




STATISTISKA MEDDELANDEN 
S E R . A. B A N D IV: 6 

I N V E N T E R I N G E N AV V E T E 

OCH RÅG 

D E N 1 F E B R U A R I 1 9 3 1 

AV 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

STOCKHOLM 1932 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

313207 



Statistiska meddelanden. Ser. A 
digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 

urn:nbn:se:scb-smsra-0406_ 



T I L L K O N U N G E N . 

Sedan Eders Kungl. Maj:l den 9 juli 1931 medgivit, att en redogörelse för 
den inom Svealand och Götaland den 1 februari 1931 verkställda inventeringen 
av vete och råg finge av trycket utgivas i Serien A av Statistiska meddelanden, 
får statistiska centralbyrån härmed överlämna ifrågavarande redogörelse. 

Den närmaste ledningen av inventeringen har inom centralbyrån handhafts 
av förste amanuensen Sven Lundin. 

Stockholm den 2 december 1931. 

Underdånigst 

RICKARD SANDLER. 

ERNST HÖIJER. 

†1—313207 





Innehållsförteckning. 
Sid. 

Text. 
Inledning 1 
Areal för vete och råg 3 
Skörden av vete och råg 6 
Den redovisade skördens användning 10 
Jämförelse med tidigare undersökningar 15 
Av kvarnar och spannmålshandlare redovisade förråd 18 

Tabeller. 

Tab. 1. Areal för vete och råg inom varje län och vissa naturliga områden, åren 1930 
och 1931 20 

Tab. 2. Redovisad areal för vete och råg inom olika storleksgrupper, åren 1930 och 1931, 
hektar 22 

Tab. 3. Redovisad skörd samt skörd per hektar av vete och råg inom varje län och vissa 
naturliga områden, år 1930 23 

Tab. 4. Redovisad skörd samt skörd per hektar av vete och råg inom olika storleks-
grupper, år 1930 24 

Tab. 5. Skörd per hektar av höstvete och höstråg inom olika storleksgrupper, år 1930 25 
Tab. 6. Skörd per hektar inom vissa län år 1930, i kilogram, vid brukningsdelar med 

och utan redovisad försäljning 26 
Tab. 7. Areal och skörd av höstvete, vårvete och höstråg vid brukningsdelar med och 

utan redovisad försäljning. Sammandrag för Uppsala, Södermanlands, Jön
köpings, Gotlands, Malmöhus, Hallands och Skaraborgs län 27 

Tab. 8. Den redovisade skördens användning inom varje län samt vissa naturliga områden, 
år 1930 28 

Tab. 9. Den redovisade skördens användning inom olika storleksgrupper, år 1930 30 
Tab. 10. Antalet brukningsdelar med redovisat salnöverskott av vete och råg 32 
Tab. 11. Av kvarnar och spannmålshandlare redovisade förråd av vete och råg den 1 

februari 1931, länsvis 33 

Blankettbilagor 35 

Superficie, production et rendement de froment et de seigle au 
recensement le l:er février 1931. 

Table des matières. 
Pages 

Texte. 

Introduction 1 
Superficie de froment et de seigle 3 
Récolte de froment et de seigle 6 
Emploi de la récolte 10 
Comparaison avec des recherches précédentes 15 
Provisions des moulins et des marchands de blé 18 



VI 

Pages 
Tableaux. 

Tabl. 1. Superficie de froment et de seigle dans chaque département et certaines régions 
agricoles naturelles, en 1930 et 1931 20 

Tabl. 2. Superficie de froment et de seigle dans différentes catégories de grandeur, en 
1930 et 1931 22 

Tabl. 3. Récolte totale et rendement par hectare de froment et de seigle dans chaque dé
partement et certaines régions agricoles naturelles, en 1930 23 

Tabl. 4. Récolte totale et rendement par hectare de froment et de seigle dans différentes 
catégories de grandeur, en 1930 24 

Tabl. 5. Rendement par hectare de froment d'hiver et de seigle d'hiver dans différentes 
catégories de grandeur, en 1930 25 

Tabl. 6. Rendement par hectare en 1930 dans certains départements aux exploitations 
avec et sans excédent de vente 26 

Tabl. 7. Superficie et récolte de froment d'hiver et d'été et de seigle d'hiver dans certains 
départements, en 1930 27 

Tabl. 8. Emploi de la récolte dans chaque département et certaines régions agricoles 
naturelles, en 1930 28 

Tabl. 9. Emploi de la récolte dans différentes catégories de grandeur, en 1930 30 
Tabl. 10. Nombre des exploitations avec excédent de vente de froment et de seigle 32 
Tabl. 11. Provisions des moulins et des marchands de blé dans chaque département au 1:er 

février 1931 33 

Formulaires 35 



Inledning. 

På framställning av statens spannmålsnärand anbefallde Kungl. Maj:t ge
nom kungörelse den 12 december 1930 (Svensk författningssamling nr 425) en 
inventering av landets förråd av vete och råg att äga rum den 1 februari 1931. 
Skyldig att lämna uppgift till inventeringen var enligt bestämmelserna i sagda 
kungörelse dels envar, som inom Svea- och Götaland innehade fastighet med en 
åkerareal av mera än två hektar, dels envar, som idkade kvarnrörelse eller han
del med vete eller råg. Uppgift beträffande fastighet skulle lämnas för varje 
brukningsdel, vare sig därå odlades vete och råg eller icke. 

Blanketterna för uppgifternas avgivande, vilka i enlighet med erhållet åläg
gande fastställdes av statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen gemensamt 
i samråd med statens spannmålsnämnd, voro av två slag (se bilaga A och B) , 
dels en utförligare för innehavare av fastighet, dels en mindre utförlig för 
kvarnidkare och spannmålshandlare. Innehavare av fastighet skulle, förutom 
uppgifterna om vid inventeringstillfället inneliggande förråd av vete och råg, 
lämna uppgifter jämväl angående fastighetens hela åkerareal, areal av vete 
och råg för 1930 och 1931 års skördar, skörden av samma sädesslag år 1930 
samt dess användning. 

Sedan statistiska centralbyrån utsänt erforderliga blanketter till länsstyrel
serna för at t genom förmedling av magistrater, stadsstyrelser och landsfiska
ler tillställas de uppgiftsskyldiga, skulle uppgifterna senast den 4 februari av 
de sistnämnda inlämnas eller med posten insändas till nämnda myndigheter och 
befattningshavare, vilka hade att under jämförelse med mantalslängderna tillse, 
att uppgifter inkommit från samtliga uppgiftsskyldiga samt att söka åstad
komma rättelse av uppenbara fel och oegentligheter. Senast den 14 februari 
skulle uppgifterna insändas till statistiska centralbyrån jämte ett å tjänstens 
vägnar utfärdat intyg om materialets fullständighet; i de fall, där dylikt intyg 
icke kunde lämnas, skulle insändas uppgift å namn och den ungefärliga åker
arealen beträffande de fastigheter, från vilka uppgifter icke kunnat införskaf
fas. 

Den 13 mars översändes de första preliminära resultaten från inventeringen, 
innefattande uppgifter angående de inneliggande förrådens storlek, till stats
rådet och chefen för jordbruksdepartementet samt till statens spannmålsnämnd, 
vilka även i fortsättningen erhållit del av resultaten, efter hand som samman
räkningen fortskridit. 

Till belysning av det vid inventeringen från innehavare av fastigheter 
inkomna materialets omfattning och fullständighet meddelas i tab. A en jäm-
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2 INLEDNING. 

Tab. A. Jämförelse mellan uppgiftspliktiga och redovisade brukningsdelar. 

förelse mellan de uppgiftspliktiga och de redovisade brukningsdelarnas antal 
och åkerareal. Uppgifterna angående de uppgiftspliktiga brukningsdelarna, 
som innefatta brukningsdelar med mera än 2 hektar åker, hava hämtats från 
1927 års jordbruksräkning. Såsom av den åberopade tabellen framgår, hava 
vid inventeringen uppgifter inkommit från i runt tal 234 500 brukningsdelar 
med en sammanlagd åkerareal av 3 074 400 hektar, utgörande resp. 953 och 
96-9 % av de uppgiftspliktiga brukningsdelarnas antal och åkerareal. Materia
lets fullständighet kan därför betecknas som i stort sett god. I vissa trakter, 
där de inneliggande förråden varit jämförelsevis små och där man av denna 
anledning synes hava omfattat inventeringen med mindre intresse, äro luckorna 
i materialet störst. Bland sådana trakter märkas Kronobergs, Gotlands och 
Kopparbergs län samt de norra delarna av Stockholms och Uppsala län. Å 
andra sidan är för Malmöhus län den vid inventeringen redovisade åkerarealen 
något större än åkerarealen vid de uppgiftspliktiga brukningsdelarna, sådan 
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denna areal uppgivits vid 1927 års jordbruksräkning. I avseende på materia
lets fullständighet inom olika storleksgrupper av brukningsdelar framträder i 
tab. A den anmärkningsvärda omständigheten, att de större gårdarna (med 
mera än 50 hektar åker) synas vara sämst redovisade. I synnerhet gäller detta 
i fråga om brukningsdelarnas antal. Förhållandet är emellertid endast sken
bart och beror på att materialets redovisning på storleksgrupper icke varit fullt 
densamma vid inventeringen som vid 1927 års jordbruksräkning. "Vid den sist
nämnda nedlades ett stort arbete på at t sammanföra all jord, som brukades i 
en enhet, till en brukningsdel. Vid inventeringen med dess mera summariska 
uppgifter och strängt begränsade tid har detta icke alltid varit möjligt, och 
särskilt torde icke sällan större gårdar belägna inom två eller flera socknar 
av detta skäl kommit att redovisas som flera brukningsdelar. Härigenom har 
en förskjutning i fördelningen på storleksgrupper ägt rum från de större går
darna till de medelstora och små brukningsdelarna, vilket förklarar de förras 
skenbart ogynnsammare ställning i avseende på materialets fullständighet. 

Uppgifter enligt formulär B hava inkommit från sammanlagt 5 400 kvarn-
idkare och spannmålshandlare. 

Areal för vete och råg. 
Innehavare av fastighet skulle vid inventeringen uppgiva den areal, som 

hösten 1929 och 1930 besatts med höstvete och höstråg, samt likaledes den 
areal, som våren 1930 besatts och våren 1931 var avsedd att besås med vår
vete och vårråg, eller med andra ord arealerna för vete och råg för 1930 och 
1931 års skördar. De arealer, som vid inventeringstillfället den 1 februari 1931 
uppgivits skola besås med vete och råg våren 1931, kunna givetvis icke göra 
anspråk på att vara fullt exakta, enär i många fall omfattningen av vårvete-
och vårrågodlingen vid nämnda tidpunkt ännu icke torde hava varit fullt be
stämd. Vad beträffar den hösten 1930 besådda höstsädsarealen, har densam
ma sedermera i -vissa delar av landet undergått en betydande inskränkning, på 
grund av a t t höstsäden under den följande vintern och våren till en del gick 
ut och fälten därför måste plöjas upp för att användas för andra växtslag. Den 
vid inventeringen deklarerade höstsädsarealen motsvarar därför icke den skör
dade arealen utan är närmast att betrakta som ett mått på den från jordbru
karnas sida avsedda omfattningen av höstsädsodlingen. 

De vid inventeringen uppgivna arealerna för vete och råg återgivas i tab. 1 
i sammandrag för varje län och vissa naturliga områden under rubriken »redo
visad areal». Såsom förut nämnts, voro vid inventeringen fastigheter med högst 
två hektar åker undantagna från uppgiftsskyldighet, varjämte för en mindre 
del av de uppgiftspliktiga brukningsdelarna redovisning saknas. För att kunna 
framlägga fullständiga uppgifter om hela arealen för vete och råg inom Svea-
och Götaland har statistiska centralbyrån med hänsyn härtill verkställt en 
komplettering av de vid inventeringen direkt redovisade arealerna, varvid an
tagits, att, med utgångspunkt från 1927 års jordbruksräkning, förändringarna 
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i arealerna, för vete och råg vid de ej redovisade fastigheterna varit direkt pro
portionella mot samma förändringar vid de redovisade brukningsdelarna. Slut
ligen har beträffande 1931 års arealer för vårvete och vårråg ytterligare en 
komplettering måst göras för erhållande av full jämförbarhet med motsvarande 
uppgifter för år 1930. På grund av ovan antydda svårigheter för uppgifts-
lämnarna att vid inventeringen i förväg angiva den areal, som komme att be
sås med vårvete eller vårråg, har ett antal jordbrukare, som tillsammans för 
år 1930 redovisat 3 217 hektar vårvete och 617 hektar vårråg, helt och hållet 
underlåtit att för år 1931 angiva motsvarande arealer. För dessa har en kor
rigering verkställts, under antagande av samma utveckling sedan 1930 som vid 
de fullständigt redovisade brukningsdelarna. 

De arealer, som efter dessa kompletteringar erhållits, betecknas i tab. 1 som 
»korrigerad areal» och avse hela den för vederbörande sädesslag avsedda area
len inom resp. område. En sammanfattning för hela Svea- och Götaland av 
de direkt redovisade såväl som de av centralbyrån korrigerade arealerna för 
åren 1930 och 1931 återgives i följande tablå: 

En jämförelse mellan de här ovan framlagda, korrigerade arealerna för de 
båda åren 1930 och 1931 utvisar, at t under sistnämnda år arealen för höst
vete i hela Svea- och Götaland ökats med 13 188 hektar och arealen för vårvete 
med 13 962 hektar och hela den för veteodling avsedda arealen alltså med sam-

Tab. B. Ökning (+) eller minskning ( - ) i arealen för vete och råg från 1930 till 
1931 inom vissa större produktionsområden. 
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manlagt 27 150 hektar. Arealen för höstråg har samtidigt undergått en minsk
ning med 14 182 hektar, men då arealen för vårråg ökats med 1 398 hektar, 
stannar minskningen av hela den för råg avsedda arealen vid 12 784 hektar. 

Förändringarna i brödsädsodlingens omfattning inom vissa större produk
tionsområden belysas närmare av de i tab. B framlagda uppgifterna. I den 
mellan åren 1930 och 1931 inträffade ökningen av veteodlingen hava alla i 
nämnda tabell angivna produktionsområden tagit del, ehuru i väsentligt olika 
omfattning. Vad beträffar arealen för höstvete, har denna relativt sett under
gått i den största ökningen i Svea- och Götalands skogsbygder (14-2 %) samt på 
Östgötaslätten (11·9 %), varemot ökningen varit helt obetydlig på slättbyg
derna i västra Sverige (0-7 %) och i Skåne (1-9 %). Inom sistnämnda område 
har däremot arealen för vårvete undergått en mycket stark ökning (81-1 %)• 
Samma område är det enda av de i tab. B upptagna, som bibehållit arealen 
för höstråg oförminskad, medan densamma på östgötaslätten gått tillbaka med 
icke mindre än 15-8 % och på slättbygderna i västra Sverige och omkring Mä
laren och Hjälmaren likaledes med mera än 10-0 %. Sammanfattas all brödsäds
areal, har denna på västra Sveriges slättbygder på grund av den starka till
bakagången i odlingen av höstråg minskats med 03 %, medan densamma inom 
alla övriga produktionsområden visar ökning, som för östgötaslätten, där den 
är störst, når upp till 9 4 %. 

Rörande motsvarande förändringar inom de olika länen och vissa mindre 
områden hänvisas till de i tab. 1 framlagda uppgifterna. 

Till belysning av de inträffade förändringarna i brödsädsodlingens omfatt
ning vid jordbruk av olika storlek framläggas i tab. 2 uppgifter å den vid in
venteringen redovisade arealen för vete och råg inom olika storleksgrupper åren 
1930 och 1931. Beträffande vårvete och vårråg äro, som redan i det föregående 
framhållits, uppgifterna för år 1931 i någon mån ofullständiga, varför i detta 
fall full jämförbarhet icke råder med uppgifterna för år 1930.. För höstvete 
och höstråg framgå förändringarna i odlingens omfattning tydligast av tab. C, 
som direkt anger ökningen eller minskningen i absoluta och relativa tal. Inom 

Tab. C. Förändringar i höstsädsarealen frän 1930 till 1931 inom olika storleksgrupper. 
(Vid inventeringen redovisade arealer.) 
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alla storleksgrupper har, såsom tabellen utvisar, arealen för höstvete ökats och 
arealen för höstråg minskats; ökningen för det förra sädesslaget har i de flesta 
fall varit ungefär lika stor som minskningen för det senare, vilket visar, att ett 
direkt utbyte i allmänhet ägt rum dem emellan. Hela höstsädsarealen har därför 
inom de flesta storleksgrupper bibehållit sig i det närmaste oförändrad. Vid 
de största gårdarna har dock minskningen för höstrågen varit större än öknin
gen för höstvetet, i det man vid dessa delvis synes hava gått över från höstråg 
till vårvete. 

För år 1930 finnas i den officiella statistiken även andra uppgifter angående 
arealerna för vete och råg, med vilka en jämförelse synes vara av intresse. En
ligt kungl. reglementet den 16 maj 1930 angående insamlande av årliga uppgif
ter till rikets officiella jordbruksstatistik skola varje år från omkring en tion
del av samtliga brukningsdelar med mera än två hektar åker uppgifter inför
skaffas angående bl. a. åkerjordens användning. Med ledning av de vid denna 
s. k. representativa jordbruksräkning insamlade uppgifter verkställer statistiska 
centralbyrån en beräkning av den för varje särskilt växtslag använda arealen, 
vilken därefter lägges till grund för ämbetsverkets skördebeiäkningar. I efter
följande tablå angivas de vid 1930 års representativa jordbruksräkning erhåll
na uppgifterna angående arealen i Svea- och Götaland för vete och råg och vid 
sidan därav motsvarande uppgifter enligt brödsädsinventeringen, varvid de 
sistnämnda uppgifterna, för erhållande av full jämförbarhet, avse de i tab. 1 
återgivna, korrigerade arealerna. 

För vetet är, såsom av ovanstående sammanställning framgår, överensstäm
melsen mellan de båda uppgifterna icke fullt tillfredsställande, i det att bröd
sädsinventeringen givit ett resultat, som med drygt 18 000 hektar, eller nära 
7 %, understiger den representativa jordbruksräkningens. Ifråga om rågen är 
däremot överensstämmelsen mellan de båda uppgifterna god. 

Skörden av vete och råg. 

De vid inventeringen lämnade uppgifterna, om skörden av vete och råg äro i 
tab. 3 sammanställda för varje län samt därinom för vissa naturliga områden, 
varjämte tab. 4 innehåller motsvarande uppgifter för olika storleksgrupper av 
brukningsdelar. I efterföljande tablå framlägges en sammanfattning för hela 
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Svea- och Götaland, varvid emellertid den direkt redovisade skörden komplet
terats med den beräknade skörden vid de brukningsdelar, som icke berörts av 
inventeringen. Därmed har jämförts samma års skörd enligt statistiska central
byråns definitiva beräkning: 

Brödsädsinventeringens uppgifter äro, såsom härav framgår, genomgående 
betydligt lägre än statistiska centralbyråns skördeberäkning. För vete utgör 
skillnaden 642 000 deciton och för råg 499 000 deciton. Ifråga om vetet beror 
skillnaden till en del på det redan påpekade förhållandet, att de arealer, som 
legat till grund för centralbyråns beräkning, varit åtskilligt högre än de vid 
inventeringen redovisade. 

Den bristande överensstämmelsen mellan den redovisade och den beräknade 
skörden av vete och råg är anmärkningsvärt stor och nödvändiggör en närmare 
undersökning för bedömande av tillförlitligheten av den officiella skördesta
tistiken. En sådan undersökning sker lättast genom en jämförelse mellan 

Tab. D. Skörd per hektar av Vete och råg år 1930 inom varje län, i kilogram, enligt 
brödsädsinventeringen (a) och statistiska centralbyråns beräkning (b). 
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s k ö r d e n p e r h e k t a r enligt de båda källorna, varvid jämförelsetalen från 
inventeringen erhållas genom sammanställning av de därvid erhållna uppgif
terna om totalskörd och areal för varje sädesslag. I detta syfte meddelas i tab. 
D uppgifter om skörden per hektar för varje län enligt inventeringen och enligt 
skördestatistiken. I genomsnitt för hela Svea- och Götaland belöper sig inven
teringsuppgifternas underlägsenhet för höstvete till 4 °/°, för vårvete till 9 %, 
för höstråg till 13 % och för vårråg till icke mindre än 26 %. Inom vissa län 
äro avvikelserna anmärkningsvärt stora, medan åter inom andra län överens
stämmelsen mellan de båda uppgifterna är god. Ifråga om höstvetet visa Ble
kinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län högre siffror enligt invente
ringen än enligt skördestatistiken, medan å andra sidan inventeringens uppgif
ter äro avsevärt lägre för Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs och 
Värmlands län. Ifråga om vårvete och höstråg visar inventeringen för alla län 
lägre siffror än skördestatistiken, och detsamma gäller även ifråga om vårrågen 
med undantag endast för Värmlands och Kopparbergs län. För sistnämnda 
sädesslag är underskottet så stort som 400 kilogram per hektar eller däröver 
inom Stockholms, Östergötlands, Kronobergs, Gotlands, Hallands och Göte
borgs och Bohus län. 

Genom att vid bearbetningen av det vid inventeringen avgivna materialet en 
uppdelning genomförts på ett antal storleksgrupper efter varje särskild bruk-
ningsdels åkerareal, har det varit möjligt att uträkna den redovisade skörden 
per hektar vid jordbruk av olika storlek. Resultaten meddelas för slättbygder 
och skogsbygder i Svea- och Götaland 3amt för hela området i tab. 4, varjämte 
sistnämnda uppgifter återgivas i efterföljande tablå: 

För alla fyra sädesslagen framträder här en mycket stark stegring i skör
den per hektar från den lägsta till den högsta storleksgruppen. För höstvete 
belöper sig denna stegring till 60 °/°, för vårvete till 63 %, för höstråg till 54 % 
och för vårråg, där densamma är minst framträdande, till 28 °/«. Till en del. 
torde detta anmärkningsvärda förhållande bero därpå, att de mindre bruknings
delarna ofta äro sämre lottade i avseende på jordens bördighet, ehuru de i tab. 5 
framlagda medeltalen för hektarskördarna av höstvete och höstråg inom varje 
län och vissa naturliga områden visat, att samma stegringstendens i de allra 
flesta fall med stor regelbundenhet framträder även inom mera enhetliga om
råden, där skillnaden mellan jordmånen för större och mindre brukningsdelar 
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icke kan vara så stor. En annan omständighet, som kan förklara en del av de 
större gårdarnas överlägsenhet, är, att dessa, enligt vad som framgår av 1927 
års jordbruksräkning, ifråga om täckdikningens omfattning och effektivitet samt 
en rationell gödselvård hava ett givet försteg framför de mindre brukningsde
larna, vilket givetvis måste medföra en stegring av skördeavkastningen. Skill
naden i avseende på avkastningens storlek är emellertid så betydande, att den 
icke torde tillfyllest förklaras av de nu angivna omständigheterna. Det synes 
sannolikt, att de mindre brukningsdelarnas underlägsenhet i nu berörda avse
ende till en del endast är skenbar, i den mån den kan hava föranletts av att ifrå
gavarande brukningsdelar deklarerat sin skörd för lågt, emedan de dels hava 
mindre noggrann kännedom om skördens faktiska storlek, dels hade mindre 
saluöverskott vid inventeringen och därför icke hade så stort intresse av att i 
detta avseende lämna fullständiga uppgifter. 

E t t stöd för sistnämnda antagande lämnar en särskild undersökning, som vid 
materialets bearbetning verkställts angående storleken av skörden per hektar 
vid brukningsdelar med och utan saluöverskott av brödsäd. Vid denna bearbet
ning, som omfattade de vid inventeringen avgivna uppgifterna från Uppsala, 
Södermanlands, Jönköpings, Gotlands, Malmöhus, Hallands och Skaraborgs 
län, fördelades materialet på tre grupper, nämligen dels brukningsdelar, för 
vilka redovisats försäljning efter den 1 febr. 1931, dels brukningsdelar, för 
vilka försäljning redovisats före, men icke efter nämnda tidpunkt, dels slutligen, 
sådana brukningsdelar, för vilka ingen försäljning uppgivits förekomma under 
hela förbrukningsåret. Resultaten av bearbetningen framläggas i tab. 6 och 7, 
av vilka tab. 6 innehåller uppgifter för vart och ett av förut nämnda sju län 
angående skörden per hektar av höstvete, vårvete och höstråg inom var och en 
av de tre nämnda grupperna och tab. 7 utgör ett sammandrag med uppgifter för 
samma tre grupper angående den för resp. sädesslag använda arealen, den er
hållna totalskörden samt den uträknade skörden per hektar. Någon liknande 
bearbetning av motsvarande uppgifter för vårrågen har icke ansetts lämplig att 
utföra, enär detta sädesslag odlas i så ringa utsträckning, att uppgifterna om 
hektarskördens storlek måste bliva betydligt osäkra. 

I efterföljande tablå återgivas de för samtliga sju län uträknade medeltalen 
för skörden per hektar inom var och en av de tre grupperna och för samtliga 
brukningsdelar tillsammantagna : 

†3—313207. 
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Här framträda i synnerhet de genomgående avsevärt lägre hektarskördarna 
vid de brukningsdelar, vid vilka ingen försäljning redovisats vare sig före 
eller efter den 1 febr. I och för sig är detta ganska naturligt, då orsaken till 
att intet saluöverskott funnits, kan hava varit just ett klent skörderesultat. 
Skillnaden förefaller emellertid alltför stor för att kunna förklaras enbart av 
denna omständighet, utan synes det antagligt, att densamma även beror på 
sämre redovisning av skörden vid brukningsdelar utan saluöverskott. 

Mellan de båda grupperna av brukningsdelar med saluöverskott är skillna
den i hektarskördens storlek väsentligt mindre, men de, som vid inventerings
tillfället uppgivit sig hava kvar en del spannmål till försäljning, hava dock i 
genomsnitt något högre skörd per hektar än de, som redan avslutat sin försälj
ning. Ser man på de olika storleksgrupperna av brukningsdelar, framträder 
denna skillnad tydligare för varje särskilt län (se tab. 6) än i de i ovanstående 
tablå framlagda medeltalen för alla bearbetade län. 

Den redovisade skördens användning. 
Vid inventeringen skulle icke endast uppgift lämnas om den totala storleken 

av 1930 års skörd av vete och råg utan därjämte framläggas en summarisk 
redovisning angående denna skörds användning, angivande huru mycket som 
intill den 1 febr. 1931 förbrukats på gården eller försålts samt huru mycket 
av de vid samma tidpunkt inneliggande förråden som beräknades komma att 
användas på gården eller kunna försäljas. De härom erhållna uppgifterna 
meddelas i tab. 8 och 9, dels för varje län samt vissa naturliga områden, dels 
för olika storleksgrupper av brukningsdelar. Innan de där framlagda resul
taten upptagas till diskussion, torde emellertid, till förebyggande av eventuella 
missuppfattningar, några förklaringar böra lämnas angående uppgifternas 
tillförlitlighet och innebörd. 

Till en början torde böra erinras om, att uppgifterna endast avse bruknings-
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delar med över två hektar åker och att icke heller för dessa materialet är all
deles fullständigt, då redovisning saknas för 4-7 % av de uppgiftspliktiga bruk
ningsdelarnas antal och 31 % av deras åkerareal. Då materialets ofullstän
dighet huvudsakligen drabbar de små brukningsdelarna, torde det till övervä
gande del vara uppgifterna om den egna förbrukningen, som härigenom blivit 
för låga, varemot uppgifterna om försäljningen icke i samma mån påverkats. 

Såsom i det föregående framhållits, äro sannolikt de vid inventeringen er
hållna uppgifterna om totalskörden år 1930 något för lågt angivna och detta i 
högre grad vid de små än vid de stora brukningsdelarna. Även denna ofull
ständighet torde till allra största delen komma på den del av skörden, som 
förbrukats på den egna gården. Försäljningen före den 1 febr. 1931 har näm
ligen givetvis till sin storlek varit bättre känd än den egna förbrukningen, och 
beträffande partier, som beräknades kunna försäljas efter nämnda tidpunkt, 
kunde, med hänsyn till önskvärdheten att få sälja så mycket som möjligt från 
jordbrukarnas synpunkt anledning snarast föreligga att angiva kvantiteten 
för hög. Detta antagande bestyrkes därav, att av de under juni månad 1931 
till svenska spannmålsföreningen hembjudna partierna av vete och råg en icke 
obetydlig del icke mottagits på grund av sädens mindre goda beskaffenhet. 

Till förklaring av uppgifternas innebörd torde vidare böra framhållas, att 
de vid inventeringen lämnade uppgifterna om förbrukningen vid den egna 
gården avse de partier, som där förbrukats av egen skörd. Däremot ingår däri 
ej, vad som av jordbrukarna inköpts från annat håll vare sig till människo-
och kreatursföda eller till utsäde. Härigenom bliva uppgifterna för låga 
såsom mått på den totala förbrukningen vid jordbruket. Detta gäller särskilt 
för de mindre brukningsdelarna, som själva producera endast en mindre del av 
sitt eget behov. Men icke heller för de medelstora och större gårdarna innefatta 
ifrågavarande uppgifter alltid hela förbrukningen, då det ej sällan förekom
mer, att även vid gårdar med överskott en del av behovet inköpes dels till ut
säde, dels i form av bröd, mjöl eller spannmål till människoföda. Någon 
uppgift om den totala förbrukningen av vete och råg inom jordbruket erhålles 
därför icke genom inventeringen. — Av det nu sagda följer även, att de vid 
inventeringen lämnade uppgifterna om försäljningen av vete och råg icke avse 
jordbrukets nettoöverskott av ifrågavarande sädesslag, varemot de på ett i 
stort sett riktigt sätt torde angiva de kvantiteter, som av jordbrukarna för
säljas till kvarnar, spannmålshandlare, andra jordbrukare m. fl. 

De vid inventeringen erhållna uppgifterna angående användningen av 1930 
års skörd av vete och råg sammanfattas för hela Svea- och Götaland i föl
jande tablå: 
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De kvantiteter, som vid inventeringen redovisats såsom förbrukade vid den 
egna gården före den 1 febr. 1931 eller avsedda att förbrukas efter nämnda tid
punkt, uppgå till sammanlagt 1 483 200 dt vete och 1 998 800 dt råg, mot
svarande resp. 31 och 56 % av den deklarerade skörden. De partier, som för
sålts eller voro avsedda at t försäljas, uppgingo till 3 312 000 dt vete och 
1 570 600 dt råg, eller resp. 69 och 44 % av skörden. Av hela skörden utgjorde 
alltså försäljningarna en betydligt större del ifråga om vetet än i fråga om 
rågen. 

Skördens fördelning på egen förbrukning och försäljning inom varje län och 
vissa naturliga områden framgår i absoluta och relativa tal av tab. 8. En 
sammanfattning av motsvarande fördelning inom några större produktions
områden framlägges i efterföljande tablå: 

Såsom av ovanstående framgår, råder en avsevärd skillnad mellan slätt
bygder och skogsbygder i avseende på den omfattning, i vilken skörden för
brukas på gården eller försäljes. Av vete utgör saluöverskottet på slättbyg
derna 73 % av skörden men i skogsbygderna endast 46 % och av råg för de förra 
52 % och för de senare 27 %. Av de här ovan särskilt angivna produktions
områdena i Svea- och Götalands slättbygder har den skånska slättbygden det 
största relativa saluöverskottet, nämligen för vete 86 % och för råg 64 % av 
den deklarerade skörden. I fråga om vetet skulle otvivelaktigt försäljningen 
haft ännu större omfattning, om icke 1930 års veteskörd inom detta område av
sevärt nedsatts genom skador av vetemyggan. I vissa andra trakter, såsom 
Mälar- och Hjälmarbygden och slättbygderna i västra Sverige, hava försälj
ningarna minskats därigenom, att en avsevärd del av såväl vete- som rågskör
den blivit groddskadad och därför måst användas till utfodring. 

Förutom av skördens storlek och beskaffenhet påverkas försäljningarnas 
omfattning inom ett område i hög grad av jordens uppdelning på stora och 
små brukningsdelar. Till belysning härav meddelas i tab. E en översikt i ab
soluta och relativa tal över den vid inventeringen redovisade skördens fördel
ning på egen förbrukning och försäljning vid brukningsdelar av olika storlek. 
Av densamma framgår, att vid de minsta brukningsdelarna endast en relativt 
liten del av skörden försäljes, eller av vete 15 % och av råg endast 7 7°. Jäm
sides med brukningsdelarnas stigande åkerareal tilltager saluöverskottet starkt 
och utgör vid gårdar med över 100 hektar åker 81 % av veteskörden. I fråga 
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Tab. E. Den redovisade skörden, fördelad efter dess användning till egen förbrukning 
och försäljning. 

om rågen är stegringen icke så stark, och saluöverskottet har den största omfatt
ningen (65 %) vid brukningsdelar med 50—100 hektar för att inom den högsta 
storleksgruppen åter sjunka till 60 %. Den huvudsakliga anledningen härtill 
är rågodlingens mindre omfattning vid de större gårdarna. 

Av hela den vid inventeringen deklarerade skörden funnos den 1 febr. 1931 
hos jordbrukarna inneliggande 1 826 900 deciton vete (38 %) och 1 735 500 
deciton råg ( 4 9 # ) . Härav beräknades 1112 400 deciton vete och 710 800 
deciton råg kunna försäljas. Då hela det deklarerade saluöverskottet utgjorde 
av vete 3 312 000 deciton och av råg 1 570 600 deciton, återstodo härav vid in
venteringstillfället i fråga om vetet 34 % och i fråga om rågen 45 % osålda. 
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Inom varje särskilt län var de vid inventeringsdatum osålda partiernas andel 
av hela det deklarerade saluöverskottet följande: 

De största osålda partierna kvarlågo, såsom härav framgår, av vete i de 
västsvenska länen samt i Kronobergs, Blekinge, Örebro och Kopparbergs län 
och av råg i samma län och därjämte i Jönköpings län. Bland län, där över
skottet redan till större delen försålts, märkas i fråga om vetet Kalmar, Got
lands, Kristianstads och Malmöhus län och i fråga om rågen Gotlands och Mal
möhus län. 

Inom olika storleksgrupper utgjorde de vid inventeringen inneliggande, till 
försäljning avsedda partierna av vete och råg följande procentuella andelar 
av hela det deklarerade saluöverskottet: 

Av de överhuvud taget små saluöverskotten vid de mindre brukningsdelarna 
hade större delen försålts redan före inventeringen; inom den lägsta storleks
gruppen återstodo av vete endast 20 °/« och av råg 41 % osålda. De stora går
darna hade däremot en betydligt större del av sitt överskott ännu osålt; i fråga 
om vetet, uppgingo de osålda partierna inom den högsta storleksgruppen till 
46 % av hela saluöverskottet och i fråga om rågen till 55 '/<•. 

En bearbetning har även verkställts av a n t a l e t b r u k n i n g s d e l a r 
m e d s a l u ö v e r s k o t t av vete och råg dels under hela förbrukningsåret 
1930/31, dels under perioden efter den 1 februari 1931. Uppgifter härom med
delas i tab. 10. Av densamma framgår, att för hela året inalles 105 800 bruk
ningsdelar, eller 45 % av samtliga brukningsdelar över 2 hektar, hade över
skott av brödsäd till försäljning, därav 67 700 med överskott av vete och 
80 900 med överskott av råg. Den 1 febr. 1931 återstod ett antal av 61 200 
brukningsdelar, som hade något kvar att försälja, därav 33 600 med överskott 
av vete och 46 800 med överskott av råg. I samma tabell 10 meddelas även 
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antalet brukningsdelar med saluöverskott inom de särskilda storleksgrupper
na. För vete och ikg tillsammantagna uppgick nämnda antal till följande 
andel av hela antalet brukningsdelar inom varje storleksgrupp: 

Den första kolumnen i ovanstående tablå visar, att av brukningsdelarna 
tillhörande den lägsta storleksgruppen 11 % deklarerat ett större eller mindre 
överskott av brödsäd till försäljning. I absoluta tal motsvarar detta ett an
tal av 9 200. Av dessa torde dock de flesta för sitt eget behov hava inköpt 
större partier, än vad de kunnat försälja, varför antalet brukningsdelar av den
na storlek, som verkligen producera mera brödsäd, än de själva förbruka, med 
säkerhet är betydligt lägre, än det nyss angivna. Redan vid den närmast 
högre storleksgruppen, med 5—10 hektar åker, hava 40 % av alla bruknings
delar deklarerat något saluöverskott, vid gruppen med 10—20 hektar upp
går motsvarande procenttal till 75, och vid alla högre grupper överstiger det
samma 90. Av de 2 216 brukningsdelarna inom den högsta storleksgruppen 
var det endast 37, som icke redovisat något som helst saluöverskott av brödsäd, 
och procenttalet för brukningsdelar med saluöverskott var där uppe i 98. Ef
ter den 1 febr. hade givetvis, såsom av den andra kolumnen i närmast före
gående tablå framgår, det relativa antalet brukningsdelar, som hade brödsäd 
kvar att sälja, avsevärt reducerats inom alla storleksgrupper. Detta gäller 
särskilt de mindre brukningsdelarna, medan inom de högre grupperna ännu åt
skilligt över 50 % av samtliga hade en del av sitt överskott osålt. 

Jämförelse med tidigare undersökningar. 

Vid några tidigare tillfällen hava vissa undersökningar utförts, som delvis 
beröra samma frågor som de i föregående avdelning framlagda uppgifterna an
gående brödsädsskördens användning. Sålunda verkställdes för tull- och trak
ta tkommitténs räkning en år 1921 offentliggjord undersökning angående jord
brukets saluöverskott av spannmål inom södra och mellersta Sverige, vid vilken 
uppgifter genom särskilda beräkningar erhöllos angående antalet jordbrukare 
med överskott och brist av vete och råg samt storleken av ifrågavarande kvan
titeter. I proposition nr 108 vid 1930 års riksdag underkastades vidare de 
vid nämnda undersökning erhållna resultaten en omräkning i vissa avseenden, 
och slutligen verkställdes av statistiska centralbyrån för särskilda utskottet vid 
samma riksdag en ny undersökning angående samma förhållanden, med använ
dande av samma metod som vid de föregående utredningarna men med utgångs
punkt från senare tillgängligt statistiskt material. Då en jämförelse mellan 
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brödsädsinventeringen och de tidigare verkställda undersökningarna ligger nära 
till hands, har det ansetts påkallat att här något redogöra för innebörden av 
de vid de olika undersökningarna erhållna resultaten samt för möjligheten att 
anställa jämförelser dem emellan. Därvid har av de äldre undersökningarna 
medtagits endast den av statistiska centralbyrån för särskilda utskottet vid 
1930 års riksdag utförda beräkningen (i det följande benämnd 1930 års beräk
ning), med vilken de båda tidigare undersökningarna nära överensstämma i av
seende på den använda metoden. 

Mellan 1930 års beräkning och 1931 års brödsädsinventering råder den prin
cipiella skillnaden, att den förra, såsom beteckningen angiver, är en genomsnitts
beräkning, under det att den senare grundar sig på direkta uppgifter, avgivna 
för varje särskild brukningsdel. Vid 1930 års beräkning utgick man ifrån den 
för vete och råg använda arealen enligt 1927 års jordbruksräkning samt jord
bruksbefolkningens storlek i huvudsak enligt de år 1918 för folkhushållnings-
kommissionens räkning upprättade s. k. uppskattningslistorna och verkställde 
på grundval härav för varje s. k. naturligt jordbruksområde och därinom för 
varje storleksgrupp av brukningsdelar en beräkning av skörden av vete och råg 
samt förbrukningen inom jordbruket av samma sädesslag till människo- och 
kreatursföda. Genom sammanställning av skörden (efter avdrag av ett års utsä
de) och förbrukningen hava slutligen erhållits uppgifter angående antalet bruk
ningsdelar med överskott eller brist av brödsäd samt överskottets resp. bristens 
storlek. Till skillnad från 1931 års brödsädsinventering avser 1930 års beräk
ning icke något visst år utan närmast förhållandena under ett år med medelgod 
skörd och med den omfattning av brödsädsodlingen, som rådde år 1927. Då 
flera av de faktorer, på vilka hela beräkningen bygger, grunda sig på osäkra 
antaganden, hava resultaten givetvis icke kunnat undgå att bliva i viss mån 
osäkra. Härtill kommer, att den använda metoden i och för sig endast kunnat 
leda till ett ungefärligt resultat, emedan hänsyn icke kunnat tagas till förekom
mande växlingar inom en och samma storleksgrupp av brukningsdelar, utan 
samtliga brukningsdelar inom en grupp sammanförts under rubriken överskott 
eller brist. Det ligger i sakens natur, att denna osäkerhet måste bliva störst för 
de storleksgrupper, där det genomsnittliga överskottet (resp. bristen) är liten 
och där alltså relativt många brukningsdelar uppvisa ett motsatt resultat mot 
det för gruppen i genomsnitt erhållna. 

Möjligheten till jämförelse mellan 1930 års beräkning och 1931 års brödsäds
inventering inskränkes ytterligare därav, att vid den sistnämnda undersöknin
gen, som närmast tillkommit för ett helt annat ändamål, uppgifter icke inför
skaffades angående de kvantiteter brödsäd, som inköpts av jordbrukarna, och 
att densamma därför icke kunnat lämna upplysning angående det egentliga 
nettoöverskottet av brödsäd inom jordbruket. Slutligen torde, såsom i det före
gående närmare framhållits, den vid brödsädsinventeringen deklarerade skör
den samt den egna förbrukningen särskilt för de lägre storleksgrupperna vara 
för lågt angivna. Då däremot uppgifterna om försäljningen torde vara rikti
gare, kommer härigenom förbrukningens procentuella andel av hela skörden att 
framstå såsom för låg och försäljningens i samma mån såsom för hög. 
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Tab. F. Skörd samt egen förbrukning och saluöverskott ar vete och råg vid jord
bruket i Svea- och Götaland enligt brödsädsinventeringen och 1930 års beräkning. 

Det framgår av det sagda, att någon direkt jämförbarhet icke förefinnes mel
lan resultaten från 1930 års beräkning och brödsädsinventeringen, vilket här 
uttryckligen må framhållas till förekommande av oriktig tolkning av de i tab. F 
och G framlagda huvudsiffrorna från de båda undersökningarna. Den första 
av nämnda tabeller anger å ena sidan den vid brödsädsinventeringen deklarerade 
totalskörden av vete och råg samt dess fördelning efter användningen på egen 
förbrukning och försäljning och å andra sidan enligt 1930 års beräkning netto
skördens storlek och den totala förbrukningen samt storleken av det överskott 
eller den brist, som erhålles genom sammanställning av nyssnämnda uppgifter 
om skörd och förbrukning. Såsom helt naturligt är skillnaden mellan de båda 
sammanställningarna störst i fråga om den lägsta storleksgruppen, som enligt 
1930 års beräkning uppvisade en betydande brist, vilken, av skäl som redan 
angivits, icke kunnat komma till synes i uppgifterna från brödsädsinventerin
gen. Även inom den närmast högre gruppen, där en avsevärd del av det egna 
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brödsädsbehovet tillgodoses genom inköp, anger den senare undersökningen en 
väsentligt större försäljning än den förra, men för det medelstora och större 
jordbruket, som själv producerar största delen av sin egen förbrukning, råder 
en anmärkningsvärt god överensstämmelse mellan de procenttal, som angiva 
försäljningens resp. nettoöverskottets andel av skörden. 

Tab. G. Antalet brukningsdelar med och utan saluöverskott av vete och råg i Svea-
och Götaland enligt brödsädsinventeringen och 1930 års beräkning. 

Tab. G anger å ena sidan antalet jordbrukare, som enligt brödsädsinventerin
gen avyttrat en större eller mindre del av sin brödsädsskörd, oavsett om de vid 
sidan därav gjort inköp av vete eller råg, och å andra sidan resultatet av 1930 
års beräkning ifråga om nettoantalet jordbrukare, för vilka skörden varit större 
än förbrukningen och som därför haft ett nettoöverskott av brödsäd. Av de i 
tabellen meddelade uppgifterna förtjäna särskilt observeras det anmärknings
värt låga antalet brukningsdelar inom den andra och tredje storleksgruppen 
med redovisad försäljning vid brödsädsinventeringen i jämförelse med det år 
1930 beräknade antalet brukningsdelar med överskott inom samma storleks
grupper. 

Av kvarnar och spannmålshandlare redovisade förråd. 
Vid inventeringen ålåg det jämväl envar, som idkade kvarnrörelse eller handel 

ined vete eller råg, att lämna uppgift angående hos honom den 1 februari 1930 
inneliggande förråd av vete och råg samt vete- och rågmjöl. Vad beträffar för
råden av mjöl har det visat sig förenat med avsevärda svårigheter att därom 
erhålla användbara uppgifter. Orsaken härtill är den olikformiga redovisningen 
av de s. k. konsignationslager av mjöl, vilka av vissa kvarnar deponerats hos 
affärsmän i Norrland. Dessa lager, vilka under vintern pläga uppgå till bety
dande kvantiteter, hava i vissa fall deklarerats av innehavaren, i andra däremot 
icke, utan att det alltid framgått av den lämnade uppgiften, vilketdera förfa
ringssättet, som tillämpats. Vid sammanräkningen av deklarationsuppgifterna 



AV KVARNAR OCH SPANNMÅLSHANDLARE REDOVISADE FÖRRÅD. 19 

har man därför riskerat, at t vissa partier av ifrågavarande mjölförråd kunnat 
bliva dubbelräknade, under det att andra eventuellt blivit helt och hållet förbi
gångna. Med anledning härav har det ansetts riktigast att icke verkställa någon 
sammanräkning av de vid inventeringen deklarerade mjölförråden. 

Vad beträffar de av kvarnar och spannmålshandlare redovisade förråden av 
vete och råg, återgivas resultaten av inventeringen för varje län och för hela 
riket i tab. 11. Uppgifterna innefatta såväl svensk som utländsk spannmål. 
Enligt tabellen utgjorde de hos kvarnarna den 1 februari 1931 inneliggande för
råden av vete 874 700 deciton och av råg 405 700 deciton. Spannmålshandlarnas 
lager utgjorde vid samma tidpunkt 378 600 deciton vete och 206 200 deciton 
råg. De största förråden hava av kvarnarna redovisats i Stockholms, Malmö
hus och Östergötlands län samt av spannmålshandlarna i Malmöhus, Skara
borgs och Östergötlands län. 

Sammanfattas de av såväl jordbrukare som kvarnar och spannmålshandlare 
vid inventeringen redovisade förråden, erhållas följande kvantiteter: 

Frånräknas den del av de hos jordbrukarna kvarliggande förråden, som dessa 
angivit sig komma att förbruka på gården, återstå 2 365 800 deciton vete och 
1 322 700 deciton råg, vilket alltså utgör den del av 1930 års skörd, som vid in
venteringstillfället fanns eller sedermera kunde beräknas bliva tillgänglig å den 
öppna marknaden. 



20 Tab. 1. Areal för vete och råg inom varje län 



och vissa naturliga områden, åren 1930 och 1931. 21 
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Tab. 2. Redovisad areal för vete och råg inom olika storleksgrupper, 
åren 1930 och 1931, hektar. 



Tab. 3. Redovisad skörd samt skörd per hektar av vete och råg 
inom varje län samt vissa naturliga områden, år 1930. 

23 
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Tab. 4. Redovisad skörd samt skörd per hektar av vete och råg inom 
olika storleksgrupper, år 1930. 



Tab. 5. Skörd per hektar av höstvete och höstråg inom olika storleks
grupper, år 1930. 

25 
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Tab. 6. Skörd per hektar inom vissa län år 1930, i kilogram, vid brukningsdelar med och utan redo

visad försäljning. 

Anmärkning: a betecknar brukningsdelar med försäljning efter Va 1931, b brukningsdelar med försäljning intill '/> 1931 och c bruknings
delar utan någon försäljning. 
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Tab. 7. Areal och skörd av höstvete, vårvete och höstråg vid bruk-
ningsdelar med och utan redovisad försäljning. Sammandrag för Upp-
sala, Södermanlands, Jönköpings, Gotlands, Malmöhus, Hallands och 

Skaraborgs län. 



28 Tab. 8. Den redovisade skördens användning inom 



varje län samt vissa naturliga områden, år 1930. 29 
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Tab. 9. Den redovisade skördens användning 
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inom olika storleksgrupper, år 1930. 
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Tab. 10. Antalet brukningsdelar med redovisat saluöverskott av vete 
och råg. 
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Tab. 11. Av kvarnar och spannmålshandlare redovisade förråd av vete 
och råg den 1 februari 1931, länsvis. 
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Bilaga A. Blankett A. 
(För innehavare av fastighet 
med mera än 2 hektar åker.) 

Uppgift till inventeringen av vete och råg 
d e n 1 februar i 1931 

för 
(Fastighetens namn, nummer o. dyl.) 

i n o m a v län. 
(kommun) 

1. Fastighetens hela åkerareal år 1930: hektar. 

2. Areal för vete och råg: 

3. Skörd av vete och råg år 1930, i deciton ( = 100 kg.): 

Redan tröskat Ännu otröskat 
(beräknad kärnskörd) Summa 

Höstvete 

Vårvete 

Höstråg 

Vårråg 

4. Redovisning av 1930 års skörd, i deciton ( = 100 kg.): 

den februari 1931. 

Namn: 

Postadress : 
rand! 
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Anvisningar. 

På framställning av statens spannmålsnämnd har Kungl. 
Maj:t genom kungörelse den 12 december 1930 anbefallt en 
inventering av landets förråd av vete och råg att äga rum 
den 1 februari 1931. 

Skyldig att lämna uppgift enligt denna blankett (A) är 
envar, som inom Svealand och Götaland innehar fastighet 
med en åkerareal av mera än 2 hektar. 

Uppgift skall lämnas för varje brukningsdel, vare sig därå 
odlas vete och råg eller icke. 

Blanketter tillhandahållas av vederbörande magistrat, stads
styrelse eller landsfiskal. 

Uppgifterna skola av de uppgiftsskyldiga senast den 4-
februari 1931 inlämnas eller med posten insändas till veder
börande magistrat, stadsstyrelse eller landsfiskal. 

Uppgiftsskyldig, som underlåter att avgiva för inventeringen 
erforderliga uppgifter, ådrager sig härigenom påföljd, varom 
i 5 § av nämnda kungörelse förmäles. 
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Bilaga B. Blankett B. 
(För idkare av kvarnrörelse 

eller spannmålshandel.) 

Uppgift till inventeringen av vete och råg 
den 1 februari 1931 

för nedans tående idka re av 
kvarn rö re l se 

spannmål shande l 
(det rätta understrykes) 

inom av län. 
(kommun) 

På framställning av statens spannmålsnäinnd har Kungl. Maj:t genom kungörelse 
den 12 december 1930 anbefallt en inventering av landets förråd av vete och råg att 
äga rum den 1 februari 1931. 

Skyldig att lämna uppgift enligt denna blankett (B) är envar, som idkar kvarn
rörelse eller handel med vete och råg. 

Blanketter tillhandahållas av vederbörande magistrat, stadsstyrelse eller landsfiskal. 
Uppgifterna skola av de uppgiftsskyldiga senast den 4 februari 1931 inlämnas eller 

med posten insändas till vederbörande magistrat, stadsstyrelse eller landsfiskal. 
Uppgiftsskyldig, som underlåter att avgiva för inventeringen erforderliga uppgifter, 

ådrager sig härigenom påföljd, varom i 5 § av nämnda kungörelse förmäles. 

Hos undertecknad den 1 februari 1931 inneliggande förråd av: 

Vete kilogram. Vetemjöl kilogram. 

Båg Rågmjöl 

den februar i 1931. 

N a m n : 

Pos t ad re s s : 








	Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931 av Statistiska centralbyrån. – (Statistiska meddelanden. Ser. A, Tillfälliga statistiska undersökningar ; IV:6)
	Inledning
	Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931 av Statistiska centralbyrån
	Underdånig berättelse
	Innehållsförteckning
	Text
	Inledning
	Areal för vete och råg
	Skörden av vete och råg
	Den redovisade skördens användning
	Jämförelse med tidigare undersökningar
	Av kvarnar och spannmålshandlare redovisade förråd

	Tabeller
	Tab. 1. Areal för vete och råg inom varje län och vissa naturliga områden, åren 1930och 1931
	Tab. 2. Redovisad areal för vete och råg inom olika storleksgrupper, åren 1930 och 1931,hektar
	Tab. 3. Redovisad skörd samt skörd per hektar av vete och råg inom varje län och vissanaturliga områden, år 1930
	Tab. 4. Redovisad skörd samt skörd per hektar av vete och råg inom olika storleksgrupper,år 1930
	Tab. 5. Skörd per hektar av höstvete och höstråg inom olika storleksgrupper, år 1930
	Tab. 6. Skörd per hektar inom vissa län år 1930, i kilogram, vid brukningsdelar medoch utan redovisad försäljning
	Tab. 7. Areal och skörd av höstvete, vårvete och höstråg vid brukningsdelar med ochutan redovisad försäljning. Sammandrag för Uppsala, Södermanlands, Jönköpings,Gotlands, Malmöhus, Hallands och Skaraborgs län
	Tab. 8. Den redovisade skördens användning inom varje län samt vissa naturliga områden,år 1930
	Tab. 9. Den redovisade skördens användning inom olika storleksgrupper, år 1930
	Tab. 10. Antalet brukningsdelar med redovisat salnöverskott av vete och råg
	Tab. 11. Av kvarnar och spannmålshandlare redovisade förråd av vete och råg den 1februari 1931, länsvis
	Blankettbilagor


	Table des matières
	Texte
	Introduction
	Superficie de froment et de seigle
	Récolte de froment et de seigle
	Emploi de la récolte
	Comparaison avec des recherches précédentes
	Provisions des moulins et des marchands de blé

	Tableaux
	Tabl. 1. Superficie de froment et de seigle dans chaque département et certaines régionsagricoles naturelles, en 1930 et 1931
	Tabl. 2. Superficie de froment et de seigle dans différentes catégories de grandeur, en1930 et 1931
	Tabl. 3. Récolte totale et rendement par hectare de froment et de seigle dans chaque départementet certaines régions agricoles naturelles, en 1930
	Tabl. 4. Récolte totale et rendement par hectare de froment et de seigle dans différentescatégories de grandeur, en 1930
	Tabl. 5. Rendement par hectare de froment d'hiver et de seigle d'hiver dans différentescatégories de grandeur, en 1930
	Tabl. 6. Rendement par hectare en 1930 dans certains départements aux exploitationsavec et sans excédent de vente
	Tabl. 7. Superficie et récolte de froment d'hiver et d'été et de seigle d'hiver dans certainsdépartements, en 1930
	Tabl. 8. Emploi de la récolte dans chaque département et certaines régions agricolesnaturelles, en 1930
	Tabl. 9. Emploi de la récolte dans différentes catégories de grandeur, en 1930
	Tabl. 10. Nombre des exploitations avec excédent de vente de froment et de seigle
	Tabl. 11. Provisions des moulins et des marchands de blé dans chaque département au 1:erfévrier 1931
	Formulaires




