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TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna senare 
delen av sin redogörelse för den genom kungl. kungörelsen den 25 april 
1919 förordnade allmänna arealinventeringen och husdjursräkningen den 
Areaiinventering. II. 1 



2 INLEDNING. 

1 juni 1919. Redogörelsen har föregåtts av en första del, vilken under 
maj 1920 överlämnats till Eders Kungl. Maj:t och i vilken framlades 
huvudresultaten av sagda arealinventering och husdjursräkning. Den här 
föreliggande, andra delen är avsedd att innehålla en redogörelse för de 
viktigare resultaten av en vid primärmaterialets bearbetning genomförd 
fördelning av åkerjorden och dess användningssätt samt antalet husdjur 
på grupper efter brukningsdelarnas storlek. I likhet med den tidigare 
utgivna delen ingår densamma i tredje bandet av Statistiska Meddelan
den, serien A. 

Redan i den förutnämnda, förra delen av redogörelsen för 1919 års 
arealinventering och husdjursräkning hade vid sidan av den administrativa 
indelningen genomförts en uppdelning av länen i med hänsyn till jord
brukets naturliga förutsättningar mera likartade områden. Orsaken till 
den företagna uppdelningen, vilken oförändrad bibehållits även i före
liggande redogörelse, är de inom ett flertal län i hög grad växlande 
naturförhållandena, varigenom i dylika fall genom ett sammanförande av 
siffrorna till en enda länssumma de för jordbruket inom länets olika delar 
karakteristiska dragen utplånas och medeltal erhållas, som endast bliva 
rena konstruktioner utan motsvarighet i verkligheten. Vid den i före
liggande berättelse företagna uppdelningen av brukningsdelarna efter deras 
storlek framträder ännu starkare nödvändigheten av en dylik naturlig 
uppdelning. Inom ett län med olikartade naturförhållanden är i regel 
även jordfördelningen olika, så att t. ex. de större brukningsdelarna före
trädesvis äro belägna på länets slättbygd, medan i skogs- eller bergs
bygden brukningsdelarna i allmänhet äro mindre. Då på samma gång 
jordbrukets karaktär inom de båda områdena i regel är olika, skulle en 
redogörelse för jordbrukets beskaffenhet vid det större och mindre jord
bruket bliva fullständigt vilseledande, om densamma uteslutande byggde 
på de sammanlagda siffrorna för länet i dess helhet. Endast om en dylik 
redogörelse bygges på ett så långt möjligt homogent material och be
gränsas till områden med någorlunda likartade naturliga förutsättningar 
för jordbruket, kan densamma på ett tillförlitligt sätt återspegla de för 
det större, medelstora och mindre jordbruket karakteristiska dragen. 

En detaljerad plan för den verkställda uppdelningen av länen med 
hänsyn till jordbrukets naturliga förutsättningar är meddelad i bilaga 3 
till förra delen av redogörelsen. Vid uppdelningens genomförande har 
hänsyn i främsta rummet tagits till de lösa jordlagrens beskaffenhet och 
sammansättning samt till de klimatiska förhållandena. 

Vid uppdelningens genomförande hava åtskilliga svårigheter mött, som 
det icke alltid varit möjligt att fullständigt övervinna. Övergången från 
ett naturligt område till ett annat sker i många fall endast så småningom, 
och gränsen mellan de båda områdena kan i dylika fall endast med svå
righet uppdragas. Då gränserna för de naturliga områdena ofta icke 
sammanfalla med de administrativa områdenas gränser, skulle ett konse-
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kvent genomförande av uppdelningen på naturliga områden i många fall 
fordrat en uppdelning även av socknarna, men då detta skulle hava med
fört ett väsentligt ökat arbete och därjämte även av andra skäl är för
enat med vissa olägenheter, har sockenindelningen överallt bibehållits med 
undantag endast för Blekinge län, där en uppdelning i åtskilliga fall 
ansetts nödvändig, emedan ett flertal av länets socknar sträcka sig från 
slättbygden och långt upp i skogsbygden. 

Brukningsdelarnas antal och åkerareal, fördelade på storleks
grupper. 

Vid den fördelning av brukningsdelarna efter storleken, som genom
förts vid bearbetningen av det vid 1919 års arealinventering och hus
djursräkning insamlade materialet, har som indelningsgrund använts stor
leken av brukningsdelarnas åkerareal. Visserligen är icke endast åkern, 
utan därjämte den naturliga ängen och i någon mån även skogs- och 
hagmarken av direkt betydelse för jordbruket, varför vid brukningsdelar
nas fördelning efter storlek hänsyn rätteligen bör tagas även till sist
nämnda ägoslags omfattning, men då materialet icke innehåller några 
uppgifter härom, har vid uppdelningen ingen hänsyn härtill kunnat tagas. 

Brukningsdelarna hava uppdelats på nio storleksgrupper, omfattande 
brukningsdelar med resp. 0.26 — 1, 1—2, 2—5, 5—10, 10—20, 20—30, 
30—50, 50—100 och över 100 hektar åker. Den officiella jordbruks
statistiken tillämpar vid bearbetningen av det vid de jordbruksstatistiska, 
lokalundersökningarna hopbragta materialet samma gruppindelning men 
upptager därjämte en grupp av lägenheter med högst 0.2 5 hektar åker. 
Då vid 1919 års arealinventering och husdjursräkning skyldighet att 
lämna uppgift beträffande jordens användning endast tillkom envar bru
kare av odlad jord till större areal än 0.2 6 hektar, saknas i detta fall 
uppgift om antalet och åkerarealen för de lägenheter, som tillhöra sist
nämnda storleksgrupp, med undantag endast för sådana lägenheter, vilkas 
åkerareal visserligen understiger 0.2 5 hektar men dock tillsammans med 
trädgårdsarealen uppgår till minst 0.2 6 hektar odlad jord, i vilket fall 
uppgiftsskyldighet förelegat. 

Huvudresultaten av den utförda fördelningen av brukningsdelarnas 
antal och åkerareal på storleksgrupper meddelas i tab. 1 i summor för 
samtliga län och för de naturliga områden, i vilka vissa län uppdelats. 
Det har av utrymmeshänsyn icke ansetts nödvändigt att publicera ifråga
varande uppgifter mera detaljerade, enär i den tryckta redogörelsen för 
1917 års arealinventering uppgifter meddelas sockenvis om antalet bruk-? 
ningsdelar med detaljerad fördelning på storleksgrupper. För mindre 
geografiska områden än de i tab. 1 upptagna, hänvisas därför till sist
nämnda redogörelse, ävensom till i statistiska centralbyråns arkiv förvarade 
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handskrivna tabeller för varje socken över 1919 års arealinventering och 
husdjursräkning, vilka innehålla uppgifter jämväl om brukningsdelarnas 
antal och areal inom de särskilda storleksgrupperna. 

Efterföljande tablå innehåller en översikt för hela riket över bruk
ningsdelarnas antal och åkerareal med fördelning på storleksgrupper samt 
till jämförelse därmed motsvarande uppgifter beträffande brukningsdelar
nas antal år 1917 enligt den då verkställda arealinventeringen1): 

Till den lägsta storleksgruppen, som omfattar brukningsdelar med 
0.2 6 — 1 hektar åker, hava här såväl som i tab. 1 räknats jämväl sådana 
i det föregående berörda lägenheter, vilkas åkerareal visserligen icke över
stiger 0.2 5 hektar, men beträffande vilka uppgiftsskyldighet till areal
inventeringen dock förelegat. Antalet dylika lägenheter utgör 1174, 
deras sammanlagda areal av åker 99 hektar och den till dem hörande 
trädgårdsarealen 864 hektar. 

Till belysning av jordfördelningens ställning inom olika delar av landet 
lämnas i tab. A för samma geografiska områden som i tab. 1 en över
sikt över det relativa antalet brukningsdelar inom olika storleksgrupper 
och åkerjordens procentiska fördelning på samma storleksgrupper samt 
brukningsdelarnas medelareal av åker. Vid en på grundval av de i 
nämnda tabell anförda siffrorna anställd jämförelse mellan olika lands
delar får emellertid icke förbises, att, såsom redan framhållits, åkerarea
len enbär icke är ett fullt adekvat mått på brukningsdelarnas storlek, 
utan att därjämte i synnerhet den naturliga ängen stundom kan spela 
en ganska viktig roll för jordbrukets produktion, en omständighet som 
i detta sammanhang är av betydelse särskilt vid en jämförelse mellan 
olika landsdelar, emedan ängens omfattning och. betydelse för jordbruket 
är i hög grad växlande inom olika delar av landet. Det är framför allt 

') Minskningen i antalet brukningsdelar sedan år 1917 torde endast vara skenbar, bero
ende dels därpå, att 1919 års siffror möjligen äro i någon mån ofullständiga, men till största 
delen därpå, att uppgifterna för 1917 äro för höga; vid inventeringen sistnämnda år töide 
uppgifter hava lämnats för många lägenheter, vilkas verkliga areal av odlad jord understeg 
0.S6 har, varjämte densamma icke omfattade stora delar av norra Sverige, för vilka uppgif
terna därför delvis voro mindre tillförlitliga. 
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Tab. A. Antalet brukningsdelar och åkerarealen inom olika storleks
grupper, i procent, samt brukningsdelarnas medelareal ar åker. 
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i de trakter, där brukningsdelarnas åkerareal i genomsnitt är lägst, som 
den naturliga ängen har sin största omfattning, varigenom i verkligheten 
jordstyckningen i dessa trakter icke torde vara så långt framskriden, som 
en jämförelse med utgångspunkt enbart från åkerarealen synes giva vid 
handen. Även åkerjorden har stundom ett ganska växlande värde inom 
olika delar av landet, varigenom såsom brukningsdelar med en viss åker
areal kunna räknas jordbruk med helt olika ekonomisk omfattning. Trots 
de nu anförda reservationerna torde de i tab. A meddelade relativa talen 
giva en i huvudsak riktig bild av jordfördelningen inom olika delar av 
landet. Uppgifterna om åkerarealens fördelning på storleksgrupper äro 
av så mycket större intresse, som några direkta uppgifter härom förut 
aldrig förefunnits för landet i dess helhet. 

Jordens fördelning på större och mindre brukningsdelar är i främsta 
rummet beroende av naturförhållandena och därvid i synnerhet av land-
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skåpets topografiska karaktär. Det är i god överensstämmelse härmed 
som siffrorna i tab. A för slättbygderna återspegla en helt annan jord
fördelning än trakter med övervägande skogs- och bergsbygdskaraktär. 

Vad först beträffar Skåne, äro de egentliga slättbygderna såväl i Malmö
hus som Kristianstads län utpräglade bonde- och herrgårdsbygder. Över 
hälften av hela åkerarealen tillhör de medelstora gårdarna med 10—50 
hektar åker samt en fjärdedel eller mera de större gårdarna, varemot 
de mindre brukningsdelarna omfatta endast omkring 16 X av åkerarea
len och alltså spela en ganska underordnad roll för jordbrukets produktion 
i kvantitativt avseende. I de skånska sandjordsdistrikten, eller den s. k. 
mellanbygden, är jordfördelningen i huvudsak densamma, ehuru de mindre 
brukningsdelarnas antal där är åtskilligt större. 

Så snart man övergår till de mera skogiga och kuperade, inre delarna 
av Skåne bliva däremot brukningsdelarna i allmänhet betydligt mindre. 
Redan i den del av Malmöhus län, som räknats till skogsbygden, bliva 
herrgårdarna allt fåtaligare och småbruken i stället så mycket talrikare, 
och i Kristianstads läns skogsbygd har jordfördelningen samma karaktär 
som på hela det sydsvenska höglandet. Hela detta vidsträckta område, 
som förutom den skånska skogsbygden omfattar hela Jönköpings och 
Kronobergs län samt angränsande delar av Östergötlands, Kalmar, Ble
kinge, Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län, utmärker sig för en synner
ligen långt framskriden jordstyckning. De större gårdarna upptaga en
dast en ringa del av hela åkervidden, och även de medelstora gårdarna, 
med 10—50 hektar åker, spela där en underordnad roll i jämförelse med 
mindre brukningsdelar, av vilka de med en åkerareal av 2—10 hektar 
inom flera områden omfatta över hälften av hela åkervidden. Till följd 
härav är även brukningsdelarnas medelareal av åker mycket låg. För 
skogsbygden i Kristianstads län uppgår den till endast 6.6 hektar, medan 
den för övriga delar av länet är ungefär dubbelt så stor. För de till 
höglandet hörande delarna av Blekinge och Älvsborgs lan samt för Krono
bergs län är medelarealen endast 5—6 hektar och för Jönköpings län 
7.1; inom sistnämnda län är dock jorden mycket mera sönderstyckad i 
de två västligaste häradena, Mo och Västbo, varest brukningsdelarnas 
medelareal utgör endast 4.1 hektar, än i övriga delar av länet, med mot
svarande medeltal uppgående till 8 hektar. 

Av de slättbygder, som omgiva det sydsvenska höglandet, är den 
halländska slätten en utpräglad bondebygd. Även på slättbygden i 
Norra och Södra Möre härad i Kalmar län upptaga de medelstora går
darna över hälften av hela åkerarealen, men därjämte förekomma talrika 
större gårdar, och brukningsdelarnas medelareal uppgår för detta område 
till icke mindre än 17.9 hektar. I stark motsats häremot står slättbyg
den i Blekinge län med en medelareal av endast 7.3 hektar; de medel
stora gårdarna upptaga visserligen även dar över hälften av åkerarealen, 
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men vid sidan härav förekommer ett mycket stort antal små bruknings
delar. 

Vårt lands mest utpräglade bondebygder torde vara Oland och Göta
land. På den förstnämnda ön tillhöra icke mindre än 72.6 % av hela 
åkerarealen de medelstora brukningsdelarna och för Gottland är motsva
rande procenttal 64.5, varemot större gårdar på båda öarna äro mycket 
fåtaliga. 

I hela Göteborgs och Bohus län har den ytterst kuperade terrängen 
föranlett en stark splittring av jorden på ett stort antal små bruknings
delar, vilkas medelareal av åker i genomsnitt för länet icke uppgår till 
mera än 5.9 hektar. På slättbygderna omkring Vänern i Älvsborgs, 
Skaraborgs och Värmlands län förhärska de medelstora gårdarna. Vid 
sidan av dessa upptaga i Skaraborgs och Värmlands län herrgårdarna 
och i Älvsborgs län småbruken en icke obetydlig del av ägovidden. Häri
genom har medelarealen för slättbygden i sistnämnda län, 9.6 hektar, 
blivit åtskilligt lägre än motsvarande medeltal, resp. 13.3 och 12.7 hektar, 
för slättbygderna i Skaraborgs och Värmlands län. 

Östergötlands län samt Södermanlands, Stockholms, Uppsala och Väst
manlands län äro kända som vårt lands förnämsta storbruksbygder. Detta 
förhållande blir ännu mera framträdande, om hänsyn tages endast till 
de egentliga slättbygderna inom nu nämnda län. På Östgötaslätten till
höra 45 % av hela åkerarealen större gårdar med över 50 hektar åker 
och ungefär lika mycket de medelstora gårdarna med 10—50 hektar 
åker, varemot de mindre brukningsdelarnas omfattning är mycket ringa. 
Ungefär liknande är jordfördelningen i hela Mälardalen. De största 
gårdarna, med över 100 hektar åker, äro mest omfattande i Söderman
lands län, där de upptaga över en fjärdedel av åkerarealen. Bruknings
delarnas medelareal växlar för nu nämnda län och länsdelar mellan 14. i 
hektar för Stockholms län och 19.2 hektar för Östgötaslätten, vilket sist
nämnda tal är det högsta för något av de i tab. A upptagna områdena. 

1 de mellansvenska skogs- och bergsbygderna äro däremot bruknings
delarna genomgående avsevärt mindre. De större gårdarna träda där 
starkt tillbaka och även de medelstora gårdarnas betydelse är åtskilligt 
mindre än på de angränsande slättbygderna. Det är i stället de mindre 
brukningsdelarna med högst 10 hektar åker, som hava den största om
fattningen. Dit höra exempelvis i Värmlands läns skogsbygd icke mindre 
än 61.7 % av hela åkerarealen och i Kopparbergs läns mellanbygd, 
under vilken benämning sammanförts bergslagen och trakten omkring 
Siljan, ända till 81.6 # , d. v. s. över fyra femtedelar av all åkerjord. 
En stor del av de brukningsdelar, som tillhöra storleksgruppen med 2-—10 
hektar åker, torde dock i dessa trakter såväl som på det sydsvenska 
höglandet och i hela Norrland icke kunna räknas till de egentliga små
bruken utan måste anses såsom fullgoda bondgårdar. 

I Norrland är brukningsdelarnas åkerareal genomgående mycket liten. 
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Gårdar med över 50 hektar åker förekomma endast sällan, och bruk
ningsdelar med 10—50 hektar få allt mindre betydelse, ju längre man 
kommer mot norr och inåt landet. Ännu i Gävleborgs läns kustland är 
medelarealen 6.4 hektar åker och inom de tre nordligare kustlänen väx
lar motsvarande medeltal mellan 5.7 och 4.0 hektar. I de inre delarna 
av Norrland hava brukningsdelarna betydligt mindre åkerareal, med undan
tag för det jämtländska silurområdet, där den bördigare jordmånen för
anlett livligare uppodling, varigenom den genomsnittliga åkerarealen dri
vits upp till 6.1 hektar. Allra minst är åkerarealen i den nordligaste 
delen av Kopparbergs län samt i Västerbottens och Norrbottens läns 
lappmarker, eller i genomsnitt föga mera än 2 hektar. Motsatserna 
mellan de olika delarna av Norrland utjämnas emellertid till stor del 
därigenom, att just i de trakter, där åkerarealen är mycket liten, där 
spelar i stället den naturliga ängen en mycket stor roll. I de inre de
larna av Västerbottens och Norrbottens län finnas på varje hektar åker 
över 10 hektar naturlig äng, medan exempelvis inom det jämtländska 
silurområdet mot en hektar åker svarar endast en halv hektar äng. Det 
enda område, där en liten åkerareal icke uppväges av mera omfattande 
ängsarealer är den nordligaste delen av Kopparbergs län, och tages hän
syn till arealen av såväl åker som äng, torde sistnämnda trakt vara den 
del av landet, där jordstyckningen är längst framskriden. 

Åkerjordens användning vid brukningsdelar av olika storlek. 

I första delen av statistiska centralbyråns redogörelse för 1919 års 
arealinventering och husdjursräkning framlades såväl för varje socken 
som i sammandrag för län och naturliga områden detaljerade uppgifter 
angående storleken av den för varje växtslag använda arealen. Till 
komplettering härav och för belysning av frågan om åkerjordens använd
ning vid brukningsdelar av olika storlek meddelas i föreliggande redo
görelse dels i tab. 2 för varje län och naturligt område uppgifter om 
arealen för de särskilda växtslagen med vissa på grund av utrymmesskäl 
vidtagna, mindre sammanslagningar och med brukningsdelarna fördelade 
på nio storleksgrupper, dels ock i tab. 3 i sammandrag för hela riket 
motsvarande uppgifter enligt uppgiftsformulärets utförliga specificering 
samt lika många grupper av brukningsdelar och för de lägenheter 
med högst 0.25 hektar åker, vilka berörts av arealinventeringen. De i 
nämnda tabeller meddelade absoluta talen hava därjämte omräknats till 
relativa tal i de båda texttabellerna B och C, av vilka tab. B innehåller 
en översikt för hela riket i lika detaljerad form som tab. 3, och tab. C 
angiver de viktigare växtgruppernas procentiska andelar av hela åker
arealen inom varje län och naturligt område samt med brukningsdelarna 
fördelade på fem storleksgrupper. 
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Den i redogörelsens första del anställda jämförelsen mellan åkerjordens 
användning under år 1919 och de närmast föregående åren ådagalade, 
att de starka rubbningar i jordbrukets produktion, som inträffat särskilt 
under åren 1917 och 1918, ännu under år 1919 till en del kvarstodo, 
och att därför uppgifterna om åkerjordens användning under sistnämnda 
år icke kunna anses återspegla normala förhållanden i förevarande av
seende. Denna omständighet är av stor betydelse vid bedömande av 
uppgifterna i tab. B och C, emedan det icke är säkert eller ens troligt, 
att de inträffade rubbningarna verkat likformigt inom alla storleksgrupper. 
Tvärtom hava utförda undersökningar för mindre områden på slättbyg
derna i Malmöhus och Östergötlands län otvetydigt ådagalagt, att åt
minstone i dessa trakter rubbningarna starkast drabbat de större gårdarna, 
medan de i åtskilliga fall lämnat de mindre brukningsdelarna oberörda, 
vilket otvivelaktigt står i samband därmed, att de större gårdarnas pro
duktion till övervägande del är inriktad på försäljning, varemot växt
odlingen vid de mindre brukningsdelarna förnämligast har till uppgift 
att frambringa säd och rotfrukter för brukarens eget behov samt att 
alstra foder åt de egna kreaturen. 

Tab. B. Åkerjordens användning inom olika storleks-
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Beträffande de särskilda växtslagens relativa omfattning vid bruknings
delar av olika storlek torde som kommentar till tabellerna B och. C 
följande förtjäna att framhållas. 

H ö s t v e t e t upptager, i genomsnitt 2.9 % av rikets hela åkerareal. 
Redan i fråga om detta växtslag möter ett exempel på, huru växlande 
åkerjordens användning kan vara vid större och mindre brukningsdelar. 
Vid de senare upptager höstvetearealen mindre än en procent av åkern, 
först vid brukningsdelar med 5—10 hektar uppgår motsvarande tal till 
1.4 procent, vid de medelstora gårdarna inom de tre följande storleks
grupperna till resp. 2.4, 3.7 och 4.4 % samt vid de större gårdarna 
med 50—100 och över 100 hektar åker till 4.5 och B.3 % , alltså en 
oavbruten stegring från de minsta till de största brukningsdelarna. Denna 
motsats skulle säkerligen hava blivit ännu mera framträdande, om icke 
veteodlingens starka tillbakagång under åren 1917 —1919 otvivelaktigt 
mest drabbat de större gårdarna. 

De förändringar, som på grund av de nämnda rubbningarna inträffat 
i de olika storleksgruppernas inbördes ställning i avseende å höstvete
odlingens omfattning torde förtjäna att något närmare belysas genom en 

grupper av brukningsdelar, i procent. 
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jämförelse med förhållandena vid tiden närmast före rubbningarnas in
trädande. En dylik jämförelse för hela riket är icke möjlig att utföra, 
emedan fullständiga uppgifter om jordens användning vid brukningsdelar 
av olika storlek icke funnits förrän vid 1919 års arealinventering, men 
enär det vid de sedan 1913 pågående jordbruksstatistiska lokalundersöknin
garna insamlade materialet vid bearbetningen fördelas på samma storleks
grupper som i föreliggande berättelse, förefinnes möjlighet att genom 
jämförelser för mindre områden utröna de förskjutningar, som kunna 
hava inträffat i berörda avseende. Som områden för en dylik jämr 
förelse hava i det följande utvalts Oxie härad i Malmöhus län, lokal-
undersökt år 1916, som tillhör de mest veteproducerande trakterna av 
hela landet, Skånings härad i Skaraborgs län, lokalundersökt år 1915 
och med en efter västsvenska förhållanden ganska omfattande veteodling, 
samt Selebo härad i norra delen av Södermanlands län, lokalundersökt 
år 1915, där likaledes veteodlingen tack vare en bördig jordmån nått 
en stor omfattning. För vart och ett av nu nämnda tre härad angives 
i efterföljande tablå den för höstvete använda arealen i procent av hela 
åkerarealen dels under lokalundersökningsåret, dels under år 1919: 

Ovanstående jämförelse ådagalägger otvetydigt, att veteodlingens till
bakagång varit starkast vid de största gårdarna. Synnerligen starkt 
framträdande är detta i Oxie härad, där höstveteodlingen vid gårdar med 
över 100 hektar åker från att år 1916 hava upptagit 18.4 % av åker
arealen år 1919 minskats till endast 9.6 %, eller till föga mer än 
hälften. Medan dessa gårdar förstnämnda år stodo långt framför alla 
andra i fråga om veteodlingens omfattning, överträffas de härigenom år 
1919 betydligt av alla medelstora gårdar, och veteodlingens maximum 
ligger sistnämnda år vid brukningsdelarna med 20—30 hektar åker. I 
Skånings härad är förskjutningen alldeles densamma; de största gårdarnas 
tillbakagång är där relativt taget till och med ännu större, varigenom 
deras veteodling år 1919 överträffas även av brukningsdelarna med 5—10 
hektar. Även i Selebo härad har en liknande förskjutning ägt rum 
mellan de mindre och större brukningsdelarna; de största hava förlorat 
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sin överlägsenhet och vid de små brukningsdelarna med högst 10 hektar 
har höstvetearealen i stället ökat. 

Av det enstämmiga resultatet av den här anställda jämförelsen för 
tre mindre områden i ' skilda delar av landet synes med hög grad av 
säkerhet den slutsatsen kunna dragas, att de större brukningsdelarnas 
överlägsenhet i fråga om veteodlingens omfattning under tiden närmast 
före år 1917 varit betydligt större än under år 1919. 

Arealen för vårve te synes enligt tabell B i genomsnitt för hela riket 
vara något större vid de små brukningsdelarna än vid de medelstora 
och större, ett förhållande som även återkommer, om man i detalj be
traktar siffrorna för de delar av det sydsvenska höglandet, där odlingen 
av detta sädesslag förekommer i någon nämnvärd utsträckning. 

Procenttalen i tab. B för hös t r ågens relativa omfattning utvisa 
inga större olikheter för de olika grupperna av brukningsdelar, ehuru 
dock de mellersta grupperna visa något högre procenttal än de lägre 
och högre. Även i fråga om detta sädesslag torde emellertid de tre 
sista åren hava medfört en förskjutning i storleksgruppernas inbördes 
ställning, ehuru i motsatt riktning mot den nyss för höstvete påpekade, 
i det att höstrågen i allmänhet torde hava varit det sädesslag, som er
satt höstvetet. Det är därför sannolikt, att odlingen av höstråg vid de 
större gårdarna haft åtskilligt mindre omfattning under tiden före år 
1917 än siffrorna i tab. B för år 1919 giva vid handen. I de delar 
av sydöstra Sverige, där odlingen av höstråg nått sin största omfattning, 
hava även år 1919 de mindre och medelstora brukningsdelarna betydligt 
större rågarealer än de största gårdarna, som i stället odla mera vete. 

Odlingen aV Vårråg synes, att döma av de relativa talen i tab. B, 
vara betydligt mera utsträckt vid de minsta än vid de medelstora och 
små brukningsdelarna; inom de lägsta storleksgrupperna upptager detta 
sädesslag 1.3 % av åkerarealen, men inom den högsta däremot endast 
0.1 %. Motsatsen är dock delvis endast skenbar, emedan bruknings
delarna på det sydsvenska höglandet, dit den övervägande delen av vår
rågsodlingen är koncentrerad, äro mycket små och därför komina att i 
rikssammandraget oproportionerligt höja procenttalen för de lägre stor
leksgrupperna. Även i nu nämnda trakter odla dock de mindre bruk
ningsdelarna åtskilligt mera vårråg än de medelstora och större. 

Den ur ett flertal synpunkter mycket viktiga frågan om b rödsäds -
odlingens omfattning vid brukningsdelar av olika storlek belyses, vad 
beträffar den egentliga brödsäden, eller vete och råg, av den kolumn i 
tab. B, som anger summan av procenttalen för höstvete, vårvete, höst
råg och vårråg i genomsnitt för hela riket. De åberopade procenttalen 
visa en regelbunden om också icke så synnerligen stark stegring från 
9.9 % vid de minsta brukningsdelarna med högst 1 hektar åker till 
14.6 och 15.0 % vid brukningsdelar med 20—30 och 30—50 hektar 
och sjunker därefter till resp. 14.3 och 14.2 % vid de båda högsta 
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storleksgrupperna. I de olika storleksgruppernas inbördes ställning i 
detta avseende förefinnas emellertid inom olika delar av landet stora 
växlingar, vilka tydligt framgå av de i tab. C meddelade uppgifterna 
för de särskilda länen och naturliga områdena angående vete- och råg
arealens relativa omfattning. 

Brödsädsodlingen drives överhuvudtaget i sin största omfattning på 
slättbygderna vid sydöstra kusten av Götaland, i angränsande delar av 
det sydsvenska höglandet samt på Öland och Gottland, varest höstsäden 
bättre än vårsäden förmår motstå det torra klimatet under våren och 
försommaren, och i dessa trakter är det nästan utan undantag de minsta 
brukningsdelarna, med högst 2 hektar åker, som uppvisa de högsta 
procenttalen. Som exempel kan anföras slättbygden i Blekinge län, där 
brödsädsarealen inom den lägsta storleksgruppen uppgår till icke mindre 
än 29.9 % av hela åkerarealen, och inom de fyra följande grupperna 
till resp. 26.4, 24.2, 23.7 och 22.4 %. Inom Kronobergs län är mot
satsen ännu större mellan 21.5 % för den lägsta och 11.7 % för den 
högsta storleksgruppen. Även i de västra delarna av Götaland, där be
tydligt mindre brödsäd odlas än i östra Götaland, visa de mindre bruk
ningsdelarna genomgående de högsta procenttalen, varemot desamma på 
slättbygden i Malmöhus län äro något underlägsna de medelstora och 
större brukningsdelarna. I långt högre grad framträder de mindre bruk
ningsdelarnas underlägsenhet i detta avseende i hela Svealand. För det 
mindre jordbruket, som i allmänhet torde sakna en genomförd cirkula
tion, spelar i dessa trakter brödsädsodlingen en mycket underordnad 
roll; vid den lägsta storleksgruppen (med högst 2 hektar åker) upptager 
den för brödsäd använda arealen icke i något fall 10 % och stannar 
ofta betydligt därunder, men därefter tilltager brödsädsarealen ganska 
hastigt och når i allmänhet sitt maximum vid de medelstora gårdarna 
med 10—50 hektar åker för att vid de större åter något avtaga i be
tydelse. I mellersta Sverige upptager höstsäden vid en ordnad cirkula
tion så gott som alltid ett skifte, och den härför använda arealen utgör 
därför med de vanliga 7- eller 8-åriga växtföljderna 12—14 % av 
åkerarealen, med mycket små växlingar vid brukningsdelar av olika stor
lek. I Kopparbergs län äro förhållandena på slättbygden kring nedre 
Dalälven likartade med dem i Mälardalens slättbygder, men inom övriga 
delar av länet träder vete- och rågodlingen alltmera tillbaka, vilket i 
ännu högre grad är fallet i hela Norrland. Detta står i samband där
med, att i norra Sverige icke de nu nämnda sädesslagen utan kornet är 
den viktigaste brödsäden. Allra minst omfattande är odlingen av vete 
och råg vid de små brukningsdelarna, men däremot något mera utbredd 
vid de fåtaliga medelstora och större gårdarna. Endast i undantagsfall 
upptager emellertid arealen för vete och råg 5 % av hela åkerarealen.. 

De i tab. B meddelade uppgifterna om den för korn använda 
arealens andel av åkerarealen giva icke en fullt riktig bild av korn-
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odlingens relativa omfattning vid större och mindre brukningsdelar. 
Siffrorna äro högst för de lägsta storleksgrupperna, med maximum, 
8.2 X, vid brukningsdelar med högst 1 hektar åker, och minimum, 
3.6 %",vid gårdar med-50—100 hektar. Dessa tal hava fått sin prägel 
av förhållandena i Norrland, där kornodlingen är mycket omfattande, 
i synnerhet vid de i denna landsdel helt dominerande små bruknings
delarna. I södra Sveriges förnämsta kornproducerande trakter är där
emot förhållandet helt olika, vilket tydligt framgår av efterföljande 
tablå, som för slättbygden i Malmöhus län samt Öland och Gottland 
angiver kornarealens omfattning i procent av hela åkerarealen: 

K o r n a r e a l i p rocen t av he la åkerarea len 

På slättbygden i Malmöhus län och på Gottland är det, såsom härav 
framgår, de större gårdarna, som driva den mest omfattande kornodlingen, 
och på Öland de medelstora gårdarna. Det korn, som produceras i 
dessa trakter, är det tvåradiga, varav en stor del försäljes till brygge
rierna för framställning av malt. 

Havreodlingen har i genomsnitt för hela riket den största omfatt
ningen vid småbruken och de mindre bondgårdarna och den minsta vid 
de större gårdarna. Detta förhållande upprepar sig i mera utpräglad 
form i de inre och västra delarna av sydsvenska höglandet samt hela-
västra Sverige, där havreodlingen nått sin största omfattning. 

Blandsäden , som huvudsakligen användes som kreatursföda, synesr 

av uppgifterna i tab. B att döma, i genomsnitt för hela riket odlas i 
betydligt större omfattning vid de stora än vid de små bruknings
delarna, vilket dock icke motsvaras av de verkliga förhållandena i de 
delar av landet, där blandsädsodlingen nått sin huvudsakliga omfattning, 
eller i Mälardalen och på Östgötaslätten samt på de skånska slätt- och 
mellanbygderna. Där är det i stället de små och medelstora bruknings
delarna, som driva den mest omfattande blandsädsodlingen. 

Av baljväxterna odlas m a t ä r t e r i någon mera betydande omfattning; 
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endast i Mälardalen och på Östgötaslätten, varest i allmänhet de medel
stora brukningsdelarna något överträffa både de små och de största. 

I hela landet och vid så gott som varje brukningsdel, även den 
allra minsta, odlas så mycket p o t a t i s , att skörden räcker till jord
brukarens eget behov. Icke i fråga om något annat växtslag är varje 
särskild brukningsdel i så stor utsträckning självförsörjande. Det är 
därför naturligt, att den del av åkerjorden, som användes för odling 
av potatis, skall vara störst vid de små och minst vid de stora bruknings
delarna, ett förhållande som upprepas i alla de delar av landet, där 
potatis icke i någon större utsträckning odlas för annat ändamål än till 
människoföda. I genomsnitt för hela riket upptager potatisarealen vid 
de minsta brukningsdelarna med högst 1 hektar åker 18.2 % eller nära 
en femtedel av hela åkerarealen, varefter motsvarande procenttal inom 
de följande storleksgrupperna hastigt sjunker för att nå sitt minimum, 
2.6 X, vid de båda högsta storleksgrupperna. I de delar av landet 
åter, där potatis därjämte i stor omfattning odlas för brännvinsbränning, 
stärkelseberedning och svingödning, eller huvudsakligen Blekinge län 
och de skånska sandjordsdistrikten, är förhållandet ett helt annat. Från
sett de lägsta storleksgrupperna, som även där uppvisa de högsta pro
centtalen, drives i dessa trakter potatisodlingen i ungefär samma ut
sträckning både vid medelstora och större gårdar. 

Till belysning av potatisodlingens omfattning vid brukningsdelar av 
olika storlek lämnas i efterföljande tablå en sammanställning av potatis
arealens relativa storlek dels på Östgötaslätten, där potatis odlas huvud
sakligen till människoföda, dels i Kristianstads läns mellanbygd, där en 
mycket omfattande potatisproduktion drives för industriella ändamål: 

Po ta t i s a r ea l i procent av hela åkerarealen 

Sockerbetsodlingen är så gott som uteslutande koncentrerad till södra 
Sveriges slättbygder och de i tab. B i sammandrag för hela riket an
givna procenttalen kunna därför icke giva en riktig bild av denna 
odlings betydelse för det större och mindre jordbruket inom de egent
liga produktionsområdena. Även inom dessa trakter har emellertid bet-
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odlingen under de sista åren varit underkastad betydliga förändringar. 
Efter en stark utveckling, som år 1916 bragte sockerbetsarealen i hela 
landet upp till omkring 37 400 hektar, inträdde ett bakslag, som för 
de båda följande åren sänkte arealen till resp. 3 1 4 0 0 och 30 400 hektar. 
Ar 1919 utvidgades åter betodlingen, så att arealen nådde till 36 600 
hektar. Även om densamma således det sistnämnda året i det närmaste 
återtagit sin gamla omfattning, hava dock sedan år 1916 betydande 
förskjutningar inträffat i de olika storleksgruppernas inbördes ställning. 
Efterföljande tablå är avsedd att giva en föreställning om sockerbets-
arealens relativa storlek inom tre härad på den skånska slättbygden 
dels vid tiden före de nämnda förändringarnas inträde, dels år 1 9 1 9 : 

S o c k e r b e t s a r e a l i p r o c e n t av h e l a å k e r a r e a l e n 

Såsom av ovanstående framgår, hade i Oxie härad de två lägsta stor
leksgrupperna år 1916 den mest omfattande sockerbetsodlingen (resp. 
19.9 och 14.3 %)\ vid övriga brukningsdelar var densamma ungefär 
lika stor (12.5 —13.6 %) med undantag endast för de största gårdarna, 
för vilka motsvarande procenttal stannade vid 10.6. Inom Bara härad 
år 1916 och Rönnebergs härad år 1914 var förhållandet något olika, i 
det att den största sockerbetsodlingen drevs dels vid de minsta och dels 
vid de största gårdarna. Sedan denna tid har betarealen inom alla 
tre häradena betydligt inskränkts vid de största gårdarna och i Oxie 
och Bara härad även vid de minsta, varemot de medelstora gårdarna 
överallt utökat sin areal. 

F o d e r r o t f r u k t e r , som endast odlas för eget behov, upptaga ungefär 
lika stor areal vid brukningsdelar av alla storlekar med undantag för 
de minsta. 

I södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under som
maren genom odling av s ä d t i l l g r ö n f o d e r . Även i de delar av inre 
Svealand och Norrland, där man icke med säkerhet kan påräkna, att 
vårsäden och särskilt havren kommer att nå mognad, skördas den ej 
sällan som grönfoder. Någon utpräglad skillnad mellan brukningsdelar 
av olika storlek kan icke förmärkas i detta avseende. 

Arealinventering, n . 2 



18 ÅKERJORDENS ANVÄNDNING VID BRUKNINGSDELAR AV OLIKA STORLEK. 

V a l l a r n a s omfattning är, med undantag för den allra lägsta stor
leksgruppen, i medeltal för hela riket störst vid de små brukningsdelarna, 
vilkas vallareal uppgår till omkring 39 % av hela åkerarealen, medan 
den vid de medelstora och större gårdarna upptager en tredjedel av 
åkern. Även bakom dessa medeltal dölja sig emellertid ganska växlande 
förhållanden inom olika delar av landet. Storleksgruppernas inbördes 
ställning i detta avseende kan följas i tab. C, där för varje län och 
naturligt område angives arealen för foderväxter i procent av åkerarealen. 
Visserligen ingår däri även säd till grönfoder, men denna spelar vid 
sidan av slätter- och betesarealerna en underordnad roll. Inom stora 
delar av landet tilltager foderväxtodlingen med brukningsdelarnas stigande 
areal. Detta är fallet exempelvis på hela det sydsvenska höglandet, Öland 
och Gottland, på de flesta av västra och mellersta Sveriges slättbygder 
samt i nästan hela Norrland. I sistnämnda landsdel är ökningen stundom 
mycket stark, såsom i Västerbottens läns fjällbygd, där de minsta bruk
ningsdelarna hava endast 52.3 % av åkern använd för foderväxter, den 
följande storleksgruppen (med 2 —10 hektar åker) 66.4 % och bruk
ningsdelar med 10—50 hektar åker 78.3 %. Detta torde bero därpå, 
att de minsta brukningsdelarna vid sidan av den obetydliga åkerarealen 
hava stora naturliga ängar, från vilka de hämta en stor del av sitt 
foderbehov, varigenom i stället en större del av den egentliga åkern 
kan användas för sädesodling. 

T r ä d a n upptager i genomsnitt för hela riket en allt större del av 
åkern, ju större brukningsdelarna äro, med undantag endast för de största 
gårdarna, som visa någon tillbakagång. Detta förhållande upprepar sig 
med stor regelbundenhet inom de flesta delar av landet, såsom av de 
detaljerade uppgifterna i tab. C närmare framgår. Endast på Öland och 
Gottland råder ett motsatt förhållande. Höstsäden odlas där i den största 
utsträckningen vid de minsta brukningsdelarna, och i överensstämmelse 
härmed är även deras trädesareal störst. 

Antal husdjur vid brukningsdelar av olika storlek. 

Vid sidan av uppgifterna om åkerjordens användning meddelas i tab. 
2 uppgifter för varje län och naturligt område jämväl om husdjurens 
antal, med materialet fördelat på nio storleksgrupper efter bruknings
delarnas åkerareal. I tab. 4 meddelas därjämte i mera detaljerad form 
motsvarande uppgifter med specifikation av husdjuren efter ålder och kön 
samt med materialet fördelat på tio storleksgrupper, av vilka den lägsta 
innefattar husdjur vid lägenheter med högst 0.2 5 hektar åker eller helt 
utanför jordbruket. De i nämnda tabeller meddelade absoluta talen hava 
därjämte omräknats till relativa tal i texttabellerna D och E, av vilka 
tab. D innehåller en översikt för hela riket i lika detaljerad form som 

(Forts, å sid. 24.) 
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Tab. C. Åkerjordens användning inom olika storleksgrupper av 
brukningsdelar, i procent. 
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tab. 4 och tab. E angiver husdjurens relativa antal inom varje län och 
naturligt område samt med brukningsdelarna fördelade på fem storleks
grupper. Inom båda de sistnämnda tabellerna äro dock icke medtagna 
husdjuren inom den lägsta storleksgruppen, tillhörande brukningsdelar 
eller lägenheter med högst 0.2 5 hektar åker, emedan vid dessa intet sam
band råder mellan kreaturens antal och den obetydliga åkerarealen. Sär
skilt vad hästarna beträffar, användas de vid dylika smålägenheter över
vägande för andra ändamål än för det egna jordbrukets skötsel. 

Vid angivande av husdjurens relativa antal gjordes i förra delen av 
föreliggande berättelse jämförelse med den sammanlagda arealen av åker 
och naturlig äng. I efterföljande tabeller D och E har däremot husdju
rens antal sammanställts med arealen av endast åker, emedan materialet 
icke innehåller några uppgifter om arealen av naturlig äng inom olika 
storleksgrupper av brukningsdelar. Detta är otvivelaktigt en olägenhet, 
som särskilt framträder i de trakter, där den naturliga ängen är av stor 
betydelse för jordbruket, och som därför medfört, att uppgifterna i tab. 
E för de norrländska länen och områdena äro av mindre intresse. 

På samma sätt som beträffande åkerjordens användning torde jämväl 
före diskussionen av husdjurens antal vid brukningsdelar av olika storlek 
den anmärkningen böra förutskickas, att de förändringar i kreatursbe
ståndet, som inträffat under de senare åren, i många fall icke torde hava 
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likformigt träffat brukningsdelar av alla storlekar, varför de från 1919 
års husdjursräkning hämtade uppgifterna icke utan vidare kunna tagas 
som mått på det större, medelstora och mindre jordbrukets inbördes 
ställning med avseende på kreatursskötselns omfattning under normala 
förhållanden. 

Antalet h ä s t a r på 100 hektar åker vid brukningsdelar med 0.2 6 — 1 
hektar utgör 19.2, av vilka dock flertalet torde hava sin huvudsakliga 
användning utom jordbruket. Vid brukningsdelar med 1—2 hektar åker 
uppgår samma relativa tal till endast 13 .3 , varemot detsamma vid de 
två följande storleksgrupperna, som omfatta brukningsdelar med 2 — 5 
och 5 —10 hektar, stiger till resp. 21.1 och 21.4 på 100 hektar. Sist
nämnda tal är det högsta för någon storleksgrupp. Vid de medelstora 
gårdarna inom de tre följande storleksgrupperna är hästarnas antal resp. 
20.0, 18.4 och 17.1 på 100 hektar, gårdar med 5 0 — 1 0 0 hektar åker 
hava i genomsnitt 14.8 hästar på 100 hektar och de största gårdarna 
(med över 100 hektar) 13.5. 

Alltifrån brukningsdelar med 10 hektar åker framträder således en tyd
lig tendens till nedgång i hästarnas antal med stigande åkerareal, vilken 
tendens regelbundet upprepas i de flesta delar av landet, ehuru, såsom 
tab. E utvisar, motsatserna mellan större och mindre brukningsdelar 
kunna vara olika starkt framträdande. P å Öland, i Blekinge läns skogs
bygd, i Skaraborgs län samt på Värmlands och Orobro läns slättbygder 
hava dock de medelstora gårdarna relativt flera hästar än de mindre 
brukningsdelarna med 2 — 1 0 hektar åker. 

Även hästarnas fördelning på ålder och kön är helt olika vid bruk
ningsdelar av olika storlek, såsom närmare framgår av efterföljande 
tablå: 

Såsom ovanstående siffror utvisa, är antalet gamla hästar över 16 år 
relativt taget ungefär dubbelt så stort vid småbruken som vid herrgår
darna. Antalet unghästar och föl är i jämförelse med de fullvuxna häs
tarna störst vid de medelstora brukningsdelarna, varefter följa de större 
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Tab. D. Antal husdjur på 100 hektar åker 

x) Som dragare hava räknats hästar över 3 år och oxar, av vilka senare två ansetts mot-

gårdarna samt småbruk ock smålägenheter, vid vilka sistnämnda de unga 
hästarnas antal är mycket obetydligt. Det relativa antalet unghästar och 
föl, som är ett mått på den omfattning, i vilken uppfödningen av hästar 
bedrives, överensstämmer väl med den sista kolumnen i ovanstående tablå, 
som angiver antalet ston på 100 han djur bland de fullvuxna hästarna. 
Detta antal är dubbelt så stort vid brukningsdelar med 10—30 hektar 
åker som vid herrgårdar med över 100 hektar och vid brukningsdelar 
med 1—2 hektar. 

Inom de trakter av landet, där uppfödningen av hästar nått sin största 
omfattning, utgör antalet unghästar och föl på 100 fullvuxna hästar följande: 
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inom olika storleksgrupper av brukningsdelar. 

svara en häst. 

N ö t k r e a t u r e n s antal är i jämförelse med åkerarealen störst vid de 
minsta brukningsdelarna (med 0 .26—1 hektar åker) och. minst vid de 
större gårdarna (med över 50 hektar). De förstnämnda hava, såsom tab. 
D utvisar, i genomsnitt för hela riket 186.7 nötkreatur på 100 hektar, 
varefter motsvarande tal oavbrutet sjunker till och med den näst högsta 
gruppen, där detsamma utgör 44 .8 , för att vid de största gårdarna åter 
stiga obetydligt till 45 .8 . De mindre brukningsdelarnas överlägsenhet 
i detta avseende framträder mest i norra och mellersta Sverige samt 
på det sydsvenska höglandet, varemot på södra Sveriges slättbygder skill
naden mellan små och stora brukningsdelar är ganska liten. Så utgör 
på slättbygden i Malmöhus län antalet nötkreatur på 100 hektar åker 
inom den lägsta gruppen av brukningsdelar (med 0.2 6—2 hektar) 60.8 , 
inom närmaste grupp (med 2—10 hektar) 53.2, vid de medelstora går
darna (med 10—50 hektar) 53.8 samt vid de större gårdarna (med 
5 0 — 1 0 0 och över 100 hektar) 50.2 och 53 .4 ; bortsett från de minsta 
brukningsdelarna är således nötkreaturens antal så gott som fullständigt 
detsamma vid småbruk, bondgårdar och herrgårdar. Då nötkreatursstam
men under de senaste åren gått mycket tillbaka på slättbygderna i södra 
Sverige och särskilt i Skåne, ligger det nära till hands att antaga, att 
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detta är anledningen till de mindre brukningsdelarnas jämförelsevis svaga 
ställning vid 1919 års husdjursräkning. 

Mellan å ena sidan de mindre brukningsdelarna och å den andra sidan 
de medelstora och större råder även i det avseendet en olikhet, att de i 
olika utsträckning inriktat sin nötkreatursskötsel på skilda grenar. De 
mindre brukningsdelarna lägga i regel huvudvikten på mjölkproduktionen, 
medan de medelstora och större gårdarna vid sidan därav i större om
fattning driva uppfödning av ungdjur. E t t uttryck härför lämnar efter
följande tablå, som i genomsnitt för hela riket för de olika storleks
grupperna angiver antalet ungnöt och kalvar på 100 kor: 

Antalet oxar är i hög grad växlande inom olika delar av landet. De 
användas numera i större utsträckning endast på det sydsvenska hög
landet, Öland, Gottland och Östgötaslätten samt i Närke och Söderman
land. Som exempel på oxarnas användning vid brukningsdelar av olika 
storlek meddelas här följande sammanställning för Östgötaslätten, Jönkö
pings län, Öland och slättbygden i Örebro län: 

A n t a l o x a r p å 1 0 0 h e k t a r å k e r 

Såsom härav framgår, hållas de flesta oxarna vid småbruken med 2 
— 1 0 hektar åker. Antalet tjurar är i förhållande till åkerarealen störst 
vid gårdar med 3 0 — 5 0 och 5 0 - 1 0 0 hektar åker samt minst inom de 
lägsta storleksgrupperna. Ännu starkare framträder denna olikhet i 
följande tablå: 
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A n t a l t j u r a r p å 1 0 0 k o r 

Antalet får , som i genomsnitt för hela riket uppgår till 41.3 på 100 
hektar åker, är, såsom tab. D utvisar, allra störst vid de minsta bruk
ningsdelarna och avtager därefter starkt med stigande åkerareal; inom 
den lägsta gruppen är nämnda antal icke mindre än 125 .3 , men inom 
den högsta endast 7 .1 . I verkligheten är dock icke motsatsen mellan 
större och mindre brukningsdelar så starkt framträdande i de delar av 
landet, där fåraveln nått den största omfattningen, eller på Gottland 
och sydsvenska höglandet samt i Dalarna och Norrland, vilket även 
tydligt framgår av nedanstående tablå: 

A n t a l f å r p å 1 0 0 h e k t a r å k e r 

I fråga om det relativa antalet g e t t e r är förhållandet detsamma som 
beträffande antalet får, eller att den starka olikhet, som i tab. D fram
träder mellan de små och stora brukningsdelarna, åtminstone till en del 
beror därpå, att getavel bedrives i någon avsevärd omfattning endast i 
Dalarna och Norrland med deras helt övervägande små brukningsdelar, 
vilket bidragit till att i tab. D oproportionerligt förskjuta talen till de 
lägre storleksgruppernas fördel. Även i norra Sverige hållas dock vid 
de mindre brukningsdelarna betydligt flera getter än vid de medelstora 
och större gårdarna. 

Svinaveln är överallt mest utvecklad vid de mindre brukningsdelarna 
och avtager regelbundet med stigande åkerareal, ett förhållande som i 
verkligheten framträder betydligt starkare än i tab. D, varest genom-
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snittstalen för hela riket starkt påverkats därav, att i Norrland med 
dess övervägande små brukningsdelar svinaveln är mycket litet utveck
lad. I hela södra och mellersta Sverige hållas, såsom av tab. E när
mare framgår, betydligt flera svin vid de små än vid de medelstora och 
större brukningsdelarna. Svinstammens fördelning på olika slag av djur 
framgår av efterföljande tablå, som för de särskilda storleksgrupperna 
anger antalet avelssvin, gödsvin och grisar under 4 månader i procent 
av samtliga svin: 

Ovanstående siffror visa, att avelsdjurens antal är störst vid de me
delstora gårdarna och minst vid de små brukningsdelarna, vilka sist
nämnda i stället i stor utsträckning inköpa smågrisar för att göda och 
sedermera sälja dem. 

Antalet f j ä d e r f ä n är föga beroende av åkerarealens storlek och av
tager relativt taget starkt från de lägre till de högre storleksgrupperna. 

För erhållande av ett sammanfattande mått på hela kreatursskötselns 
omfattning inom de olika storleksgrupperna hava de olika kreatursslagen 
reducerats efter sitt inbördes värde till n ö t k r e a t u r s e n h e t e r och sam
manräknats till en summa; enligt den härvid använda skalan har en 
nötkreatursenhet satts = 1 fullvuxet nötkreatur, 2 ungnöt, 2/3 vuxen 
häst, % unghäst, 4 svin, 10 får och lamm samt 12 getter. Antalet 
nötkreatursenheter är enligt tab. D störst vid den lägsta storleks
gruppen, där det uppgår till 221.2 enheter på 100 hektar åker och 
avtager därefter starkt från grupp till grupp, så att detsamma vid de 
största gårdarna uppgår till endast 58 .1 . Samma allmänna tendens kan 
i tab. E. spåras för alla län och naturliga områden, ehuru i något väx
lande grad. Bland de områden, där motsatsen mellan mindre och större 
brukningsdelar i detta avseende är jämförelsevis liten, märkes särskilt 
mellanbygden i Kristianstads län. 

Medan det övervägande flertalet av kreaturen tjäna som produktions
medel för frambringande av animaliska födoämnen, hava de vid jord
bruket underhållna d r a g a r n a till förnämsta uppgift att tjäna den vege-
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tabiliska produktionen. Antalet dragare i förhållande till åkerarealens 
omfattning framgår i genomsnitt för hela riket av sista kolumnen i tab. 
D, som utvisar, at t sagda antal är störst vid de små brukningsdelarna 
och minst vid de stora gårdarna med växlingar från 18.4 dragare på 
100 hektar vid brukningsdelar med 2 — 5 hektar åker till 10.4 vid 
herrgårdar med över 100 hektar. Tab. E utvisar förhållandena i detta 
avseende inom varje län och naturligt område. 

Stockholm den 24 augusti 1920. 

Underdånigst 

LUDVIG W I D E L L . 

ERNST HÖIJER. 
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Tab. E. Antal husdjur på 100 hektar åker inom olika storleks-
grupper av brukningsdelar. 
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Tab. 1. Antalet brukningsdelar och den samfällda 
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åkerarealen inom olika storleksgrupper, år 1919. 
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Tab. 2. Åkerjordens användning samt antalet 
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husdjur inom olika storleksgrupper år 1919. 
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