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Inledning. 

Efter framställning av statens jordbruksnämnd förordnade Kungl. Maj :t 
genom kungörelse den 6 december 1935 (Svensk författningssamling nr 588), 
att jämsides med den sedan år 1931 årligen verkställda inventeringen av lan
dets förråd av vete och råg skulle företagas en undersökning av foderförsörj
ningen inom vissa delar av landet. Denna undersökning skulle grundas på i 
kungörelsen stadgade uppgifter från fastigheter med mera än två hektar åker 
rörande dels hela åkerarealen, dels den areal, från vilken skörd av korn, havre, 
blandsäd, foderärter, potatis, foderrotfrukter och vallhö tagits år 1935, dels 
den areal, som var avsedd för dylik skörd år 1936. I dessa uppgifter skulle 
vidare angivas myckenheten av 1935 års skörd av nämnda växtslag samt av 
hö från naturlig äng ävensom de kvantiteter fodermedel av olika slag, som un
der kalenderåret 1935 försålts från eller inköpts till fastigheterna i fråga. 
Uppgiftsskyldighet stadgades för alla ifrågakommande fastigheter, oavsett 
om å desamma odling, försäljning eller inköp av fodermedel ägt rum eller 
icke. 

Uppgiftsskyldighet av ifrågavarande slag föreskrevs i kungörelsen för föl
jande län, härad och kommuner: 

Östergötlands län: Memmings härad, Lösings härad utom Krokeks socken, öst
kinds härad utom Kvarsebo socken, Björkekinds härad, Västra Husby, Drothems, 
Skönberga, Mogata och Skällviks socknar av Hammarkinds härad, Skärkinds 
härad utom Yxnerums socken, Åkerbo härad, Bankekinds härad utom Åtvids soc
ken, Hanekinds härad, Vreta klosters, Flistads och Björkebergs socknar av Gull-
bergs härad, Bobergs härad utom Brunneby och Kristbergs socknar, Aska härad 
utom Västra Ny och Motala landskommun, Dals härad, Västra Tollstads, Röks, 
Heda, Svanshals och Kumla socknar av Lysings härad, Appuna, Hovs, Bjälbo, 
Allhelgona, Järstads, Högby, Hogstads och Väderstads socknar av Göstrings härad, 
Vifolka härad utom Västra Hargs socken, Valkebo härad utom Nykils och Ulrika 
socknar samt städerna Linköping, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Skänninge 
och Mjölby. 

Jönköpings lån: Södra Vedbo härad, Västbo härad samt östra härad. 

Kristianstads län: Järrestads härad utom Gladsax och östra Vemmerlövs sock
nar, östra Hoby, Borrby, Hörups, Löderups, Valleberga, Ingelstorps, Glemminge, 
Tosterups, Bollerups, Hannas, Hammenhögs, östra Herrestads, östra Ingelstads 
och övraby socknar av Ingelstads härad, Fågeltofta, S:t Olofs, Eljaröds, Andra-
rums och Brösarps socknar av Albo härad, Hörröds, Huaröds, Linderöds, Äsphults, 
Djurröds, Skepparslövs och Norra Åsums socknar av Gärds härad, Gustav Adolfs, 
Nosaby, Näsums, Vånga, österslövs och Fjälkestads socknar av Villands härad, 
Färlövs, Norra Strö, Hjärsås, Glimåkra, örkeneds, Loshults, Osby och Hästveda 
socknar av östra Göinge härad, Farstorps, Verums, Visseltofta, Vittsjö, Norra 
Åkarps, Röke, Hör ja, Fin ja, Vankiva, önnestads, Nävlinge, Häglinge, Tjörnarps, 
Norra Mellby, Brönnestads, Matteröds och Västra Torups socknar av Västra Göinge 
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härad. Norra Åsbo härad, Södra Åsbo härad, Rebbelberga, Barkåkra, Hjärnarps 
och Förslövs socknar av Bjäre härad samt städerna Kristianstad, Ängelholm och 
Hässleholm. 

Malmöhus län: Luggude härad utom Kågeröds socken, Rönnebergs härad, Källs-
Ncbbelövs, Annelövs, Norrvidinge, Norra Skrävlinge, Torrlösa, Reslövs, ös t ra Ka-
raby, Trollenäs, Västra Strö, Bosarps och Stehags socknar av Onsjö härad, Harja-
gers härad, Torna härad, Bara härad, Oxie härad, Skytts härad, Vemmenhögs 
härad, Ljunits härad, Herrestads härad, Färs härad utom Fränninge och Långa-
röds socknar, Harlösa, Hammarlunda, Holmby, Gårdstånga, Borlunda, Skeglinge, 
Skarhults, ös t ra Strö, Hurva, Gudmuntorps, Högseröds, Lyby, Hörby, Hörby kö
pings och Bosjöklosters socknar av Frosta härad samt städerna Malmö, Lund, 
Landskrona, Hälsingborg, Eslöv, Ystad, Trälleborg och Skanör med Falsterbo. 

Skarabdrgs län: Åse härad, Viste härad, Barne härad, Laske härad, Kållands 
härad, Kinnefjärdings härad, Kinne härad samt Skånings härad. 

Örebro län: Örebro härad, Glanshammars härad, Askers härad utom Lännäs 
socken, Sköllersta härad utom Svennevads och Bo socknar, Kumla härad utom Ler
bäcks socken, Hardemo härad, Grimstens härad utom Ramundeboda socken, Eds
bergs, Knista och Hidinge socknar av Edsbergs härad, Fellingsbro härad samt Öre
bro stad. 

Västernorrlands län: Sättna, Selångers, Tuna och Attmars socknar av Medelpads 
västra domsagas tingslag, Njurunda, Sköns och Ljustorps tingslag, Indals socken 
av Indals tingslag, Ångermanlands södra domsagas tingslag utom Viksjö socken, 
Sollefteå tingslag utom Graninge socken, Ramsele och Resele tingslag, Nätra , Si
densjö, Mo, Själevads, Arnäs, Grundsunda och Gideå socknar av Ångermanlands 
norra domsagas tingslag samt städerna Härnösand, Sundsvall, Sollefteå och Örn
sköldsvik. 

Jämtlands län: Ragunda tingslag, Hackas, Näs, Lockne, Marieby och Brunflo 
socknar av Revsunds, Brunflo och Näs tingslag, Lits och Rödöns tingslag utom 
Hotagens socken, Hammerdals tingslag utom Frostvikens socken, Mörsils, Offer
dals, Alsens och Mattmars socknar av Undersåkers och Offerdals tingslag samt 
Östersunds stad. 

Norrbottens län: Pi teå och Älvsby tingslag, Nederluleå tingslag, överluleå 
tingslag, Råneå tingslag, överkalix tingslag, Nederkalix tingslag, Torneå tingslag 
samt städerna Luleå, Piteå, Boden och Haparanda. 

De för undersökningen utvalda områdena sammanfalla i viss mån med de 
s. k. naturliga områden eller »bygder», i vilka landet i jordbruksstatistiken 
plägar indelas. Sålunda har hela östgötaslätten medtagits, likaså skogs
bygden och slättbygden i Kristianstads län, mellanbygden och slättbygden i 
Malmöhus län samt kustlandet i Norrbottens län. Det uppgiftsskyldiga om
rådet i Örebro län omfattar hela slättbygden men dessutom mindre delar av 
södra skogsbygden och bergslagen; socknar, som delvis höra till slättbygden 
men med en del skjuta in i någon av de båda övriga bygderna, hava nämli
gen i sin helhet uttagits till undersökningen. Liknande är förhållandet med 
Jämtlands län, där med silurområdet kommit att sammanföras den del av 
Offerdals socken, som tillhör fjällbygden; här är emellertid att märka, att en 
del av silurområdet, nämligen Sunne, Ovikens och Hallens tingslag undan-
tagits från undersökningen. Delar av bygder hava dessutom utvalts för un
dersökning i Jönköpings län med tre härad, i Skaraborgs län med åtta odela-



INLEDNING. 3 

Tab. A. Jämförelse mellan uppgiftspliktiga och redovisade brukningsdelar. 
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de härad av slättbygden, i Västernorrlands län, där av kustlandet Boteå tings
lag uteslutits och av inlandet endast Ramsele och Resele tingslag medtagits, 
samt slutligen i Jämtlands län, av vars mellanbygd det odelade Ragunda tings
lag ensamt gjorts till föremål för undersökningen. 

Blanketterna för uppgifternas avgivande fastställdes i enlighet med er
hållet bemyndigande av statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen ge
mensamt i samråd med statens jordbruksnämnd och utsändes av centralbyrån 
till länsstyrelserna för att genom förmedling av magistrater, stadsstyrelser, 
kommunalborgmästare och landsfiskaler tillställas de uppgiftsskyldiga. Jäm
te blanketterna översände centralbyrån till landsfiskalerna i Norrlandsområde
na uppgifter om antalet brukningsdelar inom varje kommun, som enligt 1932 
års jordbruksräkning hade mera än 2 hektar åker och för vilka alltså upp
giftsskyldighet skulle föreligga. Enligt bestämmelserna i kungörelsen skulle 
uppgifterna avgivas den 2 januari 1936 och senast den 7 i samma månad in
lämnas eller med posten insändas till ovannämnda myndigheter och befatt
ningshavare, vilka hade att under jämförelse med mantalslängderna tillse, att 
uppgifter inkommit från samtliga uppgiftsskyldiga samt att söka åstadkom
ma rättelse av uppenbara fel och oegentligheter. Senast den 14 januari skul
le uppgifterna av insamlarne översändas 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 åkerarealen beträffande de fastigheter, från vilka uppgifter icke 
kunnat införskaffas. 

Inalles inkommo till undersökningen 75 121 användbara uppgifter, vilka 
fördelade sig på de 13 bygderna eller områdena så som tab. A utvisar; upp
gifternas fördelning på olika storleksklasser av jordbruk framgår av tab. 
1. Till belysning av det inkomna uppgiftsmaterialets fullständighet äro i ta
bellerna även införda siffror för antalet brukningsdelar inom varje område, 
för vilka enligt 1932 års jordbruksräkning uppgiftsskyldighet skulle förelig
ga. I medeltal för samtliga undersökta områden utgöra de inkomna och an
vända uppgifterna 96'4 % av de infordrade. För de särskilda områdena växlar 
motsvarande procenttal från 88"7 i Kristianstads läns skogsbygd till 107'8 i 
Västernorrlands läns inland. At t . procenttal över 100 förekomma, kan synas 
anmärkningsvärt, men får sin förklaring bl. a. därav, att vid foderförsörj
ningsinventeringen ingen eller ringa tid ansetts kunna ägnas åt att samman
föra all jord, som brukades i en enhet, till en brukningsdel, ett arbete, som 
vid 1932 års jordbruksräkning ägnades mycken omsorg. Givetvis har det ock
så förekommit, att små brukningsdelar genom sammanslagningar eller ny
odlingar sedan jordbruksräkningen i september 1932 förflyttats upp i stor
leksklass och därmed kommit att falla under bestämmelserna för uppgifts
skyldighet till foderinventeringen. Å andra sidan hava utan tvivel en del 
brukningsdelar genom styckning och igenläggning av åker kommit utanför 
gränsen för uppgiftsskyldighet. I vad mån dessa förhållanden kunnat in
verka på uppgiftsmaterialets skenbara ofullständighet, kan icke avgöras utan 
en ingående och tidsödande granskning. 
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Areal för foderväxter. 

Å cle för inventeringen använda blanketterna (se bilaga) skulle, såsom re
dan är nämnt, uppgifter lämnas dels om de arealer, från vilka 1935 års skörd 
av foderväxter tagits (med undantag för ängshö), dels om de arealer, som 
vore avsedda för dylik skörd år 1936. Uppgifterna för år 1935 kunna i 
stort sett betecknas som fullständiga och, såvitt kunnat bedömas, tillförlitliga, 
varemot ett icke ringa antal uppgiftslämnare icke ansett sig kunna angiva 
1936 års arealer, då dessa vid inventeringstidpunkten icke voro bestämda. I 
dessa fall har statistiska centralbyrån verkställt beräkning av arealerna med 
stöd av de procentuella förändringar, som framräknats från uppgifter med 
fullständig redovisning. Arealuppgifterna för år 1936 lida därför av en viss 
osäkerhet även bortsett därifrån, att dylika förhandsuppgifter alltid måste 
bliva mer eller mindre otillförlitliga. Beträffande arealerna är för övrigt 
att märka, att betesvallen, vars omfattning år 1935 enligt uppgiftsformulä
ret skulle angivas, redovisats så ofullständigt, att en bearbetning av uppgif
terna icke ansetts böra ifrågakomma. Uppgifterna om potatisarealen ävensom 
om potatisskörden hava icke heller bearbetats, då redovisningen av detta växt
slag är alltför oenhetlig. Vissa uppgiftslämnare ha ansett sig böra redovisa 
endast den potatis, som använts till eller avsetts till kreatursfoder, medan 
andra ha upptagit hela arealen och hela skörden. Då det här gäller ett växt
slag, som till största delen användes till människoföda eller till industriella 
ändamål, har det därför ansetts, att en bearbetning av de föreliggande uppgif
terna skulle kunna leda till missvisande resultat vid denna utredning röran
de foderproduktionen. 

At t döma av uppgifterna till inventeringen skulle 1936 års arealer för fo
derväxter komma att i mycket ringa grad avvika från dem, som skördats år 
1935, vilket framgår av nedanstående sammanställning, som innehåller sum
mor och medeltal för hela det undersökta området. Siffror för de särskilda 
undersökta områdena med fördelning på storleksgrupper återfinnas i tab. I.1 

1 I denna tabell likasom i tab. 3, 5 och 8 ha av utrymmesskäl de undersökta delarna av Väster-
norrlands läns inland och Jämtlands läng mellanbygd sammanförts, vilket också motiverats därav, 
att dessa båda områden i jämförelse med de övriga undersökta områdena äro mycket små i fråga 
om såväl antalet uppgiftspliktiga brukningsdelar som till dem hörande åkerareal, vartill kommer, 
att de gränsa intill varandra och i jordbrukshänseende äro likartade. Likaledes av utrymmesskäl 
ha i tab. 2, 4, 6. 7, 9 och 10 slättbygderna i Kristianstads och Malmöhus län sammanförts under 
beteckningen skånska slättbygden och vidare alla fem Norrlandsområdena till Norrland, del av. 
Manuskripttabeller med detaljuppgifter för vart och ett av de 13 undersökta områdena förvaras 
hos statistiska centralbyrån. 
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En viss tendens till ökning i arealen från år 1935 till år 1936 kan spåras 
beträffande odlingen av korn, havre, blandsäd, foderärter och foderrotfrukter, 
varemot arealen för slåttervall skulle komma att minskas, men procentuellt 
sett mycket obetydligt. För ökningen i kornarealen äro Norrlandsbygderna 
samt Malmöhus läns slättbygd avgörande. Beträffande denna odling är 
emellertid att märka, att kornet i Norrland i viss utsträckning användes till 
människoföda och att de flesta uppgiftslämnarna med all sannolikhet redo
visat hela arealen och icke endast den del, som varit avsedd till odling av 
foderkorn. At t göra en åtskillnad i detta avseende torde också i regel hava 
mött oöverkomliga svårigheter. Även i fråga om havren visar Norrland ten
dens till ökning i odlingen i likhet med de för denna odling särskilt viktiga 
Skaraborgs och Örebro län; den största ökningen observerar man emellertid 
för skogsbygden i Kristianstads län. Däremot tyda siffrorna för östgötaslät
ten, de båda skånska slättbygderna samt mellanbygden i Malmöhus län på 
någon minskning i havrearealen, ökningen i blandsädsarealen är i det när
maste genomgående; små minskningar förekomma dock i Östergötlands och 
Örebro län. Vad foderärterna beträffar, är det endast Malmöhus läns slätt
bygd som synes komma att öka arealen mera påtagligt, ökningen i arealen 
för foderrotfrukter är fullkomligt genomgående. Det må emellertid fram
hållas, att denna ökning till någon del är skenbar. Foderrotfrukterna här
jades i vissa trakter under år 1935 av jordloppor, och det har i en del fall 
förekommit, att uppgiftslämnare, vilkas odling mer eller mindre skadats här
igenom, för år 1935 uppgivit endast den areal, å vilken skörd verkligen er
hållits, men för år 1936 angivit en mera normal areal. För slåttervallen upp
givas arealer för år 1936, som beträffande Svealand och Grötaland visa om
växlande minskningar och ökningar jämfört med år 1935 men för Norrlands
områdena genomgående minskning, om ock av mindre betydelse. 

Skörden per hektar. 

Det vid ifrågavarande undersökning inkomna uppgiftsmaterialet erbjuder 
en värdefull möjlighet att jämföra de vid den officiella jordbruksstatistikens 
skördeberäkningar använda uppgifterna om skörden per hektar, vilka avgivas 
såsom medeltal för större områden, härader eller kommuner, med genomsnit
tet av ett jämförelsevis stort antal individualuppgifter. En dylik jämförelse 
gjordes beträffande vete och råg i samband med 1931 års brödsädsinventering 
(Statistiska meddelanden, ser. A. band I V : 6) . Härvid befanns det, at t de 
vid brödsädsinventeringen framräknade hektarskördssiffrorna i allmänhet 
voro icke obetydligt lägre än skördestatistikens siffror. I genomsnitt för 
hela Svea- och Götaland belöpte sig denna underlägsenhet till: för höstvete 
4 %, för höstråg 13 %, för vårvete 9 % och för vårråg 26 %. Även vid de be
räkningar, som verkställts i samband med foderinventeringen, har man fun
nit liknande avvikelser från den officiella statistikens hektarskördssiffror. 
'Jämförelsen försvåras i någon mån därav, att de nu tillgängliga officiella 
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Tab. B. Skörd per hektar av vissa foderväxter, i kilogram, enligt foderför
sörjningsinventeringen (a) och enligt statistiska centralbyråns beräkningar (b). 

uppgifterna rörande hektarskördarna äro häradssiffror och gränserna för de 
vid inventeringen undersökta områdena icke alltid sammanfalla med härads
gränserna. Så långt det var möjligt har statistiska centralbyrån emellertid 
med stöd av den officiella statistikens häradssiffror beräknat medelskördar
na per hektar för de vid inventeringen undersökta områdena, varvid dock fo
derärter, som icke redovisas särskilt i den officiella statistiken, uteslutits. En 
jämförelse mellan de sålunda erhållna siffrorna och de från inventeringens 
uppgifter framräknade utfaller så, som framgår av ovanstående tabell B. 

I medeltalen för samtliga undersökta områden lägger man märke till en 
bestämd underlägsenhet hos inventeringens hektarskördssiffror jämförda med 
den officiella statistikens i fråga om havre, blandsäd, foderrotfrukter och vall
hö, en underlägsenhet, som för de fyra nämnda växtslagen uppgår till resp. 
13'6, 6.3, 6.8 och 6'6 %. E t t beaktansvärt undantag utgör kornet, för vilket 
inventeringen givit en medelskörd av 2 613 kg per hektar, vilken siffra med 
5.3 % överstiger den på jordbruksstatistikens uppgifter grundade. De flesta 
av de undersökta områdena visa för detta växtslag ungefär samma underläg
senhet som för de övriga här upptagna foderväxterna, men östgötaslätten, 
Kristianstadsslätten samt mellanbygden och slättbygden i Malmöhus län ut
göra starkt markerade undantag. Den höga medeltalssiffran för hela det vid 
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inventeringen undersökta området har i särskilt hög grad betingats av upp
gifterna från Malmöhus läns slättbygd, som. dels representerar ungefär hälf
ten av hela den kornareal, som redovisats, dels uppvisar en medelhektarskörd, 
som med i det närmaste 5 % överstiger den på grundval av jordbruksstatisti
kens häradsuppgifter beräknade. 

Vad beträffar de fyra övriga växtslagen må nämnas, att de särskilda byg
derna uppvisa några få undantag från den allmänna regeln, att inventeringen 
givit lägre hektarskördar än den officiella statistiken. Bland dessa undantag 
må särskilt framhållas, att slättbygden i Kristianstads län samt båda de un
dersökta bygderna i Malmöhus län enligt inventeringsuppgifterna erhållit vä
sentligt större hektarsköTdar av vallhö än dem, varmed jordbruksstatistiken 
räknat. Det motsatta förhållandet observerar man framför allt för hela Norr
land samt för Östgötaslätten och Örebro läns slättbygd. Beträffande foder
rotfrukterna lägger man märke till de synnerligen låga hektarskördar, som 
framkommit ur inventeringens uppgifter för Norrland och för Skaraborgs län. 

Uppgifter till belysande av hektarskördarnas variationer med brukningsde
larnas storlek återfinnas i tab. 2. Såsom ett allmänt omdöme kan sägas, att 
de större jordbruken uppvisa större hektarskördar än de mindre, vilket fram
gått även av tidigare undersökningar och får anses fullt förklarligt med hän
syn bl. a. därtill, att jordbruket vid de större gårdarna med deras i allmänhet 
bättre ekonomiska förutsättningar oftast drives mera intensivt. Det ligger 
därjämte nära till hands att antaga, att de större gårdarna med sin i allmän
het fullständigare bokföring lämnat riktigare uppgifter än de mindre jord
bruken, vid vilka man i många fall torde äga en ganska bristfällig kännedom 
om skördens storlek. De största hektarskördarna finner man emellertid icke 
alltid inom den högsta storleksklassen utan inom någon av de närmast lägre. 
Exempel härpå giva Jönköpings län, skånska slättbygden och Örebro län 
beträffande kornet, Östgötaslätten och skånska slättbygden för blandsäden 
samt östgötaslätten, hela Skåne och Norrland för hö från odlad jord. Den 
mest regelbundna stegringen i hektarskörden från den lägsta storleksgruppen 
till den högsta förete foderrotfrukterna. Det må för övrigt beträffande ifrå
gavarande uppgifter anmärkas, att vissa av dem, framför allt de, som gälla 
foderärter, grunda sig på ett fåtal primäruppgifter med liten redovisad odling 
och därför icke äro fullt tillförlitliga såsom uttryck för medelhektarskörden 
inom de särskilda storleksgrupperna av jordbruk. 

Foderförsörjningen. 

Fodersäd, rotfrukter och hö. I tab. 3 och 4 ha för de särskilda områdena 
sammanställts inventeringens uppgifter om skörd, inköp och försäljning 
av de i det föregående berörda slagen av foderväxter. Tabellerna innehålla 
vidare uppgifter om förbrukningen, vilken beräknats såsom summan av skör-
de- och inköpskvantiteterna minskad med försäljningskvantiteten. För pota
tis saknas av anledning, som tidigare är omnämnd, uppgift om skörden och 
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Tab. C. Skörd i procent av förbrukning. 

såsom följd härav även om förbrukningen. Såsom nettoinköp har betecknats 
skillnaden mellan inköps- och försäljningskvantiteterna, varvid ett överskott 
för den förstnämnda, vilket ju innebär, att skörden måst utfyllas genom in
köp för att täcka förbrukningen, angivits med plustecken. I Överensstäm
melse härmed har med minustecken angivits, att försäljningskvantiteten över
stigit inköpskvantiteten. Nettoinköp och nettoförsäljning hava även beräk
nats per brukningsdel och per 100 hektar åker, som redovisats vid invente
ringen. 

Dessa uppgifter om nettoinköp och nettoförsäljning äro avsedda att belysa, 
i vad mån jordbruken i olika delar av landet äro självförsörjande i fråga om 
»hemmaproducerat» foder. Detta förhållande kan även uttryckas såsom skett 
i ovanstående tabell C, vars procenttal angiva, huru stor del av behovet täc
kes genom egen skörd. Förutom potatisen ha här även de mindre viktiga 
foderärterna uteslutits, varjämte vallhö och ängshö sammanslagits. Av ta
bellen framgår, att korn odlas långt över det egna behovet på slättbygderna 
i Östergötlands, Kristianstads och Malmöhus län och därjämte i mellanbyg
den i sistnämnda län. Starkt markerat underskott observerar man däremot 
för Kristianstads läns skogsbygd, där skörden till endast 89 % täcker behovet. 
Underskottsområden äro dessutom Jönköpings län och samtliga Norrlands
områden; »bristen» är emellertid mindre betydande utom för Norrbottens läns 
kustland, där 5 % av förbrukningskvantiteten måste inköpas. I fråga om 
havre äro alla undersökta områden i Svea- och Götaland utom skogsbygden 
i Kristianstads län överskottsområden, d. v. s. områden, där de vid utrednin-

12—383487 
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gen ifrågakommande jordbruken i genomsnitt försälja mera än de inköpa. 
De största saluöverskotten finner man för slättbygderna i Östergötlands och 
Örebro län. Inga av Norrlandsområdena producera havre i för det egna be
hovet tillräcklig utsträckning. Underskottet är för Västernorrlands läns kust
land jämförelsevis litet, men i de fyra övriga områdena uppgår skördekvan
titeten icke ens till hälften av förbrukningskvantiteten. Ogynnsammast är 
förhållandet i Jämtlands läns silurområde, där behovet endast till ungeför en 
tredjedel täckes av egen skörd. Östgötaslätten och Närkesslätten, vilka, så
som ovan nämnts, uppvisa de största relativa saluöverskotten av havre, in
taga även i fråga om blandsäden en särställning så tillvida, att de äro de enda 
av de undersökta områdena, som producera mera än vad som åtgår till egen 
förbrukning; överskottet uppgår för båda bygderna till 3 % av förbruknings
kvantiteten. Jämförelsevis stort procentuellt underskott (6 f°) iakttager man 
för inlandet i Västernorrlands län samt silurområdet och mellanbygden i 
Jämtlands län. För hela Norrland gäller emellertid, att blandsäden är av 
mycket ringa betydelse som kreatursfoder. Hela förbrukningen vid samtliga 
nu undersökta norrländska jordbruk, ungefär 23 000 till antalet, uppgår icke 
till mera än 40 000 deciton, under det att de båda skånska slättbygderna till
sammans med östgötaslätten på 20 000 brukningsdelar förbruka över 1 800 000 
deciton blandsäd. 

Foderrotfrukter odlas i allmänhet inom de undersökta områdena i den ut
sträckning, som det egna behovet påkallar, vilket framgår därav, att procent
talen i tab. C äro jämnt 100 med små avvikelser uppgående till en procent 
av förbrukningen. Kvantitativt sett har avvikelsen någon betydelse endast 
för Kristianstads läns slättbygd, som har ett saluöverskott uppgående till 
ungefär 14 500 deciton. Även för hö angiva siffrorna i tab. C, att odlingen 
i allmänhet motsvarar behovet. Såsom ovan är nämnt, äro här hö från odlad 
jord och ängshö tillsammantagna. Det senare slaget av hö har emellertid 
jämförelsevis ringa betydelse i de flesta av områdena: av hela den redovisade 
höskörden inom samtliga undersökta områden utgöres icke fullt 4 % av ängshö. 
Bland överskottsområdena framträder särskilt Örebro län och bland under
skottsområdena Norrbottens län. Det förra området har ett saluöverskott å 
ungefär 33 000 deciton, det senare ett underskott å 27 000 deciton, av vilket 
24 000 deciton eller 90 % täckes genom inköp av vallhö. 

En mera detaljerad bild av foderförsörjningen än de avrundade procentta
len i tab. C kunna ge, erhålles av tab. 3 och 4, vilka jämte de absoluta tal, som 
ligga till grund för nämnda procenttal, innehålla uppgifter om nettoinköp, 
resp. nettoförsäljning per brukningsdel och per 100 hektar åker. I tab. 4 läm
nas dessa uppgifter med fördelning efter de redovisade jordbrukens storleks
klass. 

Av medeltalen för samtliga storleksgrupper framgår, att korn mera allmänt 
odlas för avsalu i större utsträckning på slättbygderna i Östergötlands, Kri
stianstads och Malmöhus samt i sistnämnda läns mellanbygd. Den ojämför
ligt största nettoförsäljningen i medeltal per brukningsdel finner man för 
Malmöhus läns slättbygd med 22"54 deciton. För östgötaslätten, som kommer 
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närmast, är motsvarande siffra så låg som 4'63 deciton. Det största under
skottet företer Norrbottens län, där det dock icke uppgår till mer än 0'29 deci
ton. Man synes kunna säga, att korn odlas i de undersökta områdena i den 
utsträckning, det egna behovet påkallar, varjämte maltkorn till avsalu odlas 
i vissa härför lämpliga trakter, i främsta rummet Malmöhus läns slättbygd. 
I fråga om havre intaga slättbygderna i Östergötlands och Örebro län en 
särställning så tillvida, att nettoförsäljningen där även vid fördelning på 
samtliga brukningsdelar är betydande, nämligen 13'20, resp. 13'33 deciton. 
Samtliga fem Norrlandsområden ha, såsom redan nämnts, underskott, vilket 
varierar mellan 0'88 deciton per brukningsdel i Västernorrlands läns kust
land och 4'59 deciton i Jämtlands läns mellanbygd. I fråga om blandsäden 
är östgötaslätten den enda bygd, där saluöverskott av betydelse förefinnes 
mera allmänt; det uppgår till 3'36 deciton i medeltal för samtliga jordbruk. 
Till jordbruken på de skånska slättbygderna inköpas icke obetydliga kvanti
teter blandsäd, i medeltal per brukningsdel uppgående till 2"88 deciton i Kri
stianstads län och 2'37 deciton i Malmöhus län. Foderärter odlas i regel en
dast för täckande av det egna behovet, vilket framgår därav, att det största 
saluöverskottet per brukningsdel icke uppgår till mera än 0'42 deciton (öst
götaslätten) ; för övrigt förekomma variationer från 0'16 decitons överskott 
på Kristianstads läns slättbygd till 0'04 decitons underskott i Malmöhus läns 
mellanbygd. 

Odling av potatis för avsalu har mera avsevärd betydelse för jordbruken i 
genomsnitt endast i Kristianstads läns båda bygder och i Malmöhus läns mel
lanbygd, där saluöverskottet per brukningsdel uppgår till 9'12—12'87 deci
ton. I fråga om foderrotfrukterna lägger man märke till att av alla under
sökta områden Kristianstads läns slättbygd har det största saluöverskottet 
per brukningsdel och Malmöhus läns slättbygd däremot det största underskot
tet. Då det emellertid gäller mycket små kvantiteter, 3'15, resp. 0'48 deciton, 
och ett mycket billigt fodermedel, är den ekonomiska innebörden härav utan 
nämnvärd vikt för jordbrukarna i allmänhet. Likasom i fråga om havre står 
Närkesslätten främst, när det gäller saluöverskottet per brukningsdel av 
vallhö. Medeltalet för samtliga storleksgrupper uppgår där till 6"29 deciton. 
Såsom försäljare av vallhö framträda därjämte jordbruken i silurområdet i 
Jämtlands län och på östgötaslätten, dock med så små genomsnittliga salu
överskott som 2"31 resp. 1'25 deciton. Även det största underskottet, vilket 
föreligger för Norrbottens läns kustland, är ganska obetydligt, nämligen 2'99 
deciton per brukningsdel. Ångshö förekommer endast sparsamt i den allmän
na handeln. För samtliga undersökta områden i Svealand och Götaland redo
visas inköp av 6 700 deciton och försäljning av 1 300 deciton ängshö, medan 
skörden inom samma områden uppgives till 250 000 deciton. I Norrlandsom
rådena är omsättningen något större i förhållande till skörden; inköpskvanti
teten är här 7 600 deciton, försäljningskvantiteten 3 200 deciton och skörden 
något över 200 000 deciton. 

De många uppgifterna i tab. 4 rörande foderförsörjningen inom de olika 
storleksklasserna av jordbruk kunna här icke behandlas i detalj, men några 
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mera allmänna synpunkter synas dock böra framhållas. Om man undantager 
potatis, som inom de undersökta områdena genomgående odlas utöver det egna 
behovet, utvisa siffrorna i tab. 4, att jordbruk tillhörande den lägsta storleks
gruppen (med 2—5 hektar åker) endast i undantagsfall äro självförsörjande 
i här ifrågavarande avseenden. Detsamma gäller i stort sett även för jord
bruken inom närmast högre storleksgrupp, dock med några anmärkningsvärda 
undantag. Sålunda företer denna storleksgrupp jämförelsevis stora saluöver
skott per brukningsdel för korn på Malmöhus läns slättbygd, för havre på öst
götaslätten och Närkesslätten samt för vallhö inom Jämtlands läns silurom-
råde. övriga storleksgrupper förete en föga enhetlig bild av foderförsörjnin
gen i olika landsdelar och för olika växtslag, men i stort sett följer med högre 
•storleksklass en högre grad av självförsörjning och avyttringsförmåga. Så
som exempel på regelbundenhet i detta avseende må kornodlingen på Malmö
hus läns slättbygd framhållas. Här måste jordbruken tillhörande den lägsta 
storleksgruppen täcka behovet genom inköp av 0.23 deciton i medeltal per 
brukningsdel. Redan inom den andra gruppen har man ett saluöverskott av 
1.95 deciton per brukningsdel, vilket överskott inom de följande storleksgrup
perna oavbrutet stegras och inom den högsta gruppen, som innefattar gårdar 
med mer än 100 hektar åker, utgör 179.07 deciton per brukningsdel. Likartat 
är förhållandet på Östgötaslätten, där dock saluöverskott av korn förefinnes 
redan i den lägsta storleksgruppen. Ytterligare exempel utgöra havren i 
Östergötlands, Skaraborgs och Örebro län, blandsäden i Östergötlands län och 
vallhöet i sistnämnda län samt i Jönköpings, Kristianstads, Örebro, Väster
norrlands och Norrbottens län. 

De största saluöverskotten i genomsnitt per brukningsdel inom de olika 
storleksklasserna av jordbruk finner man för korn vid de största gårdarna i 
Malmöhus läns båda bygder, på slättbygden, som ovan är nämnt, 179.07 deci
ton, och i mellanbygden 102.73 deciton. Därnäst komma de båda närmast 
lägre storleksgrupperna på Malmöhus läns slättbygd med 94.35, resp. 53.42 
deciton och därefter den högsta gruppen på slättbygderna i Östergötlands och 
Kristianstads län med 42.00 och 40.22 deciton. I fråga om havren kommer 
högsta storleksklassen i Jönköpings län främst med 319'20 deciton per bruk
ningsdel, vartill emellertid bör anmärkas, att endast fem jordbruk här del
tagit i undersökningen. Eljest uppvisar Närkesslätten med 232.34 deciton, 
östgötaslätten med 115.13 deciton och Kristianstadsslätten med 112.70 deciton 
per brukningsdel de högsta siffrorna, närmast följda av Skaraborgs läns slätt
bygd med 97.88 deciton. Samtliga nu anförda siffror gälla den högsta stor
leksklassen av jordbruk. För blandsäden finner man icke inom någon bygd 
eller storleksgrupp saluöverskott per brukningsdel, som tillnärmelsevis uppgå 
till dem, som konstaterats för korn och havre. Det största, 26.11 deciton, upp
visar den näst högsta storleksgruppen inom Malmöhus läns mellanbygd. Jäm
förelsevis stort är saluöverskottet inom den högsta storleksgruppen på öst
götaslätten, där det uppgår till 21.62 deciton i genomsnitt per jordbruk. De 
båda skånska slättbygderna förete saluöverskott endast inom en storleksgrupp, 
Malmöhusslätten inom den högsta, Kristianstadsslätten inom den näst högsta 
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gruppen. Sistnämnda bygd har inom högsta storleksklassen det största före
kommande underskottet per brukningsdel, nämligen 31'09 deciton, medan 
Malmöhusslätten inom samma storleksklass har det jämförelsevis stora salu
överskottet av 16.97 deciton. 

Såsom tidigare i denna redogörelse är omnämnt, uppvisa samtliga under
sökta områden saluöverskott av potatis; detsamma gäller även, med undan
tag, om alla förekommande storleksgrupper. Störst är överskottet per bruk
ningsdel inom den näst högsta storleksklassen i Kristianstads läns skogsbygd, 
där det utgör 130.71 deciton, varefter kommer den närmast lägre gruppen 
inom samma bygd med 111.39 deciton. Stora saluöverskott företer även den 
högsta storleksklassen inom Malmöhus läns mellanbygd samt Kristianstads 
läns skogsbygd och mellanbygd med resp. 91-37, 80-00 och 72-71 deciton i me
deltal per brukningsdel. I fråga om foderrotfrukterna intages en särställning 
av högsta storleksgruppen i Kristianstads läns skogsbygd, som uppvisar ett 
saluöverskott av 102.14 deciton i medeltal per brukningsdel; inom den stor
leksgrupp, som kommer närmast, den femte på samma läns slättbygd (med 
30—50 hektar åker), är överskottet icke större än 31'56 deciton per bruknings
del. Beträffande sistnämnda område kan såsom anmärkningsvärt framhål
las, att på 55 jordbruk tillhörande den högsta storleksklassen med skörd och 
förbrukning av foderrotfrukter uppgående till ungefär 185 000 deciton icke 
redovisas vare sig inköp eller försäljning av detta foderslag. 

Det ojämförligt största totala saluöverskottet av vallhö redovisas av de 66 
jordbruken inom den högsta storleksklassen på Närkesslätten, där det utgör 
sammanlagt 19 702 deciton, vilket motsvarar 298'52 deciton i medeltal per 
brukningsdel. Ännu högre medeltal finner man för högsta gruppen i Jön
köpings län, där det uppgår till 308'40 deciton, vilket medeltal dock grundar 
sig på uppgifter från endast fem gårdar. E t t ytterlighetsfall utgör högsta 
storleksgruppen inom Västernorrlands läns kustland, där den enda i invente
ringen deltagande gården redovisar ett saluöverskott av 1 697 deciton vallhö. 
Stora saluöverskott per brukningsdel finner man eljest för den högsta och 
näst högsta storleksgruppen i Kristianstads läns skogsbygd med 121.43, resp. 
90-29 deciton, för den näst högsta gruppen i Västernorrlands läns kust
land med 86'00 deciton (12 uppgifter) samt för den femte gruppen i Jämt
lands läns silurområde med 111.43 deciton (7 uppgifter) och i Norrbottens läns 
kustland med 114.29 deciton (7 uppgifter). Ängshö förekommer, såsom redan 
är nämnt, endast sparsamt i marknaden. För alla undersökta områden och 
så gott som alla förekommande storleksklasser av jordbruk gäller, att in
köpskvantiteten något överstigit försäljningskvantiteten. Endast för en stor
leksgrupp, den femte inom Jämtlands läns silurområde, till vilken höra sju 
jordbruk med 30—50 hektar åker, finner man ett avsevärt saluöverskott per 
brukningsdel, nämligen 37.14 deciton. 

Andra fodermedel. Till foderförsörjningsinventeringen skulle enligt för den
samma gällande bestämmelser uppgifter lämnas icke blott om de i det fö
regående berörda fodermedlen, fodersäd, rotfrukter och hö, utan även om 
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andra, icke »hemmaproducerade» foderslag; uppgifterna skulle i fråga om des
sa fodermedel avse de under år 1935 inköpta kvantiteterna. En fullständigt 
genomförd specifikation av alla förekommande foderslag med skilda foder
värden och inköpspris hade givetvis varit önskvärd men har av flera skäl icke 
ansetts möjlig att verkställa. I tab. 5—7, som innehålla uppgifter från denna 
del av inventeringen, särskiljas endast åtta slag av hithörande fodermedel. 
Under rubriken oljekakor m. m. redovisas även fodermjöl och kraftfoderbland-
ningar. Såsom sockerfabriksavfall upptagas utan åtskillnad sockersnitsel, 
melass och betmassa, vilka fodermedel dock hava vitt skilda fodervärden. Det
samma gäller dränk, drav och mäsk, som redovisas under benämningen bryg
geri- och bränneriavfall. Till animaliska fodermedel ha hänförts köttmjöl, 
blodmjöl och fiskmjöl men icke t. ex. levertran, som icke ansetts vara egent
ligt fodermedel utan närmast ett läkemedel och därför i likhet med en del 
andra dylika ej medtagits vid uppgiftsmaterialets bearbetning. Under be
nämningen »andra» fodermedel ha slutligen upptagits dels sådana fodermedel, 
som icke ansetts lämpligen kunna hänföras till någon av tabellernas sju hu
vudgrupper, t. ex. pulpa, dels sådana, vars art trots lämnad föreskrift icke 
angivits av uppgiftslämnarne. 

Av här ifrågavarande fodermedel äro oljékdkorna av särskilt intresse dels 
på grund av den viktiga roll, de spela för landets nötkreatursskötsel, dels på 
grund av sin egenskap av importvara. Förbrukningen av oljekakor är mycket 
olika i olika delar av landet, vilket framgår av tab. 5—7; i dessas första ko
lumn redovisas visserligen, såsom nämnts, icke blott oljekakor utan även fo
dermjöl och kraftfoderblandningar, men då dessa senare till övervägande del 
bestå just av krossade oljekakor, kunna siffrorna utan nämnvärd olägen
het läggas till grund för en undersökning av oljekakornas användning inom 
olika områden och inom olika storleksklasser av jordbruk. Det framgår 
av både tab. 6 och 7, i vilka förbrukningen ställts i relation till antalet bruk
ningsdelar och till åkerarealen, att det framför allt är på de skånska slätt
bygderna och i Malmöhus läns mellanbygd, som oljekakor användas till krea
tursfoder. I Norrland men även på Närkesslätten är förbrukningen mycket 
ringa. Då utfodringen med oljekakor i främsta rummet är avsedd befordra 
mjölkproduktionen, synes det vara av särskilt intresse att ställa mängden 
inköpta oljekakor i förhållande till antalet kor, vilket skett i nedanstående 
tab. D., som för olika områden och storleksgrupper anger medelkvantiteten in
köpta oljekakor per ko och år; De vid medeltalsberäkningen använda siff
rorna för antalet kor grunda sig på 1932 års allmänna jordbruksräkning; jfr 
efterföljande kapitel. Granskar man siffrorna för de olika storleksgrupperna, 
finner man, att förbrukningen av oljekakor i allmänhet ökas starkt mot de 
högre storleksklasserna. Den största förbrukningen, uppgående till mer än 
2 kg per ko och dag uppvisa de tre högsta storleksgrupperna på Malmöhus 
läns slättbygd. 

Förbrukningen av majs har under år 1935 på grund av vissa importregle-
rande åtgärder varit obetydlig. Importen uppgick enligt handelsstatistiken 
år 1931 till 3 530 000 deciton, den största som förekommit under den senast 
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Tab. D. Inköp av oljekakor m. m. per ko, i deciton. 

förflutna tioårsperioden, men utgjorde år 1935 endast 430 000 deciton. För
delas förstnämnda kvantitet lika på hela antalet svin i Sverige enligt svin
räkningen den 15 september 1931, erhålles en medelförbrukning per svin av 
inemot 2 deciton; motsvarande medeltal för år 1935 är så lågt som 0.3 deciton. 
Utgår man från uppgifterna till foderinventeringen, erhållas följande medel
tal för förbrukningen per svin och år : 

Räknat per brukningsdel har Kristianstads läns slättbygd den största för
brukningen av majs, 5.61 deciton, varefter följa Malmöhus läns slättbygd och 
mellanbygd med 4'07, resp. 3'70 deciton, samt Kristianstads läns skogsbygd 
med 2.98 deciton. Ingen av de övriga nio bygderna når upp till ett deciton per 
brukningsdel. Bland de särskilda storleksklasserna av jordbruk framträda de 
fyra skånska bygderna med stor förbrukning av majs inom den högsta grup
pen, för Kristianstads läns slättbygd uppgående till icke mindre än 74"62 de
citon i medeltal per brukningsdel. 
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Sockerfabriksavfall, d. v. s. betmassa, melass och sockersnitsel, användes 
mera allmänt som kreatursfoder endast i de trakter, där sockerbetsodling och 
därmed också sockerproduktion förekommer i större utsträckning. Det van
ligaste och till kvantiteten fullständigt dominerande av de nämnda tre foder
slagen, betmassan, kan ju heller icke lämpligen transporteras långt från fa
briksorten. De ojämförligt största förbrukningskvantiteterna förekomma på 
Malmöhus och Kristianstads läns slättbygder med 501-82, resp. 228.40 deciton 
i medeltal per brukningsdel. Inom den högsta storleksgruppen inom dessa 
bygder är genomsnittsförbrukningen icke mindre än 3 688.72, resp. 2 867'50 de
citon per brukningsdel. Vad som här sagts om användningen av sockerfa
briksavfall som kreatursfoder gäller till stor del även om avfall från brygge
rier och brännerier, d. v. s. dränk, drav och mäsk, vilka foderslag icke heller 
lämpa sig för längre transporter från fabriksorten. Den största förbruknin
gen i medeltal per brukningsdel uppvisar Malmöhus läns mellanbygd med 6"48 
deciton; inom samma bygds högsta storleksklass når detta medeltal den höga 
siffran 201.05 deciton. 

Denaturerad brödsäd har att döma av uppgifterna till inventeringen under 
år 1935 använts som kreatursfoder i ganska stor utsträckning. Bland de un
dersökta bygderna är det framför allt de båda slättbygderna i Skåne samt 
mellanbygden i Malmöhus län som förete höga förbrukningssiffror varierande 
från 13.66 till 15"16 deciton i medeltal per brukningsdel. Räknat per bruk
ningsdel ökas konsumtionen starkt mot de högre storleksklasserna och når vid 
Skåneområdenas största jordbruk följande mycket höga siffror: Kristianstads 
läns slättbygd och skogsbygd 156.49, resp. 110.93 deciton, Malmöhus läns slätt
bygd och mellanbygd 107.09, resp. 98.20 deciton. På östgötaslätten, som el
jest i fråga om foderförsörjningen och jordbruket över huvud taget i flera av
seenden företer en viss likhet med Skånes slättbygder, är förbrukningen av de
naturerad brödsäd av ringa betydelse; medeltalet per brukningsdel är här 1.51 
deciton med maximum, 4.02 deciton, inom den näst högsta storleksklassen. 

Antal husdjur. 

I samband med bearbetningen av de till inventeringen inkomna uppgifterna 
har statistiska centralbyrån verkställt en beräkning av antalet husdjur inom 
de undersökta områdena. Beräkningen har grundats på 1932 års allmänna 
jordbruksräkning med hänsyn tagen till den ofullständighet, som behäftar 
inventeringens uppgiftsmaterial jämfört med jordbruksräkningens. Antalet 
husdjur av olika slag har härvid ansetts vara proportionellt mot motsvarande 
åkerareal. Resultaten av dessa beräkningar framläggas i tab. 8, 9 och 10, av 
vilka den förstnämnda innehåller de absoluta talen, de båda senare relativtal, 
som angiva antalet djur i medeltal per brukningsdel och per 100 hektar åker. 
I den sista kolumnen av varje tabell lämnas uppgifter om det sammanlagda 
antalet nötkreatursenheter inom olika bygder och storleksklasser av jord
bruk. 
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Tab. 1. Antalet brukningsdelar, åkerareal samt arealer för foderväxter i hektar inom olika storleks-
grupper åren 1935 och 1936. 
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TAB. 1 (forts.). AREALER 1935 OCH 1936, I HEKTAR. 
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Tab. 2. Skörd per hektar inom olika storleksgrupper, i kilogram, 
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Tab. 4 a. Skörd, inköp, försäljning och 



förbrukning av korn år 1935, i deciton. 
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Tab. 4 b. Skörd, inköp, försäljning och 



förbrukning av havre år 1935, i deciton. 
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Tab. 4 c. Skörd, inköp, försäljning och 
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Tab. 4 d. Skörd, inköp, försäljning och 



förbrukning av foderärter år 1935, i deciton. 
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Tab. 4 e. Inköp och försäljning 



av potatis år 1935, i deciton. 
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Tab. 4 f. Skörd, inköp, försäljning och förbrukning 



av foderrotfrukter år 1935, i deciton. 
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Tab. 4 g. Skörd, inköp, försäljning och 



förbrukning av vallhö år 1935, i deciton. 
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Tab. 4 h. Skörd, inköp, försäljning och 



förbrukning av ängshö år 1935, i deciton. 
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Tab. 6. Inköp ar vissa fodermedel år 1935 i medeltal per bruknings-
del, i deciton. 
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Tab. 7. Inköp av vissa fodermedel år 1935 per 100 hektar åker, 
i deciton. 
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Tab. 9. Antal husdjur i medeltal per brukningsdel. 
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Tab. 10. Antal husdjur i medeltal per 100 hektar åker. 
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Bilaga A. 

Uppgift den 2 januar i 1936 rörande foderförsörjningen. 

för 
(fastighetens namn, nummer o. dyl.) 

inom av län. 
(kommun) 

1. Fastighetens hela åkerareal vid slutet av år 1935 1) hektar. 

2. Areal och skörd, försäljning och inköp av fodermedel: 

1) Såsom åker räknas även odlad mossjord. Åkerarealen angives 1 hektar, ej 1 tunnland; ett tunn
land kan anses motsvara '/2 hektar. — ') Arealen uppgives i hektar eller delar därav. För ängshö 
erfordras kke arealuppgift. — s) Även om de arealer, som äro avsedda för skörd av foderväxter år 
1936, icke äro fullt bestämda vid tiden för denna undersökning, är det angeläget, att åtminstone 
ungefärliga uppgifter därom lämnas. — 4) Dessutom utgjorde arealen av betesvall år 1935 
hektar. Motsvarande areal beräknas år 1936 komma att utgöra hektar. 

den januari 1936. 

Namn: 

Postadress: 
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