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1 

Pälsdjursavel torde först ha påbörjats i vårt land i mitten av 1920-talet, då 
de första silverrävarna infördes hit från Kanada. Silverräven är en färg-
varietet av rödräven, till färgen svart med vita stickelhår. Antalet avelsdjur 
av silverräv i Sverige beräknades år 1931 utgöra omkring 10 000 och uppskat
tades fem år senare till 35 000. Silverrävens ungar födas under månaderna 
mars—maj. Vid sidan av silverräven är även blåräven företrädd i vårt land. 
Blåräven är en färgvarietet av fjällräven och är till färgen gråaktigt blå. Den 
uppfödes i huvudsak på samma sätt som silverräven. Antalet avelsdjur av 
blåräv i landet uppskattades år 1931 till omkring 3 000 och fem år senare till 
9 000. Rävarna utfodras med slaktavfall, fisk, bröd, mjölk, grönsaker m. m. 
Man beräknar en foderåtgång av 400 gr. per djur och dag. 

Det viktigaste pälsdjuret i Sverige närmast efter silverräven är emellertid 
den amerikanska flodillern, kallad mink, vars skinn lämnar ett gott pälsverk 
(nerz). Antalet avelsdjur av detta slag av pälsdjur ansågs år 1936 utgöra 
omkring 10 000. Även uppfödning av sumpbäver eller nutria förekommer 
numera i rätt stor utsträckning i Sverige. Nutriaskinnet är även ett värdefullt 
pälsverk. I mindre utsträckning förekomma i vårt land de övriga slag av päls
djur, som avses vid denna räkning, bl. a. rödräv, korsräv, europeisk iller, 
chinchilla m. fl. Till pälsdjuren kunna även räknas karakulfåren. v;lka använ
das för korsning med inhemska fårraser för skinnproduktion (persianskinn). 

I skrivelse till Kungl. Maj:t i februari 1937 hemställde Sveriges rävupp
födares riksförbund, att en hela landet omfattande pälsdjursräkning måtte an
ordnas inom den närmaste tiden. Detta motiverades bl. a. därmed, att päls
djursuppfödningen numera tagit sådan omfattning i landet, att värdet av ett 
års skinnproduktion kunde uppskattas till c:a 10 milj. kronor. Då en stor del 
av pälsdjursuppfödarna samtidigt vore jordbrukare, hade pälsdjursuppfödnin
gen direkt blivit av stor betydelse för jordbruket och även av vikt för landets 
handelsbalans. Även indirekt hade pälsdjursuppfödningen betydelse för bl. a. 
jordbruksnäringen och fiskerinäringen, i det att slaktavfall, överloppsström
ming m. m., som behövdes för pälsdjurens utfodring, nu finge god användning 
och betalades med högre pris än tidigare. En pälsdjursräkning skulle framför 
allt tjäna tyenne ändamål. Först och främst skulle genom kännedomen om 
antalet pälsdjur och deras fördelning inom landet foderbehovet på olika platser 
kunna beräknas, varigenom fodertillgången inom landet kunde på bästa sätt 
utnyttjas. Vidare skulle man genom kännedomen om det befintliga djurantalet 
kunna beräkna produktionens storlek samt företaga sådana produktionsregle
ringar, som på grund av konkurrensen på skinnmarknaden eventuellt skulle 
viga sig erforderliga. 



2 PÄLSDJURGÅRDAR. 

I avgivet gemensamt utlåtande till Kungl. Maj:t i mars 1937 angående den 
ifrågasatta pälsdjursräkningen tillstyrkte statistiska centralbyrån och lant
bruksstyrelsen densamma. Ämbetsverken framhöllo, att pälsdjursräkningen 
säkerligen skulle kunna bliva till gagn för pälsdjursuppfödningens rationella 
bedrivande och dessutom skulle komma att lämna vissa upplysningar till led
ning för bedömande av pälsdjursuppfödningens ställning och betydelse för lan
dets näringsliv över huvud taget. 

Genom kungörelse den 14 augusti 1937 (Svensk författningssamling n:r 761) 
anbefallde Kungl. Maj:t en pälsdjursräkning att äga rum den 15 september 
1937. Genom brev den 14 augusti 1937 anvisade Kungl. Maj:t medel till be
stridande av kostnaderna för bearbetning och sammanställning av det vid päls
djursräkningen insamlade materialet samt publicering av resultatet därav'genom 
statistiska centralbyråns försorg. Enligt nyssnämnda kungörelse skulle räknas 
som pälsdjur räv av olika slag, mård, fiskmård, mink, iller, nutria, tvättbjörn, 
grävling, skunk, chinchilla och karakulfår. Skyldig att lämna uppgift till 
räkningen var enligt bestämmelserna i sagda kungörelse envar innehavare av 
pälsdjurgård beträffande alla de honom själv eller andra tillhöriga pälsdjur, 
som funnos å gården. För varje pälsdjurgård skulle särskilda uppgifter läm
nas. 

För uppgifternas avgivande erforderliga formulär ha i enlighet med erhållet 
åläggande fastställts av statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen gemen
samt. Ämbetsverken ha därvid samrått med Sveriges rävuppfödares riksför
bund. Sedan statistiska centralbyrån utsänt erforderliga blanketter till läns
styrelserna för att genom förmedling av magistrater, stadsstyrelser, kommunal
borgmästare eller landsfiskaler tillställas de uppgiftsskyldiga, skulle uppgif
terna senast den 17 september 1937 av de sistnämnda inlämnas eller med posten 
insändas till nämnda myndigheter eller befattningshavare. Dessa hade att 
tillse, att uppgifter inkommit från samtliga uppgiftsskyldiga, att söka åstad
komma rättelse av däri förekommande uppenbara fel och ofullständigheter och 
att insända sagda uppgifter senast den 24 i samma månad till centralbyrån. 

I. Pälsdjurgårdar. 

I tab. Ä lämnas uppgifter om anläggning sår för pälsdjurgårdar, omfattande 
alla slag av pälsdjur. Av de sammanlagt 4 347 pälsdjurgårdar, som vid päls
djursräkningen den 15 september 1937 funnos i riket, hava 12 (0-3 %) anlagts 
under år 1925, 929 (21-4 %) åren 1926—30, 1 964 (452 %) åren 1931—35, 886 
(20-4 % )år 1936 och 458 (10-5 %) under tiden t. o. m. den 15 september år 1937. 
För 98 (2-2 %) pälsdjurgårdar har intet anläggningsår angivits. Ehuru åt
skilliga pälsdjurgårdar övertagits av nya ägare, vilka i uppgifterna icke angivit 
det ursprungliga anläggningsåret utan den tidpunkt, då överlåtelsen skedde,, 
och säkerligen många pälsdjurgårdar, som startat under tidigare år, nedlagtfe 
före pälsdjursräkningen, torde dock de här uppgivna siffrorna vara belysande 
för tendensen inom pälsdjursavelns utveckling. Av samtliga pälsdjurgårdar 



Tab. A. Anläggningsår för pälsdjurgårdar, omfattande alla slag av pälsdjur. 
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4 PÄLSDJURGÅRDAR. 

Tab. B. Anläggningsår för pälsdjurgårdar med endast blåräv, mink eller nutria. 
Hela riket. 

förekomma i Svealand 1102 (25-3 %), i Götaland 1 437 (331 %) och i Norr
land 1 808 (41 6 %). Av tab. A. framgår, huru dessa pälsdjurgårdar fördela sig 
inom nämnda landsdelar på olika anläggningsår, varvid såväl absoluta som 
relativa tal meddelas. 

Med avseende å päls djurgårdar med silverräv torde tab. A, då detta djur
slag — ensamt eller i förening med ändra slag av pälsdjur — dominerar (c:a 
71 % av samtliga djur) inom pälsdjurgårdarna, i rätt stor utsträckning vara 
representativ för sagda gårdars fördelning inom länen. Vad beträffar de nu 
förefintliga pälsdjurgårdarna med endast blåräv, anlades de äldsta redan år 
1925 (tab. B) och 28 (13 2% av samtliga) under åren 1926—30. Under perioden 
1931—35 anlades 107 blårävsgårdar (50'2 % av samtliga) och under år 1936 
och den ledovisade delen av år 1937 48 (22-5 %) resp. 24 (11-3 %) dylika gårdar. 
För 4 gårdar saknas uppgift å anläggningsår. Av minkgårdarna anlades den 
äldsta likaledes år 1925; för perioderna 1926—30 och 1931—35 voro motsva
rande siffror för gårdar med enbart mink 29 (6-5 %) resp. 162 (36'2 %). År 
1936 anlades 140 (31-3. %) och under tiden t. o. m. den 15 sept, år 1937 112 
(251 %) minkgårdar. Beträffande 3 gårdar finnes ingen. uppgift å anlägg
ningsår. Nutria inkom troligen till Sverige först år 1930, då 3 gårdar med 
detta djurslag anlades. Under perioden 1931-—35 uppgivas hava anlagts 135 
(29-7 %) gårdar med uteslutande nutria samt under år 1936 och den redovisade 
delen av årll937 resp. 139 (3Ö 7%) och 171 (37"8 %) nutriagårdar; om 5 gårdar 
saknas uppgift, då de anlades. 

Med a"Vseende å pälsdjur g år damas fördelning a län är beträffande absoluta 
och relativa tal (tab. l o c h tab. C) följande att märka. Största antalet har 
Västerbottens län med 611 (14-1 % av samtliga). Närmast i antal kommer 
Västernorrlands län med 513 (11 8 %). Kopparbergs, Skaraborgs och Gävle
borgs län ha resp. 322 '(7;4 %), 317 !(7:3 '%) och 313 (72 ) . Minsta antalet 
har Blekinge län med 25 (0-6 %). 

Tages hänsyn till pälsdjurgårdarnas ägare-: befinnes det, att av 4 347 gårdar 
vid tidpunkten för sagda räkning 4 109 (94:5 %) ägdes av en eller flera enskilda 
personer, 86 (2-0 %) av bolag och 152 (3'6 tt) av andelsföreningar (se tab. 1 och 
tab. C) . Till följd av uppgiftslämnarnas skiftande uppfattning i berörda hän
seende har det i många fall varit"'ytterst vanskligt att särskilja sagda kategorier 



Tab. C Pälsdjurgårdar och deras personal den 15 september 1937, länsvis , i procent. 
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6 PÄLSDJURGÅRDAR. 

av ägare, särskilt de båda förstnämnda, varför här nedan meddelade uppgifter 
vidlådas av en viss osäkerhet. Så t. ex. torde s. k. enkla bolag ibland ha förts 
till kategorien enskilda personer och ibland till kategorien bolag, utan att detta 
kunnat kontrolleras. — De flesta av enskilda personer ägda päls djurgårdar, 
573, finnas i Västerbottens län. Därpå följer närmast Västernorrlands län med 
506; i Blekinge län finnes det minsta antalet, 24. — Vad beträffar av bolag 
ägda pälsdjurgårdar, kommer främst Kopparbergs lån med 11. I andra rummet 
märkes Östergötlands län med 10. I Gotlands, Blekinge och Kristianstads län 
saknas pälsdjurgårdar, som ägas av bolag. — Av pälsdjurgårdar, som ägas 
av andelsföreningar, förekommer det största antalet, 32, i Västerbottens län; 
därnäst kommer Norrbottens län med 16. Gotlands och Malmöhus län sakna 
pjälsdjurgårdar av denna kategori. — Bortsett från Gotlands län, där alla 
pälsdjurgårdar ägas av enskilda personer, förekommer vad beträffar pälsdjur
gårdar med dylika ägare det procentuellt största talet, 98"6 %, i Västernorrlands 
län. Det lägsta motsvarande talet, 82-0 %, avser Östergötlands län. — Med av
seende å de av bolag ägda pälsdjurgårdarna uppvisar Östergötlands län det 
största talet, 10o %. Med undantag, av de län, där detta slag av ägare ej fin
nes, förekommer det lägsta talet, 0-2 %, i Västernorrlands län. — Beträffande 
de av andelsföreningar ägda gårdarna är Norrbottens län företrätt av det hög
sta talet, 14 5 %. Bortsett från de län, där andelsägda pälsdjurgårdar saknas, 
har Jämtlands län det lägsta talet, lvl %. 

I samband med jordbruk drivna pälsdjurgårdar uppgå till 2 352 (541 %) 
av totala antalet pälsdjurgårdar, 4 347 (se tab. 1 och tab. C) . Med avseende 
å antalet inom länen förekommande dylika gårdar finnas de flesta i Väster
bottens län, 425, i Västernorrlands län finnas 329, i Jämtlands län 190 och 
i Skaraborgs län 175. Procentuellt sett kommer Jämtlands län först med 
72#8 %. Närmast följa Västerbottens län med 696 % och Norrbottens län 
med 69 l %. — Uppsala län uppvisar det lägsta procenttalet, 15-8 %. 

Inom pälsdjursskötseln ha sammanlagt 5 196 personer varit sysselsatta. Där
av ha 1101 (212 %) personer haft sådan sysselsättning såsom huvudyrke 
och 4 095 (78 8 %) såsom biyrke. De största procentuella divergenserna mel
lan pälsdjursskötseln såsom huvudyrke och biyrke förekomma i Gotlands län 
(4-0 % och 96-0 %), Västernorrlands län (6-3 % och 937 %), Västerbottens län 
(8-8 % och 91-2 %) och Ålvsborgs län (12-4 % och 87-6 %). 

Beträffande innehavarens huvudyrke ha pälsdjurgårdarna i tab. 1 fördelats 
i 7 grupper, nämligen: pälsdjursuppfödning, jordbruk med binäringar, in
dustri och hantverk, handel och samfärdsel, fastighetsägare och lägenhets
ägare, övriga yrken samt icke angivet yrke. I gruppen jordbruk med bi
näringar innefattas godsägare, hemmansägare, arrendatorer, småbrukare, 
hemmasöner, jordbruksarbetare, mejerister, trädgårdsmästare, slaktare, fiskare, 
skogs- och flottningsarbetare, jägmästare, skogvaktare m. fl. Nästa grupp, 
industri- och hantverk, omfattar ägare till eller chefer för industriella an
läggningar, teknisk personal vid dessa (bl. a. ingenjörer), förmän och ar
betare, arbetare i gruvor, kalkbrott, byggnadsarbetare o. s. v. samt hant
verkare av olika slag. Därpå följande grupp, handel och samfärdsel, upp-
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tager grosshandlare, handlande, köpmän, agenter, affärsbiträden, personer vid 
kommunikationsverk. sjömän, åkare, busschaufförer, vågmästare, vägarbetare 
etc. I gruppen fastighetsägare och lägenhetsägare ha medtagits endast de 
personer, som i uppgifterna antecknat sig såsom sådana. De i denna grupp 
upptagna siffrorna äro anmärkningsvärt små, beroende på att många fastig
hetsägare uppgivit annat av dem utövat yrke. Under rubriken övriga yrken 
förekomma präster, läkare, advokater, tandläkare, folkskollärare m. fl. samt 
personer, som uppgivit sig vara »arbetare», grovarbetare, diversearbetare 
o. s. v. Under rubriken »Icke angivet yrke» ha även upptagits en del per
soner, som uppgivit sig hava pälsdjursuppfödning såsom huvudyrke, men 
vilkas pälsdjurgårdar äro av så ringa storlek, att den av dem bedrivna päls-
djursaveln måste betraktas såsom ett tidsfördriv eller på sin höjd ett biyrke. 
Ehuru önskvärt varit, att här omnämnda olika slag av huvudyrken för inne
havare av pälsdjurgårdar mera detaljerat redovisats i tabellerna, särskilt inom 
den stora huvudgruppen: »Jordbruk med binäringar», har detta på grund av 
primärmaterialets beskaffenhet icke varit möjligt. 

I ovannämnda yrkesgrupper upptagas följande antal innehavare av päls
djurgårdar, nämligen pälsdjursuppfödning 484 (11 2 %), jordbruk med binä
ringar 2 439 (56-l %), industri och hantverk 490 (11-3 %), handel och sam
färdsel 327 (7'6 %), fastighets- och lägenhetsägare 61 (1 4 %), övriga yrken 
319 (73 %) och icke angivet yrke 227 (5'2 %). Som synes, överväger all
deles särskilt gruppen jordbruk med binäringar. — Med avseende å nedan
stående grupper och deras fördelning å län märkes följande. Vad beträffar 
antalet pälsdjurgårdar med innehavare, som till huvudyrke ha pälsdjursupp
födning, har Skaraborgs län det största antalet med 49. Med näst högsta tal 
kommer Kopparbergs län nämligen med 48. Jönköpings län uppvisar ett antal 
av 41 o. s. v. Endast 1 har Hallands län. I Gotlands län finnes ingen päls
djurgård, vars innehavare uppgivit sig till huvudyrke ha pälsdjursuppföd
ning. För jordbruk med binäringar märkas följande tal. Största antalet har 
Västerbottens län med 393. Närmast i följd kommer Västernorrlands län med 
335. Därefter följa Gävleborgs, Skaraborgs, Jämtlands och Kopparbergs 
län med resp. 204, 196, 170 och 156. Minsta antal har Blekinge län med 
blott 8. Inom alla län finnas pälsdjurgårdar, vilkas innehavare såsom hu
vudyrke uppgivit jordbruk eller någon av dess binäringar. — Industri och 
hantverk representeras inom länen av följande tal. Kopparbergs län företer 
det största talet med 66. Så följa Västernorrlands län med 48 och Väster
bottens län med 40. Lägsta talet inom gruppen uppvisar Blekinge län med en
dast 2. — I gruppen handel och samfärdsel förekommer det största talet 
inom Västernorrlands län med 34. Örebro län har 26. För vartdera av Älvs-
borgs och Skaraborgs län gäller talet 22. Inom vartdera av Malmöhus, 
Hallands och Västmanlands län förekommer det relativt låga talet 5. Got
lands län representeras av det lägsta talet, nämligen 2. — Grupperna fastig
hets- och lägenhetsägare, övriga yrken och icke angivet yrke äro av jämfö
relsevis ringa betydelse. — Relativt sett kommer med avseende å pälsdjur
gårdar med innehavare, vilka ha pälsdjursuppfödning såsom huvudyrke, Upp-
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eäla.län i främsta rummet med 39-5 %. Med undantag av Gotlands län (se 
föregående sida) uppvisar Hallands län det lägsta talet, 2-8 %. Procenttalen 
för Älvsborgs län oeh Norrlandslänen äro jämväl förhållandevis låga. Inom 
sagda yrkesgrupp synas östra delarna av Svealand och Götaland i procentuellt 
hänseende Vara dominerande. -— Jämföras talen i de kolumner i tab. 1 och 
tab. C, vilka avse pälsdjurgårdar, som drivas i samband med jordbruk, och 
pälsdjurgårdar, vilkas innehavare till huvudyrke ha jordbruk med binäringar, 
befinnes, att siffrorna i den senare kolumnen i allmänhet dominera över först
nämnda kolumn, vilket kan förklaras bl. a. därav, att jordbrukets binäringar 
äro med i det ena fallet, men icke i det andra. Undantag bilda Örebro, Jämt
lands, Västerbottens och Norrbottens län, där förhållandet är det motsatta. 
Förklaringen till detta senare ligger däri, att, ehuru i många fall en pälsdjur
gård drives i samband med jordbruk, innehavarens huvudyrke dock kan vara 
redovisat under någon annan yrkesbeteckning än jordbruk med binäringar; 
särskilt äger detta rum beträffande sistnämnda fyra län, där innehavaren t. ex. 
såsom yrke endast kan ha angivit »arbetare», vadan han förts å övriga yrken. 
Inom jordbruk med binäringar faller högsta siffran å Västernorrlands län med 
653 %. Nära nog lika höga tal återfinnas inom Kristianstads, Skaraborgs och 
Värmlands län samt i övriga län i Norrland. Lägst kommer Uppsala län med 
237 %. Tyngdpunkten för denna yrkesgrupp ligger procentuellt sett synbar
ligen inom Norrland. — Industri och hantverk uppvisa högsta talet, nämligen 
29-6 °/o, inom Gotlands län. Stockholms stad och län har ett tal av 21-2 %. Det 
lägsta talet, 36 %, förekommer i Kristianstads län. — Beträffande handel och 
samfärdsel finner' man det högsta talet i Blekinge län med 24-0 %. Näst 
högst kommer Malmöhus län med 17 2 %. Västerbottens län kommer lägst med 
blott 3-1 %. 

Pälsdjurgårdarnas sammansättning med avseende å olika djurslag har jäm
väl varit föremål för undersökning (jfr tab. D ) . Beträffande hela riket 
befinnes, att pälsdjurgårdar med en besättning av endast ett djurslag före
komma i fråga om silverräv i 2 438 fall, blåräv i 213, mink i 447 och nutria 
i 453 fall; övriga pälsdjurgårdar med endast ett slag av pälsdjur äro 87. Då 
besättningar med endast korsräv eller rödräv förekomma i mycket ringa om
fattning, ha de ej förts i särskild kolumn utan redovisas under rubriken 
»Andra» i kol. 5 i tab. D. Procentuellt ställa sig talen i förhållande till hela 
antalet pälsdjurgårdar med endast ett djurslag, 3 638, sålunda : pälsdjurgår
dar med silverräv 67-0 %, blåräv 5'9 %, mink 12-3 %, nutria 12-4 % och andra päls
djur 2-4 % (jfr omstående tablå). 

Pälsdjurgårdar, som innehålla silverräv tillsammans med något av nedan-
nämnda djurslag, äro till antalet följande: i kombination med blåräv 338, 
blåräv och mink 66, endast mink 78, nutria 24, korsräv eller rödräv 136 samt 
andra pälsdjur 24. Pälsdjurgårdar med andra kombinationer av djurslag än 
med silverräv uppgå endast till 43. Motsvarande relativtal — förhållandet 
mellan siffrorna i kol. 6-^-12 och kol. 14 i tab. D -—bliva för pälsdjurgårdar 
med kombinationen silverräv och andra slag av pälsdjur följande: i kom
bination med blåräv 47,-7 %, blåräv peh mink 9-3 %, endast mink 11'0 %, nutria 
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Tab. D. Pälsdjurgårdarnas sammansättning med avseende å olika djurslag den 
15 september 1937, länsvis. 

3-4 %, korsräv eller rödräv 19-2 % samt andra 34 %. Päls djurgårdar med mer 
än ett djurslag, vari silverräv ej ingår, hå procenttalet 6"0. Hela antalet päls
djurgårdar med endast ett djurslag uppgå; såsom iörut nämnts, till 3 638 
(83-7 % av samtliga pälsdjurgårdar) och de med mer än ett djurslag till 709 
(16-3 % därav). Härovan meddelade relativa tal framgå av följande tablå: 
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Av pälsdjurgårdar med endast ett djurslag har Västerbottens län det stör
sta antalet, 569 (kol. 13 i tab. D ) . I andra rummet kommer Västernorrlands 
län med 482. De lägsta talen finner man i Uppsala, Gotlands, Blekinge, Mal
möhus och Hallands län. — Vad beträffar pälsdjurgårdar med mer än ett djur
slag (kol. 14 i tab. D) , kommer Skaraborgs län i första rummet med 103. Där
efter följa Kopparbergs och Gävleborgs län med 80 resp. 79. Blekinge län 
är icke representerat inom denna grupp. 

II. Pälsdjur av olika slag. 

Av landets totala antal av pälsdjur, 210 357 (tab. 2 och tab. E ) , äro 132 410 
silverrävar (62-9 %), 26 088 blårävar (12-4 %), 1261 korsrävar och rödrävar 
(0-6 %), 41 365 minkar (197 %), 8 068 nutrior (3-8 % )och 1165 övriga djur 
(06 %), vari ingår bl. a. iller med 778 djur (0-4 %). Närmast i antal efter sist
nämnda djurslag komma bland »övriga djur» karakulfåren till ett antal av 
289. Såsom karakulfår ha räknats dels karakulbaggar, dels alla tackor, som 
under åren 1936—37 blivit betäckta av karakulbagge för skinnproduktion. Där
näst i samma grupp komma 51 tvättbjörnar, varjämte även följande slag av 
pälsdjur äro företrädda av ett mindre antal: mård, chinchilla, japansk räv, 
fiskmård m. fl. Med avseende å samtliga pälsdjur har Skaraborgs län det 
största antalet med 21171 djur, därefter kommer Kopparbergs län med 18 395, 
Västerbottens med 18 222 och Gävleborgs län med 16 954 djur. Silverrävar 
förekomma mest i Västerbottens län med 15 909 (12-0 % av samtliga silverrävar 
i landet; jfr tab. F ) , därefter i Skaraborgs län med 13 933 (10-5 %). I 
Värmlands län förekomma 9 752 (7-4 %), i Västernorrlands län 8 950 (6'8 %) 
och i Jönköpings län 8 215 (6-2 %) dylika djur. De flesta blårävarna redovisas i 
Skaraborgs län med 5 613 djur (215 %); närmast följer Gävleborgs län med 
4 949 djur (19-0 %), varefter komma Kopparbergs län med 4 045 (15'6 %) och 
Södermanlands län med 3 570 (13'7 %). Minkar förekomma mest i Stockholms 
stad och län med 9 716 djur (235 %), i andra rummet kommer Kopparbergs 
län med 6 401 (15-5 %); Gävleborgs län hade 6 365 (15-4 %) och Örebro län 
2 641 (6-4 %). I Jönköpings län förekomma nutrior, 1 283 djur (15'9 %), 
mer än i något annat län; närmast i följd kommer Södermanlands län med 1180 

Tab. E. Antalet pälsdjur av olika slag den 15 september 1937, inom särskilda lands-
delar, i procent. 
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Tab. F. Antal pälsdjur av olika slag den 15 september 1937, länsvis, i procent. 

(14-6 %) ; därefter följa Stockholms stad och län med 797 djur (9-9 %) och Väst
manlands län med 653 (8-l %). I pälsdjurgårdar befintliga korsrävar och röd
rävar, 1 261 i hela riket, finnas till största antalet i Skaraborgs län med 310 
djur (24-6 %) ; därnäst kommer Värmlands län med 117 djur (9-3 %). I Väster
norrlands län påträffas det högsta antalet illrar, nämligen 139. I Stockholms 
stad och län redovisas 125 djur av sistberörda slag. 

De olika slagen av pälsdjur ävensom antalet pälsdjurgårdar ha i tab. 3 samt 
tab. Gr fördelats i storleJcsklasser efter pälsdjurgårdarnas storlek med hänsyn 
till hela antalet pälsdjur inom varje gård. Vid storleksgrupperingen ha till ut
gångspunkt tagits de i tab. 3 upptagna 7 storleksklasserna. Beteckningarna 
lägsta, andra, tredje o. s. v. samt högsta storleksklassen eller gruppen användas 
här nedan i texten. 

Av hela antalet päls djurgårdar, 4 347, komma de flesta å första gruppen 
(1—10 djur) med 1 243 (286 %) och det minsta antalet i sjunde storleks
klassen (mer än 300 djur) med 86 (1-9 %). Andra gruppen (11—25 djur) 
upptager 1 226 pälsdjurgårdar (28-2 %) ; i därpå följande storleksklass (26—50 
djur) förekomma 847 (195 %) ; fjärde gruppen (51—100 djur) representeras av 
559 (12-9 %) ; femte gruppen (101—200 djur) uppvisar ett antal av 299 (6-9 %) ; 
sjätte gruppen (201—300 djur) företrädes av 87 (2-0 %). Härav synes, att 
antalet pälsdjurgårdar minskas för varje högre grupp. 

Med avseende å totala antalet pälsdjur, 210 357, märkes i främsta rummet 
sjunde storleksklassen med 49 877 (237 %). Femte gruppen kommer där-

f 2—382192 
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Tab. G. Pälsdjurgårdar och olika slag av pälsdjur den 15 september 1937, fördelade 
på storleksklasser av pälsdjurgårdar, i procent. Hela riket. 

efter med 41 541 djur (19-8 %). Närmast i ordningen är fjärde storleksklas
sen, där antalet pälsdjur uppgår till 38 891 (185 %). E t t antal ay 30 272 
pälsdjur (14-4 %) uppvisar tredje storleksklassen. I sjätte, andra ock första 
grupperna redovisas 21 908, 20 893 resp. 6 975 pälsdjur (10-4 %, 9-9 % resp. 3-3 %). 
Tillsammans överväga de tre högsta storleksklasserna med 16 295 djur över de 
fyra lägsta gruppernas sammanlagda antal. Av det anförda framgår, att 
hela antalet pälsdjur ökas för varje högre grupp utom den näst högsta. 

Det största antalet silverrävar, 27 895 djur (21-0 %), finnes inom fjärde stor
leksklassen; närmast komma femte och sjunde grupperna med resp. 24 864 och 
24 288 (18-8 % resp. 18-3 %) ; 22 129 djur (167 %) av detta slag återfinnas i 
tredje storleksklassen; minsta antalet med 4 068 (3'1 %) upptages i den lägsta 
storleksgruppen. 

Blårävar förekomma till största antalet, 8 092 djur (31-0 %), i femte storleks
gruppen. I fjärde gruppen redovisas det näst högsta antalet med 4 947 (19-0 %). 
Därefter kommer sjunde gruppen, vilken upptager 4 790 (18-3 %). Liksom 
föregående djurslag har den lägsta storleksgruppen minsta antalet med blott 
354 (1-4 %) djur. 

Minkar finnas talrikast med 18 990 djur (45-9 %) i sjunde storleksklassen. 
Närmast kommande grupp, den femte, upptager 6 994 (16-9 %) ; därnäst i följd 
är fjärde storleksklassen, vari redovisas 4 967 (12-0 %), I första gruppen före
kommer minsta antalet med 704 (1 7 %) djur. 

Av nutria finner man det största antalet med 1 922 djur (23-8 %) i den andra 
storleksgruppen. I näst största storleksklassen förekommer icke nutria. Bort
sett härifrån redovisas det minsta antalet av detta slag av pälsdjur med 759 
(9-4 %) i fjärde storleksgruppen. I högsta storleksgruppen upptagas 1 525 
(18-9 %). Första, tredje och femte grupperna representeras av resp. 1501 
(18-6 %), 1 233 (15-3 %) och 1 128 (14-0 %) djur. 

Silverrävsavelns tyngdpunkt torde i stort sett vara förlagd till de mellersta 
grupperna. Maximum för blårävsaveln synes ligga inom femte storleksklassen. 
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Tab. H. Antal pälsdjur den 15 september 1937, fördelade efter djurslag, ålder och 
kön, i procent. Hela riket. 

Minkaveln når sitt maximum inom högsta gruppen med ej mindre än 45'9 % och 
nutriaaveln inom den näst lägsta gruppen med 23-8 %. 

Uppgifter rörande antal besättningar och pälsdjur, fördelade efter djurslag, 
djurens ålder och kön, samt uppgifter rörande pälsproduktionen och självdöda 
avelsdjur ha redovisats i tab. 4. Med avseende å antalet besättningar, nämligen 
5 229 (ej pälsdjurgårdar), dominera dylika med silverräv, uppgående till 3 104 
(59-4 % av samtliga besättningar). I andra rummet komma blårävshes&tt-
ningar med ett antal av 630 (12-0 %). Mink förekommer inom 627 (12-0 %) och 
nutria inom 504 (9-6 %) besättningar. 

Antalet pälsdjur av olika slag den 15 september 1937 fördela sig å vuxna och 
ungar sålunda. Av hela antalet silverrävar, 132 410, äro 14 008 vuxna hanar 
(10-6 %; jfr tab. H ) , 34 880 (264 %), vuxna honor, 45 201 (341 %) ungar 
av hankön och 38 321 (289 %) ungar av honkön. För blåräv, i allt 26 088 djur, 
ställa sig talen som nedan uppgives: vuxna hanar 2 019 (7-7 %), vuxna honor 
4 974 (191 %) ; ungar av hankön 10 044 (38'5 %) och ungar av honkön 9 051 
(34-7 %). Mink med ett totalantal av 41 365 djur räkna 3 405 (82 %) vuxna 
hanar och 9 417 (22-8 %) vuxna honor samt 14 473 (35-0 %) ungar av hankön 
och 14 070 (34'0 %) ungar av honkön. Nutria förekommer med 8 068 djur, av 
vilka 2 085 (25 8 %) vuxna hanar, 2 114 (26-2 %) vuxna honor samt 1 948 
(24-2 %) ungar av hankön och 1 921 (23'8 %) ungar av honkön. 

Vad beträffar antalet djur per besättning (tab. I ) i hela riket uppvisa silver-
räv 42"7, blåräv 41'4, mink 66 och nutria 16. Inom länen förekommer med avr 
seende å silverräv det största talet, 114-8, inom Uppsala län och det minsta, 
20 4, inom Västernorrlands län; motsvarande tal beträffande blåräv äro, inom 
Värmlands län 908 och inom Jönköpings län 3-2 (bortsett från tre län, som 
sakna blårävar); för mink bli länen och talen följande: Malmöhus län 187-3 
och Gotlands län 11 ; i nämnda avseende äro för nutria följande län och tal 
representativa: Södermanlands län 168-6 och Göteborgs och Bohus län 4-5. 
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Tab. I. Antal pälsdjur per besättning den 15 september 1937. 

Antalet vuxna honor per 100 vuxna hanar för hela riket äro för silverräv 
249, blåräv 246, mink 277 och nutria 101, vilket framgår av nedanstående 
tablå : 

Antal honor per 100 hanar. 

Av tablån synes, att antalet honor per 100 hanar beträffande samtliga päls
djur tagna tillsammans är större i Svealand än i Götaland och Norrland och 
minst i sistnämnda landsdel. Detsamma gäller om silverräv, men ej om 
övriga i tablån redovisade särskilda slag av pälsdjur. 

I nedanstående tablå lämnas uppgifter om antalet honor per 100 hanar inom 
varje län i fråga om silverräv, övriga och samtliga pälsdjuT: 
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Beträffande silverräv uppnås maximum i berörda hänseende i Uppsala län 
med 394; minimum, 133, återfinnes i Blekinge län. 

Vid betraktande av pälsproduktionen (slakt av pälsdjur) under vintern 
1936/37 (se tab. 4, »antal djur, som slaktats under föregående säsong») befin
nés, att slakten av nedannämnda djur uppvisar följande siffror: silverräv 43 267, 
blåräv 13 683, korsräv och rödräv 298, mink 8 825, iller 67, nutria 1157 och 
övriga 61 eller sammanlagt 67 358 djur. Motsvarande uppgifter avseende päls
produktionen vintern 1937/38 (se sistnämnda tabell och nedanstående, hela riket 
avseende tablå) ställa sig sålunda dels i absoluta tal, dels i % av hela antalet 
den 15 september 1937 befintliga djur av motsvarande slag: silverräv 69 906 
(52-8 %), blåräv 16 037 (61-5 %), korsräv och rödräv 568 (45-0 %), mink 16 122 
(39-0 %), iller 258 (33-2 %), nutria 1 289 (16-0 %) och övriga djur 9 (2-3 %) eller 
i allt 104 189 djur (49-5 %). Under förutsättning att päisdjursuppfödarna verk
ställt slakt av det av dem uppgivna antalet pälsdjur under säsongen 1937/38, 
skulle pälsproduktionen ha ökats från föregående säsong till innevarande säsong 
med 36 831 skinn (54-7 # ) . 

Avelsdjur, som självdött efter den 15 september 1936, redovisas jämväl i 
tab. 4 och i ovanstående tablå. Siffrorna här nedan angiva antalet under ett 
års tid närmast före räkningsdagen självdöda hanar resp. honor av olika djurslag 
dels i absoluta tal, dels i % av hela antalet vid räkningen befintliga vuxna hanar 
resp. honor av motsvarande djurslag, nämligen silverräv: 906 (65 %) och 1 525 
(4-4 %), blåräv: 222 (11-0 %) och 479 (9-6 %), mink: 412 (12-1 %) och 900 
(9-6 %) samt nutria: 173 (83 %) och 193 (9-1 %). 

III. Avelsresultat. 
I formuläret rörande uppgift till pälsdjursräkningen är en del avsedd för 

avelsresultatet. På grund av olika tolkning av dess rubriker från uppgifts-
lämnarnas sida torde siffrorna i sagda del vara i viss mån osäkra. Genom 
skriftväxling med uppgiftslämnarna har emellertid centralbyrån sökt att i så 
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stor utsträckning som möjligt få uppgifterna om avelsresultatet rättade och 
kompletterade. Vid bedömandet av siffrorna rörande pälsdjursräkningen över 
huvud taget torde uppmärksamheten få fästas vid det förhållandet, att primär
uppgiften till nämnda räkning avser följande olika tidpunkter eller tidsperio
der, nämligen med avseende å l ) totala antalet djur, tidpunkten den 15 septem
ber 1937; 2) »antalet djur, som slaktats (pälsats) under föregående säsong», 
hösten 1936—vintern 1937; 3) »antalet djur, som avses att slaktas (pälsas) 
under nästkommande säsong», hösten 1937—vintern 1938; 4) »antal avelsdjur, 
som självdött efter 15 september 1936», tiden den 15 september 1936—den 15 
september 1937 samt 5) »avelsresultatet år 1937», tiden den 1 januari—den 15 
september 1937. De under sistnämnda punkt lämnade uppgifterna om antalet 
avelshonor och av dem födda ungar, vilka avse där angivna tidrymd, samman
falla icke med antalet vuxna honor resp. ungar, som enligt de under punkt 1) 
lämnade uppgifterna redovisats såsom befintliga i päls djurgårdarna vid tid
punkten för räkningen. Uppgifterna i fråga äro icke direkt jämförbara, då 
man saknar upplysning om de förändringar i avelshonornas och ungarnas antal, 
som kunna ha inträtt under tiden intill räkningsdagen till följd av köp, försälj
ning, in- och utackordering etc. av pälsdjur vid de särskilda pälsdjurgårdarna. 

Avelsresultatet för olika slags pälsdjur behandlas i tab. 5, där detsamma re
dovisas dels för äldre honor och unghonor var för sig (avd. a) , dels för alla 
honor tillsammans (avd. b ) . För nutria redovisas i nämnda tabell dock endast 
alla honor tillsammans. Nutriahonan säges bli avelsduglig vid 6—8 månaders 
ålder. Efter betäckningen går hon dräktig i något mer än 4 månader; ett 
stort antal honor föda vid 12 månaders ålder sin första kull. I bästa fall föder 
hon senare minst 2 kullar per år. Då uppgifterna om avelsresultatet, såsom 
förut framhållits, icke avse ett helt år utan endast något mer än 2/3 därav, lämna 
de i fråga om nutria en ofullständig bild av årsresultatet. Detta måste ihåg-
kommas vid studiet av de uppgifter för nämnda slag av pälsdjur, som i det 
följande meddelas, vilka uppgifter även i övrigt torde böra betecknas som gan
ska osäkra. 

Hela antalet äldre honor av silverräv uppgick till 20 816, varav be
täckta 19 288 (927 % av samtliga, jfr tab. J ) , betäckta men ej dräktiga 2 589 
(12-4 %) och honor, som kastat, 716 (3-4 %). För samma djurslag ställa sig 
siffrorna beträffande unghonor sålunda: hela antalet 13 744, därav resp. 11 762 
(85-6 %), 2 404 (17-5 %) och 788 (5-7 %). — Av blåräv förekomma äldre honor 
med i allt 3 003; av dessa voro 2 825 (94-1 %) betäckta, 531 (17-7 %) betäckta 
men ej dräktiga och 132 (4-4 %) honor, som kastat. Motsvarande uppgifter 
för unghonor av blåräv representeras av följande siffror: hela antalet 1 977, 
därav resp. 1735 (87'8 %), 429 (21-7 %) och 122 (6-2 %). — Totala antalet 
äldre minkhonor upptagas med 3 820, varav 3 723 (97"5 %) betäckta, 622 
(163 °A) betäckta men ej dräktiga och 51 (1'3 %) honor, som kastat. För ung
honor inom samma djurslag äro motsvarande siffror: hela antalet 5 830, där
av resp. 5 546 (95-1 %), 925 (15-9 %) och 91 (1-6 %). Av procenttalen fram
går, att i fråga om här nämnda djurslag de äldre honorna blivit betäckta i 
större utsträckning än unghonorna. Däremot är bland de äldre honorna av 
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Tab. J. Betäckta honor, icke dräktiga honor och honor, som kastat, i procent av hela 
antalet avelshonor, i riket. 

silverräv och blåräv relativa antalet honor, som blivit betäckta men ej dräktiga, 
lägre än bland unghonorna av samma djurslag. Bland de äldre honorna är 
även relativa antalet honor, som kastat, lägre än bland unghonorna. 

"Vid en sammanslagning av uppgifterna för äldre honor och unghonor bliva 
talen för samtliga honor, fördelade i motsvarande grupper, nämligen betäckta 
honor, betäckta men ej dräktiga honor och honor, som kastat (tab. 5 b) , för 
nedannämnda djurslag resp. följande: silverrävshonor 34 560, därav 31050 
(89-8 %), 4 993 (14-4 %) och 1 504 (4-4 %) ; blårävshonor 4 980, därav 4 560 
(91-6 %), 960 (19-3 %) och 254 (5-1 %), minkhonor 9 650, därav 9 269 (96-1 %), 
1 547 (16-0 %) och 142 (1-5 %). Av nutriahonorna hade 82-0 % blivit betäckta, 
19'6 % hade blivit betäckta men ej dräktiga och 5 l % voro honor, som kastat. 
Av procenttalen framgår, att minkhonorna blivit betäckta i större utsträck
ning än övriga honor. Relativa antalet honor, som blivit betäckta men ej 
dräktiga, är större bland nutriahonorna än bland de övriga slagen av häT 
nämnda pälsdjurshonor. I fråga om honor, som kastat, uppvisa blårävs- och 
nutriahonorna samma relativa tal, vilket är högre än för övriga honor. 

Tab. 5 upptager jämväl rubrikerna »Kullar, i vilka alla ungar dött», »Er
hållna kullar, i övrigt», »Födda ungar i sistnämnda kullar» och »Därav: un
gar, som dött». Siffrorna för här nedan nämnda djurslag äro för äldre honor 
efter ovanskrivna rubriker följande respektive: för silverräv 2 332, 13 650, 
60 983 och 5 250; för blåräv 259, 1903 , 16 986 och 3 481; för korsräv och 
rödräv 15, 119, 466 och 34; för mink 191, 2 859, 13 040 och 826. För ung
honor ställa sig siffrorna på följande sät t : silverräv 1 610, 6 957, 30 069 och 
3 071; blåräv 261, 923, 7 531 och 1 962; korsräv och rödräv 4, 46, 181 och 34 
samt mink 517, 4 003, 17 651 och 1 306. 

Av värde för pälsdjursaveln torde vara siffror angående dödligheten hos 
ungar. Man kan tillnärmelsevis bilda sig en uppfattning om densamma ge
nom att dividera antalet ungar, som dött, i de kullar, där åtminstone någon 
unge blivit vid liv, med den under rubriken »Födda ungar i sistnämnda kul
lar» upptagna siffran. Med det därvid erhållna talet såsom utgångspunkt 
erhållas för nedannämnda djurslag följande hela riket avseende relativtal, 
vilka återfinnas i tab. K. 
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Tab. K. Dödlighetsprocent hos ungar av honor av nedannämnda djurslag, i riket. 

För silverräv utgjorde dödlighetsprocenten bland ungar av äldre honor 
8-6 %, bland ungar av unghonor 10-2 % och bland ungar av alla honor tillsam
mans 9-l %. Motsvarande uppgifter för ungar av blåräv ställa sig sålunda: 
20'5 %, 261 %, resp. 222 "/«; ungar av mink representeras i berörda hänseende 
av talen 6-3 %, 7-4 % och 6'9 %. För nutria utgjorde dödlighetsprocenten bland 
ungar av äldre honor och unghonor tillsammans i motsvarande fall 112 %. 

I nämnda kalkyl ingår icke antalet ungar i kullar, vari alla ungar dött. 
Siffror angående antalet ungar i dessa kullar finnas nämligen ej upptagna 
i primäruppgifterna. Med anledning härav har en beräkning gjorts av an
talet ungar jämväl i sistnämnda kullar, varvid man utgått från att antalet 
ungar i medeltal per kull där varit detsamma som i övriga kullar. Hela an
talet döda ungar i samtliga kullar har därefter uträknats i procent av hela 
antalet födda ungar i motsvarande kullar. Denna beräkning giver följande för 
hela riket gällande relativa tal, nämligen för ungar av silverräv, av äldre 
honor 22r0 %, av unghonor 271 % samt av alla honor tillsammans 237 %; för 
ungar av blåräv äro motsvarande tal : 300 %, 42-4 % och 34-3 %; ungar av mink 
uppvisa följande värden, nämligen 12-2 %, 18 0 % resp. 156 %. För nutria är 
dödlighetsprocenten bland ungar av äldre honor och unghonor tillsammans i 
motsvarande fall '19-4 %. Av procenttalen framgår, att dödligheten är betyd
ligt större bland ungar, som blivit födda av unghonor, än bland ungar, som 
blivit födda av äldre honor. I fråga om ungar av honor av här nämnda olika 
slag av pälsdjur är dödligheten störst bland blåräv och minst bland mink. 

Uppgifterna å kvarlevande ungar av olika djurslag i medeltal per hona (tab. 
L) för hela riket gestalta sig på följande sätt, nämligen för silverräv: av 
äldre hona 27, av unghona 2-0 samt av båda tillsammans 2-4; för blåräv: av 
äldre hona 4-5, unghona 2'8 samt av båda tillsammans 3'8; för mink: av äldre 
hona 3-2, av unghona 2-8 samt av båda tillsammans 3 0 I tab. L ingå icke 
uppgifter om antalet kvarlevande ungar per avelshona, så vitt angår nutria. 
De i tab. 5 b lämnade uppgifterna om avelsresultatet i fråga om detta slag av 
pälsdjur ha icke ansetts vara av beskaffenhet att kunna läggas till grund för 
en dylik beräkning. Av siffrorna i tab. L framgår, att antalet kvarlevande 
ungar per avelshona, i fråga om där upptagna olika slag av pälsdjur, är högre 
för ungar av äldre honor än för ungar av unghonor. Detta förhållande sam-
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Tab. L. Antal kvarlevande ungar per avelshona. 
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manhänger givetvis med det förhållandet, att dödligheten, såsom förut påpe
kats, är lägre bland ungar av äldre honor än bland ungar av unghonor. I fråga 
om ungar av honor av de olika slagen av pälsdjur är antalet kvarlevande un
gar per hona störst bland blåräv, något mindre bland mink och minst bland 
silverräv. At t blårävshonorna komma främst i fråga om antalet kvarlevande 
ungar, trots den förut påpekade stora dödligheten bland deras ungar, beror 
på, att antalet födda ungar i genomsnitt per kull hos dem är åtskilligt större 
än hos minkhonor och silverrävshonor. 

Med avseende å länen förekommer för silverräv det högsta talet för alla 
honor tillsammans i Kalmar län, 2-7, och det lägsta i Gotlands län, 14. För 
blåräv framträda beträffande alla honor tillsammans länen och talen på föl
jande sätt : Uppsala län högst med 53 och Kalmar län lägst med 06. Här
vid bortses från några län, där ungar av blåräv icke förekommit. Med av
seende å mink komma, vad beträffar alla honor tillsammans, länen och talen 
på följande sätt: Kristianstads högst med 5-5 och Gotlands lägst med 1"5. 

Av en tidigare lämnad redogörelse framgår, att antalet honor i förhållande 
till antalet hanar av olika slag av pälsdjur i allmänhet är ganska stort. Av 
silverräv t. ex. komma inom de olika länen i allmänhet 2 à 3 vuxna honor på 
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Tab. M. Silverräv. Kvarlevande ungar i förhållande till antalet avelshonor av silverräv 
inom olika storleksklasser av silverrävsbesättningar. 

varje vuxen hane. Den polygama parningen har sålunda inom pälsdjursaveln 
nått en ganska stor omfattning. Det har uttalats olika meningar, huruvida 
en dylik parning vore till gagn för avelsresultatet eller icke. För att belysa 
denna fråga har en sammanställning skett i nedanstående tablå, utvisande an
talet kvarlevande ungar per avelshona av silverräv inom olika grupper av 
län, där antalet silverrävshonor, som komma på varje silverrävshane, är varie
rande. 

Av tablån framgår, att den grupp av län, som haft det minsta antalet honor 
per 100 hanar, haft det största antalet kvarlevande ungar per avelshona. Detta 
synes tala för, att den polygama parningen icke bör drivas för långt, om man 
vill uppnå ett gynnsamt avelsresultat. De tal, som utvisa kvarlevande ungar 
per avelshona, inom övriga grupper av län, där antalet honor per 100 hanar 
är större än inom den förstnämnda gruppen, äro emellertid icke av beskaffen
het att tillåta några säkra slutsatser i här berörda avseende. 

För att belysa avelsresultatet per vuxen hona inom olika storleksklasser av 
besättningar har tab. M upprättats, vilken, då silverräv dominerar bland de 
i denna berättelse upptagna pälsdjuren, endast avser detta djurslag. Sagda 
tabell upptager 7 storleksklasser av silverrävsbesättningar, uppdelade .med 
hänsyn till det olika antalet avelshonor inom varje klass. Då de vuxna ho
norna utgöra ungefär en fjärdedel av hela antalet djur, torde nämnda storleks
klasser med hänsyn till hela djurantalet något så när motsvara de i tab. 3 redo
visade storleksklasserna, där, såsom förut nämnts, indelningsgrunden var hela 
antalet pälsdjur i resp. pälsdjurgårdar. Beträffande hela riket kommer å den 
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första storleksklassen (1—3 avelshonor) det lägsta avelsresultatet, 2 1 un
gar per hona. Både för andra och tredje storleksgrupperna (4-—6 resp. 7—12 
avelshonor) blir motsvarande tal 2-2. Fjärde, femte och sjunde storleksklas
serna (13—25, 26—50 resp. över 75 avelshonor) representeras i detta hänse
ende av talet 2-5. Sjätte gruppen (51—75 avelshonor) uppvisar det högsta 
motsvarande talet, 2-6. Härav framgår, att avelsresultatet, mätt i antalet kvar-
levande ungar per hona, i allmänhet bliver gynnsammare, ju högre upp man 
kommer i storleksklasserna. Detta synes vittna om, att mera rationella meto
der för förbättrande av avelsresultatet tillämpats inom de större besättnin
garna än inom de mindre. Skillnaden i fråga om avelsresultatet mellan de olika 
kategorierna av besättningar synes emellertid i allmänhet icke vara av större 
omfattning. 
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Tab. 2. Antal pälsdjur av olika slag den 15 september 1937, länsvis. 
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Tab. 3. Pälsdjurgårdar och olika slag av pälsdjur den 15 sep-
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tember 1937, fördelade på storleksklasser av pälsdjurgårdar, länsvis. 
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29 



TAB. 4 (forts.). ANTAL PÄLSDJURSBESÄTTNINGAR OCH PÄLSDJUR DEN 15 SEPTEMBER 1937, FÖRDELADE EFTER DJURSLAG, 
DJURENS ÅLDER OCH KÖN M. M., LÄNSVIS. 

30 



31 
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TAB. 4 (forts.). ANTAL PÄLSDJURSBESÄTTNINGAR OCH PÄLSDJUR. 
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Tab. 5. Avelsresultat med hänsyn ti l l olika slag av pälsdjur år 1937, länsvis. 
a) Äldre honor och unghonor samt av dem födda ungar. 
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Bilaga. 

Uppgift till pälsdjursräkningen 
den 15 september 1937. 

för 
(pUlsdjurgårdens eller fastighetens namn, nummer o. dyl.) 

socken 
inom köping av län. 

stad 
Innehavarens namn och huvudyrhe: 

Avelsresultat år 1 9 3 7 ) (ifylies ej för iller). 

x) För nntria före 15 sept. 1936. — 2) Ifylies ej. — 3) Ej nutria. — 4) Jfr anvisningarna ä formulärets baksida. 

Är innehavaren av pälsdjnrgården enskild person, bolag eller andelsförening? Svar: 
När anlades pälsdjurgården? _ _ _. _ 
Drives pälsdjurgården i samband med jordbruk? _ 
Huru många personer hava sysselsättning med pälsdjurens skötsel 
a) såsom huvudyrke? b) såsom biyrke? 

den september 1937 
Namn: 
Postadress: 

Vänd! 
2—382192 
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Anmärkningar. 

Anvisningar. 

Genom kungörelse den 14 augusti 1937 har Kungl. Maj:t anbefallt, att uppgifter 
för pälsdjursräkning inom landet skola avgivas den 15 september 1937. 

Skyldig att lämna uppgift är envar, som innehar pälsdjurgård, vid vilken finnas 
silverräv, blåräv, viträv, korsräv, rödräv, mård, fiskmård, mink, iller, nutria, tvättbjörn, 
grävling, skunk, chinchilla eller karakulfår. Även andra förekommande pälsdjur böra 
redovisas, dock ej kaniner. 

Såsom karakulfår räknas dels karakulbaggar, dels alla tackor, som under åren 1936 
— 37 blivit betäckta av karakulbagge för skinnproduktion. 

Varje pälsdjurgård skall redovisas för sig och med endast en uppgift, även om gården 
äges av flera personer gemensamt. Alla vid gården befintliga pälsdjur skola redovisas, 
alltså även sådana, som ägas av andra än gårdens innehavare. 

Även om antalet djur, som avses att slaktas (pälsas) under nästkommande säsong, 
icke är fullt bestämt vid uppgifternas avgivande, böra dock ungefärliga uppgifter härom 
lämnas. 

Beträffande redovisningen av avélsresultatet bör för varje rad observeras, att antalet 
betäckta men ej dräktiga honor + antalet honor, som kastat, + antalet kullar, i vilka 
alla ungar dött, + antalet erhållna kullar i övrigt skall vara lika med hela antalet 
betäckta honor. De båda sista kolumnerna i tablån, som utvisar avelsresultatet, avse 
endast ungar i sådana kullar, som helt eller delvis blivit vid liv, men icke ungar i 
helt utdöda kullar. Om samtliga uppgifter gäller, att, där fullt exakta och kontrollerade 
uppgifter icke kunna lämnas, ungefärliga sådana i enlighet med uppgiftslämnarens 
uppskattning böra meddelas. 

Blanketter tillhandahållas av vederbörande magistrat, stadsstyrelse, kommunalborg
mästare eller landsfiskal. Uppgifterna skola senast den 11 september 19S7 inlämnas 
eller på avsändarens bekostnad med posten insändas till nämnda myndigheter eller 
befattningshavare. 

Uppgiftsskyldig, som underlåter att avgiva för denna undersökning erforderliga upp
gifter, ådrager sig påföljd, varom i 7 § av ovannämnda kungörelse stadgas. 
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