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Inledning. 

Undersökningens tillkomst och ändamål. I skrivelse till Kungl. Maj:t den 
21 juni 1929 hemställde den genom beslut den 18 juli 1928 tillsatta Jord
bruksutredningen om bemyndigande för statistiska centralbyrån, att, efter 
samråd med Jordbruksutredningen, infordra vissa uppgifter från mejerier och 
mejeriidkare i valda delar av landet samt att verkställa en statistisk bear
betning av de sålunda införskaffade uppgifterna. Sedan statistiska central
byrån, lantbruksstyrelsen och statskontoret i ärendet avgivit utlåtande, anbe
fallde Kungl. Maj:t genom beslut den 6 september 1929 statistiska central
byrån att verkställa den begärda utredningen. 

Den sålunda anbefallda undersökningen var avsedd att ingå såsom ett led 
i det inom Jordbruksutredningen pågående utredningsarbetet angående jordbru
kets ekonomiska läge samt angående de åtgärder, som för höjandet av jordbru
kets ekonomiska bärkraft vore påkallade. Syftet med undersökningen var i 
främsta rummet att skaffa material för ett klarläggande av sådana frågor be
rörande mejerihanteringen, varom upplysning icke kunde vinnas genom den 
årliga mejeristatistiken, bl. a. en del kommersiella spörsmål i samband med 
mjölkens och mejeriprodukternas försäljning, säsongvariationer i mjölktillför
seln och mejeriprodukternas tillverkning samt frågor rörande mejeriernas eko
nomiska resurser och kreditbehov. 

Undersökningens planläggning och omfattning. För införskaffandet av de 
för undersökningen erforderliga uppgifterna upprättades särskilda frågefor
mulär att tillställas vederbörande uppgiftslämnare. Dessa formulär voro emel
lertid icke avsedda att ensamt utgöra underlag för undersökningen. Denna 
förutsattes i stor utsträckning komma att bygga även på de uppgifter, som 

mejerierna årligen avlämna till centralbyrån. E t t flertal av de å frågefor
mulären önskade upplysningarna voro sålunda för sitt utnyttjande beroende 
av, att den årliga statistikens siffermaterial samtidigt tillgodogjordes. Un
dersökningen ansågs icke böra grunda sig på något tvång från mejeriernas 
sida att lämna de begärda uppgifterna, då anledning var att förvänta, att 
med hänsyn till det för jordbruket viktiga syftet mejerierna utan stadgande 
av uppgiftsplikt skulle komma att lämna sitt stöd och sin lojala medverkan 
till att en överblick av de åsyftade förhållandena kunde vinnas. 
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Den senaste tidsperiod, för vilken vid tidpunkten för utredningens igång
sättande mejeriernas räkenskaper förelågo avslutade och som sålunda kunde 
göras till föremål för bearbetning, var år 1928, och flertalet av formulärens 
frågor avse förhållandena under detta år eller närmast motsvarande räken
skapsår. I enstaka fall ha för att få en bredare grundval för framställningen 
uppgifter jämväl för år 1927 inhämtats. Såsom redan omnämnts, begränsa
des utredningen vidare till att omfatta endast mejerier och mejeriidkare inom 
valda delar av landet. 

De utsända formulären, som till antalet voro tre, varjämte tillkom en för 
vissa specialfrågor upprättad blankettbilaga, äro återgivna å sid. 5—15. For
mulär I avsåg uppgifter från mejerier i allmänhet, formulär I I uppgifter 
från mjölkgrosshandlare samt formulär I I I uppgifter från sådana mejerier, som 
huvudsakligen använda sin råvara för tillverkning av ost (ostmejerier). Den 
särskilda bilagan var avsedd för vissa större mejerier och mejerisammanslut
ningar och hade till syfte att införskaffa uppgifter rörande växlingarna i 
mjölk- och gräddtillförseln samt mejeriprodukternas tillverkning och försälj
ning under olika månader. Vad beträffar frågeformulärens detaljinnehåll, hän
visas till frågepunkterna själva, men därutöver må rörande huvudpunkterna 
anföras följande. 

En central plats inom utredningen intaga de frågor, som äro sammanförda 
under rubriken »Uppsamlingens organisation». Syftet med dessa var i huvud
sak a t t vinna närmare kännedom om den form och de betingelser, under vilka 
mjölkens intransport till mejerierna äger rum. Frågorna riktades, ehuru en
ligt sakens natur på enstaka punkter i modifierad form, till samtliga i under
sökningen ingående uppgiftslämnare. 

Samma var förhållandet med det avsnitt av frågor, som röra mjölkens och 
mejeriprodukternas försäljning och distribution. Främsta underlaget här bil
da de under punkt 23 å formulär I, punkterna 17—19 å formulär I I samt 
punkt 11 å formulär I I I begärda uppgifterna. Ändamålet med dessa var, att 
för de olika varuslagen (oskummad mjölk, grädde, smör och ost) få klarlagt 
omfattningen av den försäljning, som äger rum inom olika försäljningsgrenar. 
Till försäljningen av mjölk och grädde anknyta sig även frågorna under punk
terna 14—21 och 24 å formulär I . Med dessa avsågs att få sådana spörsmål, 
som beröra varuslagens distribution, närmare belysta. 

Under punkterna 25—28 å formulär I och punkt 16 å formulär I I I inford
rades uppgifter rörande försäljningspriserna inom de försäljningsgrenar, be
träffande vilka upplysning skulle lämnas angående försäljningskvantiteterna, 
och i samband därmed också om leverans- och betalningsvillkor. 

Gemensamma för formulär I och I I I äro vidare de frågor, som gälla an
delsmejeriernas kapital- och kreditförhållanden. Då för belysandet av dessa 
spörsmål tillgång till styrelse- och revisionsberättelserna var av värde, upp
manades vederbörande uppgiftslämnare att medsända även ett exemplar av 
dessa. 
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Formulär I. 

Uppgifter om mejerihanteringen 
socken 

frun mejeri i köping 
stad 

av län, beläget km frän 
(väderstreck) 

järnvägsstation, ångbåtsbrygga. 

Uppgifterna skola, där ej annat här nedan begäres, avse förhållandena år 1928 eller 
närmast motsvarande räkenskapsår. 
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INLEDNING. FORMULÄR I. 7 



8 INLEDNING. FORMULÄR I. 

den 19 

Obs.! Andelsmejerier torde medsända ett exemplar av mejeriföreningens nu gällande 
stadgar samt ar styrelse- och revisionsberättelse för år 1928. — Svar, som ej få 
plats på formuläret, torde ifyllas å särskild bilaga, varvid frågans nummer angives. 
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Bilaga till formulär I. 

mejeri. 

Tillförsel, tillverkning och försäljning per kalendermånad. 
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Formulär II. 
(För mjölkgrosshandlare) 

Uppgifter till mejeristatistiken för år 1928. 

stad 
från i köping 

mtmicipalsamhälle 
av I4h. 
Ägare: 
Firman grundlagd år 
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den 19 

2 — 302704 
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Formulär III. 
Ostmejerier. 

Uppgifter om mejerihanteringen 
socken 

från mejeri i köping 
stad 

av län, beläget km från 
t, riUlerstreck) 

järnvägsstation, äng båtsbrygga. 

Uppgifterna skola, där ej annat här nedan begäres, avse förhållandena år 1928 eller 
närmast motsvarande räkenskapsår. 
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B. Tillförsel, tillverkning och försäljning per kalendermånad. 
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INLEDNING. FORMULÄR III. 15 

den 19 

Obs.! Andelsmejerier torde medsända ett exemplar ar mejeriföreningens nu gällande 
stadgar samt av styrelse- och revisionsberättelse för år 1928. — Svar, som ej få 
plats på formuläret, torde ifyllas å särskild bilaga, varvid frågans nummer angives. 
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Bland frågor i övrigt, som riktats endast till ett mindre antal mejerier, 
märkas de, som tillkommit i syfte att skaffa kännedom om säsongvariatio
nerna i tillförseln, tillverkningen och försäljningen av mjölk och mejeripro
dukter. Upplysning härom begärdes dels från några större mejerier (särskild 
bilaga till formulär I ) , dels från vissa ostmejerier (avd. B å formulär I I I ) . 
För att få erfarenheterna rörande dessa växlingar grundade på en större 
tidsperiod än ett år utsträcktes frågorna härom att avse icke allenast år 1928 
utan även år 1927. 

Uppgiftslämnarna bereddes vidare tillfälle att å formulären meddela sina 
önskemål beträffande handeln med mjölk och mejeriprodukter m. m. 

Utsändningen av de tre formulären hade följande omfattning: 
Formulär I utan bilaga tillställdes med undantag för ostmejerier alla me

jerier i de produktionsområden, som leverera mjölk till städerna Malmö, Lund, 
Landskrona och Hälsingborg (vissa härader i Malmöhus län), vidare mejerier
na tillhörande leveransområdet för Göteborg (norra Halland, Göteborgs och 
Bohus län samt södra Ålvsborgs län) samt för Stockholm (Stockholms stad 
samt Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands och Västmanlands 
län) och därjämte mejerierna i Kopparbergs och Västernorrlands län. 

Formulär I med bilaga översändes till Mjölkcentralen i Stockholm, Upp
sala mejeri, Karlskronatraktens mejeriförening, Malmöortens mejeriförening, 
Arla mejeri och Aktiebolaget Mjölkförsäljningen Direkt i Göteborg, Örebro-
ortens mejeriförening, Gävleortens mejeriförening, Medelpad—Norra Hälsing
lands mejeriförening samt Norrbottens läns producentförening. 

Formulär II tillställdes mjölkgrosshandlarna i städerna tillhörande ovan
nämnda produktionsområden. 

Formulär III tillsändes ostmejerierna i förut omnämnda produktionsområ
den samt dessutom valda ostmejerier (huvudsakligen andels- och uppköpsme
jerier) i Skaraborgs, Jämtlands och Västerbottens län. 

Formulären, för vilkas ifyllande var utsatt en tidsfrist av omkring en må
nad, återkommo till centralbyrån under loppet av januari—april månader. Sär
skilt beträffande formulär I I och I I I kvarstår, såsom här nedan framgår, en 
icke obetydlig skillnad mellan antalet utsända och inkomna formulär. 

Uppgifternas uteblivande har till en del berott på sådana orsaker, som att 
mejeriet skiftat ägare eller föreståndare eller att vederbörande av andra skäl 
icke sett sig i stånd att lämna de begärda upplysningarna. Mejeriföreningar
na ha dock i allmänhet inkommit med uppgifter. 

Materialets beskaffenhet. Materialet har i centralbyrån underkastats en ingå
ende granskning, varvid visat sig, att uppgifterna i stor utsträckning voro 
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behäftade med fel och ofullständigheter, ibland sannolikt beroende på att 
mejerierna icke haft en så fullständig bokföring, a t t de utan svårighet kun
nat meddela de begärda uppgifterna. För bristernas närmare beskaffen
het lämnas redogörelse i samband med behandlingen av de olika specialfrå
gorna. 

Till följd av materialets mindre tillfredsställande skick måste en omfat
tande skriftväxling med uppgiftslämnama föras. Närmare 300 anmärknings
skrivelser ha avlåtits, vartill komma även muntliga förfrågningar. Åtskil
liga fel och ofullständigheter ha härigenom avlägsnats, men på enstaka punk
ter kvarstå alltjämt sådana. Dessa kvarstående brister ha dock endast be
träffande ett mindre antal mejerier varit av den beskaffenhet, att uppgifter
na helt måst läggas åt sidan, men har medfört, att vid den statistiska behand
lingen av formulärets olika frågor uppgiftslämnarnas antal växlar från fall 
till fall. 

Grunder för bearbetningen och materialets representativitet. Vid den statistiska 
bearbetningen av det föreliggande materialet har centralbyrån i huvud
sak tillämpat de fördelningsgrunder, som användas inom den årliga me
jeristatistiken. Till följd av materialets begränsade omfattning ha dessa 
likväl måst inskränkas till de i det följande omnämnda, och någon kombina
tion av fördelningsgrunderna, hur önskvärd en sådan i många fall än varit, 
har icke kunnat göras. 

För att icke helt behöva eftersätta de lokala synpunkterna ha, då någon 
länsfördelning icke kunnat ifrågakomma, mejerierna, där så utan olägenhet 
kunnat ske, sammanförts områdesvis i fyra grupper, vilka benämnts resp. 
östra, södra, västra och norra gruppen, ös t ra gruppen omfattar mejerierna 
tillhörande leveransområdet för Stockholm, södra gruppen mejerierna tillhöran
de leveransområdet för de förut omnämnda städerna i södra Sverige, västra 
gruppen mejerierna inom leveransområdet för Göteborg och inom Skaraborgs 
län samt norra gruppen mejerierna i Dalarne och Norrland. Där särskilda om
ständigheter gjort annan uppdelning mera lämplig, har sådan tillämpats. 

Efter belägenheten å landsbygden eller i städerna ha mejerierna uppdelats 
i landsbygds- och stadsmejerier. Med hänsyn till verksamhetsformen har 
skillnad gjorts mellan andelsmejerier och »övriga» mejerier. Gruppen »övriga» 
innesluter i sig sådana mejerier, som i den årliga mejeristatistiken benämnas 
gårds-, gårdsuppköps- och uppköpsmejerier. De sistnämnda utgöra inom 
nämnda grupp det långt övervägande antalet. 

Med hänsyn till driftsriktningen ha mejerierna uppdelats i smör-, ost- och 
distributionsmejerier samt »blandade» mejerier. Såsom smör- och ostmejerier 
ha i överensstämmelse med den årliga statistikens terminologi räknats sådana, 
som använt minst 80 % av sin råvara till beredning av smör eller ost, och så
som distributionsmejerier sådana, som till direkt konsumtion försälja mjölk 
och grädde till en kvantitet motsvarande minst 80 % av den invägda råvaran. 
Beteckningen »blandade» innefattar sådana mejerier, som icke äro hänförliga 
till någon av de tre nämnda kategorierna. 
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Efter mängden under redogörelseåret invägd råvara ha mejerierna fördelats 
på fem olika storleksgrupper. Den längre gående uppdelning eller efter tio 
dylika grupper, som kommer till användning inom den årliga statistiken, har 
med hänsyn till materialets knapphändighet icke kunnat göras. Den här före
tagna indelningen ansluter sig emellertid i så måtto till denna, att var och 
en av de fem grupperna är till omfattningen lika med tvenne av den årliga 
statistikens. G-rupperna (I, I I , I I I IV och V) omfatta i ordning mejerier 
med en invägd råvara av högst 300 t, 300—1 000 t, 1 000—3 000 t, 3 000— 
5 000 t samt över 5 000 t. 
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£n del mejerier ha av olika skäl insänt uppgifter för år 1929 i stället för 
år 1928. Någon anledning att utesluta dessa uppgifter vid bearbetningen av 
frågorna rörande uppsamlingens organisation har icke förelegat, men däremot 
ha beträffande övriga frågor desamma icke ansetts böra medtagas. Undan-
tagits ha vidare, då de kunna sägas intaga en särställning, i vissa fall även de 
till Lantmännens mjölkförsäljningsförening anslutna mejerierna. Där de med
räknats, har anmärkning härom gjorts i texten. 

Av vad som anförts rörande materialets omfattning och beskaffenhet fram
går, att uppgiftslämnarnas antal ibland är ganska ringa, varav följer, att 
siffrorna till en del endast ha begränsad räckvidd. För att belysa dessas re
presentativitet hade varit önskvärt att i fråga om antalet mejerier och den 
invägda råvarans mängd få till stånd en jämförelse mellan de i undersökning
en ingående mejerigrupperna och motsvarande grupper för hela landet. Nå
gon dylik jämförelse har emellertid ej varit möjlig att genomföra, då, såsom 
förut anmärkts, vid behandlingen av de olika frågorna uppgiftslämnarnas 
antal är växlande. Framställningen i denna del har därför måst begränsas 
till att till ledning i detta avseende lämna en överblick över, huru bland samt
liga mejerier de olika huvudtyperna fördela sig. Tablån å föregående sida 
anger sålunda för landet i dess helhet mejeriernas fördelning länsvis efter drifts
riktning m. m. 

Mängden av den invägda råvaran och storleksförhållandet i detta avseende 
mellan de olika mejerigrupperna framgå av nedan angivna tal: 

Förutom till ovanstående båda tablåer hänvisas, i vad angår de i det föl
jande anförda siffrornas representativitet, till centralbyråns årliga berättelse 
rörande mejerihanteringen. 

En översikt över mejeriernas geografiska fördelning lämnar vidare den karta, 
som finnes anbragt i slutet av denna redogörelse. 



I. Mejerihanteringen. 

A. Mjölkuppsamlingens organisation. 
De spörsmål beträffande mejeriernas verksamhet, som sammanförts under 

ovanstående rubrik, beröra i främsta rummet formerna för mjölkens infors-
lande till mejeriet, kostnaderna för intransporten samt fördelningen av dessa 
kostnader å mejeriet och å leverantörerna men syssla även med tillförselom
rådenas storlek samt förekomsten av skumningsstationer och andra mjölkupp-
samlingsställen. Något utbrytande av de till Lantmännens mjölkförsäljnings-
förening anslutna mejerierna, såsom skett i andra fall, har vid behandlingen 
av dessa frågor icke företagits. I den mån de lämnat fullständiga uppgifter 
ha vid bearbetningen även medtagits sådana mejerier, som eljest måst undan
tagas på den grund, att de uppgifter, som lämnats, avsett år 1929. Till följd 
härav bygger den efterföljande framställningen på ett förhållandevis stort 
antal uppgiftslämnare, men även i fråga om det i dessa delar föreliggande 
materialet gäller, att beträffande enstaka punkter ofullständigheter äro för 
handen. 

1. Mejeriernas tillförselområden m. m. 

På grundval av de under punkt 1 å formulären influtna uppgifterna ha me
jerierna fördelats i tre grupper, nämligen sådana, vilkas tillförselområde ut
gjorts av 1) egna kommunen eller någon del av denna 2) egna kommunen jäm
te angränsande kommuner eller delar av dessa samt 3) större område. Till 
den andra gruppen ha förts de stadsmejerier, som hämtat sin mjölk från sta
dens närmaste omgivningar. Huru fördelningen utfallit, framgår av nedan
stående tablå. Denna anger även antalet till mejerierna hörande skumnings
stationer och mjölkuppsamlingsställen av annat slag. 

Tabellen anger, att mejerierna med största tillförselområdet på ett undan
tag när utgöras av stadsmejerier. Man lägger vidare märke till, att av ost
mejerierna flertalet ha mjölkuppsamlingen begränsad till den egna kommu
nen eller någon del av denna, medan omvända förhållandet råder beträffande 
mejerier av annan driftsriktning. Bland andelsmejerierna överväger det an
tal, som har tillförselområdet utsträckt över flera kommuner. Anmärkas må 
dock, att siffrornas jämförbarhet i viss grad förtages därav, att kommuner-
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Tillförselområdet har utgjorts av 

nas storlek är växlande, varigenom gränserna mellan grupperna bliva i någon 
mån godtyckliga. 

Antalet skumningsstationer och mjölkuppsamlingsställen, som tillhöra de i 
tablån redovisade 550 mejerierna, utgör tillsammans 86, av vilka hälften aro 
skumningsstationer och hälften mjölkuppsamlingsställen. Såsom framgår av 
tablån, återfinnas flertalet skumningsstationer och mjölkuppsamlingsställen 
bland mejerierna inom östra gruppen. Omkring tre fjärdedelar av uppsam
lingsställena inom denna grupp tillhöra Lantmännens mjölkförsäljningsför-
enings mejerier, vilka senare samtliga ingå bland östra gruppens mejerier. 

För att beträffande de olika länen och riket i dess helhet lämna en överblick 
angående mejeriernas utbredning har med utnyttjande av den årliga statisti
kens primäruppgifter en gruppering verkställts, som visar, huru landets kom
muner fördela sig efter antalet inom desamma befintliga mejerier m. m. De här
vid erhållna resultaten, som för landsbygden meddelas länsvis och för städerna 
i rikssiffror, äro återgivna i tabellen å följande sida. Läget torde dock, sedan 
det år uppgifterna avse, nämligen 1928, ha undergått någon förändring. 

Av de 2 414 landsbygdskommunerna voro 1 044 och av de 113 städerna 90 
ar 1928 försedda med mejerier, varvid mejeri tagits i den mening, som angives 
i den årliga statistiken. Sammanlagt 294 landskommuner och 33 städer hade 
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mer än ett mejeri vardeia. Inom flertalet av dessa voro mejerierna endast två 
till antalet, men, såsom tabellens slutsiffror visa, var i åtskilliga kommuner 
antalet större, i vissa fall uppgående till 6 eller flera. Framför allt inom 
Skaraborgs län men även inom en del andra'län, såsom Kalmar och Älvsborgs, 
äro kommunerna med mer än ett mejeri ganska talrika. 

Av tabellen framgår vidare, att de inom samma kommun belägna mejerierna 
i flertalet fall ha samma driftsriktning, och att andelsmejerierna äro ganska 
talrikt representerade bland desamma, över 90 % av de ifrågavarande meje
rierna tillhöra de båda lägsta storleksklasserna. 
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2. Intransporten av mjölk. 

Formen för intransporten. Den å formuläret använda frågeställningen beträf
fande mjölkens intransport medger en uppdelning av mejerierna i tre grupper, 
nämligen 1) sådana, vilkas leverantörer själva utan särskild transportersätt-
uing inforslat all mjölk, 2) sådana, där intransporten uteslutande skett genom 
mejeriets försorg samt 3) sådana, där intransporten till någon del av den in
vägda kvantiteten sker genom leverantörerna och till den återstående delen 
genom mejeriet. En efter dessa riktlinjer verkställd fördelning av de meje
rier, som besvarat frågorna angående mjölkens intransport, lämnar till resul
tat nedan angivna siffror. Beträffande dessa må anmärkas, att de mjölkkvan
titeter för mejerierna tillhörande tredje gruppen, som belöpa på resp. leveran
törerna och mejeriet, ingå bland de under rubrikerna »genom leverantörernas 
försorg» och »genom mejeriets försorg» redovisade kvantiteterna. 

Den vanligaste formen är, såsom synes, att producenterna själva inforsla 
mjölken till mejeriet, över 60 % av den hos ovanstående mejerier invägda års-
kvantiteten ha sålunda genom leverantörerna transporterats till mejeriet. Sär
skilt framträdande äro de i detta avseende höga procentsiffrorna för distribu-
tionsmejerierna och stadsmejeriema, varvid emellertid bör observeras, att 
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många av stadsmejerierna just äro distributionsmejerier. En särställning in
taga de till södra gruppen hörande mejerierna, för vilka den genom producen
terna inlevererade mjölken utgör endast 12-6 %. 

Körturer och körväg. Angående körturernas dagliga antal och längd, varom 
uppgifter inhämtats såväl rörande leverantörernas egna som de av mejeriet be
talda körturema, har bearbetningen av utrymmesskäl begränsats till ett an
givande av vissa genomsnittstal, utvisande ställningen i detta hänseende för 
de olika slagen av mejerier. Såsom körturens längd har räknats den tillryg-
galagda körvägen i endera riktningen. Talen äro sammanförda i efterföljande 
tablå. 

Det är, såsom synes, betydande vägsträckor, körturema representera, sär
skilt för mejerierna tillhörande de högre storleksklassema. För samtliga ovan
stående mejerier utgjorde de leverantörerna åvilande körturernas dagliga an
tal i medeltal 20 och den vägsträcka, dessa 20 körturer tillsammans omfattade, 
var 91'8 km. Längsta uppgivna körvägen uppgår till 111 km. 

Bortauktionering eller överlåtelse m. m. Av de c:a 550 mejerier, som äro upp-
giftslämnare beträffande frågorna angående uppsamlingens organisation, ha 137 
uppgivit, att mjölkhämtningen bortauktionerats eller överlåtits. Det övervä-
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gande antalet av dessa eller ett åttiotal utgöres av icke-andelsmejerier. Den 
ifrågavarande formen för mjölkhämtningen har förekommit vida oftare bland 
de större mejerierna än bland de mindre. Likaledes är den vanligare bland 
de till södra och västra grupperna hörande mejerierna än bland dem, som höra 
till östra och norra gruppen. 

Någon uppdelning i varandra, uteslutande grupper av de mejerier, tillsam
mans ett nittiotal, som lämnat uppgift angående de villkor, på vilka mjölk
hämtningen bortauktionerats eller överlåtits, låter sig på grundval av de in
flutna svaren icke göra. Omkring hälften ha såsom svar å frågan angående vill
koren angivit ett visst pris per liter (kg) , medan de återstående på några få 
undantag när, vilka uppgiva ett pris per liter och km, meddela, att hämtningen 
överlåtits mot ett visst belopp per dag, månad eller år, vilket belopp väl får 
antagas, ehuru så icke särskilt angivits, till sin storlek ha bestämts med hän
syn bl. a. till körvägens längd och mängden av den inlevererade mjölken. För 
flertalet av de mejerier, som angivit ett visst pris per liter, har detta utgjort 
3/2 ä 1 öre. 

Mjölkhämtning med bil synes att döma av de inkomna svaren mera spar
samt förekomma. Endast för 81 mejerier, bland vilka de större mejerierna 
och stadsmejerierna äro proportionsvis talrikare förekommande, uppgivas bilar 
ha begagnats för mjölkens inforslande. Bilarnas antal uppgivas för ifråga
varande mejerier ha uppgått till 142. 

Kostnaderna för mjölkens inforslande och dessas reglering. Beträffande den mjölk, 
för vars inforslande mejeriet erlägger transportkostnaderna, ha uppgifter in
förskaffats rörande storleken av dessa kostnader under år 1928 samt angående 
det sätt, varpå vid mjölkens likviderande priset regleras med hänsyn till meje
riernas utlägg härutinnan. Vidkommande den del av materialet, som berör 
kostnaden för transporten av mjölk från mjölkuppsamlingsställe eller annat 
mejeri, om vilken kostnad särskild uppgift skulle lämnas, har någon bearbet
ning på grund av ofullständigheter i svaren icke kunnat verkställas. 

Såsom det i första hand naturliga, ha de vid bearbetningen erhållna total
kostnadsbeloppen satts i relation till de mjölkmängder, för vilkas inforslande 
kostnaderna i fråga utgått. Vid sidan härav har emellertid synts angeläget 
att få transportkostnaderna beräknade med hänsyn tagen också till de väg
längder, transporterna avsett, vilket även varit behövligt för de i nästkom
mande kapitel utförda beräkningarna angående mjölkens inköpspris. För detta 
ändamål ha de av mejerierna meddelade uppgifterna angående körvägens ge
nomsnittliga längd tagits i anspråk, ehuru med hänsyn till sättet för mjölkens 
avhämtande den ifrågavarande våglängden måhända icke alltid kan anses ut
göra ett exakt uttryck för den väg, mjölken transporterats. En ihopmultipli-
cering av talen angivande mjölkmängden i ton och vägsträckan i km har seder
mera givit den nya relationsfaktorn (tonkilometer). Beräkningarna angående 
transportkostnaden per tonkilometer ha likväl begränsats till ett angivande av 
den genomsnittliga kostnaden för samtliga mejerier tagna såsom enhet. 

För de resultat, som vid beräkningarna erhållits, redogöres i följande sam
manställning : 
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För de 202 mejerier, som äro uppgiftslämnare beträffande transportkostna
derna, ha dessa kostnader sammanlagt uppgått till i runt tal 1 V2 miljon kro
nor. Per 1 000 kg inforslad mjölk motsvarar detta belopp av 654 öre. Hela an
talet tonkilometer utgör för de ifrågavarande mejerierna 1667 810 och 
den på grundval härav uträknade genomsnittliga transportkostnaden per ton
kilometer 93·2 öre. 

De under punkt 10 å formulär I och punkt 8 å formulär I I I framställda 
frågorna angående transportkostnadernas fördelning ha sin egentliga betydel
se för andelsmejerierna. Med dessa frågor åsyftades, såsom framgår av deras 
formulering, att erhålla kännedom om, huruvida fördelningen sker så, att 
transportkostnaderna inräknas i mejeriets driftskostnader, med påföljd att 
grundpriset för mjölklikviden blir i motsvarande grad lägre, eller om särskilda 
avdrag härför göras å mjölkpriset till vederbörande leverantörer. 

Av det sextiotal andelsmejerier, som uttalat sig om transportkostnadernas 
fördelning, ha några få meddelat, att metoden med särskilt avdrag tillämpas, 
medan de återstående angiva, att det här ovan först omnämnda tillvägagångs
sättet följts vid reglerandet av dessa mellanhavanden mellan mejeriet och pro
ducenterna. 



B. Mjölkens inköpspris. 

Prisbestämmande faktorer. Rörande det pris, mejerierna kunnat betala produ
centerna för den av dem levererade mjölken, ha å de utsända formulären några 
särskilda uppgifter icke inhämtats, då upplysning härom meddelas å formulä
ren till den årliga mejeristatistiken. De å dessa angivna medelprisen ha emel
lertid växlande innebörd, allteftersom intransporten av mjölken till mejeriet 
varit en mejeriets eller leverantörernas angelägenhet. Där mejeriet betalt 
transportkostnaderna, anknyter sig priset till gården såsom leveransort och 
blir följaktligen ett nettopris. Ha däremot leverantörerna själva utan ersätt
ning inforslat mjölken till mejeriet, kommer priset att i sig innefatta också 
transportkostnaderna och blir sålunda »fritt mejeriet». Något hänsynstagande 
till dessa omständigheter har tidigare vid framläggandet av statistiken över 
inköpsprisen icke kunnat ske, men genom de å de utsända formulären inför
skaffade uppgifterna angående formerna för mjölkens inforslande, körvägens 
längd samt transportkostnaderna har en möjlighet öppnat3 att för de i utred
ningen ingående mejerierna uppdraga en gränslinje mellan de båda olika sla
gen av inköpspris och att för dessa bestämma, låt vara endast approximativt, 
de brutto- och nettopris, som under redogörelseåret varit gällande. 

Men även med korrigering gjord för de växlingar i inköpsprisen, som äro en 
följd av den skiljaktiga formen för mjölkens inforslande, skulle ett samman
ställande av inköpsprisen för olika mejerier lätt kunna leda till missvisande 
resultat. Det må sålunda erinras om, att vid sidan av den kontanta mjölk-
likviden, för vars storlek priset å det exporterade smöret i sista hand är avgö
rande, såsom betalningsmedel vid mjölkens likviderande även kunna räknas de 
vid mjölkförädlingen uppkomna biprodukter, såsom skummjölk, vassle och 
kärnmjölk, vilka gratis eller till lågt pris återlevereras till producenterna, var
jämte också vid redogörelseårets slut en efterlikvidering ibland förekommer. 
Såsom mest betydelsefullt i detta sammanhang torde återbärandet av skum
mjölken få anses vara. Då vid olika mejerier skiljaktiga skummjölkspris till-
lämpas och förhållandet mellan levererad helmjölk och återtagen skummjölk 
ävenledes växlar, bör tydligen vid en jämförelse mellan inköpsprisen för att få 
en rättvisande bild hänsyn även tagas till sistberörda omständigheter. Cen
tralbyrån har därför funnit angeläget att om möjligt söka få till stånd en juste
ring av de ursprungliga prisuppgifterna, förutom för olikformigheterna i pris
sättningen i samband med mjölkens intransport, även med hänsyn till det för
hållandet, att skummjölken tjänstgör såsom betalningsmedel. 

3—302704 
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Bland andra prisbestämmande faktorer må i detta sammanhang omnämnas 
mjölkens fetthalt och dess hygieniska beskaffenhet. Angående fetthaltsbe-
stämningar vid mejerierna och betalningen efter fetthalt lämnas redogörelse i 
den årliga berättelsen över mejerihanteringen, vartill hänvisas. 

Inköpsprisets justering för transportkostnader och återlevererad skummjölk. Ut
gångspunkten vid de beräkningar, som avsett att avlägsna den störande inver
kan, olikheterna i mjölkens inforslande utöva å inköpspriset, har varit de un
der uppsamlingens organisation influtna uppgifterna, i vilken utsträckning 
mejeriet eller leverantörerna ombesörja mjölkens inforslande. Där mejeriet 
helt eller till någon del bekostat intransporten, har för bestämmandet av brutto
inköpspriset ett tillägg gjorts till det å formuläret till den årliga statistiken 
uppgivna mjölkpriset, vilket tillägg kunnat beräknas på grundval av uppgif
terna angående tillförselkvantitet och transportkostnader. Man har nämligen 
utgått ifrån, att i dylikt fall det till den årliga statistiken uppgivna medelpri
set varit ett nettopris med undantag likväl för ett mindre antal mejerier, näm
ligen dels de som enligt svar under punkt 10 b, resp. 8 b, å formuläret tilläm
pat särskilda avdrag å mjölkpriset, dels några få andra mejerier, vilka efter 
särskild förfrågan meddelat, att priset varit ett bruttopris. På så sätt har ett 
bruttopris eller ett pris »fritt mejeriet» kunnat bestämmas också för de meje
rier, vilka själva hämtat mjölken hos producenterna. 

För att beträffande de mejerier, vilkas leverantörer helt eller delvis ombe
sörja intransporten av mjölken eller för vilka det uppgivna mjölkpriset varit 
ett bruttopris, bestämma nettoinköpspriset ha de av dessa mejerier meddelade 
uppgifterna angående inlevererad mjölkmängd och körvägens genomsnittliga 
längd tagits i anspråk, och antalet tonkilometer (se härom föregående kapitel) 
för de mjölkmängder, leverantörerna inforslat, uträknats. Med användande 
av det värde å transportkostnaden per tonkilometer (93-2 öre), som för meje
rierna sammantagna erhölls vid de häröver gjorda beräkningarna, har därefter 
en uppskattning kunnat göras ay kostnaderna för inforslandet av nyssnämnda 
mjölkmängder, och därmed har också nettoinköpspriset för mjölken låtit sig 
bestämma. 

Resultatet av dessa beräkningar, vilka sålunda innebära ett särskiljande av 
mjölkpriset utan och mjölkpriset med inräknande av transportkostnaderna, är 
framlagt i efterföljande tablå. 

För nedanstående 333 mejerier utgör det på angivet sätt beräknade mjölk
priset netto 133 och brutto 14-0 öre per kg. Kostnaden för mjölkens inforslan
de uppgår följaktligen till 0-7 öre per kg, vilket är samma belopp, som erhölls 
vid de i närmast föregående kapitel omnämnda beräkningarna av transport
kostnaderna. De olika slagen av mejerier förete däremot en del, i allmänhet 
dock tämligen obetydliga, skiljaktigheter i detta avseende, beroende på ätt i 
ovanstående beräkningar tillkomma såsom . uppgiftslämnare även mejerierna 
ined bruttoredovisning och att vid uppskattningen av dessas transportkostna
der hänsyn tagits icke allenast till kvantiteten inforslad mjölk utan också till 
den vägsträcka, körturerna omfattat. 
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Nästa led i undersökningen blir att söka bestämma de tillägg, motsvarande 
värdet av den återtagna skummjölken, som böra göras till ovanstående mjölk
pris, med hänsyn därvid tagen till växlingarna i skummjölkspris och förhållan
det mellan levererad helmjölk och återtagen skummjölk. Beräkningarna ha 
möjliggjorts därigenom, att formulären till den årliga statistiken lämna be
sked dels angående den skummjölk, som gratis återlevereras, dels beträffande 
såväl kvantitet som pris angående den skummjölkj som återbäres mot be
talning. 

Sitt största värde får det ifrågavarande tillägget tydligen i sådana fall, då 
återbäringskvantiteten i förhållande till den invägda mjölkmängden når sitt 
maximum och nämnda kvantitet i sin helhet återlevereras gratis, medan i sam
ma mån som skummjölkskvantiteten minskar och priset å densamma stiger, 
lillägget reduceras. Med utgångspunkt härifrån har med användande av ett 
för samtliga mejerier åsätt gemensamt pris å skummjölken beräknats det till-
lägg, som för vart och ett av mejerierna skulle ha ifrågakommit, därest leve
rantörerna erhållit all den av dem återtagna skummjölken gratis, varefter, för 
att få ett uttryck för det faktiska tillägg, som bör göras, detsamma minskats 
med hänsyn till det belopp, leverantörerna fått betala mejeriet för den åter
tagna skummjölken. Såsom lätt inses kommer i sådana fall, där det faktiskt 
erlagda skummjölkspriset överstiger det antagna genomsnittspriset å skum
mjölken, tillägget att förvandlas till ett avdrag. Det omnämnda priset, 3 öre 
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per kg, har beräknats efter samråd med Jordbruksutredningen och på grund
val av de under redogörelseåret (år 1928) gällande prisen å sådana fodermedel, 
som jämte skummjölk användas till utfodring av svin. 

Åskådliggjort medelst en formel ter sig gången av beräkningarna på följan
de sätt, varvid såsom exempel valts ett mejeri, vilket förutsattes ha återleve-
rerat en del av skummjölken gratis och en del mot betalning. 

Mjölkens inköpspris utgör m öre per kg 
Den invögda mjölkmängden » k kg 
Mjölkens inköpsvärde » .'. m • k öre 
Gratis återlevererad skummjölk » g kg 
Mot betalning » » » b kg 
Priset per kg för denna » s öre 
Tilläggets maximivärde » .". 3 • (g + b) öre 
För skummjölken erlagda beloppet » s • b öre 
Tilläggets faktiska värde utgör [3 {g + b) — s • b] öre, samt det för den 

återtagna skummjölken justerade mjölkpriset : 
m • k + [3 (g + b) — s • b] 

k öre 

per kg. 
I överensstämmelse härmed ha de i närmast föregående tablå anförda siff

rorna över mjölkens inköpsvärde och inköpspris, netto och brutto, omräknats. 
De nya siffror, som därvid framgått, äro återgivna i nedanstående samman
ställning. Denna anger följaktligen, med inräknande av återlevererad skum
mjölk såsom betalningsmedel, de mjölkpris, mejerierna kunna anses ha beta
lat sina leverantörer dels netto (vid gården), dels brutto (vid mejeriet). 
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De nya mjölkprisen bliva för samtliga mejerier tagna såsom enhet resp. 
13-7 och 14-4 öre, vilket vid jämförelse med de i föregående tablå angivna 
mjölkprisen innebär en förhöjning med 0'4 öre. Såsom en närmare granskning 
ger vid handen, växlar det tillägg (avdrag), varmed vid hänsyn tagen till 
Ekummjölken såsom betalningsmedel mjölkpriset ändras för de olika slagen av 
mejerier, inom gränserna + 1 öre (smörmejerierna) och — 01 öre (norra 
gruppens mejerier). De små skiljaktigheter, som beträffande transportkost
naderna (bruttopriset — nettopriset) göra sig märkbara vid en jämförelse 
mellan denna och närmast föregående tabell, ha sin orsak i avrundningar, före
tagna i samband med prisernas uträknande. 

Högsta mjölkpriset inom respektive grupper av mejerier visa i ordning de 
blandade mejerierna (netto) och distributionsmejerierna (brutto), andelsmeje
rierna, stadsmejerierna, de större mejerierna samt norra gruppens mejerier, 
medan de lägsta återfinnas för ostmejerierna, »övriga» mejerier, landsbygds
mejerierna, de mindre mejerierna samt västra gruppens mejerier. Beträffande 
ostmejerierna må dock anmärkas, att ovan angivna pris kunna anses något för 
låga med hänsyn till värdet av den vassle, mejeriet återbär till leverantörerna. 
Någon korrigering i detta avseende har likväl icke kunnat göras, då härför 
erforderliga uppgifter icke stått till buds. 

För att lämna en överblick över de växlingar i mjölkprisen, som för de en
skilda mejerierna dölja sig bakom här anförda medelpris, ha på sätt, tabellen 
å följande sida visar, mejerierna grupperats efter de bruttopris, som fram
gått ur de företagna omräkningarna. 

Den i åtskilliga hänseenden betydande spridning, som beträffande mjölk
prisen kommer till synes i tabellens siffror, förtager i stort sett ej det 
intryck, de förut anförda medeltalssiffrorna ingåvo i fråga om skiljaktighe-
terna i mjölkprisen för de olika slagen av mejerier. 

Mjölkpris för andelsmejeriernas medlemmar och icke medlemmar samt likvide-
ringstid. Till de andelsmejerier, som bland sina leverantörer räknade såväl 
medlemmar som icke medlemmar, riktades en förfrågan, huruvida mjölkpriset 
till bådadera var detsamma, eller i annat fall, vilken skillnad, som härutinnan 
gjordes. Till svar härå ha 47 mejerier meddelat, att priset är detsamma för 
såväl medlemmar som icke medlemmar, medan 20 uppgivit, att ett lägre pris 
tillämpats för icke medlemmar. Skillnaden mellan de båda prisen uppgives 
endast i ett fall ha överstigit 1 öre; i allmänhet har densamma uppgått till 
0-3, 0-5 eller 1 öre. 

Den andra frågan angående mjölkens likvidering rörde den tid, räknad efter 
leveransmånadens utgång, inom vilken likviden i allmänhet erlägges. Gruppe
ras mejerierna på grundval av de ingångna svaren rörande dessa tider på sätt 
nedan framgår, visar sig fördelningen bliva följande: 
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Vanligen sker mjölklikvideringen omkring fjorton dagar efter leveransmå
nadens utgång, men, såsom synes, tillämpas här och var även andra tider. De 
större mejerierna redovisa i allmänhet en kortare likvideringstid än de mindre. 



C. Försäljningen av mejeriprodukter. 
Såsom underlag till den framställning, som här följer angående försäljningen 

och som i sig också innefattar frågor rörande tillverkningen och lagringen av 
ost, ha i huvudsak tjänat de uppgifter, som mejerierna meddelat under punk
terna 14—29 å formulär I och punkterna 11—16 å formulär I I I . Undantagits 
i detta sammanhang ha de uppgifter, som beröra säsongvariationerna i för
säljningen. För dessa och motsvarande uppgifter angående tillförseln och till
verkningen lämnas redogörelse å annan plats i berättelsen. 

Frågorna rörande försäljningen, vilka beröra förhållandena under år 1928, 
taga i främsta rummet sikte på att för de olika mejerierna få klarlagt, vilken 
omfattning försäljningen till grosshandlare, till detaljhandlare och genom egen 
utminutering m. m. har, ävensom vilka pris mejerierna kunnat betinga sig vid 
dessa olika slag av försäljningar. "Vid sidan härav ha upplysningar inhämtats 
angående de leverans- och betalningsvillkor, som i allmänhet tillämpats vid för
säljningen samt, beträffande mjölk och grädde, även en del andra spörsmål, 
som stå i samband med försäljningens organisation. 

En svårighet, som mött vid bearbetningen av det material, som ligger till 
grund för försäljningsstatistiken, har varit, att vederbörande uppgiftslämnare 
ibland icke observerat, at t beträffande oskummad mjölk liksom beträffande 
övriga varuslag formuläret angivit kg och icke liter såsom måttsenhet. För 
att avlägsna denna felkälla, som berör såväl kvantitets- som prisstatistiken men 
träder mera i förgrunden i fråga om den senare, har i sådana fall, där genom 
skriftlig förfrågan eller på annat sätt upplysning vunnits, at t den angivna 
kvantitets- eller prisuppgiften avsett liter, en omräkning verkställts, varvid 
1 liter mjölk ansetts motsvara T0315 kg. Även om full garanti icke stått a t t 
vinna, att felet överallt avlägsnats, torde likväl dessa kvarstående brister icke 
vara av beskaffenhet att kunna äventyra jämförbarheten mellan de resultat, 
som erhållits vid bearbetningen. 

Beträffande den statistiska behandlingen av materialet rörande försäljningen 
har i fråga om mejeriernas gruppering efter driftsriktning vidtagits den för
ändringen, att vid framläggandet av statistiken för de enskilda varuslagen 
motsvarande driftstyp bland mejerierna gjorts till föremål för särskild bearbet
ning, medan övriga mejerier förts tillsammans i en grupp. Detta innebär så
lunda att i fråga om försäljningen av mjölk oéh grädde indelningen blir 1) dis
tributionsmejerier och 2) andra mejerier, i fråga om försäljningen av smör 
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1) smörmejerier och 2) andra mejerier samt i fråga om ost 1) ostmejerier och 
2) andra mejerier. Vidare må anmärkas, att i fråga om försäljningen av mjölk, 
grädde och smör uppgiftslämnarna utgöras av de mejerier, som besvarat frå
gorna å formulär I, varav följer, att vissa mejerigrupper, särskilt västra och 
norra grupperna, vidkommande dessa delar av undersökningen förete vissa olik
heter i sammansättningen vid jämförelse med motsvarande grupper i andra 
kapitel. Mejerierna i Skaraborgs, Jämtlands och Västerbottens län samt till 
stor del även desamma i Älvsborgs län ha nämligen såsom varande ostmejerier 
avgivit uppgifter enligt formulär I I I . 

1. Försäljningen av mjölk. 

Mejeriernas försaljningsrayon. Bland de frågor, som framställdes angående 
försäljningen av mjölk (och grädde), ingick även en begäran, att mejerierna 
skulle meddela, till vilka orter konsumtionsmjölk och grädde avyttrats, även
som lämna uppgift angående de kvantiteter, som därvid försålts. På grundval 
av de svar, som härå ingått, har försäljningsområdets omfång kunnat bestäm
mas för ett flertal mejerier, varigenom också möjliggjorts en uppdelning av 
mejerierna i sådana, som huvudsakligen haft platsförsäljning, och sådana, som 
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avyttrat mjölken och grädden till mera avsides belägna trakter. Såsom plats
försäljning har räknats den försäljning, som ägt rum inom den egna kommu
nen eller dess närmaste omgivningar. Vid upprättandet av den översikt, som 
å vidstående sida lämnas angående försäljningsområdets omfång, ha de försålda 
gräddkvantiteterna omräknats till mjölk. 

Mejerierna synas beträffande försäljningen av mjölk och grädde ha inriktat sig 
på antingen uteslutande platsförsäljning eller försäljningens förläggande helt till 
annan ort. De båda ytterlighetsgrupperna här ovan, 100 % och under 25 %, in
rymma nämligen resp. 101 och 80 mejerier, medan de tre mellangrupperna till
sammans upptaga endast 18. Enda undantaget utgöra stadsmejerierna, bland 
vilka de platsförsäljande mejerierna dominera. Enligt vad en undersökning 
ger vid handen, gör sig det nu omnämnda förhållandet gällande, även om 
mjölk- och gräddförsäljningen behandlas var för sig. 

Vid en.jämförelse mellan de tal, som angiva den platsförsålda kvantitetens 
procentuella andel av hela försäljningen, faller kanske mest i ögonen den skarpa 
motsättning, som framträder mellan å ena sidan landsbygdsmejerierna och 
å andra sidan stadsmejerierna, de förra redovisande en platsförsäljning upp
gående till endast 28 % och de senare med denna uppgående till närmare 90 % 
av hela försäljningen. 

Försäljningens fördelning å olika försäljningsgrenar m. m. Vid redovisningen av 
försäljningen av mejeriprodukter skulle ett särskiljande göras mellan nedan an
givna försäljningsgrenar, nämligen försäljning a) till grosshandlare, exportörer 
och andra större köpare, b) till detaljhandlare (mjölkbutiker) och jämförliga kö
pare, c) genom utminutering i mejeriets egna försäljningslokaler (ej till mjölk
leverantörer) , d) genom utkörning och försändning direkt till konsumenter samt 
e) till mjölkleverantörer och mejeripersonal. Där exakta kvantitetsuppgifter 
icke kunde lämnas, borde i stället ungefärliga siffror uppgivas eller eljest 
meddelas, på vad sätt försäljningen i huvudsak vore ordnad. 

Rörande försäljningen av oskummad mjölk ha såsom resultat av bearbet
ningen erhållits de tal, som äro anförda i tab. A. De i tabellens första kolumn 
upptagna mejerierna utgöras av sådana, som ej redovisat någon försäljning 
av oskummad mjölk men väl av andra mejeriprodukter. At t bland dessa även 
återfinnes ett distributionsmejeri, har sin orsak i, at t beträffande detta distri
butionen uteslutande avser grädde. Liknande skäl, d. v. s. att den invägda och 
försålda grädden i detta sammanhang ej medtagits, utgör förklaringen till att 
distributionsmejeriernas försäljning av oskummad mjölk, såsom tabellen visar, 
endast uppgår till 67-7 % av deras invägda kvantitet. Då försäljningen av 
oskummad mjölk till mjölkleverantörer och mejeripersonal enligt sakens natur 
varit helt obetydlig, har denna vid uppgifternas tabellering utelämnats. 

Största försäljningen till grosshandlare m. fl. redovisa i ordning efter pro
centsiffrans storlek bland huvudtyperna östra gruppens mejerier (50-9 %), de 
medelstora mejerierna (grupp I I I ) , landsbygdsmejerierna, andelsmejerierna 
samt icke-distributionsmejeriema (32-4 %), varvid emellertid bör ihågkommas, 
att grupperna till sammansättningen stå i beroendeförhållande till varandra. 
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Tab. A. Försäljningen av oskummad mjölk. Kvantiteter m. m. 
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Påfallande låga äro siffrorna angående grosshandelsförsäljningen för södra 
och norra gruppens mejerier, resp. 1·6 och 41 %, men även andra mejerigrupper 
såsom de största mejerierna, stadsmejerierna, distributionsmejerierna samt icke-
andelsmejerierna redovisa en jämförelsevis ringa sådan försäljning. 

Främsta rummet (611 %) i fråga om försäljningen till detaljhandlare intaga 
norra gruppens mejerier, varefter följa de största mejerierna, stadsmejerierna 
och distributionismejerierna. Av de i tab. A återgivna siffrorna angående de 
andelar, den försålda mjölken upptager av hela den invägda mjölkmängden, 
framgår, att de ifrågavarande mejerigrupperna i stor utsträckning inriktat sin 
rörelse på försäljning av mjölk. 

Frånsett södra och östra gruppens mejerier, av vilka de förra redovisa den 
högsta (502 %) och de senare den lägsta siffran (153 %), äro siffrorna an
gående försäljningen genom egen utminutering ganska jämna; i allmänhet upp
tager denna gren 25—35 % av hela försäljningen. Avgjort minsta omfatt
ningen har den försäljning, som äger rum genom utkörning och försändning 
direkt till konsumenter. I genomsnitt för samtliga i tabellen upptagna me
jerier utgjorde denna sålunda endast 4-8 %, medan motsvarande tal för detalj
handelsförsäljningen är 38-5 %, för den egna utminuteringen 30-2 % samt för 
grosshandelsförsäljningen 26-5 %. Bland delgrupperna förete västra gruppens 
mejerier den procentuellt sett största försäljningen (22-7 %) direkt till kon
sumenter. 

Vid sidan av de uppgifter, som inhämtades angående försäljningens kvanti
tativa fördelning å olika försäljningsgrenar, gjordes även förfrågan rörande 
vissa andra i nära samband härmed stående spörsmål. E t t bland dessa gällde 
frågan, i vilken utsträckning hos detaljhandlare och mjölkgrosshandlare över
bliven mjölk och grädde återtages av mejerierna, samt huruvida ersättning 
erhålles för de återtagna varorna. Beträffande den till mjölkgrosshandlare för
sålda mjölken och grädden synes att döma av de ingångna svaren något åter
tagande av överbliven vara icke förekomma, men av de 83 mejerier, som redo
visat försäljning av mjölk eller grädde till detaljhandlare, uppgiva 27, att åter
tagande ägt rum. På frågan om vilken ersättning, som erhålles för de åter
tagna varorna, ha av dem, som uttalat sig i detta hänseende, flertalet eller ett 
fem ton tal meddelat, att varorna återtagas till debiterat pris. 

En annan av de frågor, som framställdes angående försäljningen av mjölk 
och grädde till grosshandlare och detaljhandlare, var, huruvida försäljning 
enligt kontrakt äger rum. Beträffande försäljningen till grosshandlare ha ett 
tjugutal av de 65 mejerier, som lämnat uppgift om dylik försäljning, med
delat, att så varit förhållandet. Motsvarande antal i fråga om försäljningen till 
detaljhandlare är 6. Flertalet uppgiva, att kontraktet avsett en tidsperiod av 
ett år. 

Rörande försäljningen genom egen utminutering inhämtades bl. a. upplys
ning om antalet försäljningslokaler (utminuteringsställen) inom varje samhälle. 
I översikten här nedan lämnas en redogörelse angående förhållandena i detta 
avseende. Där besked icke erhållits rörande försäljningslokalerna, men mjölk 
eller grädde redovisats såsom försålda genom egen utminutering, har mejeriet 
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räknats såsom försäljningslokal. Tablåns första kolumn anger antalet meje
rier, som genom egen utminutering försålt bådadera eller ettdera av nyss
nämnda varuslag. 

På ovanstående 174 mejerier komma sammanlagt G00 egna försäljningsloka
ler, motsvarande i genomsnitt 3 ä 4 per mejeri. De största mejerierna och, 
då dessa ofta utgöras av stads- och distributionsmejerier, även de båda sist
nämnda grupperna redovisa jämförelsevis många dylika försäljningslokaler, 
medan de mindre mejerierna och landsbygdsmejerierna vanligen inneha endast 
1 eller 2 egna utminuteringsställen. I allmänhet synas de landsbygdsmejerier, 
som förfoga över mera än ett utminuteringsställe, icke ha samtliga dessa för
lagda till den egna kommunen utan även disponera ett eller annat sådant 
på annan ort, i vilket avseende de, såsom tabellen visar, skilja sig från stads
mejerierna. 

Försäljningspris. I anslutning till de uppgifter, som inhämtades angående 
försäljningskvantiteternas fördelning å olika försäljningsgrenar, gjordes för
frågan angående de medelpris i öre per kg, mejerierna erhållit vid sin för
säljning av oskummad mjölk. Liksom i fråga om kvantiteterna skulle även i 
fråga om priserna uppgifterna avse år 1928. Beträffande försäljningen till 
grosshandlare m. fl., till detaljhandlare och genom egen utminutering inford
rades direkta prisuppgifter, medan beträffande den mjölk, som försålts genom 
utköming och försändning till konsumenter, meddelande skulle lämnas an
gående det pristillägg, mejerierna betingat sig för kostnaderna i samband med 
mjölkens försändande. Utöver prisuppgiften skulle i sådana fall, då vid för
säljning till grosshandlare och detaljhandlare leveransen skett fritt hos kö
paren och transportkostnaderna följaktligen äro inkluderade i priset, upplys-
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ning lämnas angående dessa kostnader. På grundval av de influtna kvantitets-
och prisuppgifterna ha därefter uträknats de medelpris, som vid försäljningen 
varit gällande. De härvid erhållna resultaten, vilka avse priset såväl per kg 
som per liter, äro sammanförda i efterföljande tablå. Då denna och tabell A 
exakt bygga på samma uppgiftslämnare, hänvisas i fråga om dessas antal m. m. 
till sistnämnda tabell. Beträffande siffrorna må ytterligare anmärkas, att de 
för försäljningen till grosshandlare och detaljhandlare angivna prisen äro netto
pris, enär avdrag för transportkostnaderna gjorts i sådana fall, då leveransen 
skett fritt hos köparen. 

Tabellens slutsiffror angiva en genomsnittlig stegring i priset av omkring 
21/2 öre per kg vid övergång från försäljning till grosshandlare till försälj
ning till detaljhandlare och från sistnämnda till egen utminutering. Steg
ringen gör sig märkbar ehuru med växlande styrka inom samtliga grupper av 
mejerier. De för dessa grupper erhållna medelprisen böra lämpligen vid jäm
förelser, som göras, ses mot bakgrunden av de i tab. A meddelade uppgif
terna angående försäljningens kvantitativa omfattning inom resp. försäljnings
grenar. 

För att belysa vilka pris de enskilda mejerierna erhållit vid sin försälj
ning av oskummad mjölk, ha distributionsmejerier och »övriga» mejerier samt 
landsbygds- och stadsmejerier grupperats efter prisets storlek. Fördelningen 
har utfallit som följer: 
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Den karakteristiska skillnaden mellan priserna inom de tre olika slagen av 
försäljningar är tydligt skönjbar även i ovanstående tablå, ehuru i övrigt pris
växlingarna äro betydande. 

Angående det pristillägg, som utgår vid den försäljning, som äger rum ge
nom försändning direkt till konsumenter, vilken försäljning vid jämförelse 
med övriga slag av. försäljningar har endast obetydlig omfattning, föreligga 
uppgifter blott från ett fåtal mejerier, av vilka flertalet utgöras av större 
stadsmejerier. Det genomsnittliga tillägget för samtliga dessa mejerier, vilket 
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tillägg beräknats på grundval av en försåld mjölkmängd av cirka 3 100 ton, 
uppgår till 2-4 öre per kg. 

I samband med bearbetningen av de inkomna prisuppgifterna har ävenledes 
en beräkning utförts i avsikt att belysa förhållandet mellan den försålda mjöl
kens inköps- och försäljningsvärde och hur det förra påverkas av sättet 
för försäljningen. Då bland de faktorer, som bestämma inköpsprisets 
storlek, även ingår mejeriets driftsriktning och denna vid de här ifråga
varande mejerierna är växlande, såsom bl. a. framgår av de i tab. A 
anförda talen rörande den försålda mjölkens procentuella andel av hela den 
invägda kvantiteten, ha beräkningarna begränsats till at t gälla endast distri
butionsmejerier och övriga mejerier, vilka senare utgöras av smörmejerier och 
blandade mejerier. Bestämmandet av såväl det genomsnittliga inköpsvärdet 
som det genomsnittliga försäljningsvärdet har skett på grundval av en och 
samma mjölkmängd, nämligen den i varje särskilt fall föreliggande försälj
ningskvantiteten. Såsom en följd av att denna, liksom också försäljnings
grenarna, växlar från ett mejeri till ett annat, kommer även inom samma me
jerigrupp det på angivet sätt beräknade inköpsvärdet att förete växlande vär
den för försäljningen till grosshandlare,- till detaljhandlare och genom egen 
utminutering. Såsom inköpsvärde har räknats bruttoinköpspriset med hän
syn tagen till skummjölken såsom betalningsmedel (se härom kapitlet »Mjöl
kens inköpspris»). Vidare bör observeras, att i detta sammanhang bortsetts 
från mejeriets driftkostnader. Huru beräkningarna, vilka grunda sig på sam
ma uppgiftslämnare som de i tab. A angivna, utfallit, framgår av nedanstående 
siffror: 

De här anförda siffrorna göra icke anspråk på att lämna ett exakt mått på 
den skillnad, som i prishänseende gör sig gällande mellan de tre olika försälj
ningssätten, och den marginal, som tablån redovisar mellan inköps- och försälj
ningsvärdena, får icke heller betraktas såsom ett uttryck för mejeriernas om
kostnader vid ifrågavarande försäljningar, men beräkningarna visa, att inköps
värdet i icke ringa grad påverkas av sättet för försäljningen. Försäljningen till 
detaljhandlare och genom egen utminutering har sålunda icke blott givit ett 
högre försäljningsvärde utan även möjliggjort ett högre inköpspris än försälj
ningen till grosshandlare. Det förhållandet, att utminuteringsföfsäljningen re
dovisar ett lägre inköpsvärde än försäljningen till detaljhandlare får emellertid 
icke tydas så, att utminuteringen i och för sig varit mindre lönande. Förhål
landet förklaras i stället därav, att utminuteringen omfattat en mindre del av 
vederbörande mejeriers mjölkmängd och ätt deras inköpsvärde dragits ned ge-
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Tab. B. Försäljningen av oskummad mjölk. Leverans- och betalningsvillkor. 
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nom samtidig försäljning till grosshandlare samt — särskilt i fråga om icke 
distributionsmejerier — i ännu högre grad genom samtidig smör- och osttill
verkning. Beträffande de till grosshandlare försäljande distributionsmejerierna 
är förhållandet omvänt, i det att de tack vare samtidig försäljning till detalj
handlare och genom egen utminutering kunnat redovisa ett högre inköpsvärde 
än det, försäljningen till grosshandlare i och för sig skulle ha möjliggjort. Även 
bör beaktas, at t försäljningsvärdet vid utminutering inkluderar mejeriets kost
nader för mjölkens transport till utminuteringsställena, medan försäljningsvär
det till grosshandlare och detaljhandlare avser priset vid mejerierna. 

Leverans- och betalningsvillkor. Vid sidan av de uppgifter, mejerierna hade 
att lämna angående försäljningsprisen, skulle i fråga om försäljningen 'till 
grosshandlare och detaljhandlare meddelande även göras rörande leverans- och 
betalningsvillkor, beträffande förstnämnda villkor genom att angiva, om le
veransen skett »fritt hos köparen», »vid mejeriets station»1 eller »ab mejeriet»2, 
samt beträffande sistnämnda villkor genom att meddela den ungefärliga tid, 
som brukat förflyta mellan leverans och likvid. Såsom i det föregående om
nämnts, tillkom dessutom i sådana fall, då leveransen skett »fritt hos köpa
ren», uppgift angående mejeriets kostnader för transporten av mjölken till 
denne. För de resultat, som i dessa avseenden erhållits vid bearbetningen, 
vilken genomgående bygger på samma mejerier, som äro uppgiftslämnare till 
tab. A, lämnas en redogörelse i tab. B. Under rubriken »annan eller ej upp
given leverans» ha sammanförts det jämförelsevis ringa antal mejerier, för 
vilka uppgift angående leveransvillkor antingen saknats — för grosshandels-
och detaljhandelsförsäljningen tillsammans uppgående till 7 — eller leveran
sen uppgivits vara en annan än »fritt hos köparen». Motsvarande rubrik 
beträffande betalningsvillkoren inrymmer bl. a. även de mejerier, som upp
givit, att olika betalningsterminer tillämpats. 

Tab. B visar, att leverans »fritt hos köparen» är den ojämförligt vanligaste 
leveransformen. Av den till grosshandlare m. fl. försålda mjölken ha cirka 
85 % och den till detaljhandlare avyttrade cirka 95 % försålts på ifrågavarande 
sätt. De fraktkostnader, mejerierna i sådana fall fått vidkännas för mjöl
kens översändande till köparen, belöpa sig i genomsnitt till 1-6 öre per kg för 
grosshandelsförsäljningen och 1-3 öre per kg för detaljhandelsförsäljningen. 
Av tabellens siffror rörande betalningsvillkoren framgår, att likvideringen of
tast sker en månad efter leveransen. 

Diverse frågor. Bland de frågor, som framställdes angående mjölkens distri
bution, avsåg en att skaffa kännedom om, huruvida mejeriet eller köparen 
tillhandahåller de för transporten erforderliga mjölkflaskorna. Av de meje
rier, som uttalat sig i detta hänseende, ha 82 meddelat, at t det förra och 44 
at t det senare alternativet varit brukligt. De sistnämnda tillhöra nästan alla 

1 Varorna levereras av mejeriet vid avsändningsstationén. — 2 Varorna levereras vid mejeriet. 

4—302704 



44 
FÖ

R
SÄ

L
JN

IN
G

E
N

 
A

V
 

G
R

Ä
D

D
E

. 
FÖ

R
D

E
L

N
IN

G
 

Å
 

O
L

IK
A

 
FÖ

R
SÄ

L
JN

IN
G

SG
R

E
N

A
R

. 

Tab. C. Försäljningen av grädde. Kvantiteter m. m. 
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östra och västra gruppens mejerier. Bland stadsmejerierna har 'regeln varit, 
at t mejeriet tillhandahållit mjölkflaskorna. 

Något siffermässigt uttryck för i yilken utsträckning den försålda mjölken 
varit långtidspastöriserad och (eller) renad, varom förfrågan också gjordes, 
låter sig på grund av ofullständigheter i de avgivna svaren icke bestämma. 
Att döma av det som meddelats, vill det emellertid synas, som om rening täm
ligen allmänt förekommer men pastörisering och långtidspastörisering i mindre 
omfattning och den senare huvudsakligast vid de större mejerierna och stads
mejerierna. 

2. Försäl jn ingen av grädde. 

Vidkommande sådana frågor, som äro gemensamma för mjölk- och grädd-
försäljningen, såsom mejeriernas försäljningsrayon m. m., hänvisas till vad 
som härom anföres i näst föregående kapitel. 

Försäljningens fördelning å olika försäljningsgrenar. Få enahanda sätt som 
skett beträffande oskummad mjölk, har i fråga om grädde försäljningen spe-
cifiserats å olika försäljningsgrenar. Fördelningen har därvid visat sig bliva 
den, som finnes angiven i tab. C. Av denna framgår, att den mesta grädden 
eller 38-5 % av totalförsäljningen för de närmare 200 mejerier, som i detta hän
seende utgöra uppglftslämnare, försålts till detaljhandlare. Närmaist följer 
försäljningen till grosshandlare m. fl. med 327 °/° och därefter den egna utmi-
nuteringen med 25'9 %. 

Såsom en jämförelse mellan tabellerna C och -A, vilken senare innehåller 
försäljningssiffrorna för oskummad mjölk, visar, råda med hänsyn till sättet 
för försäljningen i mångt och mycket likartade förhållanden i fråga om för
säljningen av mjölk och grädde. Den karakteristiska skillnad,' som härut-
innan framträdde mellan landsbygds- och stadsmejeriemas mjölkförsäljning, 
visar sig vara för handen även i fråga om gräddförsäljningen. E t t gemen
samt drag är vidare, att försäljningen till grosshandlare når sitt maximum 
inom tredje storleksgruppens mejerier och därefter successivt avtager. Den 
sistnämnda försäljningen företer även med hänsyn till den lokala fördelnin
gen vissa likheter för de båda varuslagen. Blaiid olikheterna uppmärksam
mas, att i fråga om grädde distributionsmejeriernas försäljning till grosshandr 
lare är långt mera omfattande (34-5 %) än i fråga om oskummad mjölk (157 %). 

Den försålda gräddens fetthalt. Angående grädden inhämtades uppgifter 
ii ven om f etthalten hos denna samt om huru stora kvantiteter tjock, resp. tunn 
grädde, som försålts. Den tjocka grädden synes, såsom följande siffror visa, 
oftast ha haft en fetthalt av 35—40 'A och den tunna omkring 15—25 %. 
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Tab. D. Försäljningen av grädde. Fördelning efter fetthalt. 
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Av den gräddkvantitet, tillsammans utgörande omkring 8 850 ton, som för
sålts av de 163 mejerier, som redovisat fördelning å tjock och tunn grädde, 
ha 47"6 % utgjorts av tjock och 52'4 % av tunn grädde. Såsom framgår av tab. 
D, som i absoluta och relativa tal återger, huru de försålda kvantiteterna för
dela sig efter fetthalten, växlar proportionen mellan tjock och tunn grädde 
ganska starkt för olika slag av mejerier. Man lägger sålunda märke till, att 
för landsbygdsmejerierna den tjocka grädden upptager en betydligt drygare 
andel av totalkvantiteten än den tunna, men att för stadsmejerierna omvända 
förhållandet råder. 

At t beteckningarna tjock och tunn grädde inom sig rymma många olika 
fetthaltsgrader, framgår ävenledes av tab. D. Framträdande är här den sär
ställning, östra gruppens mejerier intaga i förhållande till övriga mejerier och 
i första hand till södra och västra gruppens mejerier. 

Försäljningspris. De prisuppgifter, mejerierna meddelat angående den försål
da grädden, avse försäljningen till grosshandlare m. fl., till detaljhandlare, ge
nom egen utminutering samt till mjölkleverantörer och röra priset å såväl tjock 
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som tunn grädde. De på grundval av dessa prisuppgifter och försäljningens 
omfattning uträknade medelprisen äro sammanförda i tablån å sid. 47. Då, 
såsom denna visar, uppgiftslämnarnas antal för en del mejerigrupper är myc
ket ringa, böra de för dessa grupper anförda siffrorna upptagas med viss för
siktighet. För de grupper, som räkna endast några få uppgiftslämnare, har 
i tabellen någon prisuppgift icke angivits. Vidare må beträffande prisen till 
grosshandlare anmärkas, a t t i sådana fall, då leveransen skett fritt hos köpa
ren, avdrag gjorts för mejeriets transportkostnader. 

Tabellen åskådliggör den gradvisa stegring i mejeriernas försäljningspris, 
som kännetecknar övergången från grosshandelsförsäljning till detaljhandels
försäljning och från sistnämnda försäljning till egen utminutering. 

Något större är, då hänsyn i det sammanhanget ej behövt tagas till föxsälj-
ningskvantiteterna, det antal uppgiftslämnare, som stått till förfogande vid den 
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gruppering av mejerierna efter försäljningspriset å tjock och tunn grädde, som 
verkställts i tablån å sid. 48. 

Största växlingarna i priset synas i allmänhet ha förekommit vid den för
säljning, som ägt rum genom egen utminutering. 

Leveransvillkor och transportkostnader. I fråga om försäljningen till gross
handlare inhämtades uppgifter förutom rörande kvantitet och pris även röran
de leveransvillkor samt de transportkostnader, mejeriet fått vidkännas, när 
leveransen skett fritt hos köparen. Siffrorna å föregående sida visa, huru i 
dessa hänseenden försäljningen i allmänhet varit ordnad. Såsom rubriken anty
der, ingå under »annan eller ej uppgiven leverans» även mejerier, för vilka 
uppgifter angående leveransvillkor saknas, men deras antal är obetydligt. 

Över 70 % av den gräddkvantitet, ovanstående mejerier försålt till gross
handlare, ha levererats fritt hos köparen. Den genomsnittliga kostnaden för 
transporten belöper sig till 2 l öre per kg. 

3. Försäljningen av smör. 

Försäljningens fördelning å olika försäljningsgrenar. Det sätt, varpå smörför-
säljningen varit ordnad, framgår av de i tab. E sammanförda uppgifterna. Av
gjort största omfattningen har försäljningen till grosshandlare, vilken försälj
ning för de 210 mejerier, vilka härutinnan utgöra uppgiftslämnare, i genom
snitt upptog 561 % av hela försäljningen. I andra rummet kommer försälj
ningen till detaljhandlare med 24l % samt därefter den egna utminuteringen 
med 11·6 % och försäljningen till mjölkleverantörer med 7"9 %. Det direkt till 
konsumenter försålda smöret upptager en mycket ringa andel eller blott 03 %. 

En granskning av siffrorna för de olika mejerigrupperna ger vid handen, att 
för smörmejerierna försäljningen till grosshandlare omfattar närmare 3/« av 
totalförsäljningen, medan för övriga mejerier denna uppgår till inemot hälf
ten. Landsbygdsmejerierna redovisa en långt större försäljning till grosshand
lare än stadsmejerierna, vilka senare däremot haft en mera omfattande försälj
ning till detaljhandlare. Vidare observeras, att de till norra gruppen hörande 
mejerierna ha den minsta försäljningen till grosshandlare. Liksom fallet var 
beträffande mjölk och grädde, når sistnämnda slag av försäljning sitt maxi
mum inom den storleksgrupp, som inrymmer de medelstora mejerierna. 

Försäljningspris. Enligt formulär I skulle beträffande smörförsäljningen upp
gifter lämnas rörande de pris, mejerierna erhållit i genomsnitt år 1928 vid sin 
försäljning till a) exportörer och grosshandlare, b) detaljhandlare och jäm
förliga, c) konsumenter (dock ej mjölkleverantörer) samt d) mjölkleverantörer. 
I fråga om förstnämnda slag av försäljning skulle priset avse »ab mejeriets 
station» samt i fråga om försäljningen till detaljhandlare »fritt hos köparen». 
Det må emellertid anmärkas, att i enstaka fall vid svarets avgivande veder
börande meddelat, att leveransen varit en annan än ovan angivna. 
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Tab. E. Försäljningen av smör. Kvantiteter m. m. 
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Bearbetningen av det material, som avser smörets försäljningspris, har läm
nat följande resultat. Uppgiftslämnare äro, på några få undantag när, salnma 
mejerier, som finnas angivna i tab. E. 

Såsom synes, uppvisa smörmejerierna i allmänhet ett lägre pris än övriga 
mejerier. Vidare uppmärksammas, att beträffande de två mera betydelsefulla 
försäljningsformerna, till grosshandlare och till detaljhandlare, smörpriset ge
nomgående ökar vid övergång från en lägre till en högre störleksgrupp. 

I överensstämmelse med vad som skett för mjölk- och gräddförsäljningen, 
ha även i fråga om smörförsäljningen mejerierna grupperats efter det pris, 
de erhållit för det försålda smöret. Grupperingen har begränsats till de mera 
betydelsefulla grenarna, nämligen försäljningen till grosshandlare, detaljhand
lare och konsumenter, i vilken senare försäljning den egna utminuteringen in
går, samt verkställts dels ,'för mejerierna sammantagna, dels särskilt för smör-
mejerier och andra mejerier samt för landsbygds- och stadsmejerier. 

Såsom tablån å nästa sida visar, ha för den försäljning, som för mejerierna i 
allmänhet och särskilt för smörmejerierna i detta sammanhang spelar den väsent
ligare rollen, nämligen försäljningen till grosshandlare, växlingarna i pris
nivån hållit sig inom tämligen snäva gränser eller, om man bortser från några 
enstaka mejerier, inom en marginal av omkring 50 öre. 

På liknande sätt som skett i fråga om försåld oskummad mjölk har även 
beträffande smörförsäljningen en jämförelse gjorts mellan å ena sidan inköps
värdet av den råvara, som använts för tillverkning av det försålda smöret, 
och å andra sidan det försäljningsvärde, de av denna råvara erhållna produk-
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terna med hänsyn till de uppgivna smörprisen m. m. kunna anses represen
tera. Förloppet av dessa beräkningar har varit följande. 

Med ledning av de uppgifter, mejerierna avlämna till den årliga statistiken 
angående den mjölkmängd, som användes för framställning av 1 kg smör, 
ha de försålda smörkvantiteterna omräknats i motsvarande mjölkmängder. En 
division av det belopp, det försålda smöret inbringat, med det tal, som anger 
den använda mjölkkvantiteten, ger däTefter ett uttryck å det smörvärde i öre 
per kg, mjölken i det förekommande fallet kan anses äga. Vid sidan härav 
tillkommer mjölkens skummjölksvärde, vilket erhålles genom att multiplicera 
den uppkomna skummjölksmängden (per 1 kg. helmjölk) med skummjölks-
priset. Detta senare har satts till samma belopp, 3 öre per kg, som använts 
vid i annat sammanhang gjorda beräkningar. Den skum-(och kärnmjölks-) 
mängd, som vid smörberedning uppkommer av 1 kg helmjölk, kan anses ut
göra 0-94 kg, och det på grundval härav uträknade skummjölksvärdet blir 
följaktligen 3 X 094 öre eller 2-82 öre. Summan av smörvärdet och skum
mjölksvärdet uttrycker produkternas försäljningsvärde, taget brutto, då något 
avdrag i detta sammanhang ej gjorts för mejeriets driftkostnader. Såsom in
köpsvärde har räknats bruttoinköpspriset med justering gjord för skummjölken 
såsom betalningsmedel (se härom kapitlet »Mjölkens inköpspris»), varigenom 
en jämförelse mellan inköpsvärde och försäljningsvärde möjliggöres även i 
sådana fall, då skummjölken gratis eller till lågt pris återlevererats till pro
ducenterna. 

Samma skäl, som vid motsvarande beräkningar angående mjölkens inköps-
och försäljningsvärde föranledde ett begränsande av bearbetningen till distribu-
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tionsmejerier och »övriga» mejerier, äro orsaken till, att i förevarande fall de 
siffror, som meddelas, endast gälla smörmejerier och »övriga» mejerier, vilka 
senare utgöras av distributionsmejerier och blandade mejerier. I övrigt har 
vid bearbetningen använts samma material, som ligger till grund för de i 
det föregående meddelade smörprisen, med den ändringen likväl, a t t sådana 
mejerier, som redovisat inköp av smör, undantagits, då deras medräknande i 
detta sammanhang måhända kunnat förrycka jämförelsen. De resultat, som 
framgått ur beräkningarna, äro sammanförda i nedanstående tablå. Under 
rubriken »skillnadstal» angives skillnaden mellan försäljningsvärdet (samman
lagda smör- och skummjölksvärdet) och inköpsvärdet. 

Genomsnittspriset å det smör, söm av ovanstående 193 mejerier försålts, ut-
gör 308 öre per kg, och den mjölkmängd, som i medeltal använts för bered
ningen av 1 kg smör, 25-6 kg. Till jämförelse må meddelas, att för landets 
samtliga mejerier motsvarande tal äro resp. 307 och 254. Såsom tabellen 
visar, gör sig beträffande den använda mjölkkvantiteten en svag stegring märk
bar, när siffrorna för försäljningen till grosshandlare, i ill detaljhandlare och 
konsumenter sammanställas. Skiljaktigheter i mjölkens fetthalt synas att 
döma av en företagen undersökning mindre vara orsaken till denna stegring. 
Denna får måhända i stället sökas i omständigheter, som äga samband med 
sättet för smörets distribution vid de tre olika slagen av försäljningar. Vikt
förlusten genom bortvägning o. dyl. blir vid smörets avyttrande i mindre för
packningar enligt sakens natur mera betydande, än när, såsom vid försäljning 
till grosshandlare, större sådana användas. Emot en given försäljningskvan
titet kommer följaktligen i förra fallet a t t svara en större tillverkningskvan
titet än i senare fallet och därmed också en större mjölkåtgång. 

Såsom framgår av tabellens näst sista kolumn visar försäljningen till gross
handlare och till detaljhandlare samma försäljningsvärde (148 öre per kg) , 
vilket vid första påseendet kan synas anmärkningsvärt, då smörpriset till de-
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taljhandlare är högre än till grosshandlare. Förhållandet får sin förklaring av 
den omnämnda skiljaktigheten beträffande mjölkåtgången. Motsatsförhål
landet i detta avseende framträder tydligast i fråga om »övriga mejerier», för 
vilka försäljningsvärdet för detaljhandelsförsäljningen något understiger mot
svarande värde för grosshandelsförsäljningen; skillnaden i mjölkmängden har 
emellertid just i detta fall sitt maximum (0-8 kg) . 

Jämföras de tal, som angiva storleksförhållandet mellan försäljningsvärdet 
och inköpsvärdet, befinnes för mejerierna sammantagna och försäljningen i dess 
Jielhet skillnaden mellan de bägge värdena uppgå till Ofl öre. Smörmejerierna 
redovisa den större skillnaden (08 öre) och »övriga mejerier» den .mindre 
(05 öre). Den omnämnda skillnaden för smörmejerierna (0'8 öre) utgör nästan 
exakt samma belopp, som de genomsnittliga driftkostnaderna vid ett smörmejeri 
enligt den årliga statistiken, om kostnaderna för mjölkskjutsar och frakter där 
frånräknas. Beträffande de siffror, som för de olika försäljningssätten angiva 
förhållandet mellan försäljnings- och inköpsvärdet gälla i tillämpliga delar 
samma anmärkningar, som å sid. 41 äro gjorda beträffande motsvarande siffror 
för mjölkförsäljningen. Ytterligare må rörande de erhållna resultaten fram
hållas, att försäljningsvärdena och därmed även skillnadstalen i någon mån 
tarva korrigering (höjning) med hänsyn till det förhållandet, at t mejerierna 
ibland torde ha sålt en del skummjölk till högre pris än 3 öre per kg. 

Diverse frågor. Rörande smörförsäljningen infordrades bl. a. uppgifter an
gående de betalningsvillkor, som tillämpats vid försäljning till grosshand-
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lare och detaljhandlare. Ett sammanställande av de svar, som ingått härå, 
har skett i föregående tablå. Denna anger, huru dessa angelägenheter ord
nats vid smörmejerier och övriga mejerier, vid landsbygds- och stadsmejerier 
samt vid mejerier inom olika delar av landet. Uppgiftslämnäre äro samma 
mejerier, som lämnat material till de i det föregående anförda siffrorna an
gående försäljningsprisen. Av de under rubriken »annat eller ej uppgivet vill
kor» sammanförda mejerierna utgöras resp. 15 och 10 av sådana, från vilka 
uppgifter i det berörda avseendet icke erhållits. 

Beträffande försäljningen till grosshandlare synas de vanligast förekom
mande betalningsterminerna vara 8 och 30 dagar. Den kortare betalningstiden 
har i främsta rummet varit gängse vid smönnejeriema och södra gruppens 
mejerier, vilka senare till ungefär en tredjedel utgöras av smörmejerier. I 
fråga om försäljningen till detaljhandlare dominera de mejerier, som tillämpat 
en betalningstid av 30 dagar. 

En annan bland de frågor, som i detta sammanhang framställdes, avsåg att 
skaffa kännedom om i vilken utsträckning mejerierna vid sidan av sin egen 
smörtillverkning inköpa smör. Att döma av de svar, som härå avgivits, skulle 
sådana inköp visserligen mera sällan förekomma men, där så är fallet, ha én 
icke obetydlig omfattning. Det är sålunda endast 35 mejerier, som Uppgivit, 
att smör inköpts, men den inköpta kvantiteten utgör, såsom nedanstående siff
ror visa, 60 % av den kvantitet, dessa mejerier redovisat såsom försåld. 

Lägsta antalet och minsta inköpskvantiteten förete smörmejeriema. Av för
hållandevis ringa kvantitativ omfattning ha inköpen vidare varit vid andels
mejerierna och landsbygdsmejerierna. Likaså visa de mindre mejerierna vid 
en undersökning i detta avseende icke blott absolut utan även relativt taget 
lägre inköpskvantitet än de större. 

Återstående frågor, som beröra smörhanteringen, gälla inköpspriset år 1928 
å smörsalt och smördrittlar för runmärkt smör, samt huruvida de senare till
handahållas av. köparen eller säljaren. 
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Såsom genomsnittligt inköpspris å smörsalt erhälles vid en beräkning, som 
grundar sig på tillsammans omkring 200 uppgiftslämnare, 14-8 öre per kg . 
Minimipriset, 13-7 öre p r . kg, uppvisa de största mejerierna och maximi-
priset, 180 öre pr kg, de minsta mejerierna. Medelpriset å smördrittlar be-
finnes utgöra 242 öre per st. och, liksom i förra fallet, förete de båda sist
nämnda mejerigrupperna resp. minimum och maximum med 223 och 265 öre 
per st. Angående priset å smördrittlar, vilket i likhet med inköpspriset å 
smörsalt skulle avse »ab säljarens station», ha cirka 100 mejerier lämnat med
delande. 

Tillhandahållandet av smördrittlar synes oftast ha varit säljarens angelägen
het. Av de 152 mejerier, som uttalat sig rörande förhållandena i detta av
seende, vilka ha ett visst inflytande på smörpiiset, ha nämligen 104 angivit,säl
jaren och 16 köparen såsom ombesörjande ifrågavarande angelägenhet, medan 
32 uppgiva, att smörets distribuerande skett i annan form än genom använ
dande av smördrittlar. 

4. Tillverkningen och försäljningen av ost. 

Såsom tidigare omnämnts, upprättades för införskaffandet av de erforder
liga upplysningarna angående tillverkningen och försäljningen av ost ett sär
skilt formulär ( I I I ) , vilket tillställdes, förutom ostmejerierna i de delar av 
landet, som i allmänhöt äro företrädda i undersökningens material, även ost
mejerierna i sådana trakter, där ostberedningen intager en framskjuten plats 
inom mejerirörelsen, såsom i Skaraborgs, Jämtlands och Västerbottens län. 
övriga i undersökningen ingående mejerier, vilkas huvudsakliga verksamhet 
är inriktad på andra grenar av mejerihanteringen än beredning av ost, hade 
att å formulär I besvara vissa frågor angående ostförsäljningen, vilka frågor 
i allt väsentligt voro av samma innebörd som de, vilka beröra försäljningen 
av övriga mejeriprodukter. De spörsmål, om vilka särskild förfrågan gjordes 
hos ostmejerierna, gälla förutom säsongvariationerna, vilka behandlas i annat 
sammanhang, huvudsakligen tillverkningen och lagringen av ost. Till följd 
av här berörda förhållanden ha vid materialets bearbetning vissa ändringar 
vidtagits beträffande fördelningsgrunderna. 

Tillverkning och lagring. Osttillverkningens fördelning å olika ostsorter, så
dan den ter sig på grundval av det här föreliggande materialet, framgår av 
nedan angivna tal. De under »övriga län» sammanförda mejerierna avse till 
huvudsaklig del sådana, som äro anslutna till .Lantmännens mjölkförsäljnings-
förening. Sistnämnda mejerier ingå också i de båda följande tablåerna. Till
verkningskvantiteterna gälla ostens vikt i färskt tillstånd. 

För de i västra Sverige hemmahörande mejerierna utgöres tillverkningen till 
2/3 av västgötaost, men vid sidan härav tillkommer för dessa en icke obetydlig 
kvantitet hushållsost. Jämtlandsmejerierna redovisa herrgårdsost samt dé i 
Västerbottens län belägna av naturliga skäl övervägande västerbottensost, me
dan inom »övriga län» tillverkningen av sveciaost dominerar. 
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Rörande ostens lagringstid vid mejeriet ha omkring 200 mejerier lämnat 
upplysning. En gruppering av mejerierna på grundval av dessa uppgifter 
får följande utseende: 

Längsta lagringstiden, 8—15 månader, visar västerbottensosten, medan den 
kortaste tiden återfinnes för hushållsosten. 

På frågan huru många månaders normal ostproduktion, som på en gång kan 
förvaras i mejeriets lagerrum, ha svar inkommit från omkring 190 mejerier. 
Fördelas dessa områdesvis men i övrigt på liknande sätt, som skett i närmast 
föregående tablå, utfaller fördelningen som följer: 
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Den längre lagringstiden för västerbottensosten återspeglas här av att den 
ostproduktion, som på en gång kan förvaras i mejeriets lagerrum, i allmänhet 
också avser en längre tidsperiod för mejerierna i Västerbottens län än för öv
riga mejerier. 

En annan fråga, som i detta sammanhang framställdes till ostmejerierna, 
var, huruvida mejeriet äger förutsättningar att, när så visar sig fördelaktigare, 
tillverka smör i stället för ost. Av de 181 mejerier, som uttalat sig i detta 
hänseende, ha 57 besvarat frågan jakande och 124 nekande. Av de förra äre 
omkring hälften belägna i västra Sverige. 

Försäljningens fördelning å olika försäljningsgrenar. De angående försäljningen 
erhållna uppgifterna äro sammanställda i tab. F . Denna anger, huru försälj
ningen varit ordnad vid omkring 280 mejerier, bland vilka ingå såväl ostme
jerier som icke-ostmejerier. 

Vid en jämförelse under hänsynstagande till antalet försäljande mejerier 
mellan de tal, som i absoluta mått angiva totalförsäljningens omfattning för 
olika mejerigrupper, observeras, att icke-ostmejerierna, ehuru de i detta av
seende av naturliga skäl stå efter ostmejerierna, redovisa en ganska betydande 
försäljning. 

Liksom i fråga om försäljningen av smör är ävenledes försäljningen av ost, 
fastän i ännu mera utpräglad grad, inriktad på försäljning till grosshandlare. 
Denna sistnämnda upptager sålunda vid de här ifrågavarande mejerierna i ge
nomsnitt 71 % av totalförsäljningen. Därefter följer försäljningen till detalj
handlare med 17-7 %. Återstoden fördelar sig på den egna utminuteringen och 
mjölkleverantörerna med någon övervikt för den sistnämnda försäljningen. 

Vid en granskning av detaljsiffrorna för de särskilda mejerigrupperna 
uppmärksammas, att för ostmejerierna omkring 80 % av hela försäljningen be
löpa på grosshandlare. En hög procentsiffra i detta avseende visa därjämte 
icke-andelsmejerierna, landsbygdsmejerierna, de minsta mejerierna men även 
en av grupperna omfattande större mejerier, samt vidare västra och östra grup
pens mejerier. Avgjort minsta omfattningen (13'7 %) förete södra gruppens 
mejerier, men låga äro siffrorna även för de största mejerierna och stadsmeje
rierna. De tre sistnämnda grupperna redovisa i stället en försäljning till de
taljhandlare, som uppgår till omkring hälften av deras totalförsäljning. Den 
egna utminuteringen når sin högsta höjd (26-2 %) för södra gruppens mejerier. 

I detta sammanhang må vidare omnämnas, att ett tjugutal mejerier vid sidan 
av sin försäljning redovisat inköp av ost, vilka inköp i genomsnitt för de ifråga
varande mejerierna uppgingo till 19 % av den försålda kvantiteten. 

Försäljningspris. Liksom beträffande övriga varuslag har även i fråga om 
försäljningen av ost bearbetningen av de inkomna uppgifterna bestått i dels 
ett uträknande med ledning av de uppgivna försäljningskvantiteterna av de me
delpris, som varit gällande inom resp. försäljningsgrenar, dels ett sammanstäl
lande av de enskilda mejeriernas försäljningspris. Vissa inskränkningar ha 
likväl därvid måst vidtagas i bearbetningen, då kännedom i viss utsträckning 
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saknats angående försäljningens kvantitativa fördelning å helfet och halvfet 
ost samt å olika ostsorter, varom däremot prisuppgifter i allmänhet förelegat. 
Med användande av uppgifterna från sådana mejerier, som haft ensartad för
säljning av ost, d. v. s. uteslutande helfet eller halvfet ost, ha dock, i fråga 
om ostmejerierna för helfet ost och i fråga om övriga mejerier för båda varu-
slagen, de skiljaktigheter, som äro för handen mellan priserna inom olika för
säljningsgrenar, kunnat åskådliggöras. Då ostsorten i detta sammanhang gi
vetvis är av betydelse, och, såsom förut påvisats, denna åtminstone till en del 
bestämmes av mejeriets geografiska läge, har beträffande ostmejerierna även 
en fördelning områdesvis genomförts. De efter angivna grunder beräknade 
medelprisen äro sammanförda i nedanstående tablå. Angående dessa må an
märkas, att med enstaka undantag det av mejerierna uppgivna priset till 
grosshandlare varit beräknat »ab mejeriets station»1 och priset till detaljhand
lare »fritt hos köparen». 

Skiljaktigheterna i prisavseende mellan de olika slagen av försäljningar 
komma till synes i ovanstående siffror, vilka äga intresse mindre såsom ut
tryck för prisernas absoluta höjd än såsom belysande nyssnämnda förhållan
den. Beträffande försäljningen till grosshandlare och till detaljhandlare är 
prisskillnaden att döma av tablåns uppgifter mindre betydande. 

Med utgångspunkt från den ostsort (helfet), försäljningen avsett, har i efter
följande tablå en gruppering av ostmejerierna verkställts, vilken visar, vilka 
pris dessa erhållit inom vissa grenar av sin försäljning. På grund av ofull
ständigheter i materialet har grupperingen måst begränsas till de i tablån an
givna ostsorterna. 

1 Varorna levereras av mejeriet vid avsändningsstationen. 
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Betalningsvillkor. E t t sammandrag av de upplysningar, mejerierna meddelat 
angående den tid, som brukat förflyta mellan leverans och likvid, lämnas här 
nedan: 
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Såväl beträffande försäljningen till grosshandlare som till detaljhandlare 
synes den oftast förekommande betalningsterminen vara 1 månad. Bland de 
under rubriken »annat eller ej uppgivet villkor» upptagna mejerierna ingå till 
stor del sådana, vilka uppgivit, att betalningstiderna varit växlande. 

5. Önskemål beträffande handeln med mjölk och mejeriprodukter. 

Å såväl formulär I som formulär I I I riktades en uppmaning till mejerier
na att framföra sina önskemål beträffande handeln med mjölk och mejeripro
dukter, varvid bl. a. borde angivas, om några särskilda omständigheter för 
närvarande förhindrade eller försvårade ett rationellt ordnande av försäljning
en av mjölk och mejeriprodukter, samt vilka åtgärder som i sådant fall kun
de anses lämpliga att vidtaga för åstadkommande av mera tillfredsställande 
förhållanden. Många skiftande synpunkter komma självfallet till uttryck i 
de uttalanden, som till svar härå ingått, men vissa av de framförda önske
målen äro oftare återkommande än andra. 

I ganska stor utsträckning gälla de erinringar, som gjorts, organisations
frågor och därmed sammanhängande spörsmål. Större och effektivare sam
manslutningar, gemensamma försäljningsorganisationer, bättre samarbete, 
bättre ordnande av exporten och dylika uttalanden utgöra exempel på, i vil
ken riktning yttrandena härom i allmänhet gå. E t t annat ofta upprepat 
önskemål är att erhålla bättre och billigare transportmöjligheter. Vad sär
skilt mjölken och dess försäljning angår, förordas bestämmelser om pastöri-
seringstvång och betalning efter fetthalt och kvalitet, förbud mot s. k. flask-
handel med mjölk samt vidare enhetliga pris. 

Till belysande av det här sagda må bland de yttranden, som avgivits, föl
jande återgivas: 

»En fastare organisation de små mejerierna emellan, som nu konkurrera 
skarpt med varandra, samt framför allt om något kunde göras mot den allt
mer tilltagande flaskhandeln med mjölk.» 

»önskvärt att få en gemensam försäljningsorganisation för varje län, som 
tog hand om allt smör, som skall försäljas såväl inom som utom landet.» 

»Lägre frakter å mjölk. Mejerierna borde sammansluta sig i en gemensam 
försäljningsorganisation, genom vilken alla deras produkter kunde försäljas och 
priserna regleras.» 

»Endast långtidspastöriserad mjölk bör få saluföras, därigenom ernås 
rättvisa åt mejerier med dyrbara anläggningar för ändamålet, samt en oanad 
smittofara bortfaller.» 

»Bestämt pris för ett år framåt; som nu är underbjuda grossisterna var
andra, då det gäller större förbrukare av mjölk; på så sätt pressas priset 
undan för undan.» 

»Obligatorisk långtidspastörisering av konsumtionsmjölk, lägre mellan
handsvinst och högre priser. Lägre frakttariff.» 
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»Antalet mjölkbutiker bör avsevärt minskas, likaså partihandlarnas antal.» 
»Distribution av mjölk till hushållen från bilar, som hämtar sin mjölk 

från en massa smågårdar och därefter uppmäter den på småflaskor utan nå
gon som helst kontroll, är ur såväl hygienisk som ekonomisk synpunkt skad
lig och hindrande för mjölkhandelns rationella ordnande.» 

»I fråga om smörexporten borde denna centraliseras i stället för att vara 
uppdelad på så många händer.» 

»Att mjölken betalas efter fetthalt borde vara i lag bestämt.» 
»För närvarande råder överproduktion av ost, varigenom priserna kommit 

att ligga under framställningskostnaderna. Reglering av tillverkning och 
utbud av ost i någon form önskvärd.» 

»Anser att för många och små ostmejerier existera i denna krets.» 
»En mera jämn handel med ost, så priset vid vissa tider ej behövier redu

ceras till att bliva allt för lågt.» 

D. Uppsamling av ägg. 

Vid sidan av de upplysningar, som begärdes angående mejerirörelsen, gjordes 
även förfrågan, huruvida mejerierna för egen eller annans räkning bedrevo upp
samling av ägg samt, i sådant fall, vilken omfattning denna hade under år 1928. 
De härå influtna svaren giva vid handen, att sådan uppsamling endast förekom
mer i mycket ringa utsträckning. Det är sålunda blott i uppgifterna från 13 
mejerier, som dylik uppsamling omnämnes. På ett undantag när bedrevo dessa 
uppsamlingen som egen rörelse. För ett av mejerierna utgjorde årskvantiteten 
395 500 kg, medan de återstående, vilka uppgivit kvantiteten i tjog, redovisa 
44 250 tjog. 



E. Säsongvariationer i tillförsel, tillverkning och för
säljning. 

I fråga om de månatliga växlingarna i mejeriernas mjölk- och gräddtillför-
sel samt mejeriprodukternas tillverkning och försäljning ha upplysningar in
förskaffats dels från ett antal större stadsmejerier, dels från ostmejerier i valda 
delar av landet. 

Såsom framgår av inledningen, voro de förra mejerierna 10 till antalet. 
Efter driftsriktningen fördela dessa sig å 6 distributionsmejerier och 4 blan
dade mejerier samt med hänsyn till verksamhetsformen å 6 andelsmejerier och 
•i uppköpsmejerier. Sju tillhöra den högsta storleksgruppen och tre den näst 
högsta. Uppgifterna, vilka avgivits å särskild bilaga till formulär I , beröra 
samtliga viktigare varuslag (oskummad mjölk, grädde, smör och ost) samt 
hänföra sig till åren 1927 och 1928. Förutom ovannämnda upplysningar skulle 
även mjölkleverantörernas antal månadsvis angivas. 

De från ostmejerierna införskaffade upplysningarna, vilka också gälla ovan
nämnda år samt avgivits å formulär I I I , avse tillförseln av oskummad mjölk, 
tillverkningen av smör och ost samt försäljningen av ost. Av tidigare med
delade uppgifter angående utsändningens omfattning framgår, att utöver de 
produktionsområden, från vilka utredningens material i allmänhet hämtats, 
beträffande de frågor, som beröra ostmejerierna, även Skaraborgs, Jämtlands 
och Västerbottens län äro representerade. Med undantag av ostmejerierna i de 
tre nämnda länen och i Älvsborgs län samt några enstaka mejerier i övriga 
län tillhöra samtliga de i undersökningen ingående ostmejerierna Lantmännens 
mjölkförsäljningsförening (mjölkcentralen). Ostmejerierna i Älvsborgs och 
Skaraborgs län bestå nära nog uteslutande av uppköpsmejerier, medan de i 
Jämtlands och Västerbottens belägna nästan samtliga äro andelsmejerier. 

Vid bearbetningen av det material, som föreligger i fråga om säsongvaria
tionerna, har skillnad gjorts mellan å ena sidan de nyssnämnda stadsmeje
rierna och å andra sidan ostmejerierna. Av de senare ha de till Lantmännens 
mjölkförsäljningsförening anslutna utbrutits och sammanförts i en grupp. 
Inom den återstående gruppen av ostmejerier har med hänsyn till olikheter i 
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formen för verksamheten bearbetningen skett områdesvis med en uppdelning 
i tre grupper, nämligen 1) Älvsborgs och Skaraborgs län, 2) Jämtlands och 
3) Västerbottens län. Till de båda förstnämnda länen, av vilka det förra en
dast till sin södra del är representerat, ha även förts det fåtal inom andra län 
belägna ostmejerier, som icke äro anslutna till Lantmännens mjölkförsäljnings-
förening. Någon gruppering av mejerierna efter storleksordning har icke fö
retagits, enär av stadsmejerierna samtliga tillhöra de högre och av ostmeje
rierna samtliga de lägre storleksklasserna. 

Stadsmejerierna ha i allmänhet varit i stånd att tämligen fullständigt lämna 
de begärda uppgifterna, ehuru på enstaka punkter brister förefinnas. De till 
ostmejerierna riktade frågorna ha däremot, i vad de avse säsongvariationerna, 
ofta lämnats obesvarade. Då beträffande sistnämnda mejerier utsändningen 
av formulären emellertid hade ett betydande omfång, har nyssnämnda olägen
het i någon mån avlägsnats. 

Formen för den statistiska bearbetningen av materialet rörande säsongvaria
tionerna har varit tvåfaldig, den ena gående ut på att belysa tillförseln, till
verkningen och försäljningen såsom från varandra skilda företeelser och den 
andra med huvudsakligt syfte att klargöra sambandet mellan de nämnda fak
torerna. Behandlingen i förra fallet bygger icke genomgående på samma meje
rier, då för att utnyttja allt tillgängligt material de inkomna uppgifterna med-
tagits vid bearbetningen, även om tillfredsställande svar icke lämnats på samt
liga frågor berörande dessa spörsmål. En oeftergivlig förutsättning har lik
väl varit, att i det förekommande fallet uppgifter förelegat för endera årets 
samtliga månader. Beträffande den del av bearbetningen, som åsyftas i senare 
fallet, har däremot tillsetts, att samma mejerier genomgående varit uppgifts-
lämnare. 

I detta sammanhang må vidare anmärkas, att i fråga om osten tillverknings
kvantiteterna avse vikten i färskt tillstånd samt försäljningskvantiteterna vik
ten i lagrat tillstånd. 

1. Stadsmejerierna. 

Tillförseln av oskummad mjölk och grädde. Uträknas och sammanställas de 
procentuella andelar, tillförseln under resp. månader upptager av hela årets 
tillförsel, visa sig, såsom framgår av tablån här nedan, växlingarna härutin-
nan icke vara särdeles betydande och delvis orsakade av månadernas ojämna 
dagantal. Vid uträknandet av talen i tablåns fyra första kolumner har hän
syn ej tagits till, att antalet mjölkleverantörer förändrats från månad till må
nad, medan de båda återstående kolumnerna angiva, den första växlingarna i 
nyssnämnda antal, om det genomsnittliga antalet leverantörer per månad sättes 
= 100, och den andra de olika månadernas procentuella andelar av mjölktill
förseln, om hänsyn tages till skiftningarna i leverantörernas antal. 
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Beträffande oskummad mjölk utgör skillnaden i tillförseln för de månader, 
som utvisa resp. maximum och minimum, för 1927 1·2 % och för 1928 0-B %. 
Något större äro växlingarna i fråga om gräddtillförseln med minsta tillför
seln för båda åren under kortaste månaden eller februari och högsta under 
mars och juni för år 1927 och under december för år 1928. 

Försäljningen av oskummad mjölk och grädde. Den långt övervägande delen 
av de kvantiteter mjölk och grädde, som invägts hos de här ifrågavarande 
mejerierna, har av dessa i oförädlat skick försålts. Försäljningens omfattning 
under olika månader har varit följande: 

Liksom tillförseln visar även försäljningen en tämligen jämn fördelning på 
de olika månaderna. Frånsett februari redovisa i allmänhet juni och juli den 
minsta försäljningen. 
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Tillverkningen av smör och ost. Då, såsom förut nämnts, mejerierna i föreva
rande fall utgöras av distributions- och blandade mejerier, har tillverkningen 
av mejeriprodukter varit mindre omfattande. Huru denna fördelar sig på olika 
månader, framgår av nedan angivna siffror: 

Såsom synes göra sig särskilt för 1927, för vilket år likväl uppgiftslämnar-
nas antal är jämförelsevis litet, icke obetydliga skiljaktigheter gällande mel
lan de olika månadernas smör- och osttillverkning. Beträffande smöret före
ligger ett tydligt maximum i tillverkningen under juni och juli månader, och 
sistnämnda månad visar även för ostens vidkommande en hög tillverknings
siffra. 

Försäljningen av smör och ost. Beträffande smör- och ostförsäljningen må om
nämnas, att för flera av mejerierna försäljningskvantiteterna ganska avsevärt 
överstiga tillverkningskvantiteterna, beroende på att de förra till icke ringa 
del utgöras av inköpt vara. De månatliga växlingarna i försäljningen te sig 
på följande sätt: 
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I fråga om de ganska betydande skiljaktigheter i försäljningen från månad 
till månad, varom ovanstående siffror bära vittne, kommer knappast någon 
enhetlig tendens till synes. Under årets båda första månader har försäljning
en likväl i allmänhet haft en mindre omfattning. 

Tillförsel, tillverkning och försäljning. De uppgifter, som äro avsedda att 
åskådliggöra, i vilket förhållande tillförseln, tillverkningen och försäljningen 
under olika månader stå till varandra, äro sammanförda i den tablå, som här 
nedan följer. Mest upplysande i detta sammanhang hade varit, om på grund
val av månadsuppgifterna rörande försäljningen av mjölk och grädde samt 
tillverkningen av smör och ost kunnat angivas, huru mycket av den under må
naden invägda råvaran, som använts för vart och ett av dessa ändamål. Möj
lighet till sådan redovisning har dock ej förelegat, då en omräkning av till
verkningskvantiteterna av smör och ost i oskummad mjölk skulle bliva alltför 
osäker. I stället har den utvägen valts, att det för resp. varuslag uppgivna 
försålda eller tillverkade kilotalet satts i relation till den under månaden in
vägda råvarumängden, den senare, sedan grädden omräknats, mätt i oskum
mad mjölk. För att samtidigt lämna en bild av växlingarna i tillförseln har 
den under månaden invägda råvaran satts i relation till hela den invägda rå-
varumänden. Några jämförelsetal beträffande försäljningen av smör och ost 
har icke ansetts böra meddelas, då försäljningen av dessa varuslag icke ute
slutande bygger på egen tillverkning. Beträffande tablåns siffror gäller vi
dare, att de genomgående hämtats från samma uppgiftslämnare samt att må
nadsuppgifterna för 1927 och 1928 sammanslagits. 

Under sommarmånaderna, då, såsom siffrorna antyda, tillförseln tidvis är 
förhållandevis stor, har försäljningen av oskummad mjölk och grädde sin 
minsta omfattning, medan tillverkningen av smör och ost då når sin högsta 
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höjd. De närmast följande månaderna kännetecknas av en något minskad till
försel, utpräglat höga försäljningssiffror beträffande mjölk och grädde samt 
en tydlig tillbakagång i tillverkningen av smör och ost. 

2. Ostmejerierna. 

Tillförseln av oskummad mjölk. Mjölktillförselns fördelning på olika måna
der har varit följande: 

Ostmejerierna i skilda delar av landet förete, såsom synes, betydande olik
heter i fråga om säsongvariationerna i mjölktillförseln. Den jämnaste fördel
ningen visa de till Lantmännens mjölkförsäljningsförening anslutna ostmeje
rierna, vilka till övervägande antal äio belägna i Södermanlands och Öster
götland län. Beträffande dessa mejerier må emellertid anmärkas, att i de an
givna månadskvantiteterna ingår till icke obetydlig del även sådan mjölk, som 
använts för tillverkning av grädde, som sedermera översänts till andra mejerier. 
För de i västra Sverige hemmahörande mejerierna når mjölktillförseln sin hög
sta höjd under sommaren med toppunkten under juli månad. Helt annat är 
förhållandet för ostmejerierna i de norra delarna av landet. För mejerierna i 
Jämtlands län visar mars den rikligaste tillförseln, varefter en minskning in
träder, vilken efter hand blir betydande och kommer tillförseln under augusti 
at t sjunka till blott omkring en fjärdedel av tillförseln under mars; för de föl
jande månaderna visa siffrorna stegring. Växlingarna i tillförseln förlöpa 
ungefär på enahanda sätt i Västerbottens län med den skillnaden endast, att 
motsättningarna ännu skarpare framträda. På årets fyra första månader 
komma här omkring tre fjärdedelar av den under året invägda mjölkkvanti-
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teten, medan under tiden juli—november mejerierna praktiskt taget icke alls 
tillföres någon mjölk, och mejerirörelsen fördenskull ofta är helt nedlagd. Den 
ojämna tillförseln står i samband med dels att boskapen under vissa tider är 
släppt på skogsbete, dels att kornas kalvningstid huvudsakligen är förlagd till 
hösten. 

Tillverkningen av smör och ost. Förutom rörande den för ostmejerierna vikti
gaste produktionen — tillverkningen av ost — upptog formuläret även en 
kolumn, i vilken tillverkning av smör (av grädde) månadsvis skulle angivas. 
Det är emellertid endast några få mejerier i Skaraborgs län, som redovisat 
dylik tillverkning, och denna var enligt uppgift tämligen obetydlig. 

Rörande osttillverkningen äro uppgifterna angående de månatliga föränd
ringarna sammanförda i tablån här nedan: 

Siffrorna över tillverkningen återspegla för Jämtlands och Västerbottens län 
samt i stort sett även för Älvsborgs och Skaraborgs län samma fluktuationer, 
som kommo till synes beträffande tillförseln. För de till Lantmännens mjölk-
försäljningsförening hörande mejerierna visa sig växlingarna i tillverkningen 
vara större än i tillförseln. 

Försäljningen av ost. En sammanställning av uppgifterna angående försälj
ningen av ost får det utseende, tablån å följande sida visar. Från Västerbottens 
län ha inga uppgifter inkommit angående försäljningen månadsvis, och för 
Jämtlands län äro uppgiftslämnarna så få, at t siffrorna kunna ha präglats 
av tillfälligheter. 
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Liksom i fråga om tillförseln och tillverkningen har iöt de i västra Sverige 
belägna ostmejerierna även försäljningen haft stor omfattning under sommar
månaderna med tendens till stegring under sensommaren. För mejerierna till
hörande Lantmännens mjölkförsäljningsförening äro månadssiffrorna angåen
de försäljningen ganska ojämna. 

Tillförsel, tillverkning och försäljning. För att fullständiga den bild av till
förseln, tillverkningen och försäljningen, som i det föregående lämnats, ha, 
såsom skett beträffande stadsmejerierna, för de ostmejerier, som genomgående 
kunnat lämna uppgifter rörande de tre nämnda faktorerna, uträknats de tal, 
som angiva, beträffande tillförseln, månadskvantiteten i promille av hela den 
invägda mjölkkvantiteten, samt beträffande tillverkningen och försäljningen 
av ost, tillverknings-, resp. försäljningskvantiteten per 1 000 kg av den under 
månaden invägda mjölkkvantiteten. Vid dessa uträkningar, vilkas resultat äro 
återgivna i efterföljande tablå, ha månadsuppgifterna för 1927 och 1928 sam-
manslagits. För Jämtlands och Västerbottens län avse uppgifterna av skäl, 
som angivits i det föregående, endast tillförsel och tillverkning. 

Till en början må framhållas, att de i tablån redovisade fyra grupperna av 
mejerier i fråga om den i genomsnitt per 1 000 kg invägd råvara tillverkade 
kvantiteten ost förete en del olikheter med högsta kvantiteten (100 kg) för 
Jämtlands län och avgjort lägsta för de till Lantmännens mjölkförsäljnings
förening anslutna mejerierna (40-5 kg ) . Förutom av vilka ostsorter, som till
verkas, bero dessa skiljaktigheter naturligtvis i främsta rummet av i vilken 
utsträckning den invägda råvaran användes för andra ändamål än osttillverk-
ning och, såsom förut framhållits, spela dylika ändamål en väsentlig roll för de 
sistnämnda mejerierna. 
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Genom tablåns siffror kommer den för ostmejerierna i västra Sverige under 
sommaren mera omfattande osttillverkningen tydligt till uttryck. Tillverk
ningens storlek i förhållande till den in vägda råvarumängden, som för sommar
månaderna angives av talen 84-4, 84-9 och 85-0, är i nivå med eller överstiger 
den genomsnittliga, vartill kommer, att mjölktillförseln, för vilken siffrorna äro 
resp. 95-5, 104-4 och 1008, då når sin högsta höjd. De karakteristiska drag, 
som beträffande säsongvariationerna förut påvisats för mejerierna i Jämtlands 
och Västerbottens län, framträda även i den här ovan meddelade tabellsamman
ställningen. 



F. Andelsmejeriernas kapital- och kreditförhållanden. 

Rörande mejeriernas kapital- och kreditförhållanden ha uppgifter inhämtats 
endast från andelsmejerierna. At t på grundval av dessa uppgifter lämna någon 
allsidig belysning av förhållandet mellan tillgångar och skulder vid ifråga
varande mejerier låter sig icke göra. Dels torde siffrorna till följd av olikheter 
i mejeriernas bokföring lida av en viss osäkerhet, dels lägga ofullständigheter 
i de avgivna svaren hinder i vägen härför. 

De vid tabelleringen av uppgifterna framkomna resultaten ha satts i relation 
till det antal mejerier, som i varje särskilt fall varit uppgiftslämnare. Såsom 
i annat sammanhang framhållits, är härmed den olägenheten förknippad, att 
de erhållna jämförelsetalen icke genomgående komma att bygga på uppgifter 
från samma mejerier, och denna olägenhet gör sig naturligtvis mest märkbar 
i sådana fall, där uppgiftslämnarnas antal är ringa i förhållande till det antal 
uppgiftslämnare, som i sin helhet äro företrädda i materialet. För att göra 
uppgifterna inbördes jämförbara ha därför vid sidan av de nyss angivna ge
nomsnittstalen även uträknats siffror, som utvisa ställningen i förhållande till 
den invägda råvarans mängd eller per 1 000 kg invägd råvara. 

Beträffande formulärets avfattning av de frågor, som röra kapital- och kre
ditförhållandena, hänvisas till å sid. 5 ff. meddelade avskrifter av formulären. 
Det räkenskapsår, som uppgifterna gälla, är 1928 eller närmast motsvarande 
räkenskapsår. Framhållas må i detta sammanhang, att då ostmejerierna i 
Älvsborgs och Skaraborgs län nästan samtliga äro uppköpsmejerier, endast 
något enstaka ostmejeri ingår i den mejerigrupp, som i det följande benämnes 
västra gruppen. Inom östra och södra grupperna sakna ostmejerierna repre
sentation. 

Fastigheter, maskiner och inventarier. De angående fastigheterna meddelade 
upplysningarna avse taxeringsvärdet, brandförsäkringsvärdet och bokförda vär
det samt vidare byggnadsår och ombyggnadsår. Efterföljande tablå lämnar 
en överblick över de skiljaktigheter, som beträffande de tre förstnämnda fak
torerna förefinnas mellan mejerier av olika driftsriktning m. m. Med hela 
antalet uppgiftslämnare avses i tablån de mejerier sammantagna, som lämnat 
svar å en eller flera av de å formuläret framställda frågorna rörande kapital-
och kreditförhållandena. 
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Såsom framgår av en jämförelse mellan talen i tabellens första kolumn och 
talen i de tre därpå följande kolumnerna, ha i allmänhet uppgifter angående 
fastigheterna lämnats tämligen fullständigt. 

Fördelningen efter driftsriktning visar, att distributionsmejerierna represen
tera de största fastighetsvärdena per mejeri räknat och ostmejerierna de minsta. 
I förhållande till den invägda råvarans mängd ha däremot de senare drygare 
fastighetskostnader än övriga mejerier. Smörmejerierna redovisa i detta avse
ende de lägsta värdena. 

Brandförsäkringsvärdet överstiger ganska avsevärt såväl det taxerade som 
det bokförda värdet, vilket sistnämnda å sin sida för blandade mejerier och 
smörmejerier är lägre men för ost- och distributionsmejerier högre än det taxe
rade värdet. Jämförelsetalen av båda slagen giva härutinnan överensstämman
de utslag. Särskilt för ostmejerierna är skillnaden mellan taxerings- och bok
föringsvärdet framträdande. 

Storleksgrupperingen ger naturligtvis såsom resultat stigande fastighetsvär
den per mejeri vid övergång från en lägre till en högre storleksordning. Ut
vecklingen är däremot den rakt motsatta, när värdena sättas i relation till den 
invägda råvaran. Tydligast kommer ifrågavarande förhållande till uttryck 
vid en jämförelse mellan de i tabellens sista kolumn angivna talen. I detta 
sammanhang må framhållas, att ostmejerierna tillhöra de lägsta storleksgrup
perna. 

Lokalt sett visa mejerierna, såsom tablåns siffror giva vid handen, ganska 
betydande skiljaktigheter i fråga om fastighetsvärdena. Till stor del torde 
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dessa skiljaktigheter betingas av olikheter i mejeriernas driftsriktning. Bi
dragande till att siffrorna, angivande värdet per 1 000 kg invägd råvara, äro 
så höga för norra gruppen, har sålunda säkerligen varit, att ostmejerierna i 
Jämtlands och Västerbottens län, vilka på ett undantag när äro andelsmejerier, 
inom denna grupp utgöra ett betydande inslag. 

Uppgifter rörande byggnadsår ha lämnats av 151 andelsmejerier, och av 
dessa ha 40 (26"5 %) meddelat, att ombyggnad ägt rum samt angivit året härför. 
Uträknas på grundval av dessa uppgifter mejeribyggnadernas ålder år 1928 
och sammanställas de så erhållna talen, visar sig mejeriernas fördelning i 
detta hänseende bliva nedan angivna. Där ombyggnad ägt rum, har åldern 
räknats från ombyggnadsåret. För sistnämnda slag av mejerier meddelas vi
dare åldern vid ombyggnaden. 

För närmare en femtedel av ovanstående 151 mejerier hade mejeribyggnaden 
år 1928 en ålder av över 30 år. 
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Beträffande maskiner och inventarier ha uppgifter meddelats angående brand-
försäkringsvärdet och bokförda värdet. Et t sammanställande av dessa upp
gifter på motsvarande sätt, som skett för fastigheterna, lämnar det resultat, 
som framgår av tablån å föregående sida. 

Samma karakteristiska skiljaktigheter, som kännetecknade mejerierna av oli
ka slag, när jämförelsen avsåg fastighetsvärdet, komma i stort sett till synes, 
även när siffrorna över värdet å maskiner och inventarier sammanställas. Ost
mejerierna redovisa sålunda de lägsta värdena, räknat efter per mejeri men de 
högsta, räknat efter per 1 000 kg invägd råvara. 

Värdena av fastigheter, maskiner och inventarier sammantagna torde åtmin
stone i viss grad kunna betraktas såsom ett uttryck för de kapitalvärden, som 
äro knutna till mejerierna. De i det föregående anförda siffrorna giva följakt
ligen, om de sammanställas, en bild av ställningen i detta hänseende för de i 
undersökningen ingående andelsmejerierna. I sin helhet utgöra dessa 156, av 
vilka dock från ett och annat, såsom förut nämnts och tablåerna giva vid han
den, erforderliga uppgifter icke erhållits. Då antalet andelsmejerier i hela 
landet år 1928 utgjorde 692 och totala antalet mejerier 1 673, äro sålunda av 
landets andelsmejerier omkring 20 % och av samtliga mejerier omkring 10 % 
företrädda i de frågor, som här beröras. En beräkning på grundval av det 
föreliggande materialet av de belopp, som för mejerirörelsen i dess helhet äro 
nedlagda i fastigheter, maskiner och inventarier, kan följaktligen med hänsyn 
till exaktheten endast bliva likvärdig med en uppskattning. 

Vid de i det följande återgivna beräkningarna ha utgångspunkten varit de 
tal, som for fastigheter, maskiner och inventarier sammantagna angiva dels 
brandförsäkringsvärdet, dels bokförda värdet per 1 000 kg invägd råvara. 
Brandförsäkringsvärdet torde måhända i detta sammanhang få anses giva den 
verklighetstrognare bilden av de förhållanden, som skola belysas, då detsamma 
anger de belopp, som vid en nyanskaffning äro erforderliga. För att få ett 
bredare underlag för beräkningarna ha dessa verkställts med användande av 
såväl de för mejerier av olika driftsriktning som av olika storleksordning ut
räknade jämförelsetalen. De resultat, som härvid erhållits, äro sammanförda i 
nedan angivna tablå. 

6†—302704. 
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Enligt ovanstående skulle den totala brandförsäkringssumman uppgå till i 
runt tal 80 miljoner kronor och det bokförda värdet till något över 50 miljoner 
kronor. De bägge olika beräkningssätten giva, såsom framgår av tablåns slut
siffror, tämligen näraliggande resultat. 

Lager av mejeriprodukter, utestående fordringar samt tillgångar i övrigt. Be
träffande värdet vid räkenskapsårets slut av inneliggande lager av mejeripro
dukter samt utestående fordringar skulle vid uppgifternas avgivande ett sär
skiljande göras, medan i fråga om sådana tillgångar som förbrukningsartiklar, 
drittlar och kontanta tillgångar (övriga tillgångar) det sammanlagda beloppet 
skulle angivas. Användbarheten av det i dessa avseenden föreliggande ma
terialet är emellertid av vissa skäl starkt beskuren. Möjlighet har nämligen 
icke alltid förelegat att, när formulärets fråga av vederbörande uppgiftsläm-
nare lämnats obesvarad, kunna avgöra, huruvida svarets uteblivande orsakats 
av att någon tillgång av dylikt slag ej disponerats eller berott på, att den be
gärda upplysningen av bokföringstekniska eller andra skäl icke kunnat läm
nas. De i det följande anförda siffrorna kunna på den grund endast göra 
anspråk på att belysa ställningen i detta avseende för sådana mejerier, som 
uppgivit sig inneha tillgångar av det slag, varom här är fråga. Med hänsyn 
till den begränsning, som sålunda föreligger i fråga om siffrornas använd
barhet, ha jämförelsetal endast uträknats för mejerier av olika driftsriktning. 
De resultat, som därvid erhållits, återgivas här nedan: 

I fråga om lager av mejeriprodukter redovisa ostmejerierna det avgjort 
största värdet och distributionsmejerierna det minsta. De förra uppvisa be
träffande utestående fordringar det lägsta beloppet absolut taget men i för
hållande till den invägda råvaran det högsta. 
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Inbetalt insatskapital, ansvarsförbindelser och fonder. Rörande inbetalt insats
kapital ha tämligen många mejerier lämnat meddelande, medan i fråga om 
ansvarsförbindelser och fonder uppgiftslämnarnas antal är så ringa, att några 
siffror icke ansetts böra framläggas. 

"Växlingarna i det inbetalta insatskapitalets storlek för mejerier av olika 
driftsriktning och storleksordning belysas av efterföljande siffror: 

Har observeras, att i förhållande till den invägda råvarans mängd insatska
pitalet är högst för ostmejerierna samt att detsamma sjunker, när råvarumäng-
den ökar. 

Sknlder. Redovisningen av skulderna skulle enligt, formuläret innefatta dels 
uppgifter angående skuldernas sammanlagda belopp, dels ett angivande av 
huru detta belopp fördelar sig på 1) lån mot inteckningar, 2) skulder å ma
skiner och inventarier och 3) övriga skulder. Samma svårighet, som i ett 
föregående kapitel omnämnts vara för handen vid den statistiska bearbetningen 
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av de influtna uppgifterna rörande tillgångarna, nämligen att i vissa fall fast
ställa, när tillgång förelegat eller ej, har inställt sig även vid behandlingen av 
materialet rörande skulderna. Med tillhjälp av uppgifterna till den årliga 
mejeristatistiken har det likväl varit möjligt att i någon mån avlägsna bristerna 
i detta avseende, varför i den efterföljande redogörelsen rörande det totala skuld
beloppets storlek vid mejerier av olika slag jämväl sådana mejerier äro inbe
gripna, som ej inneha skulder. Någon tabellering av de uppgifter, som läm
nats rörande skuldbeloppets fördelning å lån mot inteckningar m. m., har där
emot på grund av materialets ofullständighet icke kunnat företagas. Fram
hållas må också, att de siffror, som angivas i tablån å föregående sida såsom 
resultat av bearbetningen, i någon mån kunna ha påverkats av olikheter i meje
riernas bokföring. 

Framträdande är vid en jämförelse mellan talen i tablåns sista kolumn den 
särställning, ostmejerierna intaga i förhållande till övriga mejerier. Skuld
beloppet per 1 000 kg invägd råvara är för de förra mångdubbelt större. Det 
må erinras om, att även i fråga om värdet å fastigheter, maskiner och inven
tarier samt tillgångar i allmänhet ostmejerierna på enahanda sätt skilde sig 
från övriga mejerier. Lägsta siffran förete, såsom också tidigare ofta varit 
fallet, smörmejerierna. De större mejerierna redovisa enligt sakens natur 
absolut taget en större skuldsumma än de mindre, men i förhållande till den 
invägda råvarumängden är läget på ett undantag när omvänt. 

Enligt de uppgifter, som influtit rörande skuldernas beskaffenhet, synas 
lån mot inteckningar upptaga en betydligt drygare andel av totalskulden än 
skulder å maskiner och inventarier. 

t 

Räntesatser. De upplysningar, som meddelats rörande procentsatser, efter 
vilka ränta under år 1928 erlagts av mejerierna, äro sammanförda i tablån 
här nedan, i vilken uppgiftslämnarna grupperats efter den i varje särskilt fall 
angivna räntefoten. Någon gång har samma uppgiftslämnare meddelat, att 
två olika räntesatser tillämpats, i vilket fall båda medräknats vid gruppe
ringen. 

Siffrorna åskådliggöra den lägre räntefoten vid lån mot inteckningar och 
den högre vid kortare krediter. 

Anmärkningar och önskemål beträffande kreditförhållandena. Oftast återkom
mande i de uttalanden, tillsammans ett femtontal, som gjorts rörande läget 
på kreditmarknaden, är önskemålet, att lägre ränta beviljas vid kreditgivning-
en. Bland andra åtgärder, som förordas, må anföras: lång amorteringstid 
vid byggnadslån, lån i jordbrukskassa för mejeriföreningar utan personlig an
svarighet samt ökade kreditmöjligheter för höjande av ostens mognadsgrad. 



II. Mjölkgrosshandeln. 

Såsom redan i inledningen omnämnts, hade undersökningen bl. a. till syfte 
att belysa vissa spörsmål, som äga samband med grosshandeln med mjölk och 
grädde. Dylik handel bedrives förutom av mejerier även av särskilda mjölk
grosshandlare, vilkas rörelse uteslutande eller nära nog uteslutande är inrik
tad på försäljning av mjölk och grädde, medan mejerierna vid sidan av sådan 
försäljning i större eller mindre utsträckning ägna sig åt tillverkning av me
jeriprodukter. Härav följer, att grosshandelsföretagen med hänsyn till för
säljningsformen föga skilja sig från distributionsmejerierna. 

Någon statistisk bearbetning i vanlig mening av det från mjölkgrosshand
larna införskaffade materialet har på grund av dettas knapphändighet och 
ofullständighet icke kunnat ifrågakomma. Det må sålunda erinras om, att an
talet inkomna formulär utgör allenast något över ett fyrtiotal, varav ett fler
tal endast bristfälligt blivit ifyllda. Siffrorna i det följande ha därför en
dast begränsad räckvidd och kunna blott anses giva en i någon mån vägle
dande uppfattning om läget på hithörande områden. Representerade i under
sökningen äro städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping samt 
dessutom några få medelstora och mindre städer. 

Mjölkuppsamlingens organisation. De till mjölkgrosshandlarna riktade frå
gorna rörande uppsamlingens organisation äro i stort sett av samma innebörd 
som motsvarande frågor till mejerierna. 

Rörande mjölkuppsamlingsställena ha endast 18 lämnat uppgifter om så
dana. Det uppgivna antalet växlar i ganska stor utsträckning. Mjölkprodu
centerna betecknas i flertalet fall såsom ägare till byggnader och utrustning, 
som höra till dessa uppsamlingsställen. 

Av det trettiotal uppgiftslämnare, som uttalat sig om formerna för mjöl
kens och gräddens inforslande till affären, uppgiva omkring hälften, att 
mjölkhämtningen helt eller till någon del sker genom affärens försorg, medan 
de återstående besvarat frågan härom nekande. Bland de förra överväger det 
antal, som meddelat, att intransporten såsom en affärens angelägenhet be
gränsats till att avse endast någon del av den invägda råvaran. 

Där mjölkhämtningen ombesörjts av affären, haT transporten vanligen skett 
med bil, varvid 1 å 2 bilar kommit till användning. Det genomsnittliga anta
let körturer per dag växlar mellan 1 och 4 och körvägens ungefärliga längd 
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angives i medeltal ha utgjort från 5 till 35 km. Uträknas på grundval av de 
inkomna uppgifterna rörande transportkostnaderna den genomsnittliga kost
naden.per kg för transporten, visar sig denna uppgå till 1-2 öre. Det må emel
lertid anmärkas, att uppgifter i detta hänseende endast föreligga från 10 upp-
giftslämnare och avse intransport av en råvarumängd uppgående till omkring 
4 750 ton. 

Inköpen av mjölk och grädde. De rörande inköpen införskaffade uppgifterna, 
vilka liksom övriga uppgifter hänföra sig till år 1928, beröra dels oskum
mad mjölk, dels grädde och gälla såväl inköpskvantiteterna som värdet av 
dessa. Skillnad har därvid gjorts mellan inköp från 1) producenter, 2) meje
rier och 3) andra mjölkgrosshandlare. Någon möjlighet att på grundval av 
dessa uppgifter bestämma mängden av den mjölk och grädde, som genom 
mjölkgrosshandeln tillföras de orter, som ingå i undersökningen, låter sig icke 
göra, då åtskilliga uppgifter uteblivit och andra äro behäftade med brister. 
Materialets utnyttjande i denna del måste sålunda inskränka sig till, att i den 
mån de anförda uppgifterna kunna anses vara representativa, lämna en bild 
av inköpens fördelning efter inköpskällan och de pris, som därvid tillämpats. 

I fråga om inköpen av oskummad mjölk utfaller fördelningen som följer: 

Tabellen anger, att av de 35 mjölkgrosshandlare, som redovisat inköp av-
mjölk, 25 inköpt sådan från producenter och 26 från mejerier, varav följer, 
at t i åtskilliga fall inköpen verkställts från båda dessa håll. Endast i ett 
fall förekom inköp från annan grosshandlare. 

Den inköpta kvantiteten uppgår till omkring 39 000 ton, vilket antyder, att 
mjölkgrosshandeln spelar en ganska betydande roll vid mjölkdistributionen. 
För närmare 60 % av den nyssnämnda kvantiteten har Stockholm varit till
förselorten. Den största mängden eller 55-7 °/« av den totala har inköpts direkt 
från mjölkproducenter. I detta sammanhang må omnämnas, att enligt tab A, 
sid. 36, försäljningen av oskummad mjölk till grosshandlare m. fl. för de 54 
mejerier, som redovisat dylik försäljning, uppgick till omkring 23 650 ton. 

Priset har i genomsnitt utgjort 16'2 öre per kg. Den från mejerier inköpta 
mjölken har betingat ett något högre pris eller ungefär 1 öre mera per kg än 
den från producenter inköpta. 

Sammanställas motsvarande uppgifter för inköpen av grädde, bliva siff
rorna följande: 
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Då uppgifterna hänföra sig till all grädde, oavsett dennas fördelning å tjock 
och tunn grädde, har i tablån här ovan endast inköpsvärdet angivits. — Den 
långt övervägande kvantiten eller 80 % har inköpts från mejerier. 

Försäljningen av mjölk och grädde. Liksom beträffande mejerierna ha även 
i fråga om mjölkgrosshandlarna uppgifter inhämtats angående det sätt, varpå 
försäljningen av mjölk och grädde i huvudsak är ordnad. Upplysning har 
sålunda begärts rörande försäljningens fördelning på olika försäljningsgrenar, 
fördelningen mellan tjock och tunn grädde samt rörande försåld och återleve-
rerad skummjölk m. m. 

Vid uppdelningen å olika försäljningsgrenar har skillnad gjorts mellan för
säljning a) till mjölkgrosshandlare och andra större köpare, b) till detaljhand
lare och jämförliga köpare, c) genom utminutering i egna försäljningslokaler 
och d) genom utkörning (försändelse) direkt till förbrukare. För de mjölk
grosshandlare, som lämnat uppgifter rörande försäljningen av oskummad 
mjölk, visar sig fördelningen i detta avseende ha varit följande: 

Av den på ovanstående 32 grosshandlare belöpande försäljningskvantiteten, 
c :a 28 000 ton, ha omkring 19 000 ton eller 681 % försålts till detaljhandlare. 
Närmast följer egen utminutering med omkring 6 000 ton (21-0 %). Den sist
nämnda försäljningen är sålunda till omfattningen betydligt underlägsen den 
förra, men räknat efter antalet grosshandlare, som försålt till detaljhandlare 
(24), resp. genom egen utminutering (19), är skiljaktigheten mindre. Salu
värdet av hela den försålda kvantiteten utgjorde 5 835 314 kr., vilket motsva
rar ett genomsnittspris per kg av 20·6 öre. Priset visar förhållandevis små 
växlingar för städerna i olika delar av landet. 

Även i fråga om grädden försåldes, såsom framgår av siffrorna här nedan, 
den ojämförligt större mängden till detaljhandlare. 
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Närmare 80 % av den redovisade kvantiteten ha sålunda försålts till detalj
handlare, medan den egna utminuteringen, som kommer i andra rummet, upp
tager omkring 14 %. 

Huru ovanstående försäljningskvantitet fördelar sig å tjock och tunn gräd
de, visar efterföljande tablå, som även anger saluvärdet av de försålda kvan
titeterna. 

Den tjocka grädden representerar, såsom synes, den betydligt mindre för
säljningskvantiteten (37-5 %) men det större saluvärdet (55-6 %). 

Efter medelfetthalten hos den tjocka, resp. tunna grädden, gruppera sig 
tippgiftslämnarna på nedan angivna sätt: 

Medan beträffande den tjocka grädden ett tydligt maximum i antalet fram
träder för gruppen 40 %, är beträffande den tunna grädden fördelningen mera 
likformig. De uppgiftslämnare, som redovisat den högsta fetthalten hos den 
tjocka grädden, återfinnas i allmänhet bland dem, som haft hög fetthalt hos 
den tunna grädden. 
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Antalet försäljningslokaler (mjölkbutiker), som vederbörande betjänat sig 

av vid den egna utminuteringen av mjölk och grädde, är ganska skiftande, na
turligtvis beroende av i vilken omfattning denna försäljning i varje särskilt 
fall bedrivits. För de 25 mjölkgrosshandlare, som lämnat uppgifter om egna 
försäljningslokaler, uppgår det sammanlagda antalet till 148. I ett tiotal fall 
har distributionen ägt rum från ett enda försäljningsställe; högsta uppgivna 
antalet är 48. 

I samband med försäljningen av mjölk och grädde har förfrågan även gjorts, 
huruvida hos detaljhandlarna överbliven mjölk och grädde återtages samt, i 
sådant fall, huruvida någon ersättning för de återtagna varorna erhålles. Den 
första frågan har besvarats jakande av 23 uppgiftslämnare, av ett par av 
dessa med den inskränkningen, att återtagande endast ibland tillämpas, samt 
av 7 nekande. Rörande ersättningsfrågan uttala sig endast 18 av ovannämn
da 23 uppgiftslämnare, och flertalet bland dessa eller 16 uppgiva, att någon 
ersättning icke erhålles. 

I fråga om skummjölken ha uppgifter införskaffats, i vilken utsträckning 
denna försäljes (eller återlämnas) till mjölkleverantörer och till andra köpare. 
En sammanställning av dessa uppgifter får följande utseende: 

Den till andra köpare än mjölkleverantörer försålda skummjölken utgör, så
som synes, här den övervägande kvantiteten (54-8 %). Det på grundval av de 
uppgivna saluvärdena beräknade medelpriset å skummjölken befinnes för den 
till mjölkleverantörerna avyttrade vara 2·9 öre per kg. och för den till andra 
försålda 60 öre per kg. 

Tillverkningen ar mejeriprodukter. Av de uppgifter, som inhämtats rörande 
tillverkningen av mejeriprodukter, framgår med tydlighet, att sådan endast 
i mycket ringa utsträckning bedrives av här ifrågavarande företag. Där 
dylik tillverkning förekommit, har denna nästan uteslutande bestått i till
verkning av smör. Sammanlagda tillverkningskvantiteten av sistnämnda varu
slag utgör för de 12 grosshandlare, som lämnat uppgifter härom, 28 ton och 
saluvärdet 77 845 kr., motsvarande ett medelpris av 281 öre per kg. Den upp
givna årskvantiteten överstiger endast i två fall 5 ton. Tillverkning av ost 
omnämnes i två uppgifter och tillverkning av steriliserad grädde i en. 

Arbetsmaskiner och apparater. I vilken omfattning, arbetsmaskiner och ap
parater av olika slag kommit till användning inom mjölkgrosshandelsrörelsen, 
belyses i efterföljande sammanställning. 
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Största antalet utgöra pastöriseringsapparaterna och separatorerna, vilket 
har sin naturliga förklaring däri, at t konsumtionsmjölk och grädde äro mjölk
grosshandelns viktigaste saluprodukter. 

Önskemål beträffande handeln med mjölk och mejeriprodukter. Liksom till mejeri
erna har även till mjölkgrosshandlarna riktats en förfrågan angående deras 
önskemål i fråga om handeln med mjölk och mejeriprodukter. Uttalanden 
härom ha dock endast sparsamt blivit gjorda. 

De åtgärder, som förordas, äro bl. a. införande av pastöriseringstvång be
träffande konsumtionsmjölk, koncentrering av såväl parti- som minutförsälj
ningen, propaganda för mjölkkonsumtion, beskärande av återförsäljarnas mar
ginal vid försäljningen samt kontroll över den s. k. flaskhandeln med mjölk. 
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