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Inledning. Den svinräkning, för vilken en redogörelse i det följande läm
nas, skulle enligt kungörelse den 27 juli 1930 (svensk författningssamling 
nr 302) omfatta Svealand och Götaland och avse förhållandena den 15 septem
ber 1930. Beträffande uppgiftsskyldigheten lämnades utförliga föreskrifter 
i 2 § i nämnda kungörelse. Sedan statistiska centralbyrån och lantbrukssty-
relsen i enlighet med erhållet åläggande gemensamt fastställt det formulär 
(se bilaga A) , enligt vilket uppgifterna till räkningen skulle avgivas, ut
eände centralbyrån till vederbörande länsstyrelser erforderligt antal blanket
ter för utdelning till magistrater, stadsstyrelser, landsfiskaler och polisupp-
syningsmän för att av dessa tillställas de uppgiftsskyldiga. Uppgifterna 
skulle sedermera senast den 16 september inlämnas eller med posten insändas 
till nämnda myndigheter och befattningshavare, vilka hade att under jämfö
relse med mantalslängderna tillse, att uppgifter inkommit från samtliga upp
giftsskyldiga. Senast den 26 september skulle uppgifterna insändas till sta
tistiska centralbyrån jämte ett å tjänstens vägnar utfärdat intyg om materia
lets fullständighet; i de fall, där dylikt intyg icke kunde lämnas, skulle in
sändas en förteckning över de fastigheter, från vilka uppgifter ej kunnat in
förskaffas, jämte en ungefärlig uppgift å antalet svin å dessa fastigheter. 

Kungörelsens bestämmelser rörande tiden för uppgifternas insändande till 
statistiska centralbyrån visade sig ej kunna helt följas av samtliga uppgifts-
insamlare. Den 10 oktober saknades ännu uppgifter från omkring 430 eller 
20 % av de kommuner, som berördes av svinräkningen, men i slutet av samma 
månad, var det inkomna uppgiftsmaterialet så fullständigt, att centralbyrån 
ansåg sig kunna framlägga ett preliminärt resultat av räkningen. De slutgil
tiga siffrorna, vilka meddelas i föreliggande berättelse, skilja sig endast myc
ket obetydligt från de preliminära. 

Uppgiftsmaterialet. Antalet uppgifter, som inkommo till svinräkningen, ut
gjorde omkring 415 000. Av dessa var emellertid en betydande del, nämligen 
inemot 30 %, sådana, å vilka inga svin redovisades. Det stora antalet »tomma» 
blanketter har sin förklaring däri, att enligt kungörelsens bestämmelser upp
gift skulle, med vissa undantag, lämnas för varje fastighet, även annan än 
jordbruksfastighet, antingen svin funnes å densamma eller icke. Till denna 
redovisning å de fastställda uppgiftsblanketterna kom den mera summariska 
redovisning, som, i enlighet med vad ovan sagts, av uppgiftsinsamlarna läm
nades för sådana fastigheter, från vilka uppgifter i vanlig ordning icke kun
nat införskaffas. 

De brister, som kommit till synes hos det inkomna materialet, hava så gott 
som undantagslöst varit av den art, att de kunnat avhjälpas utan skriftväx
ling med uppgiftslämnarna, I enstaka fall har det vid 1930 års representativa 
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jordbruksräkning erhållna uppgiftsmaterialet använts för att rätta uppgifter 
eller vinna bekräftelse av sådana. 

Resultaten av svinräkningen meddelas för varje län och vissa naturliga om
råden i tab. 1 samt för varje härad och kommun i tab. 2. Förstnämnda tabell 
innehåller även uppgifter om antalet besättningar samt en jämförelse beträf
fande svinantalet med motsvarande resultat av 1927 års jordbruksräkning. 

Uppgifterna om b e s ä t t n i n g s a n t a l e t kunna icke anses såsom fullt 
exakta, beroende på den förut nämnda, mera summariska redovisningen av 
svin å fastigheter, vilkas innehavare icke själva lämnat uppgifter. I vissa 
fall, där dylik redovisning förekommit, har uppgift lämnats endast om total
antalet svin men icke om antalet häremot svarande fastigheter. I dessa fall 
har centralbyrån varit hänvisad till at t verkställa vissa beräkningar, vilka 
givetvis endast kunnat lämna ungefärliga resultat. Dylika beräkningar hava 
emellertid icke behövt företagas mer än i ett jämförelsevis ringa antal fall 
och beröra endast ungefär 05 % av hela antalet svin. 

I Svealand och Götaland uppgick antalet svinbesättningar till sammanlagt 
298 905. Då antalet brukningsdelar och lägenheter med svin enligt 1927 års 
jordbruksräkning uppgick till 299 730, har till synes en minskning med 825 
besättningar inträffat. Denna minskning är i och för sig mycket obetydlig 
(0-3 %), men är anmärkningsvärd med hänsyn därtill, at t svinstammen, såsom 
framgår av det följande, visar en betydande ökning. Emellertid är att märka, 
att uppgiftsmaterialet vid de båda räkningarna icke kan sägas hava varit 
fullt likartat. [Vid 1927 års jordbruksräkning sökte man t. ex. så långt möj
ligt erhålla torpen redovisade som särskilda brukningsdelar. Vid 1930 års 
jordbruksräkning hava torpens svin i många fall redovisats tillsamman med 
huvudgårdens, såsom tillhörande en och samma besättning, och centralbyrån 
har med hänsyn därtill, att räkningens huvudsakliga ändamål varit att söka 
fastställa antalet svin, icke ansett sig böra vidtaga åtgärder för at t erhålla 
särskild redovisning av de vid torpen befintliga svinen. Härav kan otvivel
aktigt nyssnämnda minskning av besättningsantalet åtminstone till en del för
klaras. 

A n t a l e t s v i n i Svealand och Götaland den 15 september 1930 angives 
i nedanstående tablå, i vilken även meddelas siffror för jämförelse med resul
taten av 1927 års räkning: 
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Såsom framgår av tablån, har svinstammen ökat mycket starkt under den 
senaste treårsperioden, ökningen är procentuellt störst för modersuggor och 
smågrisar. Av de olika länen, som alla förete ökning, hava Hallands och Sö
dermanlands län den största relativa ökningen att uppvisa, nämligen med 415 
resp. 41"1 %. Härvid har bortsetts från Stockholms stad, där ökningen enligt 
tab. 1 uppgår till 64'9 %. Här har emellertid sedan år 1927 förekommit inkor
porering av en i detta hänseende viktig del av Nacka socken, varför siffrorna 
icke äro jämförbara; för Stockholms län och stad tillsamman utgör ökningen 
319 %. De naturliga områden, i vilka vissa län pläga uppdelas i jordbruks
statistiken, uppvisa likaledes så gott som undantagslöst ökning; relativt sett 
är denna störst för slättbygderna i Hallands och Östergötlands län samt Fal
bygden i Skaraborgs län, nämligen resp. 44·7, 42·0 och 43-l "/>>. I Västman
lands läns bergslag är ökningen jämförelsevis ringa, nämligen endast 7-3 %. 
över huvud taget har ökningen varit betydligt mindre i de nordligare delarna 
av det undersökta området än i de sydligare. Sammanfattas slättbygderna 
för sig och skogsbygderna för sig,1 finner man, at t ökningen uppgått till un
gefär 30 % i de förra och till 26 % i de senare. 

Den allmänna.ökning av totalantalet svin, som sålunda förekommit i olika 
delar av riket, framträder även för de särskilda kategorier av svin, i vilka 
dessa uppdelats vid räkningen. Undantag förekomma dock i några län. Så
lunda har antalet fargaltar sjunkit något i Stockholms län och stad samt i 
Blekinge och Örebro län. Modersuggorna hava minskat i antal i Kopparbergs 
län. Antalet gödsvin och grisar har ökats i samtliga län, dock synnerligen 
olikformigt. Detta gäller särskilt grisar under 3 månader, för vilka den re
lativa ökningen varierar från 37 ^ i Kristianstads och Malmöhus län till 78 % i 
Södermanlands län. Gödsvinen visa den största ökningen i Stockholms län 
och stad (27 %) och i Södermanlands län (20 °/°), den minsta i Kopparbergs 
län (5 %) och Göteborgs och Bohus län (7 %). 

I nedanstående tablå lämnas uppgifter länsvis om antalet svin i medeltal 
per 100 hektar åker. 

1 Av de 8 k. naturliga jordbruksområdena räknas här som slättbygder följande: Stockholms 
stad, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, ÖstgStaslätten, Kalmarslätten, Öland, Got
lands län, slättbygden i Blekinge län, slätt- och mellanbygderna i Kristianstads och Malmöhus 
län, slättbygden i Ballands län, kustlandet i Göteborgs och Bohus län, slättbygden i Älvsborga 
län, slättbygden och Falbygden i ..Skaraborgs län samt slättbygderna i Värmlands, Örebro, Väst
manlands och Kopparbergs län. Övriga områden räknas som skogsbygder. 

†2—310210 
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Här dominera de skånska länen jämte Hallands län, men även Jönköpings, 
Kronobergs och Blekinge län hava höga siffror att uppvisa. Det minsta an
talet svin i förhållande till åkerarealen förete Västmanlands och Värmlands 
län med 22, resp. 23 svin per 100 hektar åker. Medeltalet för Svealand och 
Götaland har sedan år 1927 stigit från 39-9 till 51-3. 

S v i n s t a m m e n s s a m m a n s ä t t n i n g inom de olika länen belyses 
av tab. A, vars procenttal angiva antalet fargaltar. modersuggor o. s. v. per 
100 svin. 

Tab. A. Svinstammens gammansättning i procent. 

Medeltalet for hela det undersökta området är beträffande avelssvinen till
sammantagna oförändrat sedan år 1927, nämligen 10 °A; fargaltarnas andel i 
svinstammen har miaskats med 0 1 %, modsrsuggornas ökats lika mycket. Göd-
svinens och smågrisarnas andelar hava däremot förändrats avsevärt. De båda 
kategorierna äro nu i det närmaste -jämnställda, båda utgörande ungefär 45 % 
av svinstammen, medan gödsvinen år 1927 hade ett försteg å ungefär 10 % 
framför smågrisarna. Jämföras länssiffrorna med varandra, finner man be
träffande modersuggorna höga procenttal för Kristianstads och Skaraborgs 
län, låga däremot för Stockholms stad samt Värmlands och Kopparbergs läii. 
Förhållandet mellan gödsvinens och smågrisarnas andelar i svinstammen viéöT 
stora variationer. I Stockholms stad är gödsvinens antal mer än tre gånger 
så -stort som smågrisarnas och i Värmlands län nära dubbelt så stort. Bety
dande övervikt för de förra observerar man även för Stockholms, Östergöt
lands» Kalmar, Örebro och Kopparbergs län. I de för landets svinavel så be-
tyéelsfefuna Skånelänen och Hallands län, men även i Kronobergs och Skara
borgs län är smågrisarnas antal däremot avsevärt större än gödsvinens. 
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B e s ä t t n i n g a r n a s m e d e l s t o r l e k inom olika delar av det vid 
svinräkningen undersökta området är mycket vari«rande, vilket framgår av föl
jande tablå: 

Såsom motsatser till varandra stå här å ena sidan Malmöhus och Kristian
stads län med mer än 10 svin i medeltal per besättning, å aadra sida» Koppar
bergs och Värmlands län med endast ungefär 2 svin. 

S v i n e n s f ö r d e l n i n g e f t e r b e s ä t t n i n g a r n a s s t o r l e k 
framgår av tab. 3, i vilken för län och naturliga områden uppgifter famnas om 
antalet svinbesättningar, svin och besättningar med modersuggor med fördel
ning på vissa grupper efter besättningamas storlek. På. grand Mr förut be
rörda förhållanden hava icke alla svin kunnat fördelas på storleksgrupper; i 
nyssnämnda tabell redovisas sammanlagt 7 852 svin, för vilka storleken av 
motsvarande besättningar icke är känd. Icke heller besättningarna med mo-

Tab. B. Antalet svin och besättningar, procentuellt fördelade på storleksgrupper. 
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dersuggor äro så kända till antal och storlek, att en fullständig fördelning av 
dem på storleksgrupper kunnat verkställas. Då den mera summariska redo
visningen oftast gällt lägenheter, där modersuggor mera sällan förekomma, 
kunna emellertid de här meddelade uppgifterna om antalet besättningar med 
modersuggor och deras fördelning på storleksgrupper anses väl svara mot de 
verkliga förhållandena. 

Besättningarnas och svinens fördelning på storleksgrupper belyses närmare 
av procenttalen i tabell B. 

I medeltal för Svealand och Götaland komma på de två minsta storleksgrup
perna 53·4 % av hela antalet besättningar med känd fördelning. För slättbyg
derna är motsvarande procenttal 48·6, för skogsbygderna 59M. Även inom de 
två närmast större grupperna äro skogsbygdssiffrorna högre än slättbygds
siffrorna, men inom de sju största råder motsatt förhållande. Av antalet svin 
tillhöra på slättbygderna 43-8 % de fyra högsta storleksgrupperna, i skogsbyg
derna endast 18-7 %. 

Förhållandet mellan antalet besättningar med modersuggor och hela antalet 
besättningar inom olika storleksgrupper företer helt naturligt mycket stora 
variationer, vilket framgår av följande siffror, som utvisa antalet besättningar 
med modersuggor i procent av samtliga besättningar. 

Dessa siffror kunna sägas belysa förekomsten av svinavel i egentlig bemär
kelse. Sådan avel bedrives endast i mycket ringa utsträckning vid besättniu-
gar tillhörande de båda minsta storleksklasserna men har redan inom den 
tredje klassen en relativt stor omfattning, som sedan växer snabbt och når 
ett maximum inom åttonde storleksklassen, till vilken höra besättningar med 
21—30 svin. För de tre högsta storleksklasserna visa tablåns procenttal en 
markerad sänkning. Slättbygdernas och skogsbygdernas procenttal för mot
svarande storleksgrupper skilja sig så gott som undantagslöst endast obetyd
ligt från varandra. Jämföras slättbygderna och skogsbygderna i sin helhot 
med varandra, finner man emellertid, att de förra hava ett bestämt försteg, 
nämligen, med 9 %. Detta förhållande finner sin förklaring däri, att slättbyg
dernas svinbesättningar till större del än skogsbygdernas tillhöra de högre stor
leksklasserna med deras höga procenttal. 
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Tab. 1. Antalet svinbesättningar och svin inom varje län och vissa 
naturliga områden den 15 september 1930. 
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Tab. 2. Antalet svin inom varje härad och kommun den 15 september 1930. 
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Tab. 3. Svinbesättningar och svin, fördelade efter besättningarnas stor
lek inom varje län och vissa naturliga områden. 
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Bil. A. 

Uppgift om antalet svin 
den 1 5 september 1 9 3 0 

för 
(fastighetens namn, nummer o. dyl.) 

socken 
inom köping av län. 

stad 

Genom kungörelse den 27 juni 1930 har Kungl. Maj:t anbefallt en allmän svin
räkning i Svealand och Götaland den 15 september 1930. 

Uppgifter för svinräkningen skola avgivas å denna blankett. 
Skyldig att lämna uppgift är envar fastighetsägare eller bostållshavare beträffande 

alla de svin, som finnas å fastigheten, vare sig de tillhöra honom själv eller annan. 
Ägare av jordbruksfastighet är följaktligen skyldig att redovisa sådana å hans fastighet 
befintliga svin, som ägas av torpare och statare m. fl. Därest jordbruksfastighet är 
upplåten till åbo eller arrendator, åligger uppgiftsskyldigheten innehavaren. Beträffande 
sådan statens fastighet, som icke är upplåten till åbo, arrendator eller boställshavare, 
åligger uppgiftsskyldigheten den myndighet, som omhänderhar den närmaste förvalt
ningen av fastigheten. 

Uppgift skall lämnas för varje särskild fastighet, vare sig därå finnes svin eller 
icke, dock att beträffande fastighet inom stads planlagda område, köping, municipal-
samhälle eller annan tättbebyggd ort, för vilken vederbörande länsstyrelse sådant med
giver, uppgift icke erfordras i annat fall, än då svin verkligen förefinnes. — Därest 
svin icke finnes å en fastighet, skall tydlig upplysning därom meddelas å blanketten. 

Uppgifterna skola av de uppgiftsskyldiga senast den 16 september 19S0 inlämnas 
eller med posten insändas till vederbörande magistrat, stadsstyrelse, landsfiskal eller 
polisuppsyningsman. 

Uppgiftsskyldig, som icke avgivit för svinräkningen erforderliga uppgifter, kan av 
länestyrelsen åläggas att vid äventyr av vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

Antale t svin den 1 5 september 1 9 3 0 utgjorde: 

F a r g a l t a r st. 

Modersuggor st. 

Övr iga svin, 3 mån. o. däröver s t . 

G r i s a r under 3 mån st. 

.. den september 1930. 

Namn: 

Postadress: 
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