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

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom brev den 13 november 1931 medgivit, att en 
redogörelse för den inom Svealand och Götaland den 15 september 1931 verk
ställda svinräkningen finge av trycket utgivas i serien A av Statistiska medde
landen, får statistiska centralbyrån härmed överlämna ifrågavarande redogö
relse. 

Stockholm den 23 januari 1932. 

Underdånigst 

R ICKARD SANDLER. 

ERNST HÖIJER. 

Sven Landin. 
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Inledning. Genom kungörelse den 12 juni 1931 (svensk författningssamling 
nr 209) förordnade Kungl. Maj:t i anledning av ett riksdagens beslut, att räk
ning av antalet svin i Svealand och Götaland skulle verkställas den 15 septem
ber 1931. Bestämmelserna om "uppgiftsskyldighet, uppgiftsinsamlare m. m. 
överensstämde i huvudsak med dem, som gällde för 1930 års svinräkning. Det 
uppgiftsformulär, som av statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen ge
mensamt fastställdes för användning vid räkningen, återfinnes som bilaga i slu
tet av föreliggande berättelse. Detsamma skiljer sig i vissa avseenden från det 
vid föregående års räkning använda, nämligen ifråga om redovisningen av avels-
svinen. Fargaltarna uppdelades i äldre och yngre, de förra minst 9 månader, 
de senare 3—9 månader gamla. För modersuggorna fastställdes en minimiålder 
av 9 månader, varjämte föreskrevs, att modersuggor, som avsatts till gödning, 
skulle redovisas under beteckningen »övriga svin». 

Uppgiftsmaterialet. Enligt kungörelsen skulle uppgiftsinsamlarna, d. v. s. ma
gistrater, stadsstyrelser och landsfiskaler, senast den 26 september översända 
uppgifterna till statistiska centralbyrån. Denna bestämmelse visade sig ej 
kunna helt följas av samtliga uppgiftsinsamlare. Den 10 oktober saknades 
ännu uppgifter från 383 eller 175 % av de kommuner, som berördes av svinräk
ningen, vilket emellertid innebär en förbättring jämfört med förhållandena före
gående år, då motsvarande siffror voro 430 och 20 %. Den 31 oktober var upp
giftsmaterialet så fullständigt inkommet, att centralbyrån ansåg sig kunna 
framlägga ett preliminärt resultat av räkningen. De slutgiltiga siffrorna, vilka 
meddelas i föreliggande berättelse, skilja sig endast mycket obetydligt från 
de preliminära; i fråga om totalantalet svin är skillnaden mindre än 0-l %. 

Antalet uppgifter, som inkommo till svinräkningen, utgjorde omkring 405 000, 
vilket antal med ungefär 10 000 understiger det motsvarande för föregående 
år. Av de inkomna uppgiftsblanketterna var emellertid en mycket stor del, näm
ligen 30 %, sådana, å vilka inga svin redovisades. Detta har sin förklaring däri, 
att enligt kungörelsens bestämmelser uppgift skulle, med vissa undantag, läm
nas för varje fastighet, även annan än jordbruksfastighet, även om svin icke 
funnes å densamma. Till den nu nämnda redovisningen å de fastställda upp
giftsblanketterna kom den mera summariska redovisning, som författnings
enligt av uppgiftsinsamlarna lämnades för sådana fastigheter, från vilka upp
gifter i vanlig ordning icke kunnat införskaffas. Sådan summarisk redovis
ning lämnades år 1930 för omkring 2 % av samtliga fastigheter med svin, år 
1931 för endast ungefär 1 %. 

Resultaten av svinräkningen meddelas för varje län och vissa naturliga områ
den i tab. 1 samt för varje härad och kommun i tab. 2. Förstnämnda tabell inne-
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2 RESULTATEN AV SVINRÄKNINGEN. ANTALET SVIN. 

håller även uppgifter om antalet besättningar samt en jämförelse beträffande 
svinantalet med resultaten av 1930 års svinräkning. 

Uppgifterna om b e s ä t t n i n g a r n a s a n t a l kunna icke anses såsom 
fullt exakta, beroende på den förut nämnda mera summariska redovisningen av 
svin å fastigheter, vilkas innehavare icke själva lämnat uppgifter till räkningen. 
I vissa fall, där dylik redovisning förekommit, har uppgift lämnats endast om 
totalantalet svin, men icke om motsvarande antal fastigheter. I dessa fall har 
centralbyrån varit hänvisad till att verkställa ungefärliga beräkningar av be
sättningsantalet. Dylika beräkningar hava emellertid icke erfordrats mer än i 
ett jämförelsevis ringa antal fall och beröra endast ungefär 01 % av hela anta
let svin. Detta procenttal är avsevärt lägre än det motsvarande vid föregående 
års svinräkning, vilket utgjorde 0-5 %. 

I Svealand och Götaland uppgick antalet svinbesättningar den 15 september 
1931 till 285 953. Då 1930 års svinräkning gav till resultat 298 905 besättnin
gar, föreligger en betydande minskning, nämligen med nära 13 000 besättnin
gar, motsvarande 4-8 %. Tillbakagången är genomgående för hela det undersök
ta området så tillvida, a t t samtliga länssiffror förete minskning; tre »bygder», 
nämligen södra skogsbygden i Örebro län samt mellanbygden och skogs- och 
fjällbygden i Kopparbergs län, visa emellertid någon ökning av besättnings
antalet. Såväl absolut som relativt är minskningen störst i Kalmar och Malmö
hus län, där den uppgår till 1 341 i det förra länet och 1928 i det senare, för 
båda länen motsvarande 7·4 %. Av särskilt intresse är, att den för svinaveln 
så viktiga slättbygden i Malmöhus län uppvisar en minskning av besättnings
antalet med icke mindre än 96 %. I Värmlands och Kopparbergs län är minsk
ningen jämförelsevis ringa, nämligen endast 09, resp. 1-2 %. 

Sammanfattas slättbygderna för sig och skogsbygderna för sig finner man, 
att den procentuella minskningen i besättningsantalet är avsevärt större i de 
förra (5-2 %) än i de senare {32 %). 

A n t a l e t s v i n i Svealand och Götaland den 15 september 1931 angives 
i a«danstående tablå, i vilken även meddelas siffror för jämförelse med re
sultaten av 1930 års räkning: 

Såsom framgår av tablån, har totalantalet svin ökats med 40 233 svin eller 
2-4 %, vilken ökning i och för sig icke kan anses särdeles stor, men är anmärk
ningsvärd i betraktande av a t t besättningsantalet icke obetydligt minskats. 
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Jämförd med ökningen från år 1927 till år 1930, som utgjorde 374 276 svin eller 
28'6 %, är ökningen under det senast förflutna året tämligen ringa. Tablåns 
uppgifter om antalet fargaltar åren 1930 och 1931 äro icke jämförbara, bero
ende på den förut omnämnda uppdelningen av dessa djur i 1931 års redovisning. 
Sådana fargaltar, som här kallats »yngre», torde året förut hava till övervägan
de del redovisats som »övriga svin, 3 månader och däröver». Modersuggor och 
grisar under 3 månader hava minskat något i antal, medan gödsvinen ökat icke 
obetydligt. 

Totalantalet svin har ökats i 9 län, däri inräknat Stockholms stad, och min
skats i 11. Den största ökningen, såväl absolut som relativt sett, uppvisar 
Kristianstads län med 22 264 svin eller 8 l %. Den största minskningen, med 
6 163 svin eller 7-2 %, företer Jönköpings län. Betraktar man de särskilda na
turliga områden, i vilka vissa län pläga indelas i jordbruksstatistiken, finner 
man den största procentuella ökningen för skogsbygden i Kristianstads län och 
mellanbygden i Malmöhus län (8-8, resp. 87 %), den största minskningen för 
skogsbygden i Kalmar län ( 8 l %). Sammanfattas slättbygderna för sig och 
skogsbygderna för sig, finner man för de förra en ökning med 48 776 svin 
eller 4-3 %, för de senare en minskning med 8 543 svin eller 1·6 %. P å slättbyg
derna hava samtliga kategorier av svin ökat i antal; ökningen är mycket obe
tydlig för modersuggor (0'05 %) och för grisar under 3 månader (0-3 %), men 
stark för gödsvinen (9-1 %). Även i skogsbygderna har antalet gödsvin stigit, 
nämligen med 2-8 %, medan modersuggor och grisar under 3 månader gått till
baka i antal, de förra med 3-7 %, de senare med 5'7 %. 

Antalet svin per 100 hektar åker i medeltal för hela det undersökta områ
det har ökats från 51-3 år 1930 till 52-5 år 1931. Länsuppgifter härom med
delas i nedanstående tablå: 

Skånelänens dominerande ställning har här blivit ytterligare markerad. Även 
Hallands län, som i förevarandé avseende äx det tredje i ordningen, uppvisar 
en avsevärd ökning. Däremot iakttager man tillbakagång i de tre övriga län, 
som hava stort antal svin i förhållande till åkerarealen, nämligen Jönköpings, 
Kronobergs och Blekinge län. 
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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 sammansättning i procent. 

En jämförelse mellan 1930 och 1931 års siffror kan av förut nämnda skäl 
icke göras beträffande fargaltama. Modersuggornas och ungdjurens andelar 
i svinstammen hava minskats, gödsvinens däremot ökats. Detta gäller icke 
blott om medeltalen för hela Svea- och Grötaland utan även så gott som undan
tagslöst om de särskilda länssiffrorna. Jämföras dessa senare med varandra, 
finner man beträffande modersuggorna höga procenttal för Kristianstads, Ska
raborgs, Malmöhus och Hallands län, låga däremot för Stockholms stad samt 
.Värmlands, Kopparbergs och Örebro län. Förhållandet mellan gödsvinens 
och ungdjurens andelar i svinstammen visar stora variationer. I Stockholms 
stad samt i Värmlands och Kopparbergs län är ungdjurens antal ungefär hälf
ten av gödsvinens, medan däremot i Kronobergs, Kristianstads, Malmöhus, 
Hallands och Skaraborgs län ungdjuren överväga gödsvinen i antal. 

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 svin
räkningen undersökta området framgår av länssiffrorna i följande tablå: 
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Såsom motsatser till varandra stå här å ena sidan Malmöhus och Kristian
stads län med mer än 12 svin i medeltal per besättning', å andra sidan Kop
parbergs och Värmlands län med endast ungefär 2 svin. I de båda förstnämn
da länen, där besättningarna minskat men svinen det oaktat ökat avsevärt i 
antal, har givetvis besättningarnas medelstorlek Ökats betydligt, nämligen med 
2-0 resp. Tö 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 har 
år 1931 beräknats endast för Östergötlands, Kristianstads, Malmöhus och 
Örebro län. Härför lämnas redogörelse i tab. 3 samt beträffande antalet be
sättningar i tab. B, i vilken de båda Skånelänen sammanförts och likaså de 
båda övriga länen. I de förra har totalantalet svin ökats sedan år 1930, i de 
senare minskats, men för samtliga gäller, a t t antalet besättningar minskats. 

Tab. B. Antalet svinbesättningar åren 1930 och 1931, fördelade på storleksgrupper. 

En jämförelse grupp för grupp mellan 1930 och 1931 års siffror försvåras 
därav, att en fullständig fördelning av besättningarna på storleksgrupper icke 
kunde genomföras vid 1930 års räkning. Beträffande Kristianstads och 
Malmöhus län kan dock konstateras, att en förskjutning ägt rum från de lägre 
till de högre storleksgrupperna. Inom de sex lägsta grupperna har antalet be
sättningar minskats med 6 ä 15 %, inom de övriga fem ökats med upp till 26 %. 
Ett betydande antal svinägare har alltså i nämnda två län mellan 1930 och 
1931 ökat sina svinbesättningars storlek, på samma gång som många andra, 
vilka år 1930 var och en hade endast 1 eller 2 hushållsgrisar, år 1931 upphört 
med svinskötsel. Dessa omständigheter synas vara förklaringen till att i de 
skånska länen svinantalet kunnat undergå en icke obetydlig ökning, samtidigt 
som besättningarnas antal minskats. Av siffrorna för Östergötlands och Örebro 
län kunna inga slutsatser dragas om förskjutning mot högre eller lägre storleks
grupper. 
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Tab. 1. Antalet svinbesättningar och svin inom varje län och vissa naturliga 
områden den 15 september 1931. 
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Tab. 2. Antalet svin inom varje härad och kommun den 15 september 1931. 
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Tab. 3. Antalet svin den 15 september 1931, fördelade efter besätt
ningarnas storlek inom vissa län och naturliga områden. 
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Bil. A. 

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

för 
(fastighetens namn, nummer o. tlytj 

inom 
socken 
köping av 
stad 

län. 

Genom kungörelse den 12 juni 19131 bar Kungl. Maj:t anbefallt en allmän sviu-
räkning i Svealand ocb Götaland den 15 september 1931. 

Uppgifter för svinräkningen skola avgivas å denna blankett. 
Skyldig att lämna uppgift är envar fastighetsägare eller boställshavare 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 dbo 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 1931 inlämnas 
eller med posten insändas till vederbörande magistrat, stadsstyrelse eller landsfiskal. 

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

Antalet svin den 1 5 september 1 9 3 1 utgjorde: 

Fargaltar 
9 mån. o. däröver st. 
o—9 mån st. 

Modersuggor, 9 män. o. däröver1 st. 

Övriga svin 
3 mån. o. däröver st. 
grisar under » mån. st. 

den september 1931. 

Namn: 

Postadress: 

1 Häri inräknas icke modersuggor, som avsatts till gödning, utan inräknas dessa bland övriga svin. 
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