storlek, och många gånger 
saknas skriftliga anteckningar helt och hållet, vadan lokalundersökaren endast 
kunnat stödja sig på jordbrukarens minnesuppgifter. Kännedomen om spann
målsskördens storlek har dock i allmänhet varit ganska god, varjämte i vissa 
trakter kompletterande uppgifter härom i stor utsträckning kunnat erhållas 
från tröskverksbolagen. Säkra uppgifter om skörden av rotfrukter och hö 
hava däremot varit långt svårare att erhålla. Den enda uppgift jordbrukaren 
kunnat lämna angående höskördens storlek har ofta varit antalet inbärgade 
lass, varefter skördemängden fått beräknas med användande av en antagen 
medelvikt per lass. 

Det förut omnämnda misstroende, varmed en del jordbrukare omfattat un
dersökningarna, har i främsta rummet inriktat sig på de begärda skördeupp-
giftema, och den farhågan torde icke vara helt utesluten, att ifrågavarande 
uppgifter stundom äro något för låga. 

Uppgifterna om kreatursantalet torde i allmänhet icke hava erbjudit någon 
svårighet för undersökarna att erhålla, men i vissa fall hava likvisst upp
gifterna om smådjurens antal visat sig icke fullt tillfredsställande. Detta 
står i samband med den använda metoden och tidpunkten för deras insam
lande. Lokalundersökningarna börja ofta i maj månad och pågå, som förut 
nämnts, ända till augusti eller september, stundom ännu längre. I den för 
lokalundersökarna fastställda instruktionen föreskrives visserligen, att uppgif
terna om djurantalet skola avse ställningen den 1 juni undersökningsåret, 
men erfarenheten har visat, att uppgifterna i stället stundom angiva djur
antalet vid den tidpunkt, då vederbörande brukningsdel besöktes, och där 
besöket ägt rum under senare delen av sommaren eller hösten, kunna ganska 
betydande förändringar hava inträffat i kreatursstammen sedan den 1 juni . 
Detta gäller i synnerhet smådjur och framför allt grisar. 
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Sedan det vid lokalundersökningarna insamlade materialet inkommit till 
statistiska centralbyrån, har detsamma där underkastats en ingående gransk
ning. Därvid har det visat sig, att i ganska stor utsträckning blanketter 
måst återsändas för komplettering, huvudsakligen på grund av felande upp
gifter om arealen av naturlig äng samt skogs- och hagmark. I rätt stor ut
sträckning hava ofullständiga uppgifter om skogsarealen kunnat kompletteras 
med uppgifter om de allmänna skogarna, som erhållits från kungl. domänsty
relsen. I åtskilliga fall har det likväl varit omöjligt att erhålla användbara 
uppgifter om arealen av naturlig äng och skog och hava på grund härav de 
felande uppgifterna måst hämtas från 1911 års jordbruksstatistik. Endast för 
några få socknar hava däremot uppgifterna i sin helhet befunnits så ofull
ständiga eller otillförlitliga, att hela materialet måst kasseras och undersök
ningen göras om ett följande år. 

De på vart och ett av åren 1913—1920 belöpande kostnaderna för de jord
bruksstatistiska lokalundersökningarnas genomförande framgå av efterföljande 
tablå, där ifrågavarande kostnader samtidigt fördelats, allteftersom de bestritts 
med hushållningssällskapens egna medel eller med statsbidrag. Sistnämnda 
del har, enligt gällande bestämmelser, för åren 1913—1919 utgått med intill 
hälften och för år 1920 med intill tre fjärdedelar av den totala kostnaden samt 
därutöver, i den mån anslagna medel därtill lämnat tillgång, ytterligare un
derstöd med visst begränsat belopp. 

Kostnaderna för de jordbruksstatistiska totalundersökningarna i hela riket 
åren 1913/20. 

I ovanstående tablå äro icke redovisade de av statsmedel direkt bestridda 
utgifterna för utskrivandet av utdragen ur mantalslängderna, materialets 
granskning och tabellering samt tryckningskostnader utan endast hushåll
ningssällskapens utgifter för undersökningarnas lokala genomförande. Samma 
kostnader redovisas i tablån å nästföljande sida fördelade på de särskilda hus
hållningssällskapen. 

Det vid lokalundersökningarna insamlade materialet har inom statistiska 
centralbyrån underkastats en detaljerad bearbetning ur olika synpunkter, var-

1) Häri ingå 5ven kostnader, som bestritts av Stockholms stad. 
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Kostnaderna för de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna inom varje 
hushållningssällskaps område, åren 1913/20. 

vid de för de olika brukningsdelarna inom varje kommun erhållna uppgifterna 
fördelats på ett antal storleksgrupper efter åkerarealens omfattning. För varje 
dylik storleksgrupp uträknas bl. a. antalet brukningsdelar, som brukas av 
ägarna själva och av andra, arealen av de särskilda ägoslagen, åkerjordens 
användning, utsädet samt antalet husdjur. Be meddelade skördeuppgifterna 
hava däremot icke bearbetats. I den årliga jordbruksstatistiken hava emeller-
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tid publicerats endast huvudresultaten av undersökningarna, under det att den 
mera detaljerade redogörelsen härmed framlägges på en gång för hela under
sökningsperioden. 

De mycket stora växlingar, som under ifrågavarande undersökningsperiod 
inträffat på jordbrukets område, försvåra emellertid i hög grad en samman
fattning av det vid lokalundersökningarna insamlade materialet. Det har 
framför allt varit åkerjordens användning och kreatursantalet, jämte de icke 
bearbetade uppgifterna om skörden, som under vissa år varit underkastade så 
starka rubbningar, att en sammanfattning av de under olika år insamlade 
uppgifterna härom skulle bliva både värdelös och vilseledande. Av denna 
anledning har det ansetts riktigast att icke meddela någon dylik sammanfatt
ning vare sig i tabeller eller text beträffande åkerjordens användning och 
kreatursantalet, över ifrågavarande ämnen hava emellertid fullständiga manu
skripttabeller upprättats för varje kommun, vilka inom centralbyrån hållas 
tillgängliga för eventuella forskare. Flertalet övriga uppgifter torde däremot 
endast i ringa mån hava påverkats av de abnorma förhållandena. De hava 
därför varken i text eller tabeller uppdelats efter undersökningsår, utan 
behandlats som om de insamlats vid en gemensam tidpunkt för hela landet. 
Även beträffande uppgifter av sistnämnda slag finnas emellertid tabeller för 
varje socken tillgängliga i statistiska centralbyrån. 

Areal av olika ägoslag. Huvudresultaten av de vid lokalundersökning
arna erhållna uppgifterna angående de särskilda ägoslagens areal äro sam
manförda i tab. 8. Uppgifter meddelas där i absoluta och relativa tal dels 
för varje särskilt hushållningssällskaps område och dels för de mindre om
råden, vari flertalet hushållningssällskapsområden med hänsyn till naturför
hållandena uppdelats. 

Såsom redan i inledningen framhållits, har det i åtskilliga fall icke varit 
möjligt att erhålla fullständiga uppgifter angående arealen av naturlig äng 
och skogsmark, utan hava i dessa fall de i 1911 års jordbruksstatistik före
fintliga uppgifterna för vederbörande kommun måst bibehållas oförändrade. 
Omfattningen av de på detta sätt från annat håll hämtade arealerna är 
följande: 

4—220684. Jordbruk och botkapulötsel år 1920. 
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1 procent av rikets hela areal av naturlig äng samt skogs- och hagmark ut
göra ovanstående arealer resp. 2'6 och 10"4 %. 

I fråga om jämförbarheten mellan arealuppgifterna enligt den gamla jord
bruksstatistiken och enligt lokalundersökningarna är fördelningen på ägoslag 
i btlda fallen huvudsakligen densamma. Förändringen av den gamla jord
bruksstatistikens beteckning »skogbärande mark» till »skogs- och hagmark» 
torde dock hava föranlett, att en del mark, som förut redovisats såsom natur
lig äng eller hänförts till »övrig mark», nu i stället upptagits såsom skogs-
odi hagmark. 

En jämförelse mellan de olika ägoslagens areal enligt lokalundersökningarna 
och enligt 1911 års jordbruksstatistik utfaller pä följande sätt. 

Den ökning, som här framträder i åkerarealen och som uppgår till 4'5 %, 
torde endast till en mindre del hava sin grund i verkställda nyodlingar utan 
beror säkerligen till allra största delen därpå, att den år 1911 redovisade åker
arealen var för lågt angiven- Motsatt är förhållandet med arealen av naturlig 
äng, som år 1911 uppgavs alltför hög. 

Förändringarna i åkerarealens omfattning inom de särskilda hushållnings
sällskapens områden hava varit följande: 
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Uppgifter angående åkerarealens storlek föreligga även från de under åren 
1917, 1918 och 1919 utförda arealinventeringarna. En jämförelse mellan 
nämnda uppgifter och de vid lokalundersökningarna erhållna utfaller på föl
jande sätt: 

Om hänsyn tages därtill, att arealinventeringarna icke omfattade lägenheter 
med högst 0'25 hektar åker, vilkas sammanlagda åkerareal uppgår till om
kring 6 500 hektar, blir åkerarealen enligt lokalundersökningarna omkring 
22 000 hektar lägre än enligt 1918 års arealinventering men däremot resp. 
17 500 och 31000 hektar högre än enligt de år 1917 och 1919 förrättade inven
teringarna. 

De i tab. 1 av föreliggande berättelse för år 1920 redovisade arealerna 
överensstämma icke fullständigt med de på lokalundersökningarna grundade 
uppgifterna. Avvikelserna äro relativt störst ifråga om åkerarealen och bero 
i detta fall därpå, att åkerarealen i tab. 1 endast för de under åren 1920 
lokalundersökta områdena äro hämtade från lokalundersökningarna medan 
uppgifterna för övriga delar av landet grunda sig på 1919 års arealinven
tering. 

Beträffande de särskilda ägoslagens relativa omfattning i olika delar av 
landet är denna allt efter naturförhållandenas beskaffenhet i hög grad väx
lande. Trädgårdsarealen, som i genomsnitt för hela riket upptar endast 
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0"1 % av hela landarealen, har den största omfattningen på Malmöhus läDS 
slättbygd, där densamma upptager 1/4 ?• av hela arealen. Även inom fler
talet övriga, mera tätt befolkade slättbygder i södra och mellersta Sverige är 
trädgårdsarealen relativt stor, medan den i hela Norrland och även i södra 
och mellersta Sveriges skogsbygder upptager endast en obetydlig del av total
arealen. 

Åkerarealen upptager i hela riket 9'3 % av totalarealen. Dess omfattning i 
olika delar av landet är i främsta rummet beroende av de lösa jordlagrens 
beskaffenhet men påverkas även av de stora olikheter i klimatologiskt av
seende, som rada mellan landets olika delar. Ytterligheterna betecknas av 
<S2'3 °. på slättbygden i Malmöhus län samt 0'2 % i de inre delarna av Norr
bottens län. Den största omfattningen har åkerarealen nått på slättbygderna, 
<lär en starkt kalkhaltig moränlera eller sedimentära jordarter med lätthet 
låtit sig uppodlas, varemot den karga och hårdbrutna moränen i skogs- och 
bergsbygderna i hög grad försvårat odlingsarbetet. 

Den naturliga ängen upptager endast 2'2 % av rikets hela landareal. Dess 
betydelse för jordbruket askådliggöres dock bättre genom en jämförelse med 
åkerarealen, varvid det visar sig, att i genomsnitt för hela riket mot 100 
hektar åker svara 24'2 hektar naturlig äng. Sistnämnda jämförelsetal växlar 
emellertid i hög grad inom olika delar av landet. På de skånska slättbyg
derna når detsamma icke upp till 4 hektar, inom de centrala delarna av 
sydsvenska höglandet är det däremot omkring tio gånger så stort, och i stora 
<lelar av Norrland har den naturliga ängen betydligt större omfattning än 
åkern. Detta gäller i synnerhet de inre delarna av Västerbottens och Norr
bottens län, där ängsarealen är 8—10 gånger så stor som åkerarealen och 
där alltså jordbrukets produktion till väsentlig del är baserad på den natur
liga ängens avkastning. 

Arealen av skogs- och hagmark upptager i genomsnitt för hela landet 
öf>'9 % av totalarealen. Den skogfattigaste trakten är slättbygden i Malmö
hus län, där motsvarande procenttal uppgår till endast 70 %. A andra sidan 
når samma ägoslag sin relativt största omfattning i det inre Svealand, där 
arealen av skogs- och hagmark inom vissa områden upptager över 80 % av 
totalarealen. Även i Norrland upptaga skogarna mycket stora arealer, men 
deras relativa omfattning minskas särskilt i övre Norrland av de vidsträckta 
myrmarkerna och kala fjällvidderna; så upptager exempelvis i de inre delarna 
av Norrbottens län skogs- och hagmarken endast 35·7 '/• av totalarealen, medan 
62"6 % utgöras av impediment. 

Brukningsdelarnas antal och areal inom olika storleksgrupper. Vid 
bearbetningen av det vid lokalundersökningarna insamlade materialet har 
detsamma uppdelats i ett antal storleksgrupper efter omfattningen av den på 
varje brukningsdel och lägenhet belöpande åkerarealen. Såsom brukningsdel 
har därvid räknats varje jordbruk med över 0'25 hektar åker, som i avseende 
på driften utgör ett och samma företag och alltså drives med en och samma 
arbetsstyrka. 
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Vid fördelningen av materialet på storleksgrupper hava till en början såsom 
en särskild grupp avskilts rena utmarkslotter, på vilka ingen jordbruksdrift 
förekommer; till denna grupp, som huvudsakligen omfattar skogs- och hag-
mark och impediment men i mindre utsträckning även naturlig äng, hava i 
främsta rummet räknats kronoparker samt härads- och sockenallmänningar 
men även i ganska stor utsträckning sådana skogsområden, som vid fastig
heternas utarrenderande undantagits från arrendet. 1 den för lokalunder
sökarna gällande instruktionen infördes den 16 april 1915 det tillägget, att i 
dylika fall å blanketten för den utarrenderade fastigheten endast borde redo
visas den skogsareal, som av arrendatorn disponerades, under det att den av 
ägaren undantagna marken skulle upptagas å särskild blankett. Trots detta 
torde likväl redovisningen av dylika skogsområden icke alltid hava skett 
fullt likformigt. Till den närmaste storleksgruppen hava hänförts alla lägen
heter med högst 0"25 hektar åker, för så vitt de hava någon odlad jord eller 
husdjur där finnas. Här ingå även koloniträdgårdar, ehuru de särskilda lot
terna icke var för sig räknats såsom lägenheter. De egentliga bruknings
delarna hava slutligen fördelats på nio storleksgrupper. 

I den äldre jordbruksstatistiken räknades såsom brukningsdel varje hemman 
och hemmansdel samt i jordeboken särskilt upptagen lägenhet men däremot 
icke torp och andra i jordeboken ej särskilt upptagna jordbrukslägenheter. På 
grund av den olika innebörden i begreppet brukningsdel äro den gamla jord
bruksstatistikens uppgifter t. o. m. år 1911 om antalet brukningsdelar icke 
jämförbara med motsvarande uppgifter enligt lokalundersökningarna. Icke 
heller kan någon jämförelse göras genom att för de tidigare åren samman
räkna antalet egentliga brukningsdelar samt jordtorp och andra jordlägen
heter, enär bland de sistnämnda ingår ett betydligt antal lägenheter, som i 
den nya statistiken icke räknas såsom brukningsdelar. 

Tab. 9 innehåller bl. a. uppgifter för varje län och naturligt område om 
antalet brukningsdelar och lägenheter samt arealen av olika ägoslag, fördelade 
på storleksgrupper, varjämte i tab. 10 motsvarande uppgifter meddelas häradsvis 
för ett något mindre antal storleksgrupper. Såsom av sammanfattningen å 
sid. 201 framgår, utgjorde i hela landet det sammanlagda antalet egentliga 
brukningsdelar 447 808 samt antalet lägenheter 123416. Brukningsdelarnas 
fördelning på storleksgrupper framgår av följande tablå, där även en jäm
förelse är gjord med motsvarande antal enligt de under åren 1917 och 1919 
verkställda arealinventeringarna, vid vilka undersökningar brukningsdelarnas 
uppdelning på storleksgrupper verkställts efter samma grunder som vid lokal
undersökningarna. 

Jämförelsen mellan brukningsdelarnas antal enligt de tre undersökningarna 
visar, att 1917 års arealinventering och 1913/20 års lokalundersökningar givit 
nästan identiskt samma resultat i avseende på brukningsdelarnas samman
lagda antal, varemot 1919 års arealinventering utvisar ett icke oväsentligt 
lägre antal. Såsom av tablån framgår, är det förnämligast inom den lägsta 
storleksgruppen och i någon mån även inom de närmast högre, som 1919 års 
uppgifter äro de andra underlägsna, vilket tyder på att det vid arealinvente-
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ringen sistnämnda år icke lyckats att erhålla uppgifter för en del mindre 
brukningsdelar. 

Jämförelse mellan brukningsdelarnas antal åren 1913/20, 1917 och 1919. 

De olika ägoslagens fördelning på storleksgrupper framgår för hela riket 
av sammanfattningen â sid. 201. För de socknar, där det beträffande arealen 
av naturlig äng och skog icke lyckats erhålla uppgifter för samtliga bruk
ningsdelar och arealuppgiften därför måst hämtas från den äldre jordbruks
statistiken, har arealens fördelning på storleksgrupper måst approximativt 
beräknas, varvid man utgått ifrån, att inom varje naturligt område denna 
fördelning varit densamma för socknar med ofullständiga som för dem med 
fullständiga arealuppgifter. At t göra en dylik beräkning för mindre om
råden har däremot ansetts alltför osäkert, varför i tab. 10 uppgifter om are
alens fördelning på storleksgrupper icke meddelas, så snart ifrågavarande 
uppgifter saknats för någon socken inom ett härad. Efterföljande tablå inne
håller en översikt för hela landet av ägoslagens relativa betydelse inom olika 
storleksgrnpper, jämte en liknande fördelning av åkerarealen enligt 1919 
års arealinventering, vilken dock icke omfattade lägenheter med högst 0"25 
hektar odlad jord. 

Till belysning av jordfördelningens ställning inom olika delar av landet 
lämnas i tab. I för samma geografiska områden som i tab. 9 en översikt över 
det relativa antalet brukningsdelar inom olika storleksgrupper och åkerjordens 
procentiska fördelning på samma storleksgrupper samt brukningsdelarnas 
medelareal dels av åker, dels av åker och naturlig äng tillsammans. 

Vid en på grundval av de i nyssnämnda tabell anförda siffrorna anställd 
jämförelse mellan olika landsdelar får emellertid icke förbises, att åkerarealen 
enbär icke är ett fullt adekvat mått på brukningsdelarnas storlek, utan att 
därjämte tillgången på naturlig äng och betesmark stundom kan spela en 
ganska viktig roll för jordbrukets produktion. Det är med hänsyn härtill 
som i tab. J intagits en uppgift även om brukningsdelarnas medelareal av 
åker och äng, vilken genom jämförelse med den närstående uppgiften om 
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De särskilda ägoslagens areal, fördelad på olika storleksgrupper, i procent. 

medelarealen av åker kan giva en föreställning om den naturliga ängens om
fattning, ehuru det härvid lika litet får förbises, att icke heller en enkel 
sammanräkning av åkerns och den naturliga ängens areal kan giva ett riktigt 
resultat, emedan det senare ägoslaget ur produktionssynpunkt i regel är av 
betydligt lägre värde än det förra. Även åkerjorden har ett ganska växlande 
värde inom olika delar av landet, varigenom såsom brukningsdelar med en 
viss åkerareal kunna räknas jordbruk med helt olika ekonomisk omfatt
ning. 

Jordens fördelning på större och mindre brukningsdelar är i främsta rum
met beroende av naturförhållandena och därvid i synnerhet av landskapets 
topografiska karaktär. I överensstämmelse härmed återspegla siffrorna i tab. I 
för slättbygderna en helt annan jordfördelning än för trakter med övervägande 
skogs- och bergsbygdskarakt&r. Beträffande de mera detaljerade växlingarna 
i detta avseende mellan landets olika delar hänvisas till uppgifterna i 
tab. I för de särskilda områdena samt textframställningen i andra delen av 
statistiska centralbyråns berättelse Arealinventeringen den 1 juni 1919, sid. 
7—9. 

Till ytterligare belysning av jordfördelningens ståndpunkt meddelas i tab. 
9 för varje naturligt område uppgift på den areal av trädgård, naturlig &ag 
samt skogs- och hagmark, som inom de särskilda storleksgrupperna kommer 
på 100 hektar åker. I tablån överst å sid. 50 meddelas motsvarande uppgifter 
i sammandrag för hela riket. 

Trädgårdsarealens omfattning är i förhållande till åkerarealen såsom helt natur
ligt störst vid de i tablån överst å sid. 50 ej upptagna lägenheterna (med högst 
025 hektar åker), där mot 100 hektar åker svara icke mindre än 1439 hektar 
trädgård. Vid den lägsta gruppen av brukningsdelar är motsvarande tal 4'6 
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Tab. I. Antalet brukningsdelar och åkerarealen inom olika storleksgrupper, 
i procent, samt brukningsdelarnas medelareal, åren 1913/20. 
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hektar, vid de medelstora gårdarna är detsamma endast 0'9 hektar och vid de 
största gårdarna 12 hektar. 

Siffrorna i efterföljande tablå beträffande ängens relativa omfattning, som 
angiva, att denna är ojämförligt mycket större vid det mindre jordbruket än 
vid det medelstora och större, motsvara icke alldeles de faktiska förhållandena 
i alla delar av landet, emedan talen för de lägre storleksgrapperna i hög 
grad påverkats därav, att de naturliga ängarna nått sin utan jämförelse 
största omfattning i Norrland, där så gott som all jord är uppdelad på små 
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Arealen av trädgård, äng och skog pä 100 hektar åker aren 191320. 

brukningsdelar. Huru förhållandena i detta avseende ställer sig inom olika 
delar av landet, framgår av följande sammanställning över arealen av naturlig 
äng på 100 hektar åker inom fyra områden, som kunna betraktas såsom karak
teristiska för södra och mellersta Sveriges slätt- och skogsbygder samt för 
Norrland: 

Arealen av naturlig äng på 100 hektar åker. 

Det anmärkningsvärda i ovanstående sammanställning är, att på slättbyg
den i Malmöhus län den naturliga ängen saknar nämnvärd betydelse även 
vid det mindre jordbruket, ett förhållande som upprepar sig på de allra flesta 
slättbygder i södra och mellersta Sverige. Däremot har ängen betydligt större 
omfattning vid de små än vid de stora brukningsdelarna inom de flesta skogs-
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bygder i södra och mellersta Sverige och i hela Norrland, vilket är av stor 
betydelse att ihågkomma särskilt vid en jämförelse mellan kreatursskötselns 
omfattning vid det större och mindre jordbruket i dessa trakter. 

Utarrenderade brukningsdelar. En fördelning av samtliga bruknings
delar och lägenheter, allteftersom de vid tiden för undersökningen brukades 
av ägaren själv eller av arrendator, giver följande resultat: 

Enligt de av statistiska centralbyrån för jordkommissionen verkställda 
utredningarna angående den svenska jordens fördelning på olika slag av 
ägare och brukare utgjorde år 1919 antalet brukningsdelar, som brukades av 
ägaren själv 328 335 och antalet utarrenderade brukningsdelar 99 691, eller 
resp. 76"7 och 23'3 % av samtliga. De utarrenderade brukningsdelarnas antal 
är sålunda enligt sistnämnda utredningar åtskilligt lägre än enligt lokalun-
dersökningarna. Den bristande överensstämmelsen torde bero därpå, att det 
för jordkommissionens utredningar använda materialet icke alltid innehöll 
uppgifter om brukningsdelarnas utarrendering, varigenom antalet utarrenderade 
brukningsdelar blev alltför lågt, under det att de vid lokalundersökningarna 
erhållna uppgifterna i detta avseende voro fallständiga. 

Vid bearbetningen av det vid lokalundersökningarna insamlade materialet 
verkställdes ingen fördelning av arealen, allteftersom den brukades av ägaren 
själv eller av arrendator, men enligt centralbyråns nyssnämnda, för jord-
kommissionen verkställda utredningar brukades år 1919 inalles 2 816 126 hek
tar, eller 74'4 % av landets hela åkerareal, av ägaren själv, under det att 
den utarrenderade åkerarealen uppgick till 971116 hektar, eller 25'6 %. Av 
nyss anförda skäl torde likväl sistnämnda uppgift vara något för låg. 

Beträffande arrendesystemets utbredning i olika delar av landet framgår 
av tab. J , at t de utarrenderade brukningsdelarnas relativa antal är stort inom 
ett sammanhängande område, som utgöres av Uppland, Västmanland, Söder-
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Tab. J. Antalet utarrenderade brrukningsdelar och lägenheter i procent av 
samtliga inom olika storleksgrupper, åren 1913/20. 
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manland, Östergötland, södra skogsbygden i Örebro län och norra delen av 
Kalmar län samt vidare inom slättbygden i Blekinge och i södra delen av 
Älvsborgs län. Inom de flesta av dessa områden äro i genomsnitt 40—60 "-
av samtliga brukningsdelar utarrenderade. Även de inre delarna av Norr
land, där trävarubolagens jordinnehav nått den största omfattningen, upp
visa jämförelsevis höga tal. Däremot har arrendesystemet sin minsta om
fattning på Grottland och Öland, på slättbygden i Kopparbergs län samt i 
Västerbottens och Norrbottens läns kustland, där endast omkring 10 % av 
samtliga jordbrukare äro arrendatorer. 

Tab. J. utvisar även de utarrenderade brukningsdelarnas relativa antal inom 
olika storleksgrupper. I genomsnitt för hela riket är detta antal minst vid 
brukningsdelar med 5—20 hektar åker, av vilka omkring 20 °» äro utarren-



54 UTARRENDERADE BRUKNINGSDELAR. 

derade, under det att arrendesystemet nått åtskilligt större omfattning såväl 
vid de mindre som större brukningsdelarna. Maximum nås inom den näst 
högsta storleksgruppen, där 41'6 % av brukningsdelarna äro utarrenderade. 
Däremot äro bland de största gårdarna endast 33'1 ."• utarrenderade, vilket 
säkerligen beror därpå, att de största jordägarna vanligen själva bruka huvud
gården, vilken i allmänhet är belägen inom den högsta storleksgruppen, under 
det att de utarrenderade gårdarna i regel äro mindre. Den starka stegringen 
av antalet utarrenderade brukningsdelar inom de lägsta storleksgrupperna är 
föranledd av det stora antalet torp och lägenheter på ofri grund. 

I tab. 9 äro bland utarrenderade brukningsdelar och lägenheter även in
räknade sådana, som av lokalundersökarna i enlighet med språkbruket i 
orten betecknats såsom torp. Antalet dylika uppgår i hela landet enligt de 
erhållna uppgifterna till 57 656. Då emellertid i olika delar av landet under 
benämningen torp inbegripas brukningsdelar av mycket olika karaktär, är» 
ifrågavarande uppgifter för olika landsdelar icke fullt jämförbara; i Norrland 
gå ofta självägande hemmansdelar och avsöndringar under benämningen torp, 
och i södra och mellersta Sverige torde till samma kategori hava räknats ett 
icke obetydligt antal arrendegårdar, som numera hava endast namnet gemen
samt med de egentliga torpen. 

Enligt instruktionen för lokalundersökarna skulle emellertid de torp, vilkas 
innehavare äro skyldiga att till jordägaren utgöra visst antal dagsverken 
per år, eller, förutom kontant arrende, genom kontrakt förbundit sig att mot 
betalning utgöra vissa dagsverken vid huvudgården, särskilt betecknas såsom 
dagsve rks to rp . Antalet dylika dagsverkstorp inom de olika hushållnings
sällskapens områden framgår av efterföljande tablå: 

Detta antal torde likväl vara för lågt, då lokalandersökarna i åtskilliga 
fall synas hava underlåtit att angiva, huruvida torparen haft dagsverksskyl
dighet. 
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Nyodlingar. Vid lokalundersökningarna införskaffades även uppgift för 
varje brukningsdel angående arealen av under senaste fem år verkställda ny
odlingar. De härvid för varje undersökningsår redovisade arealerna äro föl
jande: 

De här ovan anförda procenttalen visa, att nyodlingsarbetet var i avtagande 
från undersökningsperiodens första år fram till år 1917, säkerligen på grund 
av den samtidigt inträffade stegringen i arbetslönerna; under år 1918 inträf
fade en betydlig ökning, föranledd av statsmakternas kraftiga åtgärder för 
nyodlingsverksamhetens understödjande, men under de två sista åren inträf
fade åter en tillbakagång. 

Enligt de erhållna uppgifterna skulle den under ett år nyodlade arealen 
uppgå till i genomsnitt 8 444 hektar, eller 0"22 % av hela åkerarealen. Det 
kan vara av intresse att till jämförelse härmed nämna, att enligt de av hus
hållningssällskapen meddelade uppgifterna till den gamla jordbruksstatistiken 
nyodlingarna år 1911 uppgingo till 6 396 hektar, vilken uppgift dock måste 
betecknas som föga tillförlitlig, emedan de däri ingående arealerna för de sär
skilda hushållningssällskapens områden i regel äro för låga men i några fall 
även för höga. 

Nyodlingsverksamhetens omfattning i olika delar av landet framgår av upp
gifterna i tab. 11. Det är självfallet, att denna verksamhet skall vara minst 
omfattande på slättbygderna i södra och mellersta Sverige, där så gott som 
all odlingsbar mark för länge sedan lagts under plog. På slättbygden i 
Malmöhus län uppgår den årligen nyodlade arealen endast till 0'02 % av hela 
åkerarealen, på slättbygden i Kopparbergs län till 0'03 '/., inom den s. k. mel
lanbygden i Malmöhus län samt Falbygden i Skaraborgs län till 004 %, inom 
slättbygden och norra skogsbygden i Östergötlands län, slättbygden i Skaraborgs 
och Örebro län samt bergslagsdelen av Västmanlands län till 0'05 %. Anmärk
ningsvärt stor är nyodlingsverksamheten på Gottland, där årligen 0'85 f. av åker
arealen uppodlats. Av södra Sveriges skogs- och bergsbygder uppvisa de till syd
svenska höglandet hörande områdena betydande nyodlingar, varemot i skogsbyg
derna i det inre av Svealand den nyvunna åkerarealen har lika liten omfattning 
som på de angränsande slättbygderna. Att de utförda nyodlingarna nått den 
största omfattningen inom de båda nordligaste länen är helt naturligt, då där finnes 
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den utan jämförelse bästa tillgången på odlingsbar mark. Inom Västerbottens 
och Norrbottens läns kustland uppgår den årligen nyodlade arealen till resp. 
0'8!> % och 116 ••'. av åkerarealen, inom Västerbottens läns mellanbygd till 
1'41 % och i de inre delarna av de båda länen till resp. 1'82 och 2·71 %. 
Beträffande Jämtlands län är det av intresse att iakttaga, att nyodlingarna 
nått större omfattning inom silurområdet än inom den övriga delen av länet. 

Nyodlingarnas relativa omfattning vid brukningsdelar av olika storlek bely
ses av följande tablå, som dels för hela landet i genomsnitt och dels särskilt 
för södra och mellersta Sveriges slätt- och skogsbygder samt för Norrland 
anger den årligen nyodlade arealen i procent av hela åkerarealen: 

Behovet av ökad åkerareal gör sig givetvis i högre grad gällande vid de 
små än vid de stora brukningsdelarna, på samma gång som de förstnämnda 
i stora delar av landet torde äga relativt större tillgång på odlingsbar mark, 
varjämte den mindre jordbrukaren själv kan utföra en stor del av det nyod
lingsarbete, som vid det större jordbruket måste utföras med lejd arbetskraft. 
Dessa omständigheter torde vara de viktigaste orsakerna till att nyodlings
verksamheten, såsom av ovanstående tablå framgår, nått betydligt större om
fattning vid det mindre än vid det större jordbruket såväl för hela riket i 
genomsnitt som även inom de särskilda områdena. Vad beträffar samman
fattningen för hela riket samt Norrland torde likväl de mindre bruknings
delarnas överlägsenhet över de större gårdarna i tablån här ovan framträda 
starkare än i verkligheten, emedan i båda fallen de mindre brukningsdelarna 
äro talrikast i de trakter, där tillgången på odlingsmark är störst, medan för
hållandet beträffande de större gårdarna är det motsatta. På slättbygderna i 
södra och mellersta Sverige, där förhållandena i dessa avseenden äro mera 
likformiga, är motsatsen mellan brukningsdelar av olika storlek icke så starkt 
framträdande. 

Täckdikning. De vid lokalundersökningarna erhållna uppgifterna angående 
arealen täckdikad åker äro sammanförda i tab. 11 för de särskilda naturliga 
områdena samt för olika storleksgrupper av brukningsdelar. Vid undersök-
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ningarnas utförande har det emellertid stundom för lokalundersökarna mött 
svårigheter att erhålla uppgift angående den täckdikade arealens storlek, vadan 
materialet i detta avseende icke är alldeles fullständigt. Med anledning härav 
meddelas i nyssnämnda tabell, vid sidan av uppgiften om den täckdikade 
åkerns areal, även storleken av den åkerareal, för vilken fullständig uppgift 
om täckdikning föreligger. Vid bedömande av täckdikDingens omfattning bör 
alltså jämförelsen ske med sistnämnda areal och icke med vederbörande om
rådes hela åkerareal. Inom hela riket finnes uppgift om täckdikningen för 
3 651195 hektar åker eller 95'6 % av landets hela åkerareal. 

Den täckdikade arealens storlek uppgår till sammanlagt 949 322 hektar 
eller 26'0 % av den i detta avseende fullständigt redovisade åkerarealen. Tages 
hänsyn till den nyssnämnda ofullständigheten hos materialet, kan man beräkna, 
att av rikets hela åkerareal 26·0 •/., eller omkring 993 000 hektar äro täckdikade. 
Täckdikningens omfattning är emellertid i hög grad växlande inom olika delar 
av landet, vilket närmare framgår av de i tab. 11 för varje naturligt område 
meddelade relativa talen. På slättbygden i Malmöhus län utgör den täck
dikade arealen 850 •. av åkerarealen; i betraktande av att en del jordar äro 
av den beskaffenheten eller hava ett sådant läge, att någon dränering av 
dem icke behöver verkställas, torde alltså inom detta område i det närmaste 
all jord, som är i behov därav, vara täckdikad. I den s. k. mellanbygden i 
samma län uppgår täckdikningsprocenten till 66'4 och på slättbygderna i 
Kristianstads och Östergötlands län till resp. 59"3 och 59'1. Även övriga 
slättbygder i södra och mellersta Sverige visa i allmänhet jämförelsevis höga 
procenttal; härifrån utgöra dock Falbygden (0'9 %), slättbygden i Värmlands 
län (2" 7 %), Öland (4"5 %) samt slättbygden i Skaraborgs län (6·6 %) anmärk
ningsvärda undantag. Inom skogs- och bergsbygderna har täckdikningen i 
regel nått betydligt mindre omfattning än på slättbygderna, och i större delen 
av Norrland äro endast några få procent av åkerarealen täckdikade. 

Täckdikningens omfattning är mycket växlande icke endast mellan olika 
delar av landet utan även mellan olika storleksgrupper av brukningsdelar. 
Förhållandena i detta avseende inom varje naturligt område belysas av de 
relativa talen i kol. 6 av tab. 11 ; i genomsnitt för hela landet samt för södra 
och mellersta Sveriges slätt- och skogsbygder och Norrland är i efterföljande 
tablå angiven den täckdikade åkerns procentiska andel av åkerarealen inom 
varje storleksgrupp av brukningsdelar: 

5— 220684. Jordbruk och bosiaptsivtsel år 1920. 
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Det är ett genomgående drag icke endast i ovanstående genomsnittstal utan 
även i motsvarande relativa tal för de särskilda områdena i tab. 11, att täck-
dikningens omfattning är minst vid lägenheterna och de mindre bruknings
delarna och därefter med stor regelbundenhet tilltager med brukningsdelarnas 
stigande åkerareal och sä gott 30m överallt når sin största omfattning vid de 
största gårdarna. Även på slättbygden i Malmöhus län, där, såsom nyss 
nämndes, i det närmaste all åkerjord är täckdikad, framträder en dylik ten
dens, ehuru där redan brukningsdelar med 1—2 hektar åker hava icke mindre 
än ().V3 °o av sin åkerjord täckdikad. 

För bedömande av täckdikningens värde är det av vikt att känna till, av 
vilket material densamma är utförd, och har med hänsyn härtill å de fr. o. m. 
år 1918 använda frågekorten den förutvarande summariska uppgiften angående 
täckdikad åker specificerats, så att särskilda uppgifter erhållits angående den 
med rör, med sten och med annat material täckdikade arealen. Även i detta 
fall gäller, att en mindre del av materialet är ofullständigt, emedan lokal-
uudersökarna icke alltid lyckats erhålla de begärda uppgifterna. 

I tab. K angives för varje län och naturligt område storleken av den åkeT-
areal, för vilken fullständiga uppgifter om täckdibningsmaterialet föreligga, 
samt den med rör, sten, eller annat material täckdikade arealen. Enligt dessa 
uppgifter utgjordes för 561 % av den täckdikade arealen det använda mate
rialet av rör, för 24'6 % av sten och för 19'3 % var täckdikningen verkställd 
med annat material, till största delen gärdsel, ris o. dyl. Där dräneringen 
utförts med rör, torde densamma i regel även i övriga avseenden vara verk
ställd efter en rationell plan och på ett fullt tillfredsställande sätt. vilket 
däremot icke alltid torde vara fallet, där materialet utgöres av sten, och ännu 
mindre i fråga om annat material. 

Om man antager, att de nyss anförda procenttalen, vilka grunda sig på 
förhållandena inom de under åren 1918—1920 lokalundersökta områdena, i 
stort sett äro representativa för landet i dess helhet, skulle hela den täck
dikade arealen med hänsyn till det därvid använda materialets beskaffenhet 
fördela sig på följande sätt: 

E t t närmare studium av de i tab. K. meddelade detalj uppgifterna visar, att 
rör mest kommit till användning som täckdikningsmaterial på de skånska 
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Tab. K. Material för täckdikning inom de under åren 1918, SO lokalunder-
sökta områdena. 
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slättbygderna samt de flesta övriga slättbygdsområdena i södra och mellersta 
Sverige, varemot täckdikning med rör endast sällan förekommer i Norrland, 
där den obetydliga täckdikningen till största delen utförts med sten eller an
nat material. 

Även i avseende på täckdikningsmaterialets beskaffenhet är olikheten stor 
mellan brukningsdelar av olika storlek. Om den täckdikade arealen inom de 
under åren 1918/20 lokalundersökta områdena fördelas i procent efter mate
rialets beskaffenhet, erhållas för de olika storleksgrupperna följande pro
centtal : 
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Det visar sig här, att vid de större gårdarna den övervägande delen av 
täckdikningen utföres med rör, under det att detta material kommer till rela
tivt mindre användning vid de små brukningsdelarna, vilka i stället i stor 
utsträckning använda sig av sten. 

I det föregående har påvisats, att täckdikningen är betydligt mera omfat
tande vid de större än vid de mindre brukningsdelarna och att därjämte stora 
olikheter råda mellan brukningsdelar av olika storlek i avseende på det för 
täckdikningen använda materialet. Det är därför naturligt, att de i tab. L 
meddelade talen för den med rör, sten eller annat material täckdikade arealen 
i procent av hela åkerarealen skola förete betydande växlingar mellan olika 
storleksgrupper. Tabellen visar såväl för hela riket i genomsnitt som för 
slätt- och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt för Norrland, att 
rördikningen, som drager de största kostnaderna men som tillika flr den mest 
effektiva och varaktiga, nått sin största omfattning vid de stora gårdarna, 
under det att de mindre brukningsdelarna hava endast en obetydlig del av 
sin åkerjord täckdikad med rör. 

Antal djurägare. De vid lokalundersökningarna insamlade uppgifterna 
om antalet husdjur hava underkastats en lika detaljerad bearbetning som 
övriga uppgifter, men av redan anförda skäl (se sid. 41) har det icke ansetts 
lämpligt att här framlägga en sammanfattning av de under olika år insam
lade uppgifterna. Vid ifrågavarande uppgifters bearbetning uträknades emel
lertid även antalet brukningsdelar, vid vilka kreatur av olika slag förekommo, 
och bortsett från de minsta brukningsdelarna och lägenheterna torde under 
undersökningsperiodens lopp icke så stora förändringar i detta antal hava in
träffat, att en sammanfattning för hela riket omöjliggöres. I tab. 12 medde
las därför för varje län och naturligt område samt därinom för olika storleks-
grupper antalet brukningsdelar och lägenheter, som vid undersökningstillfäl
let hade dels husdjur av något slag, dels särskilt hästar, nötkreatur, får, get
ter, svin och fjäderfä. 

Genom en jämförelse mellan antalet brukningsdelar med husdjur av något 
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Tab. L. Med rör, sten och annat material täckdikad åker i procent av hela 
åkerarealen, åren 1918/20. 

slag och hela antalet brukningsdelar belyses den ur jordbrukets synpunkt vik
tiga frågan om antalet kreaturslösa jordbruk. Detta antal framgår av efter
följande tablå, som för slätt- och skogsbygder i södra och mellersta Sverige 
och för Norrland samt i sammandrag för hela riket anger antalet bruknings
delar och lägenheter utan husdjur i procent av samtliga. Att ett mycket 
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Antalet brukningsdelar och lägenheter utan husdjur i procent av samtliga, 
åren 1913/20. 

stort antal lägenheter alldeles saknar husdjur är icke ägnat att förvåna, då 
dessa till stor del utgöras av rena bostadslägenheter. Även bland bruknings
delar med högst 1 hektar åker är det jämförelsevis många, som sakna hus
djur, men redan vid den nästföljande storleksgruppen tillhör detta undanta
gen, och vid medelstora och större gårdar uppgår icke de kreaturslösa jord
brukens antal inom någon grupp till 1 % av samtliga. Att kreatur helt och 
hållet saknats på en gård vid tiden för undersökningen kan för övrigt hava 
berott på rent tillfälliga omständigheter, såsom att den just bytt ägare och 
den nye innehavaren därvid ännu icke hunnit anskaffa kreatursbesättning 
eller att gården ligger under styckning. 

De nyss anförda uppgifterna avse de fullständigt kreaturslösa jordbruken, 
medan tablån å följande sida anger det relativa antalet brukningsdelar och 
lägenheter, som sakna kreatur av något visst slag. Det visar sig där, att 
vid lägenheter samt brukningsdelar med upp till 2 hektar åker hästar endast 
undantagsvis hållas, av brukningsdelar med 2—5 hektar åker har något mer 
än halva antalet hästar, och vid brukningsdelar med 5—10 hektar sakna en
dast 107 % hästar. Beträffande nötkreaturen saknas sådana vid en tredjedel 
av brukningsdelarna med 0'26—1 hektar och vid närmare en tiondel av bruk
ningsdelarna inom närmast högre storleksgrupp. Et t stort antal bruknings
delar inom alla storleksgrupper saknar får, och detsamma gäller i ännu högre 
grad i fråga om getter. Svin och fjäderfä äro de kreatursslag, som oftast före
komma vid lägenheter och mindre brukningsdelar, medan de medelstora och 
större gårdarna i större utsträckning sakna svin och fjäderfä än hästar och 
nötkreatur. 

Genom att sammanställa antalet brukningsdelar, som hava husdjur av visst 
slag, med det sammanräknade antalet djur av samma slag, erhålles uppgift 
om antalet djur i medeltal per brukningsdel. De vid lokalundersökningarna 
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Antalet brukningsdelar och lägenheter, som sakna husdjur av visst slag, i 
procent av samtliga, åren 1913/20. 

erhållna uppgifterna om antalet husdjur hava, såsom redan nämnts, icke sam
manräknats för de olika åren, men de vid 1919 års arealinventering och hus
djursräkning insamlade uppgifterna hava vid bearbetningen fördelats på sam
ma storleksgrupper som lokalundersökningsmaterialet, varigenom möjlighet 
tinnes att sammanställa antalet djurägare med antalet husdjur vid sistnämnda 
tidpunkt. 

Såsom redan förut framhållits (se sid. 45—47), råder emellertid icke full
ständig överensstämmelse emellan de båda undersökningarna i avseende på 
brukningsdelarnas fördelning på storleksgrupper. En omräkning har därför 
måst företagas av husdjurens fördelning på de särskilda storleksgrupperna, 
så att full motsvarighet erhållits mellan brukningsdelarnas antal och åker
areal samt antalet husdjur inom varje grupp. Vid denna omräkning har en 
jämförelse gjorts mellan åkerarealens procentiska fördelning på storleksgrup
per enligt lokalundersökningarna och enligt 1919 års arealinventering, varefter 
den därvid konstaterade förskjutningen mellan de olika grupperna tagits som 
mått på motsvarande förändringar i fördelningen av antalet husdjur av olika 
slag. Denna omräkning har icke utförts för mindre områden utan endast för 
slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt för Norr
land. 

Genom en jämförelse mellan antalet brukningsdelar med husdjur av olika 
slag och det sammanlagda antalet djur år 1919, fördelade på storleksgrupper 
på sätt här ovan beskrivits, hava erhållits de i efterföljande tablå angivna 
uppgifterna om antalet husdjur av olika slag i medeltal per brukningsdel. ' ) 
Motsvarande medeltal för hästar, nötkreatur och svin meddelas särskilt för 
slätt- och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt för Norrland i 
tablån nederst å sid. 65. 

') Lägenheterna (med högst 0'25 hektar åker) hava härvid icke medtagits, emedan det icke varit 
möjligt att fä överensstämmelse mellan de bada undersökningarnas uppgifter. 
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Antalet husdjur av olika slag i medeltal per brukningsdel, år 1919. 

Det är naturligt, att medeltalet husdjur skall vara större vid stora än vid 
små brukningsdelar. Endast i fråga om hästarna är detta antal större vid den 
lägsta storleksgruppen än vid de närmast högre, vilket torde bero därpå, att 
lill den första gruppen hör ett större antal brukningsdelar, vid vilka hållas 
hästar för andra ändamål än enbart för jordbruket. 

För svinen har någon beräkning av medeltalet djur per brukningsdel icke 
kunnat göras inom de lägre storleksgrupperna, emedan det visat sig, att det 
erhållna antalet brukningsdelar med svin varit större än det sammanlagda 
antalet svin år 1919 inom motsvarande grupper, vilket sannolikt beror därpå, 
att många mindre brukningsdelar, som under de första åren av lokalunder
sökningsperioden hade svin, vid tidpunkten för 1919 års husdjursräkning sak
nade sådana. 

Antalet hästar, nötkreatur och svin i medeltal per brukningsdel, dr 1919. 
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Gödselvård. Till belysning av gödselvårdens ställning insamlades vid 
lokalundersökningarna under åren 1918/20 uppgifter för varje braknings-
del och lagenhet, huruvida vid densamma fanns gödselstad med ogenomträng
lig botten av cement eller av annat material samt cementerad urinbrunn. De 
härvid erhållna uppgifterna meddelas i tab. 13 för varje hushållningssällskaps 
område samt med brukningsdelarna fördelade på storleksgrupper, varjämte i 
tab. 1V1 angives det relativa antalet brukningsdelar inom varje område med 

Tab. M. Antalet brukningsdelar med ordnad gödselvård i procent av samt
liga inom varje hushållningssällskaps område, åren 1918,'20. 
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ordnad gödselvård. Sistnämnda tabell utvisar, att i genomsnitt för hela riket 
vid 5'8 % av samtliga, under åren 1918/20 undersökta brukningsdelar fanns 
gödselstad av cement ocb vid 71 % gödselstad av annat ogenomträngligt 
material samt att vid 3'7 % av brukningsdelarna fanns cementerad urinbrunn. 
Av de i tabellen anförda länsmedeltalen att döma kan förekomsten av cemen
terade gödselstäder i Malmöhus län förefalla anmärkningsvärt liten, men det 
låga procenttalet torde icke få anses representativt för de bördigare delarna av 
länet, då det övervägande grundar sig på förhållandena inom de inre, mag
rare områdena i Frosta ocb. Färs härad, som lokalundersöktes åren 1919 och 
1920. Lokalundersökarna framhålla dock i sina skriftliga berättelser, att göd
selvården även i de bördigare delarna av länet ofta lämnar mycket övrigt 
att önska. 

Förekomsten av ordnad gödselvård vid brukningsdelar av olika storlek be
lyses av efterföljande tablå, varav framgår, att det huvudsakligen är de större 
brukningsdelarna som vidtagit anstalter för ett rationellt tillvaratagande av 
kreatursgödseln. 

Antalet brukningsdelar och lägenheter med ordnad gödselvård i procent av 
samtliga inom olika storleksgrupper, åren 191&20. 

Begagnade torvmossar. Vid lokalundersökningarna insamlades slutligen 
även uppgifter om arealen av begagnade torvmossar med särskilt angivande 
av om de använts till torvströ eller bränsle. Enligt de för varje särskilt år 
erhållna uppgifterna utgjorde ifrågavarande arealer: 
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Såsom härav framgår, är de begagnade torvmossarnas areal avsevärt större 
inom de delar av landet, som undersöktes under periodens senare del än inom 
de under de första åren undersökta områdena, vilket beror på den av de höga 
priserna föranledda, väsentligt ökade torvupptagningen under senare år. 
Inom de särskilda hushållningssällskapens områden uppgå de begagnade torv
mossarna till följande arealer: 

De största mossar, från vilka upptages torvströ, förefinnas inom Jönköpings 
län samt inom Älvsborgs läns södra del och de största bränntorvmossama 
inom Kristianstads län. 

Stockholm den 18 oktober 1922. 

LUDVIG WIDELL. 

ERNST HÖIJER. 
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Tab. 1. Arealen, fördelad efter ägoslag, samt åker-
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jordens och ängens användning, i hektar, år 1930. 
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6—220834 Jordbruk och boskapukOUel år 1920. 
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') De i föregående berättelser för Ronneby stad redovisade arealerna för Åker, naturlig äng samt skogs-
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och hagmark hava på grund av uppgifter i det ekonomiska kartverket överförts till Ronnehy socken. 
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7—220634. Jordbruk och boskapisköttel 1920. 
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8—22068 J. Jordbruk och boskapstkôtiel. 
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Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar, inom varje hushållningssäll-
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skaps område samt inom vissa naturliga jordbruksområden, år 1920. 
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') Häri ingår areal för säd till grönfoder. — 2) Jfr anm. 1. — 3) Obrakad åkerjord redovisad änder träda 
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Tab. 3. Utsäde och skörd, i deciton, år 1920. 

l) Under närmast föregående fcr. 
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') Under närmast föregående år. 
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') Under närmast föregående är. 
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1) Under närmast föregående år. 
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1) Under närmast föregående ar. 
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9—
220884. Jordbruk 

och boskapsskötsel år 1920. 



122 

l) \3nàet nârtnRBt fôregicnde ftr. 
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' ) Under n&rmast föregående Ir. 
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l) Under närmast föreg&ende år. 
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') Under närmast förec&ende år, 
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') tîndor n&rmaat fSrcgàende &r. 
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') Under närmast föregående 4r, 
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') Under n&rmaat fSreg&ende &r. 
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l) Under närmast föregående &r. 
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. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920. 
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Tab. 4. Skörden, i deciton, inom varje hushållningssällskaps 
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område samt inom vissa naturliga jordbruksområden, år 1920. 
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142 Tab. 5. Skördens värde i tusental kronor 

') Häri ingår icke värdet av tobak och spånadsväxter samt klöver- och gräsfrö. 



143 länsvis år 1920 och i hela riket åren 1882—1920. 



144 Tab. 6. Antal brukningsdelar samt jordförbättringar och begagnade torvmossar inom år 1920 lokalunder-
sökta socknar och städer. 
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Tab. 7. Husdjuren inom år 1920 
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lokalundersökta socknar och städer. 
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12—320654. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920. 
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Tab. 8. Arealen fördelad efter ägoslag, i hektar, enligt lokalundersökningarna 
åren 1913/20. 
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180 TAB. 9 . ANTALET BRUKNINGSDELAR O. D. SAMT ÄGOSLAGENS AREAL, 

Tab. 9. Antalet brukningsdelar och lägenheter samt arealen av olika 
ägoslag, fördelade på storleksgrupper, inom vissa naturliga områden, 

åren 1913/20. 



181 FÖRDELADE PÅ STORLEKSGRUPPER, INOM VISSA NATURLIGA OMRÅDEN, 1913 /20 . 
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13—220854. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920. 
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M—2206S4. Jordbruk och boskapsskötsel, ôr 1920, 



202 TAB. 10. ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH LÄGENHETER SAMT AREALEN 

Tab. 10. Antalet brukningsdelar och lägenheter samt arealen av olika 
ägoslag, fördelade på storleksgrupper, inom varje härad, åren 1913/20. 
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15—2206S4. Jordbruk och boskapsskötsel, år 1920. 
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Tab. 11. Jordförbättringar inom olika storleksgrupper, 

enligt lokalundersökningarna åren 1913/20. 
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16—220684. Jordbruk och boskapsskötsel, år 1920. 



234 



235 



236 



237 



238 



239 Tab. 12. Antalet brukningsdelar och lägenheter med 
husdjur av olika slag, åren 1913/20. 
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17 220684. Jordbruk och boilapsslötsel, år 1920. 
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Tab. 13. Gödselvården inom de under åren 1918/30 lokalundersökta 
områdena. 



259 



260 



2 6 1 






	Jordbruk och boskapsskötsel. År 1920. Jämte översikt av de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna åren 1913/20
	Inledning
	Jordbruk och boskapsskötsel. År 1920. Jämte översikt av de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna åren 1913/20
	Innehållsförteckning
	Text
	Inledning
	I. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920
	Areal
	Åkerjordens användning
	Ängens användning
	Utsäde
	Skörd
	Konsumtion av brödsäd
	Boskapsskötsel
	Arbetspris

	II. Översikt av de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna år 1913/20
	Inledning
	Areal av olika ägoslag
	Brukningsdelarnas antal och areal inom olika storleksgrupper
	Utarrenderade brukningsdelar
	Nyodlingar
	Täckdikning
	Antal djurägare
	Gödselvård
	Begagnade torvmossar


	Tabeller
	I. Jordbruk och boskapsskötsel år 1920
	Tab. 1. Arealen, fördelad efter ägoslag, samt åkerjordens och ängens användning, i hektar,år 1920
	Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar, inom varje hushållningssällskaps område samtinom vissa naturliga jordbruksområden, år 1920
	Tab. 3. Utsäde och skörd, i deciton, år 1920
	Tab. 4. Skörden, i deciton, inom varje hushållningssällskaps område samt inom vissanaturliga jordbruksområden, år 1920
	Tab. 5. Skördens värde i tusental kronor länsvis år 1920 och i hela riket åren 1882—1920
	Tab. 6. Antal brukningsdelar samt jordförbättringar och begagnade torvmossar inom år1920 lokalundersökta socknar och städer
	Tab. 7. Husdjuren inom år 1920 lokalundersökta socknar och städer

	II. Översikt av de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna åren 1913/20
	Tab. 8. Arealen fördelad efter ägoslag, i hektar, åren 1913/20
	Tab. 9. Antalet brukningsdelar och lägenheter samt arealen av olika ägoslag, fördeladepå storleksgrupper, inom vissa naturliga områden, åren 1913/20
	Tab. 10. Antalet brukningsdelar och lägenheter samt arealen av olika ägoslag, fördeladepå storleksgrupper, inom varje härad, åren 1913/20
	Tab. 11. Jordförbättringar inom olika storleksgrupper enligt lokalundersökningarna åren1913/20
	Tab. 12. Antalet brukningsdelar och lägenheter med husdjur av olika slag, åren 1913/20
	Tab. 13. Gödselvården inom do nnder åren 1918/20 lokalundersökta områdena



	Table des matières
	Résumé de la statistique sur l'agriculture et l'élevage en 1920
	Texte
	Introduction
	I. Agriculture et élevage, en 1920
	Superficie
	Emploi des champs cultivés
	Emploi des prairies
	Semences
	Récoltes
	Consommation de blé à pain
	Élevage
	Prix de la main d'oeuvre

	II. Résumé des enquêtes locales de la statistique agricole, 1913—1920
	Introduction
	Superficie des champs cultivés, des forêts, etc.
	Nombre et superficie des exploitations agricoles suivant leurs étendues respectives
	Terres cultivées par les non-propriétaires
	Défrichements
	Drainage
	Nombre des propriétaires du bétail
	Mode de conservation du fumier de ferme
	Tourbières exploitées


	Tableaux
	I. Agriculture et élévage, en 1920
	Tabl. 1. Étendue des champs cultivés, des forêts etc., emploi des champs et des prairies,en hectares, en 1920
	Tabl. 2. Emploi des champs cultivés, en hectares, en 1920
	Tabl. 3. Semences et récoltes, en quintaux, en 1920
	Tabl. 4. La récolte, en quintaux, en 1920
	Tabl. 5. La valeur de la récolte, par départements, en milliers de couronnes, en 1920
	Tabl. 6. Nombre des exploitations agricoles, amendements des terres et tourbières exploitéesdans les communes et les villes ayant fait l'objet d'enquêtes locales en 1920
	Tabl. 7. Bétail dans les communes et les villes ayant fait l'objet d'enquêtes locales en 1920

	II. Résumé des enquêtes locales de la statistique agricole, 1913—1920
	Tabl. 8. Étendue des champs cultivés, des forêts, etc., en hectares, 1913—1920
	Tabl. 9. Nombre et superficie des exploitations agricoles suivant leurs étendues respectives,1913—1920
	Tabl. 10. Nombre et superficie des exploitations agricoles, suivant leurs étendues respectivesdans chaque canton, 1913—1920
	Tabl. 11. Amendements des terres, 1913—1920
	Tabl. 12. Nombre des exploitations agricoles, ayant toutes sortes de bétail, 1913—1920
	Tabl. 13. Mode de conservation du fumier de ferme dans les districts ayant fait l'objet desenquêtes locales 1918—1920





