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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 färgva-
rietet av rödräven, till färgen svart med vita stickelhår. Antalet avelsdjur av 
silverräv i Sverige beräknades år 1931 utgöra omkring 10 000, uppskattades 
5 år senare till 35 000 och utgjorde vid pälsdjursräkningen år 1937 nära 49 000 
djur. Silverrävens ungar födas under månaderna mars—maj. 

Under senaste året har uppstått en ny variant av silverräv, den s. k. platina
räven, som skiljer sig från den vanliga silverräven huvudsakligen genom täck
hårens säregna blåfärgning och den vita underullen. Alla platinarävar ha 
dessutom en bredare eller smalare vit ring runt halsen, en vit strimma längs 
pannan och nosen samt vita läppar. Platinaräven förekommer i vårt land 
ännu blott i ett 20-tal exemplar, och dessa ha inräknats bland silverrävarna. 

Vid sidan av silverräven är 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 upp
skattades 1931 till omkring 3 000 och utgjorde vid föregående pälsdjursräk
ningen 7 000. Rävarna utfodras med slaktavfall, fisk, bröd, mjölk, grönsa
ker m. m. 

Det viktigaste pälsdjuret i Sverige närmast efter silverräven är minken, en 
amerikansk släkting till nerz, vars skinn lämnar ett gott pälsverk (även det 
i dagligt tal benämnt nerz). Antalet avelsdjur av detta slags pälsdjur ut
gjorde vid föregående pälsdjursräkningen 12 800. Även uppfödning av 
nutria (sumpbäver) förekommer numera i rätt stor utsträckning (år 1937 
4 200 avelsdjur). I mindre utsträckning förekomma i vårt land de övriga slag 
av pälsdjur, som avses vid denna räkning: rödräv, korsräv, europeisk iller, 
japanräv (även benämnd sjöräv, en mårdliknande vildhund) och tvättbjörn. 
Till pälsdjuren kunna även räknas karakulfåren, vilka användas för korsning 
med inhemska fårraser för skinnproduktion (persianskinn). 

I skrivelse till Kungl. Maj :t i juni 1939 hemställde Sveriges Pälsdjursupp
födares riksförbund, att en hela landet omfattande pälsdjursräkning måtte an
ordnas under närmaste tiden. 

I avgivet gemensamt utlåtande till Kungl. Maj:t i augusti 1939 angående 
den ifrågasatta nya pälsdjursräkningen tillstyrkte statistiska centralbyrån och 
lantbruksstyrelsen densamma. Genom kungörelse den 31 augusti 1939 (Svensk 
författningssamling nr 617) anbefallde sedan Kungl. Maj:t en pälsdjursräk
ning att äga rum den 30 september 1939. Genom brev förstnämnda dag anvi
sade Kungl. Maj:t medel till bestridande av kostnaderna för bearbetning och 
sammanställning av det vid pälsdjursräkningen insamlade materialet samt 
publicering av resultatet därav genom statistiska centralbyråns försorg. En-
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ligt 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 bestämmel
serna 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 lämnas. 

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 Pälsdjursuppfödares 
riksförbund. Sedan statistiska centralbyrån utsänt erforderliga blanketter till 
länsstyrelserna för att genom förmedling av magistrater, kommunalborgmäs
tare och landsfiskaler tillställas de uppgiftsskyldiga, skulle uppgifterna senast 
den 3 oktober 1939 av de sistnämnda inlämnas eller med posten insändas till 
nämnda myndigheter eller befattningshavare. Dessa hade att tillse, att upp
gifter inkommit från samtliga uppgiftsskyldiga, att söka åstadkomma rättelse 
av däri förekommande uppenbara fel och ofullständigheter och att insända 
sagda uppgifter senast den 10 i samma månad till centralbyrån. 

I. Pälsdjurgårdar. 

I tab. A lämnas uppgifter om anläggningsår för pälsdjurgårdar, omfattande 
alla slag av pälsdjur. Sedan föregående pälsdjursräkning den 15 september 
1937 har antalet pälsdjurgårdar i riket ökats från 4 347 till 5 010 den 30 
september 1939 (15-3 % ökning). Av dessa gårdar hava 11 (02 % av samt
liga) anlagts före år 1926, 804 (16 l %) åren 1926—30, 1 429 (285 %) åren 
1931—35, 667 (133 %) år 1936, 1001 (200 %) år 1937, 783 (15-6 %) år 1938 
och 315 (6-3 %) under tiden t. o. m. den 30 september år 1939. Här ovan an
givna uppgifter äro ej fullt jämförbara med dem, som meddelas vid föregående 
års pälsdjursräkning, enär åtskilliga pälsdjurgårdar övertagits av nya ägare, 
vilka i uppgifterna icke angivit det ursprungliga anläggningsåret utan den tid
punkt, då Överlåtelsen skedde. Åtskilliga pälsdjurgårdar ha sedan föregående 
pälsdjursräkning nedlagts, men torde de här uppgivna siffrorna dock vara be
lysande för pälsdjursavelns utveckling. Av samtliga pälsdjurgårdar förekom
ma i Svealand 1 324 (26-4 %), i Götaland 1 474 (29"4 %) och i Norrland 2 212 
(44-2 %), vilket jämfört med pälsdjursräkningen år 1937 innebär, att en för
skjutning ägt rum, så att Norrlands andel av pälsdjurgårdarna ökats med 2-6 % 
och Svealands med 11 °/°. Av tab. A framgår, huru dessa pälsdjurgårdar för
dela sig inom olika län på olika anläggningsår. 

Då till följd av stormaktskriget avsättningen av pälsverk utom riket beräk
nades så gott som upphöra och på grund härav ett avsevärt prisfall förmoda
des komma att äga rum, har ett mycket stort antal pälsdjursuppfödare ansett 
aveln för framtiden ej mer vara lönande, och å deklarationsblanketten angivit, 
att de ämnade slakta samtliga sina djur. Antalet gårdar, som anmälts skola 
nedläggas, utgjorde 665 eller 133 % av samtliga. 



Tab. A. Anläggningsår för pälsdjurgårdar, omfattande alla slag av pälsdjur. 
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Tab. B. Anläggningsår för pälsdjurgårdar med endast silverräv, blåräv, mink 
eller nutria. Hela riket. 

Till och med år 1937 var silverräven det dominerande pälsdjuret, och upp
gifterna i tab. A kunde anses representativa för sagda gårdars fördelning inom 
länen. Under år 1938 och den del av år 1939, som redovisats vid senaste päls
djursräkning, är av antalet nyanlagda pälsdjurgårdar emellertid minkgår
darna betydligt fler än de, som hava silverrävsbesättning. Särskilt i Gävle
borgs och Kopparbergs län är antalet nyanlagda minkgårdar mycket stort, 
resp. 109 och 70 gårdar, vilka utgjorde resp. 80'7 och 51'9 % av samtliga under 
åren 1938—39 i dessa län nyanlagda gårdar. 

Av tab. B framgår, att 11'3 % av samtliga gårdar med endast silverrävsbe
sättning, 34-9 % med endast blårävsbesättning, 44-3 % med endast minkbesätt
ning och 39-9 % av pälsdjurgårdar med enbart nutria anlagts under år 1938 
och den del av 1939, som pälsdjursräkningen omfattar. 

Sedan föregående räkning har antalet gårdar med endast blåräv ökats med 
icke mindre än 99 (46'5 %). De bägge äldsta blårävsgårdarna anlades år 1925. 
Av de övriga i tab. B redovisade blårävsgårdarna hava 29 (9'3 % av samtliga) 
anlagts åren 1926—30, 84 (26-9 %) åren 1931—35. Under de följande tre 
åren och den del av år 1939, som redovisats, hava resp. 39 (12-5 %), 49 (157 %), 
64 (20-5 %) och 45 (14-4 %) pälsdjurgårdar med enbart blåräv anlagts. 

Vid föregående räkning redovisades endast 447 gårdar med enbart minh, 
under det iatt vid innevarande räkning ej mindre än 919 dylika gårdar dekla
rerats, vilket innebär en ökning av 472 (105-6 % ökning). Av samtliga mink
gårdar anlades 27 (2-9 % av samtliga) under perioden 1926—30, 136 (14'8 %) 
under perioden 1931—35, under det att resp. 101 (11-0 %), 248 (27-0 %), 270 
(29-4 %) och 137 (14-9 %) anlagts under de följande tre åren och den redovi
sade tiden av år 1939. 

Nutrian infördes i Sverige år 1930. Vid föregående pälsdjursräkning dekla
rerades 453 gårdar med enbart nutria, under det att vid 1939 års räkning fun-
nos 518 dylika gårdar. Ökningen utgjorde således under den tilländalupna 
tiden 65 gårdar (143 %). Av de vid senaste pälsdjursräkningen redovisade 
gårdarna voro 2 (0-4 % av samtliga) anlagda 1930, 71 (13'7 %) under perioden 
1931—35, under det att resp. 62 (12-0 %), 176 (34-0 %), 140 (270 %) och 67 
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Tab. C. Pälsdjurgårdar och deras personal den 30 september 1939, länsvis, i procent. 

(12-9 %) voro anlagda under de följande tre åren och den redovisade tiden 
av år 1939. 

Med avseende å pälsdjurgårdarnas fördelning å län är följande att märka 
(jfr tab. 1 och tab. C) . Största antalet har Västerbottens län med 623 (123 % 
av samtliga). Närmast i antal komma Västernorrlands län med 564 (113 %), 
Kopparbergs län med 474 (95 %), Gävleborgs län med 441 (8-8 %) och Jämt
lands län med 392 (7'8 %). Minsta antalet har Gotlands län med 18 (04 %). 

I Gävleborgs och Jämtlands län ha sedan föregående pälsdjursräkning så 
många nya pälsdjurgårdar anlagts, att antalet i dessa län befintliga gårdar 
numera överstiger dem i Skaraborgs län. Procentuellt uppvisar Norrbottens 
län den största ökningen i antalet pälsdjurgårdar (74-5 %), närmast följt av 
Jämtlands, Uppsala, Kopparbergs och Gävleborgs län med resp. 502; 500; 
47'2 och 40-9 %. Ej mindre än 6 län uppvisa minskning i antalet pälsdjurgår
dar. Störst är denna i Gotlands län, med 33 %. 

Vid föregående pälsdjursräkning uppdelades •pälsdjurgårdarna å ägarekate
gorier i sådana, som ägdes av enskilda personer, av bolag och av andelsför
eningar. Vid årets räkning är uppdelningen något förändrad, i det den denna 
gång skett å fyra kategorier, nämligen där innehavaren varit enskild person, 

fl—401430 
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aktiebolag, enkelt bolag eller andelsförening. Då dessa kategorier emellertid 
ej fullt överensstämma med dem, som förekommo vid föregående pälsdjurs
räkning, har en jämförelse med föregående års ägareförhållanden försvårats. 

Av tab. 1 och tab. C framgår, att det stora flertalet pälsdjurgårdar, 3 790 
(75'6 %) ägdes av enskild person, 950 (19-0 %) av enkelt bolag, 228 (4'6 %) av 
andelsförening och 42 (0-8 %) av aktiebolag. 

En uppdelning av pälsdjuren enligt samma indelningsgrund ger till resul
tat, att 199 929 djur (63-2 %) ägas av enskild ägare, 72 247 (22-8 %) av enkla 
bolag, 22 752 (7'2 %) av aktiebolag och 21 525 (6"8 %) av andelsföreningar. 

Till följd av uppgiftslämnarnas skiftande uppfattning angående till vilken 
kategori i berörda avseende pälsdjurgårdarna skulle föras, vidlåder en viss 
osäkerhet ovan meddelade uppgifter. Så torde kategorien enkelt bolag inne
fatta samtliga de uppgifter, där ej tydligt angivits, att ägare är en enskild 
person, aktiebolag eller andelsförening, t. ex. när en pälsdjurgård ägts av en 
familj eller tvenne bröder. 

I Gotlands län ägas samtliga pälsdjurgårdar och i Malmöhus län 92"1 % där
av av enskild person. De flesta pälsdjurgårdarna, ägda av aktiebolag, återfin
nas i Stockholms, Kopparbergs, Skaraborgs och Jönköpings län. — I Väster
bottens län finnas 48, i Västernorrlands län 25, i Kalmar län 19 och i Koppar
bergs län 17 andelsföreningar, som driva pälsdjurgårdar. Procentuellt upp
visar Kalmar län det största antalet (164 %), varefter följer Västerbottens län 
med 7-7 %. 

I samband med jordbruk drivna pälsdjurgårdar uppgå till 2 663 (532 % av 
totala antalet pälsdjurgårdar, 5 010). Se tab. 1 och tab. C. Jämfört med päls
djursräkningen år 193? innebär detta, att pälsdjurgårdar, drivna i samband 
med jordbruk, ökats med 132 %, under det att ökningen av pälsdjurgårdar, där 
pälsdjursaveln icke bedrivits i samband med jordbruk, utgjort 17-6 % och så
ledes varit något starkare än där den bedrivits i samband med jordbruk. Med 
avseende å antalet inom länen förekommande gårdar, drivna i samband med 
jordbruk, finnas de flesta i Västerbottens län, 449, i Västernorrlands län fin
nas 385, i Jämtlands län 272, i Kopparbergs och Gävleborgs län resp. 207 och 
201. Procentuellt sett kommer Västerbottens län först med 72-1 %. Närmast 
följa Jämtlands, Västernorrlands och Värmlands län med resp. 694, 683 och 
60-7 %. Uppsala län uppvisar det lägsta procenttalet, 17'5 %. Jämfört med 
pälsdjursräkningen år 1937 uppvisar Jämtlands län den största ökningen av 
pälsdjurgårdar, som drivas i samband med jordbruk, nämligen 82 gårdar, i 
Kopparbergs och Västernorrlands län har ökning skett med 57, resp. 56 går
dar. Icke mindre än 9 län ha år 1939 mindre antal pälsdjurgårdar, drivna i 
samband med jordbruk, än år 1937. Den största minskningen uppvisar Örebro 
län. 

Inom pälsdjursskötseln ha sammanlagt 6 125 personer varit sysselsatta, vil
ket jämfört med föregående pälsdjursräkning innebär en ökning av antalet där
med sysselsatta personer med 929 (17-9 %). Därav ha 1 310 (21-4 %) haft 
sådan sysselsättning såsom huvudyrke och 4 815 (786 %) såsom biyrke. I 
Västernorrlands län ha 94-3 % av den med pälsdjursskötsel sysselsatta perso-



Tab. D. Pälsdjurgårdarnas sammansättning med avseende å olika djurslag den 30 september 1939, länsvis. 
P

Ä
L

S
D

J
U

R
G

Å
R

D
A

R
. 

7
 



8 PÄLSDJURGÅRDAR. 

nålen detta som biyrke, i Västerbottens län 919 %, i Jämtlands län 90 l % och 
i Gävleborgs län 86-6 %. I Uppsala län ha 547 % denna sysselsättning som 
huvudyrke, i Stockholms stad och län och i Östergötlands län resp. 48-3 och 
45-3 %. 

Pälsdju-r gårdarnas sammansättning med avseende å olika djurslag har jäm
väl varit föremål för undersökning (jfr tab. D ) . Beträffande hela riket be-
finnes, att pälsdjurgårdar med en besättning av endast ett djurslag förekomma 
i fråga om silverräv i 2 442 fall, blåräv i 312, mink i 919 och nutria i 517 fall; 
övriga pälsdjurgårdar med endast ett slag av pälsdjur äro 36. 

De 4 226 pälsdjurgårdarna med endast ett djurslag fördelade sig procentuellt 
på följande sätt: gårdar med silverräv 57'8 %, med blåräv 7'4 %, med mink 
21-7 %, med nutria 12'2 % och med andra pälsdjur 0-9 %. Jämfört med päls
djursräkningen år 1937 uppvisa ovanstående tal en ökning för gårdar med en
bart silverräv med 02 %, för motsvarande blårävsgårdar med 465 %, minkgår
dar med 105'6 % och nutriagårdar med 14l %, varemot pälsdjurgårdar med 
andra djurslag visa en minskning av 58-6 %. 

Pälsdjurgårdar, som innehålla silverräv tillsammans med något av nedan-
nämnda djurslag, äro till antalet följande: i kombination med blåräv 356, blå
räv och mink 100, endast mink 132, nutria 14, korsräv och rödräv 63 samt 
andra pälsdjur 73. Pälsdjurgårdar med andra kombinationer av djurslag än 
med silverräv uppgå endast till 46. Jämfört med pälsdjursräkningen år 1937 
innebär detta, att pälsdjurgårdar med kombinationen silverräv och mink ökats 
med 692 %, kombinationen silverräv, blåräv och mink ökats med 51"5 %, varemot 
kombinationen silverräv och nutria minskats med 41-7 %. Av pälsdjurgårdar 
med mer än ett djurslag är, som av ovan anförda siffror framgår, kombinatio
nen silverräv och blåräv den vanligaste, utgörande 45-4 % av samtliga, kombi
nationen silverräv och mink utgör 16-8 % och kombinationen blåräv och mink 
12-8 %, kombinationen silverräv och nutria utgör endast 18 % av samtliga. 
Pälsdjurgårdar med mer än ett djurslag, vari silverräv ej ingår, äro endast 
5'9 °/« av samtliga. Hela antalet pälsdjurgårdar med endast ett djurslag upp
går, som förut nämnts, till 4 226 (84É4 % av samtliga pälsdjurgårdar) och de 
med mer än ett djurslag till 784 (156 % därav). Jämfört med 1937 års päls
djursräkning innebär detta, att pälsdjurgårdarna med endast ett djurslag 
ökats med 588 (162 %), under det att pälsdjurgårdarna med mer än ett djur
slag ökats med 75 (10'6 %). 

II. Pälsdjur av olika slag. 

Av landets totala antal av pälsdjur, 316 453 (tab. 2), äro 149 977 silver
rävar (47-4 %), 44 090 blårävar (13"9 %), 804 korsrävar och rödrävar (0'3 %), 
107 232 minkar (33-9 %), 13 462 nutrior (4-2 %) och 888 övriga djur (0-3 %); vari 
ingår iller med 381 djur (0-l %). Närmast i antal efter sistnämnda djurslag 
komma bland »övriga djur» karakulfåren till ett antal av 173. Såsom kara-
kulfår ha räknats dels karakulbaggar, dels alla tackor, som blivit betäckta av 
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karakulbagge för skinnproduktion, samt deras ungar. Därnäst i samma grupp 
komma 156 japanrävar, 108 tvättbjörnar, 42 viträvar, varjämte även mård, 
chinchilla och hermelin äro företrädda i ett mindre antal. Bland årets pälsdjur 
ha redovisats 28 platinarävar, vilka inräknats bland silverrävarna. 

Jämföres resultatet av årets pälsdjursräkning med 1937 års framgår därav, 
att silverrävarna ökats med 17 567 (13-3 %), blårävarna med 18 002 (69-0 %), 
korsrävarna och rödrävarna minskats med 457 (36'2 %), minkarna ökats med 
65 867 (159-2 %) och nutriorna ökats med 5 394 (66'9 %). Samtliga pälsdjur 
ha ökats med 106 096 (50-4 %). Med avseende å samtliga pälsdjur har Kop
parbergs län det största antalet med 33 853, därefter kommer Skaraborgs län 
med 30 815, Gävleborgs län med 30 586, Stockholms stad och län med 30 563 
och Västerbottens län med 19 374. Jämfört med resultatet från föregående 
pälsdjursräkning innebär detta, att den största ökningen skett i Kopparbergs 
län med 15 458 djur. Den därnäst största ökningen från år 1937 uppvisar 
Stockholms stad och län, där ökning ägt rum med 13 858 djur, och nära nog 
lika stor ökning uppvisar Gävleborgs län med 13 632 djur. 

Silverrävarna förekomma mest i Skaraborgs län med 16 773 (11"2 % av samt
liga silverrävar i landet), därefter i Västerbottens län med 15 453 (103 "/«). 
T Värmlands län förekomma 12 847 (8-6 %), i Jönköpings län 10 416 (69 %) 
och i Västernorrlands län 9 339 (6'2 %) dylika djur. Jämfört med föregående 
pälstljursräkning innebär detta, att i Skaraborgs län ökning skett med 2 840 
silverrävar, varemot i Västerbottens län minskning ägt rum med 456 djur; 
i Värmlands, Jönköpings och Västernorrlands län har ökning skett med resp. 
3 095, 2 201 och 389 djur. 

De flesta blårävarna redovisas i Skaraborgs län med 9 076 djur (20'6 %) ; 
närmast följer Kopparbergs län med 8 495 djur (19-3 %), varefter komma 
Gävleborgs län med 5 969 (135 %) och Södermanlands län med 5 590 djur 
(12-7 %). Den största ökningen sedan 1937 års pälsdjursräkning beträffande 
blårävar uppvisar Kopparbergs län, där ökning skett med ej mindre än 4 450 
djur (IIO'O %), i Skaraborgs län har ökning ägt rum med 3 463 djur, i Söder
manlands län med 2 020 dylika djur och i Gävleborgs län med 1 020. 

Minkar förekomma mest i Stockholms stad och län med 22 668 djur (211 %), 
i andra rummet kommer Gävleborgs län med 18 516 (17-3 %), varefter komma 
Kopparbergs län med 16 845 (157 %) och Östergötlands län med 8 033 (7-5 %). 
Som av ovanstående sammanfattning framgår, har den största förskjutningen 
mellan djurslagen sedan föregående pälsdjursräkning ägt rum beträffande 
minkarna. I Stockholms stad och län och i Gävleborgs län uppgår ökningen 
till resp. 12 952 (133-3 %) och 12 151 djur (190-9 %), i Kopparbergs län till 
10 444 (163-2 %) och i Östergötlands län till 5 470 (213-4 ) . 

I Jönköpings län förekomma de flesta nutriorna, 1 560 (116 %); närmast i 
följd kommer Stockholms stad och län med 1 371 (10-2 %) ; därefter följa Sö
dermanlands län med 1 219 djur (9-l %) och Kristianstads län med 1 087 
(8-1 %). Den största ökningen sedan pälsdjursräkningen år 1937 uppvisar 
Kalmar län med 694 djur (521-8 %); närmast i följd kommer Kristianstads län 
med 648 (1476 %), Stockholms stad och län med 574 (72-0 %) och Gävleborgs 
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Tab. E. Pälsdjurgårdar och olika slag av pälsdjur den 30 september 1939, fördelade 
på storleksgrupper av pälsdjurgårdar, i procent. Hela riket. 

län med 535 (251-2 %). I två län har nutriastammen minskats, nämligen i 
Västmanlands län med 238 djur (36'4 %) och i Älvsborgs län med 98 djur 
(17-9 %). 

I pälsdjurgårdar befintliga korsrävar och rödrävar, 804 i hela riket, finnas 
till största antalet i Skaraborgs län med 161 djur (20-0 %). I Hallands län 
påträffades det största antalet av iller, nämligen 115 (302 %). I Stockhplins 
stad och län redovisas 103 dylika djur (27'0 %). 

De olika slagen av pälsdjur ävensom antalet pälsdjurgårdar ha i tab. 3 samt 
i tab. E fördelats i storleksklasser efter pälsdjur gårdarnas storlek med hänsyn 
till hela antalet pälsdjur inom varje gård. Vid storleksgrupperingen ha till 
utgångspunkt tagits de i tab. 3 upptagna 7 storleksklasserna. Beteckningarna 
lägsta, andra, tredje o. s. v. samt högsta storleksklassen eller -gruppen an
vändas här nedan i texten. 

Av hela antalet pälsdjurgårdar, 5 010, komma 1 107 (22 l %) å första grup
pen (1—10 djur). Andra gruppen (11—25 djur), som upptager 1395 päls-
djurgårdar (27'8 %), är den största storleksgruppen. I den tredje storleks
gruppen (26—50 djur) förekomma 1042 pälsdjurgårdar (20-8 %); fjärde 
gruppen (51—100 djur) representeras av 744 (14-9 %); femte gruppen (101— 
200 djur) uppvisar ett antal av 431 (86 %) ; sjätte gruppen (201—300 djur), 
den minsta, företrädes av 130 gårdar (2-6 %). I den sjunde gruppen med mer 
än 300 djur finnas 161 pälsdjurgårdar (32 %). 

Vid föregående pälsdjursräkning var antalet pälsdjurgårdar störst i den 
lägsta storleksgruppen och minskades för varje högre grupp. Vid årets päls
djursräkning visar det sig, att en viss förskjutning ägt rum under tiden 1937— 
39, så att de flesta pälsdjurgårdarna återfinnas i andra storleksgruppen. 
Varje av de följande storleksgrupperna har högre andelstal än motsvarande för 
år 1937. Den sjätte storleksgruppen innehåller vid årets räkning den lägsta 
andelen. 

Av det totala antalet pälsdjur, 316 453, finnes största delen, 103 411 djur 
(32-7 %), i de pälsdjurgårdar, som tillhöra högsta storleksgruppen. I femte 
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gruppen finnas 60 051 djur (19-0 %). I fjärde gruppen uppgår antalet päls
djur till 52 230 (165 %). I tredje, sjätte, andra och första grupperna redo
visas 37 956; 32 009; 24 038 resp. 6 758 pälsdjur (12-0 %, 10 l %, 7-6 % resp. 
2-l %). Av det anförda framgår, att med undantag för sjätte storleksgruppen, 
antalet pälsdjur ökas för varje grupp. Jämfört med föregående års pälsdjurs
räkning är den största förändringen, att den högsta storleksgruppen omfattar 
en vida större del av pälsdjurstammen, ökningen i denna grupp utgör icke 
mindre än 53 534 djur eller 1073 %. 

Det största antalet silverrävar, 33 039 djur (22-0 %), finnes inom högsta 
storleksgruppen; närmast kommer femte storleksgruppen med 31856 djur 
(21-2 %) och fjärde storleksgruppen med 29 226 djur (195 %); minsta antalet 
finnes inom lägsta storleksgruppen med 3 797 djur (2p5 %). Detta innebär, att 
tyngdpunkten av uppfödningen förändrats. Från att vid 1937 års räkning 
vara koncentrerad å fjärde har den numera förskjutits till högsta gruppen. 
Den femte storleksgruppen har vid bägge räkningarna omfattat det näst 
största antalet djur. 

Blårävar förekomma till största antalet i högsta storleksgruppen, 13 063 
djur (29-6 %), i femte storleksgruppen redovisas det näst största antalet med 
10 880 (247 %). Därefter kommer fjärde gruppen, vilken upptager 7 673 
(17-4 %). Liksom beträffande silverrävarna har även här den lägsta storleks
gruppen det minsta antalet med 402 (0"9 %). Under det att vid 1937 års räk
ning den femte storleksgruppen var den dominerande, uppfödas, enligt vad 
årets räkning framvisar, den största andelen av blårävar i pälsdjurgårdar, till
hörande den högsta storleksgruppen. 

Minkar finnas talrikast, med 54 770 (5 11 %), i högsta storleksgruppen. När
mast kommande grupp, den femte, upptager 16 405 djur (1543 %); därnäst 
i följd är fjärde storleksgruppen, vari redovisas 12 385 (115 %). I lägsta 
gruppen förekommer minsta antalet med 1169 (Ti °/°) djur. Under det att 
vid förra pälsdjursräkningen 45-9 % uppföddes i högsta storleksgruppen, fin
nes numera, som av ovan anförda procenttal framgår, mer än hälften i denna 
storleksgrupp. 

Som en sammanfattning av utvecklingen under tiden mellan åren 1937 och 
1939 kan anföras den allt mer ökade betydelsen av stordrift inom den del av 
pälsdjursaveln, som omfattar räv och mink, vilken ger sig uttryck i den högsta 
storleksgruppens allt större andel av silverräv-, blåräv- och minkstammen, år 
1939 22-0; 29-6 och 511 % mot år 1937 resp. 183; 18'3 och 45-9 %. 

Av nutria finner man det största antalet eller 3 419 (25-4 %) i den tredje 
storleksgruppen. Det därnäst största antalet djur redovisas i andra storleks
gruppen med 2 753 (20-B %) ; det minsta antalet redovisas i sjätte storleks
gruppen med 611 djur (4"5 %). Till skillnad mot vid uppfödningen av rävar 
och minkar sker nutriaaveln i medelstora gårdar, ehuru jämväl här någon för
skjutning ägt rum från förra pälsdjursräkningen. Nutriaaveln drives i hu
vudsak som binäring till jordbruk i mindre anläggningar, vilka dock numera 
växt ut.så, att gårdar med 1—10 djur endast omfatta 9-3 % av nutriorna, under 
det att de år 1937 utgjorde 186 %. Andra, tredje och fjärde storleksgrupperna 
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Tab. F. Antal pälsdjur den 30 september 1939, fördelade efter djurslag, ålder 
och kön, i procent. Hela riket. 

tillsammans omfatta år 1939 65-0 % av samtliga djur mot endast 48'5 % år 
1937. 

Uppgifter rörande antal besättningar och pälsdjur, fördelade efter djurslag, 
djurens ålder och kön, samt uppgifter rörande pälsproduktionen och självdöda 
djur ha redovisats i tab. 4. Hela antalet besättningar (ej pälsdjurgårdar) är 
6 055, varav dylika med silverräv dominera, 3 181 (525 % av samtliga besätt
ningar). I andra rummet komma miw&besättningar med ett antal av 1 224 
(20-2 %). Blåräv förekommer inom 849 (14-0 %) och nutria inom 553 (9-1 %) 
besättningar. 

Antalet pälsdjur av olika slag den 30 september 1939 fördelas på vuxna 
och ungar sålunda. Av hela antalet silverrävar, 149 977, äro 13 748 vuxna 
hanar (9-2 %; jfr tab. F ) , 39 994 (266 %), vuxna honor, 51 860 (346 %) ungar 
av hankön och 44 375 (296 %) ungar av honkön. För blåräv, i allt 44 090 
djur, ställa sig talen som nedan uppgives: vuxna hanar 3 370 (7'6 %), vuxna 
honor 8 918 (20'2 %) ; ungar av hankön 16 700 (379 %) och ungar av honkön 
15 102 (34-3 %). Mink med ett totalantal av 107 232 djur räkna 7 944 (7-4 %) 
vuxna hanar och 24 657 (23-0 %) vuxna honor samt 37 503 (350 %) ungar av 
hankön och 37 128 (34-6 %) ungar av honkön. Nutria förekommer med 13 462 
djur, av vilka 3 151 (234 %) vuxna hanar, 3 267 (24-3 %) vuxna honor samt 
3 578 (266 %) ungar av hankön och 3 466 (25-7 %) ungar av honkön. Det-allt 
större utnyttjandet av hanarna i och för polygam parning har i statistiken 
kommit till uttryck på så sätt, att, om man jämför antalet pälsdjur vid 1937 
och 1939 års päls djurs räkningar, de vuxna hanarnas antal vad beträffar silver
räv, blåräv, mink, iller och nutria minskats i jämförelse med övriga djur. 

Uträknas antalet djur per besättning för hela riket (tab. G), finner man, 
att medeltalet för silverräv utgör 47'1; för blåräv 51'9; för mink 87-6 och för 
nutria 24-3. En jämförelse med föregående pälsdjursräkning ger vid handen, 
att medeltalet för silverräv ökats med 44; för blåräv med 10'5; för mink med 
21-6 och för nutria med 8-3 djur per besättning. Inom länen förekommer med 
avseende å silverräv det största talet, 1232, inom Östergötlands län men det 
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Tab. G. Antal pälsdjur per besättning den 30 september 1939. 

minsta 211, inom Västernorrlands län; motsvarande tal beträffande blåräv 
äro i960 inom Hallands län och 30 inom Kristianstads län (bortsett från 2 
län, Blekinge och Malmöhus län, som sakna blårävar) ; för mink bli länen och 
talen följande: Stockholms stad och län 2636 och Kronobergs län 20-0; beträf
fande nutria har Södermanlands län det högsta talet, 10T6, och Västerbottens 
län det lägsta, med 91 djur per besättning. 

En uppdelning av antalet pälsdjur per besättning å Svealand, Götaland och 
Norrland ger till resultat, att beträffande silverräv Götaland uppvisar det 
högsta medeltalet, 701, Svealand har 57-6 och Norrland 28-l djur per besätt
ning. Av blårävarna åter har Svealand det största medeltalet 63-6, under det 
att Götaland har 53-7 och Norrland 35-3 djur per besättning. Vad slutligen 
beträffar mink har Svealand och Götaland likvärdiga medeltal resp. 123-2 och 
1234, under det att Norrland endast uppvisar 46-7 djur per besättning. Päls
djurgårdarna med nutria i Svealand hava i medeltal 34-6, i Götaland 24-7 och 
i Norrland 14-8 djur per besättning. 

Antalet vuxna honor per 100 vuxna hanar för hela riket äro för silverräv 291, 
blåräv 265, mink 310 och nutria 104. Jämfört med år 1937 har antalet vuxna 
honor per 100 vuxna hanar ökats med för silverräv 42; för blåräv 19; för 
mink 33 och för nutria 3. 

Av tab. H framgår, att antalet honor per 100 hanar är mycket skiftande in
om de olika länen. Det högsta antalet honor per 100 hanar beträffande sil
verräv uppvisar, vid årets liksom vid 1937 års räkning, Uppsala och Skara
borgs län med resp. 454 och 359 honor per 100 hanar år 1939 mot resp. 394 
och 329 år 1937. Så följa vid årets räkning Södermanlands och Kopparbergs 
län med resp. 351 och 333 honor per 100 vuxna hanar; det lägsta talet, 136 
honor per 100 vuxna hanar, uppvisar Blekinge län. Inom minkbesättningarna 
uppvisar Västmanlands län det högsta antalet, 446, Kopparbergs län har 397, 
Gävleborgs län 394 och Uppsala län 382 vuxna honor per 100 vuxna hanar; 
det lägsta talet, 224, uppvisar Kalmar län. 

f2 — 401430 
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Tab. H. Antal vuxna honor per 100 vuxna hanar. 

Vid betraktande av pälsproduktionen (slakt av pälsdjur) under vintern 
1938/39 (se tab. 4, »antal djur, som slaktats under föregående säsong») be-
finnes, att slakten av nedannämnda djur uppvisar följande siffror: silverräv 
79 899, blåräv 16 877, korsräv och rödräv 199, mink 32 580, iller 107, nutria 
2 981 och övriga 144 eller sammanlagt 132 787. Motsvarande uppgifter av
seende pälsproduktionen under vintern 1939/40 (se nyssnämnda tabell: »antal 
djur, som avses att slaktas under nästkommande säsong») ställa sig sålunda: 
silverräv 108 094, blåräv 33 338, korsräv och rödräv 440, mink 71 032, iller 
246, nutria 4 928 och övriga djur 344 eller i allt 218 422 djur. Med utgångs
punkt från uppgifterna om den verkställda slakten under de tilländalupna sä
songerna 1936/37 och 1938/39 och under förutsättning, att pälsdjursuppfödarna 
verkställt eller komma att verkställa slakt i angiven omfattning under säsong
erna 1937/38 och 1939/40, skulle pälsproduktionen ha ökats för de fyra hu
vudslagen av pälsdjur, såsom framgår av nedanstående tab. I . 

Tab. I. Den beräknade pälsproduktionen under säsongerna 1937—38, 1988—89 och 1939 
—40, jämförda med produktionen under säsongen 1936—37 (1936—37 = 100). 

Från 1936/37 till 1939/40 skulle antalet slaktade silverrävar ha ökats med 
150 %, blårävar med 144 %, minkar med 705 % och nutria med 326 %. 

På grund av speciella förhållanden ute på världsmarknaden, som voro rå
dande vid tiden för 1939 års pälsdjursräkning, beräknades, att djurstammen 
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skulle bli utsatt för en mer än normal decimering, vilket framgår av att an
talet djur, som avsågs att slaktas, i % av hela antalet motsvarande djurslag vid 
1939 års pälsdjursräkning varit mycket större än vid 1937 års räkning. En 
jämförelse ger således vid handen, att vid årets räkning 72-1 % av hela antalet 
silverrävar skulle slaktas mot endast 528 % vid 1937 års räkning. För blå
räv vore motsvarande tal resp. 756 och 61'5 .%; för mink 66'2 resp. 39'0; för 
nutria 366 och 16'0 %. 

I uppgift till pälsdjursräkningen den 30 september 1939 upptages jämväl 
antalet avelsdjur, som självdött under tiden 1 oktober 1938—30 september 
1939. En sammanräkning visar, att under ett års tid närmast före räknings-
dagen självdött nedan angivna antal hanar resp. honor av silverräv, blåräv, 
mink och nutria: silverräv: hanar 926 (67 %), honor 1 590 (4-0 %), blåräv: 
378 (11-2 %) och 670 (7-5 %), mink: 859 (10-8 %) och 2 103 (8-5 ) samt 
nutria: 451 (14-3 %) och 419 (12- 8%). . 

En jämförelse med dödligheten bland avelsdjuren vid föregående räkning 
och den nuvarande ger vid handen, att, med undantag för nutrian och med 
mycket små avvikelser beträffande silverrävs- och blårävshanarnas dödlighet, 
densamma visar en betydande förbättring. Speciellt är dödligheten mindre 
bland blårävshonorna, där dödlighetsprocenten är 2 l % lägre vid årets än vid 
den förra räkningen. Även för mink visar dödlighetsprocenten en tydlig ned
gång såväl för hanar som honor (resp. 1-3 och Ti lägre dödlighetsprocent). 

Den ökade dödligheten bland nutria kan bero på, att så många nutriagårdar 
nyanlagts under året med ty åtföljande proportionsvis större riskmoment, eller 
också på at t det statistiska materialet på denna punkt vid årets räkning ej 
varit fullt jämförbart med föregående pälsdjursräknings. Årets dödlighets
procent är för hanarna 60 %, för honorna 37 % högre än vid föregående räkning. 

III. Avelsresultat. 
De till pälsdjursräkningen den 30 september 1939 lämnade uppgifterna om

fatta dels djurantalet sagda dag för flera olika pälsdjurslag, dels avelsresultat 
under tiden 1 oktober 1938—30 september 1939 för silverräv, blåräv, mink och 
nutria. 

För djurbeståndet har redogjorts i avdelning I I , pälsdjur av olika slag, 
och tab. 4. 

Avelsresultatet för olika slags pälsdjur under ovan nämnda tid behandlas i 
tab. 5 dels i avd. a, för äldre honor och unghonor av silverräv, blåräv och mink 
var för sig, dels i avd. b, för alla honor tillsammans av ovannämnda djurslag 
samt för nutria. 

En nutriahona säges bli avelsduglig vid 6—8 månaders ålder, men parning 
under den förstnämnda tiden blir i allmänhet utan resultat. Efter betäckning 
går honan dräktig mellan 130—150 dagar. I mycket sällsynta fall kan nutria-
honan under ett avelsår nedkomma med 3 kullar. 

Hela antalet äldre honor av silverräv uppgick till 26 892, varav 24 878 
(92-5 % av samtliga, jfr tab. J ) voro betäckta, 3 643 (135 %) betäckta men 
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Tab. J. Betäckta honor, icke dräktiga honor och honor, som kastat, i procent av 
hela antalet avelshonor, i riket. 

ej dräktiga och 1 194 (4-4 %) honor hade kastat. För samma djurslag ställa 
sig siffrorna beträffande unghonor sålunda: hela antalet 13 280, därav resp. 
11289 (85-0 %), 2 366 (17-8 %) och 871 (6-6 %). — Av blåräv förekomma 
5 491 äldre honor; av dessa voro 4 962 (904 %) betäckta, 995 (18 l %) be
täckta men ej dräktiga och 217 (4-0 %) honor, som kastat. Motsvarande upp
gifter för unghonor av blåräv representeras av följande siffror: hela antalet 
3 540, därav resp. 2 731 (771 %), 725 (20-5 %) och 165 (4-7 %). — Totala 
antalet äldre minkhonor uppgår till 12 211, varav 11 720 (960 %) betäckta, 
1 871 (15-3 %) betäckta men ej dräktiga och 311 (2-5 %) honor, som kastat. 
För unghonor inom samma djurslag äro motsvarande siffror: hela antalet 
13 187, därav resp. 12 437 (94-3 %), 1 971 (14-9 %) och 338 (2-6 %). 

> Av procenttalen framgår, att i fråga om rävar de äldre honorna blivit be
täckta i större utsträckning än unghonorna, varemot antalet betäckta men ej 
dräktiga honor, samt honor, som kastat, är lägre för de äldre honorna än hos 
unghonorna av samma djurslag. Även i fråga om mink är antalet betäckta 
äldre honor större än motsvarande tal för unghonor. 

Uppgifterna över betäckning, dräktighet och kastning för äldre honor och 
unghonor sammanslagna framgå av tab. 5 b och tab. J . Förutom för silver
räv, blåräv och mink ha här även redovisats motsvarande uppgifter för 
nutria. 

Svårigheten att uppställa en åldersgräns mellan äldre honor och unghonor 
av nutria har föranlett, att en motsvarande uppdelning av materialet i fråga 
om äldre honors och unghonors betäckning, dräktighet och kastning här ej 
verkställts. Av samtliga 2 945 nutriahonor hava 2 764 (93-9 %) blivit betäckta, 
varav 588 (20'0 %) ej blivit dräktiga och 135 (46 %) kastat. 

En jämförelse mellan resultaten vid 1937 och 1939 års pälsdjursräkningar 
beträffande betäckning, dräktighet och kastning ger vid handen, att beträf
fande silverräv avvikelserna mellan de bägge räkningarnas resultat äro obe
tydliga. 

Vad blåräv beträffar, är differensen mellan antalet betäckta unghonor år 
1937 (87-8 %) och år 1939 (771 %), anmärkningsvärd. Detta sammanhänger 
troligen med införseln av en ny typ bland dessa djur, Grönlandsräv. Denna 
typ får mera sällan ungar under honans första levnadsår, och antalet betäckta 
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Tab. K. Antal kvarlevande ungar per avelshona. 
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unghonor av denna typ är procentuellt mycket mindre än för övriga blårävar. 
I fråga om kastning visar årets räkning något lägre siffror jämfört med dem, 
som framkommo vid föregående räkning. 

Minken slutligen visar vid 1939 års räkning högre procenttal för antalet 
honor, som kastat, än vid föregående pälsdjursräkning, under det att de be
täckta men ej dräktiga honornas antal är mindre. Den sammanräknade av
gången av de betäckta, genom att honor ej blivit dräktiga eller kastat, skiljer 
sig ytterst obetydligt vid de bägge räkningarna. 

De uppgifter, som avse nutrian, voro vid förra pälsdjursräkningen behäf
tade med vissa osäkerhetsmoment, så att statistiken ej gav en fullständig bild 
av årsresultatet. Ej heller resultatet av 1939 års pälsdjursräkning är i detta 
avseende fullt tillfredsställande. 

Uppgifterna å kvarlevande ungar av olika djurslag i medeltal per avelshona 
(tab. K ) för hela riket gestalta sig på följande sätt, nämligen: för silverräv 
av äldre hona 2-6, av unghona 1-9, blåräv resp. 3'9 och 2-8, mink resp. 30 och 
3-0 samt av båda slagen till sammans: för silverräv 24, blåräv 3-6, mink 3-0 
och nutria 2t> ungar per hona. 

Jämförda med de tal, som framgingo ur 1937 års pälsdjursräkning, äro 
1939 års tal i allmänhet något, ehuru endast obetydligt, lägre. De tal, som 
avse de äldre blårävshonornas avelsresultat, ha emellertid nedgått betydligt, 
från 4-5 ungar per hona år 1937 till 39 år 1939. 

Avelsresultatet i denna berättelse har angivits genom att lämna uppgifter 
om antalet kvarlevande ungar per avelshona. Av bland annat ekonomiska skäl 
brukar man ofta i stället uträkna avelsresultatet genom att dividera ungamas 
antal med hela antalet avelsdjur. På grund av att antalet hanar i förhållande 
till antalet honor minskats mellan åren 1937 och 1939, ger detta senare medel
tal ett något avvikande resultat från antalet ungar per avelshona. Nedan
stående tablå ger en jämförelse mellan resultaten från 1937 och 1939 års päls
djursräkningar, vad beträffar silverräv, blåräv och mink. Härav framgår, att 
för silverräv och mink avelsresultatet något förbättrats, om man räknar ut 
detsamma per avelsdjur, under det att detsamma nära nog är oförändrat, om 
man räknar ut det per vuxen hona. För blåräv utgjorde medeltalen resp. 27 
och 2-6 ungar per avelsdjur vid 1937 och 1939 års räkningar mot 38 och 3"(> 
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ungar per hona. Skillnaden mellan dessa senare tal har således i någon mån 
utjämnats genom att man uträknat medeltalet per avelsdjur i stället för per 
hona. 

Uppgifter angående dödligheten hos ungar torde vara av värde för päls-
djursaveln. Man kan erhålla en viss uppfattning om densamma genom att 
dividera antalet ungar, som dött i kvarlevande kullar, med summan av de kvar-
levande och döda ungarna i dessa kullar. Med det därvid erhållna talet som 
utgångspunkt erhålles för nedannämnda djurslag följande hela riket avseende 
relativtal, vilka återfinnas i tab. L. 

Tab. L. Dödlighetsprocent hos ungar av honor av nedanstående djurslag, i riket. 

För silverräv utgjorde dödlighetsprocenten bland ungar av äldre honor 9'7 %, 
bland ungar av unghonor 118 % och bland ungar av alla honor tillsammans 
103 %. Motsvarande uppgifter för ungar av blåräv ställa sig sålunda: 2 25 %, 
26'0 % resp. 236 %; ungar av mink representeras i berörda hänseende av talen 
8-9 %, 8'2 °/« och 8-5 %. För nutria utgjorde dödlighetsprocenten bland ungar 
av äldre honor och unghonor tillsammans i motsvarande fall 13-6 %. 

I sistnämnda 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 antalet 
ungar jämväl i dessa kullar, varvid man utgått från att antalet ungar i medel
tal per kull där varit detsamma som i övriga kullar. Hela antalet 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 22-0 %, av ung
honor 27-7 % samt av alla honor tillsammans 23-6 %; för ungar av blåräv äro 
motsvarande ta l : 34-4 %, 40-0 % och 362 %; ungar av mink uppvisa följande 
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värden, nämligen 17-0 %, 14-4 % och 157 %. För nutria är dödlighetsprocenten 
bland ungar av äldre honor och unghonor tillsammans i motsvarande fall 
20-6 %. 

Av procenttalen framgår, att dödligheten är betydligt större bland ungar, 
som blivit födda av unghonor, än bland ungar, som blivit födda av äldre honor, 
när det gäller rävar, men sista pälsdjursräkningen ger till resultat, att mot
satta förhållandet ägt rum beträffande mink. I fråga om ungar av honor 
av ovan nämnda olika slag av pälsdjur är dödligheten störst bland blåräv och 
minst bland mink. 

Av en tidigare lämnad redogörelse framgår, att antalet honor i förhållande 
till antalet hanar av räv och mink i allmänhet är ganska stort. Den poly-
gama parningen har sålunda inom pälsdjursaveln nått en rätt stor omfatt
ning. För att belysa, hur en dylik parning kan inverka på avelsresultatet, 
har en sammanställning skett i nedanstående tablå, utvisande antalet kvar-
levande ungar per avelshona av silverräv, blåräv och mink inom olika grupper 
av län, där antalet honor, som komma på varje hane, är varierande. 

I tablån ha sammanställts avelsresultaten per avelshona i län med högst 
225, 226—250, 251—300 och över 300 honor per 100 hanar. 

I berättelsen över föregående pälsdjursräkning heter det, at t »den grupp 
av län, som haft det minsta antalet honor per 100 hanar, haft det största an
talet kvarlevande ungar per avelshona. Detta synes tala för, at t den poly-
gama parningen icke bör drivas för långt, om man vill uppnå ett gynnsamt 
avelsresultat.» Den tablå, som sammanställts av de uppgifter, som insamlats 
vid 1939 års pälsdjursräkning, visar, att utvecklingen under den tillända-
lupna tiden ej bestyrkt ett dylikt omdöme. Det stegrade utnyttjandet av ut
valda handjur synes i stället ha medfört förbättrade avelsresultat, vare sig 
orsaken härtill är att söka i detta förhållande eller kan på annat sätt för
klaras. Silverrävarnas talserie från 1937 av resp. 2'5; 2'3; 2-4; 24 motsvaras 
1939 av resp. 1'9; 2 3 ; 2-3; 25, men blårävarnas serie, för vilket djurslag mot
svarande tal för 1937 ej uträknats, är ännu mer belysande, nämligen 3'0; 3-3; 
3 5 ; 5-7. 

För att ge en bild av avelsresultatet per vuxen hona inom olika storleksklas
ser av besättningar har tab. M upprättats, vilken dock endast avser silverräv. 
Sagda tabell upptager 7 storleksklasser av silverrävsbesättningar, uppdelade 
med hänsyn till det olika antalet avelshonor inom varje klass. Då de vuxna 
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Tab. M. Kvarlevande ungar i förhållande till avelshonor av silverräv inom olika 
storleksklasser av silverrävsbesättningar. 

honorna utgöra ungefär en fjärdedel av hela antalet djur, torde nämnda stor
leksklasser med hänsyn till hela djurantalet något så när motsvara de i tab. 3 
redovisade storleksklasserna, där, som förut nämnts, indelningsgrunden var 
hela antalet pälsdjur i resp. pälsdjurgårdar. Beträffande hela riket kommer å 
den första storleksgruppen (1—3 avelshonor) det lägsta avelsresultatet, 1"9 
ungar per hona. Andra och tredje storleksgrupperna ha resp. 2-0 och 2-2 ungar 
per hona. Fjärde, sjätte och sjunde storleksgrupperna ha 2-5 ungar per hona, 
under det att den femte storleksgruppen uppvisar det högsta motsvarande 
talet, 2-6. Härav framgår, att avelsresultatet, mätt i antalet kvarlevande 
ungar per vuxen hona, i allmänhet bliver gynnsammare, ju högre upp man 
kommer i storleksklasserna. Detta synes vittna om, at t mera rationella me
toder för förbättrandet av avelsresultatet tillämpats inom de större besättning
arna än inom de mindre. 

IV. Foderförbrukning. 

Utöver de uppgifter, som insamlades till pälsdjursräkningen den 30 sep
tember 1937 angående beståndet av pälsdjur och avelsförhållandena, utökades 
1939 års pälsdjursräkning med uppgifter om foderåtgång för att skaffa un
derlag för beräknandet av erforderligt behov av och lämpligaste foder fram
för allt för rävar och minkar (jfr uppgifter om foderförbrukning 1 okt. 1938— 
30 sept. 1939 i formuläret, som återgives i bilaga). Uppgifterna hava ifyllts 
i anmärkningsvärt stor utsträckning, dock saknas ofta uppgifter om sådant 
foder, som hämtats från hushåll eller lantbruk. Uppgifterna om mjölbland
ningar o. dyl. avse torrfoder; uppgifter, som antagits vara eller angivits som 
skummjölk, hava reducerats till helmjölk. Där uppgift om fördelningen mellan 
färskt kött och slaktavfall saknats, ha cirka 25 % ansetts utgöra färskt kött, 
till vilket räknats nödslakt och dylikt. 

För att erhålla jämförelse med den norska statistiken har i huvudsak sam
ma beräkningsgrund använts som där vid uträknandet av antalet foderdagar, 
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Tab. N. Foderförbrukning för rävar och minkar under tiden 1 okt. 1938—30 sept. 1039. 

så att för vuxna djur (avelsdjur) beräknats full årsutfodring (365 dagar) . 
De djur, som funnos i besättningarna den 1 oktober 1938 men slaktades under 
säsongen 1938—1939, ha beräknats vara utfodrade i genomsnitt under tre 
månader (1 okt.—31 d e c ) . Valpar, födda år 1939, ha beräknats även de hava 
erhållit full utfodring som för vuxna djur under tre månader (1 juli—30 
sept.). Vid uträknandet av foderförbrukningen per årsräv har på grund här
av som årsrävar räknats antalet avelsdjur + a/4 av antalet rävar, som slak
tats under hösten 1938, + 1j4 av antalet ungar år 1939. Avelsdjur, som avlidit 
under året, ha beräknats hava utfodrats under sex månader. 

Hänsyn har icke tagits till den ökade utfodringen av dräktiga och digi-
vande honor, ej heller till döda ungar, då dessa beräknas hava avlidit vid myc
ket låg ålder. Då uppgifterna å ett stort antal blanketter varit ofullständiga, 
har vid beräknandet av förbrukningen inom varje storleksgrupp av pälsdjur
gårdar antagits, att utfodringen varit lika stor å gårdar med fullständiga upp
gifter som å dem, vara uppgifterna om foderförbrukningen ej kunnat komplet
teras eller helt saknats, och har förbrukningen å sistnämnda gårdar uträknats 
på grundval av de medeltal, som erhållits å de fullständiga blanketterna. 

Den totala fodermängden, som erfordras för utfodringen av rävar (silver-
och blårävar) samt minkar under tiden 1 oktober 1938—30 september 1939, 
framgår av tab. 6 samt tab. N. Av köttämnen ha åtgått för utfodring av 
rävar c:a 10 000 ton och för utfodring av minkar c:a 1750 ton, vilket ut
gjorde 54'4 % av rävarnas och 374 % av minkarnas föda. Av fiskämnen utfod-



22 FODERFÖRBRUKNING. 

rades c:a 1250 ton till rävarna och c:a 1650 ton till minkarna, vilket ut
gjorde 6-8 % av de förras och 352 % av de senares föda. Av vegetabilier m. m., 
till vilken grupp även räknats mjölk, åtgingo c:a 6 050 och 1 170 ton, vilket 
utgjorde 329 resp. 251 % av rävarnas och minkarnas föda. Blandningar, be
stående av andra foderslag än vegetabilier, utgjorde 5-9 resp. 23 % av fodret, 
dock ser det ut som om dessa blandningar samt köttmjöl, fiskmjöl och mjöl
blandningar ofta vid deklarerandet kommit att föras än på ett än på ett an
nat varuslag. 

Utfodringens mängd och art har, som framgår av tabellerna, varierat inom 
olika delar av landet. Under det att utfodringen per räv i medeltal för riket 
utgjorde 1474 kg per år, hade Svealand en foderåtgång av 147'6 kg, Götaland 
155'6 och Norrland 135'3 kg för motsvarande tid, vilket motsvarar en normal
portion per dag av resp. 404, 404, 426 och 371 gram. Variationen beror till 
stor del på den olika mängd av torrfoder, som ingår i utfodringen. I Svealand 
utgjordes 23-3 %, i Götaland 16-6 % och i Norrland 33-0 % av dylikt foder. Med
räknas det vatten, med vilket mjölet utblandas, torde utfodringens storlek per 
räv och år kunna beräknas till: för riket i genomsnitt 1812 kg, för Svealand 
1820 kg, för Götaland 181-4 kg och för Norrland 1799 kg. 

Utfodringen av minkar per år utgjorde för hela riket i medeltal 768 kg, 
för Svealand 75'4 kg, för Götaland 863 kg och för Norrland 71-2 kg, vilket 
motsvarar en normalportion per dag av resp. 210, 207, 236 och 195 gram. 
Foderstaternas sammansättning varierar beträffande minkar, som framgår av 
tab. N., betydligt mellan de olika där redovisade landsdelarna. Så ingår i Gö
taland en betydligt större mängd slaktavfall samt grönsaker, frukt och rot
frukter, under det i Svealand tilldelningen av strömming och färsk fisk är 
mycket rikhaltigare. 

För rävar och minkar har foderförbrukningen uträknats å storleksgrupper 
av pälsdjurgårdar länsvis. Dessa uppgifter finnas i manuskript i statistiska 
centralbyrån. 

Motsvarande uppgifter för nutria ha ej influtit i så stor utsträckning, att 
bearbetning ansetts lämplig. 
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Tab. 1. Pälsdjurgårdar och deras personal den 30 september 1939, 
länsvis. 
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Tab. 2. Antal pälsdjur av olika slag den 30 september 1939, länsvis. 
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Tab. 3. Pälsdjurgårdar och olika slag av pälsdjur den 30 septem-
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ber 1939, fördelade på storleksklasser av pälsdjurgårdar, länsvis. 
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Bilaga. 
Uppgift till pälsdjursräkningen 

den 30 september 1939. 
för 

(piilsdjurg&rdem eller fastigheten» namn, nummer o. dyl.) 
socken 

inom köping av län. 
stad 

Innehavarens namn och huvudyrke : 

I. Djurantal . 

') FBr nutria redovisas har äldre och yngre avelsdjur tillsammans. — 2) Ifylles ej. — 3) I tveksamma 
fall utsattes det mest troliga. — 4) Även frånsålda kullar, resp. frånsalda angår medräknas. — 6) P8r nutria, 
som nnder året kan ha dera kullar lingar, skall med antalet betäckta honor avses antalet betäckningar 
(d. v. s. betäckningsperioder). 

Vänd t 

II. Avelsresultat 1 okt. 1 9 3 8 - 3 0 sept. 1939 för vissa pälsdjur. 
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III. Foderförbrukning 1 okt . 1 9 3 8 — 3 0 s ep t . 1 9 3 9 . 

') För djurgårdar med mer än ett djurslag må, där fördelning av foderförbrukningen på olika djurslag icke utan 
svårighet låter sig göra, hela foderförbmkningen npptagas i summakolumnen. 

Är innehavaren av pälsdjurgården enskild person, aktiebolag, enkelt 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? 

Anmärkningar . 

Anvisningar. 
Genom kungörelse den 31 augusti 1939 har Kungl. Maj:t anbefallt, att uppgifter för päls-

djursräkning inom landet skola avgivas den 30 september 1939. 
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 1938—39 
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 redovisning av av elsresultatet bör för varje rad observeras, att antalet betäckta 
men ej dräktiga honor + antalet honor, som kastat, + antalet kullar, i vilka alla ungar dött, 
+ antalet kvarlevande kullar skall vara lika med hela antalet betäckta honor. Om samtliga 
uppgifter gäller, att, där fullt exakta och kontrollerade uppgifter icke kunna lämnas, ungefär
liga sådana i enlighet med uppgiftlämnarens uppskattning böra meddelas. 

Blanketter tillhandahållas av vederbörande magistrat, kommunalborgmästare eller landsfiskal. 
Uppgifterna skola senast den S oktober 1939 inlämnas eller på avsändarens bekostnad med 
posten insändas till nämnda myndigheter eller befattningshavare. 

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

den 1939. 
Namn: 

Postadress: Tel.: 
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