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Résumé de l'enquête sur la production animale en 1937/1938. 

La statistique agricole officielle de la Suède présente annuellement des données 
relativement complètes sur la récolte, mais a manqué, jusqu'ici, de données complètes 
sur l'étendue de la production animale. Ainsi, on a manqué de données sur le ren
dement des animaux domestiques en viande et en <eufs comme sur la part de la pro
duction de lait qui n'a pas passé par les laiteries. Dans son programme pour le recen
sement agricole mondial de 1940, l'Institut International d'Agriculture de Rome avait 
recommandé de chercher à obtenir, à cette occasion ou par enquêtes spéciales, des 
données aussi complètes que possible sur la production des denrées d'origine animale. 

Lors de la présente enquête, en 1938, des données de ce genre furent recueillies 
en même temps que les données pour le recensement agricole représentatif qui, con
formément aux prescriptions en vigueur est annuellement effectué au mois de juillet. 
De l'enquête, laquelle comprenait un dixième des exploitations agricoles de plus de 
2 hectares, certaines parties du Norrland, peu importantes au point de vue agricole, 
ont été exclues. A l'aide des renseignements des exploitations examinées, on a établi 
certains chiffres relatifs portant sur la pourcentage et le poids moyen d'abatage pour 
les différentes espèces d'animaux, la production de lait par vache, la production d'œufs 
par poule, etc. Après avoir comparé ces chiffres avec les nombres d'animaux correspon
dants, dans le même territoire examiné, selon le recensement agricole général de 1937, 
on a procédé à une évaluation de l'étendue de la production animale dans le pays, 
pendant l'année du 1 juillet 1937 au 30 juin 1938 (soit le dernier exercice). 

La production de viande provenant d'abatage (y compris celle de porc) dans tout 
le pays est évaluée à 239 334 tonnes, dont 5 772 tonnes de viande de cheval, 101 981 
tonnes de viande de bovins, 2 813 tonnes de viande de mouton et 128 768 tonnes de 
viande de porc. Quant à la production de viande par rapport aux terres labourables 
elle s'élevait à 64-i kilos en moyenne par hectare. Dans les exploitations petites, la 
production par hectare était la plus élevée et allait ensuite en diminuant d'une manière 
régulière et presque constante dans les exploitations moyennes ou grandes. — On a 
évalué le nombre des porcs au-dessous de 3 mois, vendus dans un but autre que 
l'abatage. Ce nombre était de 1 260 964. 

La production de lait s'élevait, pour tout le pays, à 4 864 000 tonnes et la quantité 
de lait par vache à 2 531 kilos. Par rapport à la surface des terres labourables, la 
moyenne de la production de lait était, pour le pays entier, de 1 304 kilos par hectare. 
Dans les petites exploitations, la production de lait par hectare des terres labourables 
était sensiblement plus élevée que dans les grandes exploitations en raison du nombre 
supérieur de vaches par hectare des petites exploitations. 

On a également évalué les quantités du lait vendues par les propriétés rurales dans 
tout le pays, pendant l'année de l'examen, qui se sont élevées à 3 528 000 tonnes ou 
73 % de toute la production de lait. Dans la quantité totale vendue, mentionnée 
ci-dessus, la part du lait passée par les laiteries est évaluée à 81 %, le reste ayant 
été vendu par les producteurs aux laitiers ou directement aux consommateurs. — Enfin, 
on a procédé à une évaluation des quantités vendues par les propriétés rurales de 
soi-disant »landssmör», c'est-à-dire de beurre non fabriqué aux laiteries. Dans tout le 
pays, 9 600 tonnes du beurre de cette espèce ont été vendues pendant l'année de 
l'examen, ce qui correspond à 13 % de la quantité produite par toutes les laiteries du 
pays pendant le même temps. 

La production totale d'œufs est évaluée à 802 760 000, correspondant au poids à 
47 363 tonnes. La production d'œufs par poule s'élevait en moyenne, pour tout le 
pays, à 112 œufs par an. Le nombre d'œufs par rapport aux terres labourables était 
de 13 kilos en moyenne par hectare. Les quantités d'œufs vendues par les propriétés 
rurales sont évaluées à 566 220 000 ou 71 % de la production totale d'œufs. 



I. Undersökningens planläggning. 

I skrivelse den 10 mars 1938 till Kungl. Maj:t gjorde statistiska central
byrån framställning om anslag av statsmedel för införskaffande under år 
1938 av vissa uppgifter om den animaliska produktionens storlek i landet. I 
sagda skrivelse anfördes bl. a. följande. Medan den officiella jordbrukssta
tistiken i vårt land för varje år lämnar jämförelsevis fullständiga uppgifter 
om skörden, innehåller samma källa endast ofullständiga uppgifter om den 
animaliska produktionens storlek. Genom husdjursräkningarna erhållas vis
serligen uppgifter om det vid tidpunkten för varje räkning förefintliga anta
let husdjur av olika slag, men upplysning om kreatursstammens avkastning 
saknas. I mejeristatistiken ingå uppgifter om den totala kvantiteten vid me
jerierna invägd mjölk och grädde, men om mjölkproduktionen i dess helhet 
saknas fullständiga upplysningar. Likaså saknas fullständiga uppgifter om 
äggproduktionen i landet. 

En undersökning av den animaliska produktionens storlek i landet i förut 
nämnda avseenden verkställdes under åren 1924—1928 på bekostnad av lant
bruksakademien. Resultatet därav har offentliggjorts i »Meddelanden från 
kungl. lantbruksakademiens ekonomiska avdelning n:ris 14 och 19», Stock
holm 1925 och 1931. Denna undersökning omfattade, utom de slaktade hus
djuren samt mjölk- och äggproduktionen under undersökningsåret, jämväl 
fullständiga uppgifter om djurens tillkomst och avgång under året. Sålunda 
redovisades å ena sidan antalet födda och inköpta djur och å andra sidan an
talet djur, vilka sålts som livdjur, självdött eller nedslaktats som odugliga 
till föda. En ny liknande undersökning ansågs vara av behovet påkallad, 
vilken emellertid föreslogs skola göras något mindre omfattande än den ti
digare verkställda, vilket torde framgå av vad här nedan sägs. 

I sitt program för världs jordbruksräkningen år 1940 framhöll internationella 
lantbruksinstitutet i Rom, att en ansträngning borde göras för att vid nämn
da jordbruksräkning erhålla så fullständiga uppgifter som möjligt om den ani
maliska produktionen. Alla länder uppmanades att söka få till stånd en un
dersökning härutinnan, särskilt med hänsyn till mjölk- och äggproduktionen 
samt produktionen av kött och fläsk. För införskaffande av uppgifter om kött-
och fläskproduktionen anbefallde institutet särskilda undersökningar vid sidan 
av den allmänna jordbruksräkningen, varvid varje land borde tillämpa den 
metod, som för landet i fråga 'syntes mest ändamålsenlig. Beträffande åter 
uppgifterna om mjölk- och äggproduktionen föreslogs, att desamma, där så 
befunnes lämpligt, skulle insamlas i direkt samband med nyssnämnda räkning. 

Vid de allmänna jordbruksräkningarna i vårt land ha insamlats uppgifter 
om antalet husdjur av olika slag, men däremot inga uppgifter om den ani-
mala produktionen överhuvudtaget. En undersökning av sistnämnda slag, 



2 UNDERSÖKNINGENS PLANLÄGGNING. 

i huvudsaklig överensstämmelse med internationella lantbruksinstitutets för
slag, ansågs utgöra ett värdefullt komplement till de uppgifter, som insam
lats vid 1937 års jordbruksräkning. På grund härav framlade centralbyrån 
här nedan angivna förslag angående införskaffande under år 1938 av vissa 
uppgifter rörande den animaliska produktionens storlek i vårt land. 

Enligt Kungl. Maj:ts reglemente den 10 maj 1930 angående insamlande av 
årliga uppgifter till rikets officiella jordbruksstatistik 3 § skola senast den 
15 juli varje år hushållningssällskaps sockenavdelningar, en var för sitt om
råde, från omkring en tiondel av samtliga brukningsdelar med mera än 2 
hektar åker införskaffa och till hushållningssällskapet insända uppgifter an
gående åkerjordens användning och kreaturens antal, dock att hushållnings
sällskap må, där så befinnes lämpligt, vid införskaffandet av sistnämnda 
uppgifter i stället för sockenavdelningarna anlita hos dem anställda vand-
ringsrättare eller andra underlydande organ. 

Det syntes centralbyrån vara lämpligt att på samma sätt, som härovan angi
vits, och med användande av den representativa undersökningsmetoden in
samla uppgifter angående dels husdjur, som under det senast förflutna året 
(eller senaste räkenskapsår) slaktats vid gårdarna eller därifrån sålts till 
slakt, dels även den totala mjölk- och äggproduktionen vid de undersökta 
brukningsdelarna. Med stöd av det sålunda insamlade representativa materia
let borde sedan uträknas relationstal, vilka därefter skulle användas för att, 
med utgångspunkt från det totala kreatursbeståndet enligt jordbruksräkning
en 1937, uträkna den animala produktionen i angivna avseenden inom hela 
det undersökta området. 

För denna representativa undersökning angående den animala produktionen 
inom landet erfordrades — förutom medel för utförande av arbetet inom cen
tralbyrån — ett anslag av statsmedel, i och för ersättning till hushållnings
sällskapen för deras besvär med uppgifternas införskaffande, granskning 
och komplettering. Sådan ersättning ansågs böra utgå med 50 öre för varje 
fullständigt ifylld blankett, vilket belopp skulle utbetalas till sällskapen, se
dan materialet insänts till centralbyrån och granskats därstädes. Bearbet
ning av primärmaterialet skulle ske inom centralbyrån, varefter resultatet av 
undersökningen angående den animala produktionen borde offentliggöras. 

I avgivna utlåtanden tillstyrkte lantbruksstyrelsen och statens jordbruks
nämnd i huvudsak centralbyråns förslag. Statens jordbruksnämnd önskade 
emellertid viss utvidgning av det föreslagna programmet för undersökningen. 
Den ansåg det vara betydelsefullt att även erhålla vissa uppgifter rörande de 
myckenheter jordbrubsalster av animaliskt ursprung, som försålts under un
dersökningsåret. Nämnden ifrågasatte därför, att, utöver vad centralbyrån 
föreslagit, uppgifter skulle infordras rörande de kvantiteter mjölk, smör och 
ägg, som av producent saluförts. Den ansåg även önskvärt, att uppgifteT 
samtidigt insamlades om antalet av producent till annat än slakt försålda 
grisar under tre månader. 

Den 29 april 1938 utfärdade Kungl. Maj:t en kungörelse, nr 148, angående 
insamlande under sagda år av vissa ytterligare uppgifter till rikets officiella 
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jordbruksstatistik. Innehållet i denna kungörelse överensstämde i huvudsak 
med centralbyråns förslag, med det av statens jordbruksnämnd gjorda till-
lägget angående de uppgifter, som vid undersökningen borde insamlas (se 
bilaga B, sid. 51). För avgivande av de för undersökningen erforderliga 
uppgifterna fastställde statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen ge
mensamt ett formulär (Jordbruksstatistik, blankett 4) , vara även övriga upp
gifter till 1938 års representativa jordbruksräkning skulle meddelas (se bi
laga A, sid. 49). I brev till statskontoret den 29 april 1938 anvisade Kungl. 
Maj :t ett belopp av högst 32 000 kr till bestridande av kostnaderna för in
samlande av ifrågavarande uppgifter angående den animala produktionens 
omfattning och dessa uppgifters bearbetning, vilket belopp ställdes till sta
tistiska centralbyråns förfogande. Av beloppet skulle högst 16 000 kr. utgå 
till hushållningssällskapen såsom ersättning för deras besvär med uppgifter
nas införskaffande och granskning. 

II. Materialets omfattning och beskaffenhet. 

Med stöd av medgivandet i 4 § i reglementet den 16 maj 1930 angående 
insamlande av årliga uppgifter till rikets officiella jordbruksstatistik, vilket 
stadgande varit tillämpligt jämväl i fråga om uppgifterna om den animala 
produktionen, hade statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen från under
sökningen undantagit städer och köpingar i hela landet, norra Värmland, 
fjällbygden i Kopparbergs län, inlandet i Gävleborgs län, silurområdet i 
Västernorrlands län, fjällbygden i Jämtlands län samt inlandet i Väster
bottens och Norrbottens län. Den representativa jordbruksräkningen år 1938, 
liksom den i samband därmed företagna undersökningen om den animala pro
duktionens storlek, omfattade hela återstoden av riket. 

Inom de undersökta delarna av riket inkommo inalles uppgifter från 31 068 
brukningsdelar med över 2 hektar åker. Av dessa uppgifteT måste 1 503 eller 
48 % därav av olika anledningar helt kasseras. Till användning vid under
sökningen överhuvud taget kommo sålunda uppgifter från 29 565 dylika bruk
ningsdelar med en sammanlagd åkerareal om 625 781 hektar. De insända 
uppgifterna voro emellertid så bristfälliga, att icke mindre än en femtedel av 
alla inkomna uppgifter måste återsändas till hushållningssällskapen för att 
genom dessas försorg kompletteras eller rättas. Att märka är emellertid, att 
nyssnämnda antal till användning komna uppgifter lågo till grund vid be
räkningen av kött- och mjölkproduktionen. Vid beräkningen av äggproduk
tionen åter kommo endast 18 138 uppgifter, utgörande 584 % av hela antalet 
inkomna uppgifter, till användning. 

De till användning komna brukningsdelarna utgjorde i förhållande till samt
liga brukningsdelar med mera än 2 hektar åker inom de av undersökningen be
rörda delarna av landet, i fråga om beräkningen av kött- och mjölkproduktio
nen, 100 % av deras antal och 177 % av deras åkerareal men, i fråga om be-
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räkningen av äggproduktionen, endast 6p2 % av deras antal och 108 % av deras 
åkerareal. Av hela åkerarealen inom samma områden utgjorde de vid be
räkningen av kött- och mjölkproduktionen använda brukningsdelarnas åker
areal 17 l % och de vid beräkningen av äggproduktionen använda bruknings
delarnas åkerareal 105 %. Till belysning av det vid undersökningen erhållna 
materialets omfattning och fullständighet meddelas i tab. A uppgifter för de av 
undersökningen berörda delarna av landet, länsvis, angående dels de redovisade 
brukningsdelarnas hela antal, dels de av dem till användning vid undersök
ningen komna brukningsdelarnas antal och sammanlagda åkerareal och i jäm
förelse därmed motsvarande uppgifter för samtliga brukningsdelar med mera 
än 2 -hektar åker inom samma områden. 

För att undersökningen skall bliva så representativ som möjligt erfordras, 
att uppgifter föreligga från både stora och små brukningsdelar i den rätta 
proportionen. I efterföljande tablå angivas åkerarealens procentuella fördel
ning samt medelareal av åker dels för de undersökta och dels för samtliga 
brukningsdelar med mer än 2 hektar åker inom det undersökta området: 

• Denna jämförelse visar, att inom det insamlade materialet de större går
darna äro åtskilligt överrepresenterade, medan förhållandet är det motsatta i 
fråga om de mindre brukningsdelarna. Till följd härav är medelarealen av 
åker avsevärt större vid de undersökta än vid samtliga brukningsdelar, var
emot inom varje särskild storleksgrupp samma medelareal är mera överens
stämmande. Då kreatursskötseln har väsentligt olika omfattning vid det större 
och mindre jordbruket, kan detta förhållande icke undgå att inverka på de 
relationstal, som uträknats på grundval av de insamlade uppgifterna. Härtill 
kommer, att vid denna undersökning alla uppgifter saknas om de allra minsta 
brukningsdelarna, med högst 2 ha åker. Då det gällt att beräkna den anima-
liska produktionens storlek vid samtliga brukningsdelar, har man sökt und
vika olägenheterna av den olikformiga storleksfördelningen genom att först 
uträkna produktionens relativa och absoluta storlek inom varje särskild stor
leksgrupp och därefter sammanfatta de erhållna talen till medeltal och sum
mor för samtliga brukningsdelar. För brukningsdelar om högst 2 ha åker har 
man därvid varit tvungen att använda samma relationstal som för närmast 
högre storleksgrupp. 

Den grundläggande faktorn för den animaliska produktionens storlek är an-



Anm. Vid undersökningen ha följande områden icke medtagits: Norra Värmland, fjällbygden i Kopparbergs län, inlandet i Gävleborgs län, 
silurområdet i Vastemorrlands lan, fjällbygden i Jämtlands län samt inlandet i Västerbottens och Norrbottens län. Dessa områden ha på grand 
härav ej heller medtagits i ovanstående uppgifter från sagda län om samtliga brukningsdelar med mer än 2 ha åker. 
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Tab. A. Vid undersökningen redovisade och till användning komna brukningsdelar. 
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talet djur av olika slag'. I efterföljande tablå belyses kreatursstammens stor
lek vid de undersökta brukningsdelarna och vid samtliga brukningsdelar med 
mer än 2 ha åker inom det undersökta området enligt 1937 års allmänna jord
bruksräkning. Vid sidan därav är för varje djurslag angivet, i procent, huru 
stor del det undersökta antalet utgör av hela beståndet. 

De ovan angivna procenttalen för förhållandet mellan antalet djur av där 
angivna huvudslag, för vilka uppgifter erhållits vid förevarande undersök
ning, och hela djurbeståndet inom det undersökta området växla mellan 18-0 °/« 
för nötkreatur och 156 % för svin. Det är en till sitt absoluta antal betydande 
kreatursstam, varom uppgifter insamlats, och samtliga kreatursslag äro så tal
rikt företrädda, att materialet bör kunna erbjuda en jämförelsevis säker ut
gångspunkt för de följande beräkningarna. 

För undersökningens resultat är det av den största betydelse, att uppgifterna 
härstamma icke endast ifrån de bättre skötta gårdarna, från vilka det i de 
flesta fall torde vara lättast att få alla erforderliga upplysningar, utan att 
även det mindre rationellt skötta jordbruket med dess svagare och mindre pro
duktiva kreatursbesättningar är representerat i ungefär samma omfattning 
som i verkligheten. Et t mått på det insamlade materialets representativitet i 
detta avseende erhålles av den i efterföljande tab. B verkställda jämförelsen 
mellan det relativa antalet kreatur vid å ena sidan de undersökta bruknings
delarna och å andra sidan samtliga brukningsdelar med mer än 2 ha åker 
i det undersökta området enligt 1937 års allmänna jordbruksräkning. I någon 
mån förryckes dock jämförelsen därav, att uppgifterna icke avse samma 
tidpunkt, i det att för den föreliggande undersökningen uppgifterna insam
lades under juli månad år 1938, varemot jordbruksräkningens uppgifter an
giva kreatursbeståndet den 15 september 1937. 

På grund av den förut påpekade olika storleksfördelningen för å ena sidan 
de undersökta och å andra sidan samtliga brukningsdelar bör i omnämnda 
tabell jämförelse icke göras mellan genomsnittstalen för alla storleksgrupper 
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Tab. B. Antal husdjur på 100 ha åker vid undersökta och vid samtliga brukningsdelar 

tillsammans, utan mellan talen för varje särskild storleksgrupp. En dylik 
jämförelse visar i fråga om hästar en ganska god överensstämmelse mellan 
kreatursbeståndet vid de undersökta och vid samtliga brukningsdelar. I fråga 
om kor och får är överensstämmelsen rätt god inom de högre och högsta stor
leksgrupperna, men betydligt sämre inom de lägre. I fråga om svin är, trots 
den olika tidpunkten för de båda räkningarna, överensstämmelsen även ganska 
god inom flertalet storleksgrupper. 

E t t annat prov på materialets representativitet är anställt i nedanstående 
tablå, som anger antalet ungdjur av olika slag i förhållande till de vuxna 
djurens antal inom samma djurslag. 
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De båda materialen från å ena sidan de undersökta brukningsdelarna och å 
andra sidan 1937 års jordbruksräkning inom det undersökta området giva vid 
handen, att relativa antalet ungdjur i fråga om hästar och nötkreatur ge
nomgående är högre vid undersökta än vid samtliga brukningsdelar. Även 
om man håller sig till de särskilda storleksgrupperna, synas sålunda de bruk
ningsdelar, som framförallt ägna sig åt ungdjursuppfödning i fråga om dessa 
djurslag, ha blivit överrepresenterade vid undersökningen. I fråga om svin 
däremot förekomma lägre tal vid undersökta än vid samtliga brukningsdelar, 
vilka avvikelser torde finna sin förklaring av den olika tidpunkten för upp
gifternas insamlande. 

III. Antal slaktade djur. 

Å blanketterna ha meddelats uppgifter om antalet under undersöknings
året eller senaste räkenskapsår slaktade djur av olika slag, varvid skillnad 
gjorts mellan djur, som slaktats vid gårdarna, och djur, som sålts till slakt. 
Uppgifterna härom för de undersökta brukningsdelarna återgivas i samman
drag för hela riket och särskilt för slättbygder och skogsbygder i södra och 
mellersta Sverige samt i norra Sverige i tab. 1. I denna tabell äro de under
sökta brukningsdelarna och deras åkerareal fördelade på olika storleksgrup
per. Utom om antalet slaktade djur lämnas även uppgifter om hela antalet 
djur av olika slag i juli 1938 samt om den beräknade köttproduktionen av 
de slaktade djuren. Genom att sammanställa antalet slaktade djur av olika 
slag vid de undersökta gårdarna med hela motsvarande djurantalet där, har 
slaktprocenten uträknats för de särskilda slagen av djur. Därefter har den 
beräknade hela köttproduktionen vid de undersökta gårdarna dividerats med 
antalet slaktade djur av olika slag, varigenom uppgifter erhållits om medel-
slaktvikten för olika slag av djur. Med utgångspunkt från hela djurantalet i 
landet enligt 1937 års jordbruksräkning och den beräknade slaktprocenten för 
varje särskilt slag av djur har därpå hela antalet under undersökningsåret slak
tade djur i landet beräknats. Slutligen har hela köttproduktionen i landet uträk
nats med hjälp av den tidigare fastställda medelslaktvikten för de slaktade 
djuren vid de undersökta brukningsdelarna. Härom se under avd. V här nedan. 

I tab. 3 ingå uppgifter om hela djurbeståndet i september 1937, antal slak
tade djur samt hela köttproduktionen inom riket i dess helhet och inom vissa 
större riksområden. 

HSgtar. Vid uppgifternas insamlande fördelades hästarna på två ålders
grupper, nämligen vuxna hästar, vid 3 år och däröver, samt unghästar och föl. 
Antal slaktade hästar under undersökningsåret framgår av omstående tablå :x) 

) Enligt medicinalstyrelsens årliga berättelse om det civila veterinärvasendet utgjorde antalet 
veterinärbesiktigade hästkroppar år 1937 27 826 och år 1938 33 428 eller i medeltal för dessa år 30 627, 
medan här ovan antalet slaktade hästar beräknats till endast 19 497. Skillnaden synes betydande, 
men måhända kan, bortsett från möjligen föreliggande dubbelräkningar i besiktningsstatist.iken, den 
omständigheten, at t det insamlade materialet vid denna undersökning endast omfattat jordbruksföre
tag med mer än 2 hektar åker, ha lett till, a t t slaktprocenten för hästar, trots den ökning, som synes 
ha inträtt i jämförelse med tidigare resultat, beräknats för lågt. 
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Hästarnas uppgift är i första rummet att tjäna som dragare, och de hållas 
alltså icke för köttproduktionens skull. Därför är procenten slaktade hästar 
ganska låg. Bland hästar över 3 år uppgick densamma till 3'6 % och bland 
unghästar och föl till endast 07 "/•>. Slaktprocenten för hästar vid bruknings
delar av olika storlek i riket framgår av nedanstående tablå: 

Slaktprocenten för hästar varierar ej mycket vid brukningsdelar av olika 
storlek, men är dock i stort sett i stigande från de lägre storleksgrupperna till 
de högre. 

Nötkrpatnr. Antal slaktade nötkreatur under undersökningsåret framgår av 
nedanstående tablå:1) 

Oxar hållas numera i Sverige endast inom vissa trakter av Götaland, såsom 
de småländska länen och Skaraborgs län. De vid förevarande undersökning in
samlade uppgifterna om detta djurslag bygga därför på ett ganska begränsat 
material. Slaktprocenten för oxar var jämförelsevis hög, nära 40 %. 

l) Enligt medicinalstyrelsens nyss nämnda berättelse utgjorde antalet veterinärbesiktigade kroppar 
av storboskap (nötkreatur) år 1937 347 406 och år 1938 375 469 eller i medeltal för de båda åren 361 438, 
medan här ovan antalet slaktade nötkreatur (utom kalvar) beräknats till endast 300 880. Skillnaden 
torde kunna förklaras bero därpå, att gränserna mellan de större djuren och de båda slagen av kalvar 
uppdragits olika i de båda fallen. Vid denna undersökning har fördelningen av djuren skett efter ålder, 
men vid besiktningen efter vikt. Det kan på grund härav ha inträffat, att ett antal djur, som vid denna 
undersökning räknats som gödkalvar, vid besiktningen åter kommit at t betraktas som ungnöt och på 
grund härav förts till storboskap. I medeltal för samma år var antalet veterinärbesiktigade kroppar av 
större kalvar 484 417 och av mindre kalvar 425 433, utgörande 98'6 resp. 54-4 % av ovan beräknade 
antal slaktade gödkalvar resp. spädkalvar. Den stora övervikten för spädkalvar vid denna undersök
ning i jämförelse med de veterinärbesiktigade torde delvis kunna förklaras därav, at t de mindre kal
varna i större utsträckning än gödkalvar slaktas och konsumeras vid gårdarna utan at t salubjudas. 
Enligt undersökningsmaterialet hade av de slaktade spädkalvarna mer än 20 % slaktats vid gårdarna, 
medan motsvarande procenttal för gödkalvar endast utgjorde 16 %. 



Härav framgår, att slaktprocenten visar en stark stegring jämsides med 
brukningsdelarnas ökade åkerareal, från endast 5-7 % vid den näst lägsta stor
leksgruppen till 20 l % vid den högsta. Procenttalet är, som synes, avsevärt 
större vid de stora gårdarna än vid de små. De senare behålla i regel sina djur 
länge, under det att de förra med hänsyn till den vid dem forcerade mjölk
produktionen nödgas slakta dem tidigare. Den nu påpekade skillnaden mellan 
stora och små gårdar är även den viktigaste orsaken till de förut framhållna 
avvikelserna mellan landets tre huvuddelar i avseende på slaktfrekvensen bland 
korna. 

Vid uppgiftsinsamlandet har skillnad gjorts mellan ungnöt samt gödkalvar 
och spädhalvar. Såsom gödkalvar ha räknats kalvar, som varit 3 veckor intill 
1 år gamla, och såsom spädkalvar sådana, som varit under 3 veckor gamla. 
Vid beräknandet av slaktprocenten för dessa ungdjur bland nötkreaturen har 
det ansetts vara allt för osäkert att utgå från den vid räkningen befintliga 
"stammen av dessa ungdjur, då antalet därav är ytterst växlande vid olika tid
punkter. Det har i stället ansetts vara lämpligt a t t vid beräknandet av slaktpro
centen för dessa ungdjur utgå från hela koantalet vid räkningen. 

Det framgår härav, att slaktprocenten för tjurar varit betydligt större vid 
de mindre brukningsdelarna än vid de stora gårdarna, varierande från 47'6 % 
vid brukningsdelar med 5—10 ha åker och 293 % vid de största bruknings
delarna. 

Korna äro de för produktionen betydelsefullaste djuren och deras antal vid 
de undersökta gårdarna är så pass stort, att de relativa tal, som erhållits från 
det insamlade materialet, torde kunna göra anspråk på en högre grad av till
förlitlighet. Slaktprocenten för korna var i hela riket 10'3 %, på slättbygderna 
i södra och mellersta Sverige något högre, eller 13'5 %, i skogs- och dalbygder
na i samma delar av landet däremot något lägre, eller 84 %, och i norra Sve
rige allra lägst, eller 6"1 %. Vid brukningsdelar av olika storlek utgjorde i hela 
riket motsvarande procenttal för korna: 

T fråga om tjurar var slaktprocenten något lägre eller omkring 38 %. Vid 
brukningsdelar av olika storlek utgjorde motsvarande procenttal: 

10 ANTAL SLAKTADE DJUR. 
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Vid brukningsdelar av olika storlek utgjorde slaktprocenten i hela riket för 
de tre särskilda slagen av ungdjur och för dem alla tillsammans de nedan
stående: 

I % av koantalet utgjorde sålunda slaktprocenten för ungnöt 4-7 %, för göd
kalvar 255 % och för spädkalvar 407 % samt för alla tillsammans 709 %. Anta
let slaktade ungdjur var sålunda högst bland spädkalvar och, såsom var att 
vänta, lägst bland ungnöt. På slättbygderna i södra och mellersta Sverige var 
procenttalet för alla ungdjur tillsammans något lägre än för riket i dess hel
het, eller 68'5 %, i skogs- och dalbygderna i samma delar av landet var det 
ungefär lika högt som för riket, men i norra Sverige åtskilligt högre. 

Av tablån framgår, att någon utpräglad skillnad mellan det större och mind
re jordbruket icke förefinnes i fråga om slakten av spädkalvar. En viss över
vikt synes dock föreligga för de större gårdarna. I norra Sverige avser slak
ten av ungdjur till övervägande del spädkalvar. Även i fråga om slakten av 
ungnöt synes skillnaden mellan gårdar av olika storlek icke vara särskilt fram
trädande. En viss övervikt kan emellertid här konstateras för de medelstora 
gårdarna. I fråga om slakten av gödkalvar är däremot skillnaden mellan det 
större och mindre jordbruket mera utpräglad. Relativa antalet slaktade djur är 
där störst vid småbruken och avtager därefter starkt, så att talet för de största 
gårdarna understiger 5 %. Småbruken behålla en mindre del av kalvarna för 
egen räkning och låta i stället den större delen gå till slakt. De medelstora och 
största gårdarna åter behålla en allt större del av kalvarna på gården för 
rekrytering av den egna besättningen och slakta en mindre del. 

Frir. Antal slaktade får i hela riket framgår av nedanstående siffror: 
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Vid uppgiftsinsamlandet ha såsom ungfår räknats får, som varit 5 må
nader intill 1 år, och såsom dilamm de, som varit under 5 månader gamla. Slakt
procenten för avelsfår har beräknats till 26'8 %. På samma sätt som förut 
framhållits beträffande ungdjur bland nötkreaturen, har det ansetts lämpligt 
att även för de unga fåren uträkna slaktprocenten i förhållande till en mera 
stabil faktor än ungdjursbeståndet vid viss tidpunkt utgör. I detta fall har 
man valt antalet avelsfår och utgjorde i procent härav slaktprocenten för ung
får 313 % och för dilamm 154 %. För lamm var sålunda slaktprocenten endast 
ungefär hälften så stor som för ungfår. För alla får tillsammans utgjorde 
slaktprocenten i hela riket 73'5 %, på slättbygderna i södra och mellersta Sve
rige var den åtskilligt högre eller 89'4 %, i skog's- och dalbygderna i samma de
lar av landet var den 8 4 l %, men i norra Sverige endast 485 %. 

Vid brukningsdelar av olika storlek utgjorde motsvarande procenttal : 

Härav framgår, att slaktprocenten för får är lägst vid småbruken och där
efter i regel stiger, ehuru det högsta talet förefinnes i storleksgruppen med 
30—50 ha åker. 

Sfln. Antal slaktade svin i hela riket framgår av nedanstående siffror:1) 

Motsvarande procenttal utgjorde för slättbygder i södra och mellersta Sve
rige 1255, för skogsbygder i samma delar av landet 1281, men för norra Sve
rige endast 114l %. Vid uppgiftsimsamlandet har skillnad gjorts mellan avels-
svin, gödsvin (3 månader och däröver) och grisar (under 3 månader), men har 
slaktprocenten endast beräknats med utgångspunkt från hela antalet svin. An
ledningen härtill är, ^att särskilt antalet gödsvin och grisar ansetts vara en allt
för varierande faktor att härvid utgå ifrån. Försök har även gjorts att utgå 
från antalet avelsdjur, men även detta ledde till mindre tillfredsställande re
sultat. Av de slaktade svinen utgjordes emellertid det alldeles övervägande an
talet av gödsvin. Vid de undersökta brukningsdelarna utgjordes av hela anta
let slaktade svin 98-8 % av gödsvin, 1 % av avelssvin och endast 0"2 % av små
grisar. 

l) Enligt medicinalstyrelsens nyss nämnda berättelse utgjorde antalet veterinärbesiktieade svin
kroppar i medeltal för åren 1937 och 1938 1 484 493 eller 82'9 % av det här ovan beräknade hela antalet 
slaktade svin. 



Härav framgår, att beträffande samtliga djurslag hemslakten var relativt 
störst vid småbruken men därefter i regel avtog för varje högre storleksgrupp. 
Hemslakten av hästar var störst i skogsbygderna i södra och mellersta Sve
rige och något lägre på slättbygderna där än i norra Sverige. Beträffande 
övriga djurslag däremot var hemslakten vida större i norra Sverige än i öv
riga delar av riket. 

Vid småbruken slaktades svin i ganska stor omfattning men vid de medel
stora gårdarna om 10—30 ha i betydligt mindre omfattning. Förklaringen till 
den låga slaktprocenten vid dessa gårdar torde vara, att en stor del av de där 
födda smågrisarna säljas såsom livdjur, innan de äro slaktfärdiga. Vid de 
större gårdarna ökades därefter slakten, så att den var relativt störst vid de 
största gårdarna. 

Såsom förut omnämnts, har vid insamlandet av primärmaterialet skillnad 
gjorts mellan djur, som slaktats vid de undersökta gårdarna, och djur, som 
därifrån sålts till slakt. Av uppgifterna härom i tab. 1 framgår, att i hela 
riket hemslaktens omfattning i fråga om de olika djurslagen var följande. Av 
hela antalet slaktade hästar hade endast 3-T % slaktats vid gårdarna, medan 
motsvarande procenttal för övriga djurslag voro: för nötkreatur 14-9 %, för 
får 266 % och för svin 16-8 %. Hemslakten var sålunda minst omfattande i 
fråga om hästar, men mest omfattande i fråga om får. 

Motsvarande procenttal för gårdar av olika storlek i hela riket samt, med 
bortseende från storleksgrupperna, i rikets tre huvuddelar framgå av nedan
stående tablå: 
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Vid brukningsdelar av olika storlek utgjorde slaktprocenten, vilken sålunda 
huvudsakligen gäller gödsvin: 
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IV. Djurens slaktvikt. 

Å uppgiftsformuläret lämnades uppgifter om slaktvikt i kg i medeltal per 
slaktat djur. Om det i något fall mötte svårighet att angiva slaktvikten, kun
de i stället angivas levande vikten per djur, men måste i så fall detta tydligt 
anmärkas å blanketten. Härav ha dock endast ett mindre antal insamlare an
vänt sig. Då uppgifter om levande vikten erhållits, ha dessa vid bearbetning
en omräknats till slaktvikt med användande av följande procenttal: häst 50 %, 
oxe 54 %, tjur 53 %, ko 50 %, ungnöt och kalv 60 %, får 53 % och svin 75 %. 
Slutligen har ett mindre antal uppgiftsinsamlare icke sett sig i stånd att 
meddela några som helst uppgifter om djurens vikt; i sådana fall ha de erfor
derliga medeltalen hämtats från andra brukningsdelar av samma storleksord
ning och inom samma kommun. 

De på grundval av de erhållna uppgifterna uträknade medeltalen för den 
genomsnittliga slaktvikten per djur av olika slag framläggas i efterföljande 
tablå för landet i dess helhet och dess tre huvuddelar. De där samt i tab. 3 
angivna medeltalen ha uträknats genom division av den totala köttproduktio
nen, uttryckt i ton, med antalet slaktade djur. 

Av tablån framgår, att medelslaktvikten för alla djurslag utom gödsvin var 
avsevärt lägre i norra Sverige än i södra och mellersta delarna av landet. För 
gödsvin var den däremot ej obetydligt högre i norra Sverige än i övriga delar 
av landet. För flertalet djurslag var medelslaktvikten högre på slättbygder
na än i skogsbygderna i södra och mellersta Sverige. Endast i fråga om oxar, 
spädkalvar samt svin rådde ett motsatt förhållande, i det att medelslaktvikten 
på slättbygderna där var något lägre än i skogsbygderna. 

Till jämförelse med ovanstående uppgifter om medelslaktvikten för olika 
djurslag meddelas här nedan av Sveriges slakteriförbund sammanställda upp-



Som synes, överensstämma talen för tjurar år 1939, gödkalvar, spädkalvar, 
får, ungfår, lamm samt gödsvin ganska väl enligt de båda källorna. Vikten 
för hästar och ungnöt är högre enligt slakteriförbundets beräkningar än en
ligt denna undersökning. Avvikelserna kunna förklaras dels därav, att slak
teriförbundets uppgifter icke avse slaktkroppar från hela riket utan endast 
ett urval därav, dels även beträffande ungnöt därav, att detta begrepp kan ha 
fattats något olika vid de båda beräkningarna. At t slaktvikten för kor och 
oxar tillsammans enligt slakteriförbundet åtskilligt överstiger slaktvikten för 
kor enligt denna undersökning, är förklarligt i betraktande av oxarnas väsent
ligt högre vikt än kornas. 

Vad särskilt korna beträffar, är medelvikten för olika raser mycket olika, 
vilket även tager sig uttryck i medeltalen för olika områden, allteftersom den 
ena eller andra rasen är den förhärskande. Detta framträder redan i de ovan 
anförda medeltalen enligt denna undersökning för landets tre huvuddelar, av 
vilka slättbygderna i södra och mellersta Sverige ha en medelvikt för kor av 
228 kg, medan samma medeltal för skogsbygderna utgör 192 men för norra 
Sverige endast 145 kg. Till jämförelse härmed må anföras motsvarande me
deltal enligt den på uppdrag av lantbruksakademien under 1920-talet före
tagna undersökningen om den animaliska produktionens storlek i landet. De 
voro resp. 226 kg, 171 kg och 135 kg. At t döma av dessa siffror skulle me-
delslaktvikten för kor sedan 1920-talet ha stigit framför allt i skogsbygderna. 
Om man går till de särskilda områdena, bli växlingarna i medeltalen ännu 
större än inom landets huvuddelar. På de skånska slättbygderna tillhör fler
talet nötkreatur den svartbrokiga rasen, och medelvikten per ko utgjorde för 
detta område icke mindre än 254 kg. För den s. k. sydsvenska mellanbygden 
utgjorde samma medeltal 231 kg, för Öland och Gotland 211 kg, för östgöta
slätten 252 kg, för Vänerslätten 202 kg och för Mälar- och Hjälmarbygden 
218 kg. 

Även mellan brukningsdelar av olika storlek kan, såsom av tablån å nästa 
sida framgår, en tydlig skillnad iakttagas i avseende på kornas genomsnitt
liga slaktvikt. 

gifter om medelvikter på slaktade kroppar under åren 1938 och 1939. De 
slaktkroppar, som avses, ha levererats av föreningarna till förbundets mark
nader i Stockholm, Göteborg och Norrland. 

DJURENS SLAKTVIKT. 15 
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I nu anförda siffror framträder en betydlig stegring i djurens medelvikt 
från de mindre till de större brukningsdelarna, en stegring, som från den 
näst lägsta till den högsta storleksgruppen i genomsnitt för hela landet belö
per sig till 51 %. Den omständigheten, att korna vid det större jordbruket 
äro tyngre och följaktligen även större än vid det mindre jordbruket, är givet
vis av betydelse för den genomsnittliga mjölkmängden per ko, varom upp
gifter senare komma att framläggas. 

För övriga slag av nötkreatur framträda i någon mån likartade växlingar 
i fråga om slaktvikten som för korna mellan skilda delar av landet och mellan 
brukningsdelar av olika storlek. För ungnöt och kalvar är emellertid slakt
vikten högst vid de medelstora gårdarna, icke vid de största. 

Vad åter beträffar växlingarna i gödsvinens slaktvikt, går denna, såsom 
förut framhållits, i rakt motsatt riktning. Medeltalet var i detta fall högst 
för norra Sverige med 85 kg, medan detsamma för södra och mellersta Sveri
ges skogsbygder utgjorde 72 kg och för slättbygderna stannade vid 69 kg. 
Till jämförelse härmed må meddelas, att motsvarande medelvikter vid lant
bruksakademiens nyssnämnda undersökning voro resp. 98 kg, 87 kg och 77 kg. 
At t döma av ifrågavarande siffror skulle medelslaktvikten för gödsvin ha av
sevärt nedgått i landets tre olika huvuddelar. På den skånska slättbygden 
var medelslaktvikten för gödsvin något lägre (68 kg) än på slättbygderna 
överhuvudtaget. Även mellan det större och mindre jordbruket framträder 
inom flera områden en viss olikhet i samma avseende, i det att gödsvinens 
medelvikt i allmänhet är störst vid de minsta brukningsdelarna och lägre vid 
de medelstora och större gårdarna. 

V. Köttproduktion. 
Den faktiska köttproduktionen anger mängden av det kött, som under året 

i form av slaktade djur uttagits från kreatursbeståndet för att tjäna till män
niskoföda. Det är uppgifterna om köttproduktionen i denna bemärkelse, som, 
ökade med införseln och minskade med utförseln av kött och levande djnr, 
angiva förbrukningen av kött i ett land under ett visst år. 

Om slakten under året varit större eller mindre än som motsvarar tillväx
ten under året, kommer däremot den på förut angivet sätt beräknade produk
tionen att i samma mån över- eller understiga den normala produktionen. Då 
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vid den förevarande undersökningen uppgifter ieke insamlats angående un
der året inträffad ökning eller minskning i kreatursbeståndet, har det icke 
varit möjligt att göra någon beräkning av produktionen i sistnämnda be
märkelse. 

Med den innebörd den faktiska köttproduktionen här erhållit, kan det vara 
anledning att till förekommande av missförstånd påpeka ännu en omständig
het. Det förekommer ofta, att man vid jordbruket inom en viss trakt eller 
inom vissa storleksklasser av brukningsdelar specialiserat sig på djuravel för 
att sälja ungdjuren till andra jordbrukare, som i sin tur göda dem och sälja 
dem till slakt. Vid jordbruk, som driva dylik djuravel och försäljning av 
ungdjur, blir den faktiska köttproduktionen, räknad efter antalet slaktade 
djur, alltför liten, under det att densamma vid jordbruk, som ägna sig åt göd
ning av inköpta djur, blir i motsvarande grad för hög. Med anledning härav 
lämpa sig de i det följande framlagda uppgifterna om den faktiska köttpro
duktionen icke för någon mera ingående jämförelse i detta avseende mellan 
olika delar av landet eller mellan jordbruk av olika storlek. 

Tab. 3 innehåller för hela landet och för större riksområden, slättbygder 
och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt norra Sverige, en sam
manställning av de vid beräkningen av köttproduktionen använda faktorerna 
samt de erhållna resultaten. Förfaringssättet vid beräkningen har varit föl
jande. Utgångspunkten har varit antalet djur enligt jordbruksräkningen den 
15 sept. 1937, och med tillhjälp av de beräknade procenttalen för slakt av 
djur vid de undersökta brukningsdelarna har först uträknats antalet under 
året slaktade djur och därefter detta antal multiplicerats med den vid under
sökningen erhållna genomsnittliga slaktvikten per djur av olika slag, varvid 
som slutresultat erhållits den sökta köttproduktionen av slaktade djur under 
året. De nu angivna beräkningarna ha utförts för var och en av landets s. k. 
naturliga jordbruksområden och därinom för varje särskild storleksgrupp. Ge
nom sammanräkning av de för de särskilda storleksgrupperna härigenom er
hållna absoluta talen ha därefter för de särskilda mindre områdena, de tre riks
områdena och för hela landet nya relativa tal uträknats för procenten av slak
tade djur under året i förhållande till hela djurbeståndet samt för den genom
snittliga slaktvikten per djur. Det är sistnämnda absoluta och relativa tal, 
som för de större områdena återgivas i tab. 3. 

Såsom nämnda tabell utvisar, uppgick enligt denna beräkning köttproduk
tionen (inberäknat fläsk) av slaktade djur i hela riket till sammanlagt 239 334 
ton, varav 5 772 ton kött av häst, 101 981 ton kött av nötkreatur, 2 813 ton 
kött av får och 128 768 ton fläsk. I tab. 2 meddelas motsvarande uppgifter 
om köttproduktionen, i ton, för varje län och vissa större riksområden. En 
sammanfattning härav länsvis har verkställts i tab. C. 

I tab. 4 och 5 har den beräknade köttproduktionen av slaktade djur för
delats på olika storleksgrupper av brukningsdelar. I den förra tabellen, som 
avser hela riket, har köttproduktionen för de särskilda slagen av djur redo
visats samt dessutom antalet slaktade djur. I den senare tabellen, som jämväl 
avser de större riksområdena, redovisas produktionen av häst-, nötkreaturs-, 
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Tab. C. Beräknad köttproduktion inom varje län, i ton. 

får- och svinkött. Med ledning härav och uppgifter från 1937 års allmänna 
jordbruksräkning rörande åkerarealen för brukningsdelar av olika storlek har i 
tab. D gjorts en beräkning av köttproduktionen per hektar åker, i kg, vid det 
större och mindre jordbruket. 

Tab. D. Produktionen av kött per hektar åker, i kg, vid det större och 
mindre jordbruket. 



Härav framgår, att försäljningen av smågrisar till annat än slakt är särskilt 
omfattande i Västergötland. Gör man en jämförelse mellan slättbygder och 
skogsbygder i södra och mellersta Sverige, finner man emellertid, att försälj
ningen överhuvud taget är livligare i skogsbygderna än på slättbygderna. I 
norra Sverige är densamma relativt minst. 

I tab. 4 ingå uppgifter för olika storleksgrupper av brukningsdelar inom 
landet i dess helhet om antalet till annat än slakt försålda smågrisar. Uträk
nas nämnda antal i % av hela svinbeståndet inom resp. grupper enligt 1937 års 
jordbruksräkning, erhålles det resultat, som angives i tablån å nästa sida. 

Av omstående tabell framgår, att köttproduktionen per hektar åker i me
deltal för hela landet utgjorde 64-l kg per hektar. På slättbygderna i södra 
och mellersta Sverige var motsvarande tal ungefär detsamma, i skogsbygderna 
i samma delar av landet betydligt högre, eller 73-9 kg, men i norra Sverige 
betydligt lägre, eller endast 42-3 kg. Norra Sveriges underlägsenhet i detta 
avseende ligger huvudsakligen på fläskproduktionen, som där var endast un
gefär hälften så stor som i övriga delaT av landet. Även mellan bruknings
delar av olika storlek förekommo avsevärda växlingar i avseende på köttpro
duktionen per hektar. Vid småbruken var produktionen per hektar allra högst 
och visade därefter en jämn och oavbruten nedgång från grupp till grupp ända 
till den högsta storleksgruppen, där någon stegring kunde konstateras. 

VI. Försålda smågrisar. 

I formuläret meddelades även uppgifter om grisar under 3 månader, försålda 
till annat än slakt. Med ledning av de sålunda lämnade uppgifterna har en 
beräkning verkställts av hela antalet försålda smågrisar i riket under under
sökningsåret. Nämnda antal utgjorde 1 260 964, och framgår deras fördelning 
på olika län och vissa större riksområden av tab. 2. I nedanstående tablå har 
dessutom för varje län antalet sålda smågrisar uträknats i % av hela svinbe
ståndet enligt 1937 års allmänna jordbruksräkning: 
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Härav framgår, att försäljningen av smågrisar var relativt störst vid går
dar om 5—20 ha åker, men minst vid de största gårdarna. 

VII. Mjölkproduktion och mjölkförsäljning. 

För vinnande av kännedom om mjölkproduktionen per ko vid de undersökta 
brukningsdelarna begärdes vid undersökningen uppgifter dels om hela mjölk
produktionen vid varje gård under undersökningsåret, dels om antalet mjölk
kor i medeltal under samma år. En sammanställning av dessa båda upp
gifter återfinnes i tab. 1. 

Det råder som bekant stor olikhet i avseende på mjölkproduktionen mellan 
gårdar, som äro och som icke äro medlemmar av kontrollförening. Till dessa 
föreningar ansluta sig nämligen i främsta rummet de mest intresserade jord
brukarna med de mest produktiva besättningarna, varjämte den ordnade kon
trollen över djurens avelsurval, utfodring och avkastning givetvis förhjälper 
föreningarnas medlemmar att än ytterligare höja sina besättningars produk
tionsförmåga. Med hänsyn härtill begärdes vid undersökningen för varje bruk-
ningsdel upplysning angående medlemskap i kontrollförening, och vid bear
betningen har materialet uppdelats med hänsyn härtill. Genom denna bear
betning ha sålunda vissa uppgifter erhållits angående anslutningen till kon
trollföreningarna. Av 29 565 brukningsdelar, för vilka uppgifter i detta av
seende föreligga, voro 7 910, eller 26-8 %, anslutna till kontrollförening, under 
det att 21 655, eller 73-2 %, stodo utanför. Anslutningen utgjorde på södra och 
mellersta Sveriges slättbygder i medeltal 392 %, i skogsbygderna i samma delar 
av landet 20-4 % och i norra Sverige 142 °/°. Det är emellertid stor skillnad 
mellan det större och mindre jordbruket i avseende på anslutningen till kon
trollverksamheten. Detta framgår av följande tablå, som för de särskilda 
storleksgrupperna av brukningsdelar med mer än 2 ha åker anger det relativa 
antalet till kontrollförening anslutna brukningsdelar inom landet i dess helhet 
såväl som inom dess tre huvuddelar: 

Till kontrollföreningar anslutna brukningsdelar i % av samtliga. 



Den genomsnittliga mjölkmängden för samtliga av undersökningen berörda 
kor utgjorde 2 531 kg. För slättbygderna i södra och mellersta Sverige ut
gjorde motsvarande medeltal 3 020 kg, för skogsbygderna i samma delar av 
landet 2 326 och för norra Sverige 1 769 kg. Vad beträffar medelmjölkmäng-
den vid brukningsdelar av olika storlek, visar denna en oavbruten stegring 
från de mindre till de större brukningsdelarna. Vid storleksgruppen med 
2—5 ha åker var medeltalet endast 1 943 kg men vid den högsta icke mindre 
än 3 508 kg. En liknande stegring kan iakttagas för var och en av landets 
tre huvuddelar. 

Härav framgår, att inom samtliga storleksgrupper var för sig koantalet 
var ej obetydligt större vid de brukningsdelar, som tillhörde kontrollför
ening, än vid de övriga. Den skenbara motsägelsen, att trots detta medeltalet 
för alla grupper tillsammans var lägre för de kontrollerade besättningarna än 
för de utomstående, beror därpå, att de icke anslutna föreningarna till övervä
gande del tillhörde de lägre storleksgrupperna, där kornas relativa antal var 
störst. 

I tab. 6 ingå för riket och dess huvuddelar uppgifter, som med ledning av 
det insamlade materialet beräknats, angående mjölkmängden per ko och år vid 
brukningsdelar av olika storlek, varvid hänsyn tagits till såväl kontrollerade 
som icke kontrollerade besättningar. En sammanfattning härav har verkställts 
i efterföljande tablå: 

.Såsom härav framgår, var det bland de undersökta gårdarna relativt få 
småbruk, som tillhörde kontrollförening. Särskilt var detta fallet på slätt
bygderna i södra och mellersta Sverige. Först de medelstora och större bond
gårdarna hade i mer avsevärd omfattning anslutit sig till dylika föreningar, 
och av de större herrgårdarna voro över 90 % medlemmar av kontrollförening. 

I nedanstående tablå har för de undersökta gårdarna gjorts en sammanställ
ning beträffande dels kontrollerade, dels icke kontrollerade besättningar, an
gående antalet mjölkkor i medeltal per år och 100 ha åker vid brukningsdelar 
av olika storlek: 

MJÖLKPRODUKTION OCH MJÖLKFÖRSÄLJNING. 2 1 
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Såsom förut omnämnts, fördelades det insamlade materialet i fråga om 
mjölkproduktionen på två grupper, allteftersom resp. brukningsdel var an
sluten till kontrollförening eller ej. Härvid ha erhållits följande medeltal 
för medelmjölkmängden per ko och år, i kg, vid kontrollerade resp. icke kon
trollerade besättningar : 

Enligt denna sammanställning uppgick medelmjölkmängden per ko vid de 
kontrollerade besättningarna till 3 417 kg, medan samma medeltal vid de icke 
kontrollerade besättningarna icke nådde högre än till 2 323 kg. Till jämfö
relse med förstnämnda tal kan nämnas, att medelmjölkmängden vid samtliga 
kontrollerade besättningar i hela landet enligt kontrollnämndens berättelse 
för kontrollåret 1937/1938 utgjorde 3 616 kg. At t sistnämnda tal är något 
högre än det förstnämnda, kan bl. a. bero därpå, att kontrollnämndens upp
gifter endast avse besättningar med fullständig kontroll. De kontrollerade be
sättningar, som berörts av föreliggande undersökning, avse däremot jämväl 
fall av ofullständig kontroll. Betraktas i ovanstående tablå siffrorna för de olika 
storleksgrupperna, visar sig, att inom alla storleksgrupper medeltalen för de 
kontrollerade besättningarna lågo betydligt högre än för de ej kontrollerade. 

Till ytterligare belysning av den betydelsefulla frågan om mjölkavkast
ningen per ko ha i efterföljande tablå framlagts genomsnittstal för vissa 
naturliga produktionsområden, varvid de anförda talen uträknats på grundval 
av medelmjölkmängden för varje särskild storleksgrupp och antalet till resp. 
grupp hörande kor enligt 1937 års jordbruksräkning: 
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Tab. E. Beräkning av mjölkproduktionen inom varje län. 

Växlingarna äro här mycket stora mellan å ena sidaii Skåne—Hallands 
slättbygd med 3 868 kg per ko och å andra sidan nordsvenska mellanbygden 
med endast 1 714 kg. 

Användas de i det föregående anförda medeltalen för beräkning av den totala 
mjölkproduktionen, erhålles för hela landet, med utgångspunkt från koantalet 
år 1937, en produktion av 4 864000 ton, därav 2 597000 ton för slättbygderna i 
södra och mellersta Sverige, 1625000 ton för skogsbygderna i samma delar av 
landet och 642 000 ton för norra Sverige. Till jämförelse härmed må meddelas, 
att enligt lantbruksakademiens ovan omnämnda undersökning mjölkproduk
tionen i riket år 1927 beräknades till inalles 4 077 000 ton. Att döma av dessa 
siffror skulle sålunda en ej obetydlig ökning i mjölkproduktionen ha inträtt un
der de senaste tio åren. Denna ökning beror dels på ett något högre koantal 
år 1937 än år 1927, dels på en ej obetydlig höjning i den beräknade mjölk
avkastningen per ko (från 2 176 kg år 1927 till 2 531 kg vid denna under
sökning). Beträffande den nu beräknade mjölkmängden per ko må anmär
kas, att det är möjligt, att densamma blivit något för hög, emedan gårdar 
med kontrollerad besättning, vilka i allmänhet ha högre mjölkavkastning än 
övriga gårdar, sannolikt äro företrädda vid undersökningen i något för stor 
utsträckning. 

En sammanställning för varje län av de i tab. 2 ingående uppgifterna om 
antalet kor år 1937, mjölkmängden per ko, i kg, samt mjölkproduktionen, i 
ton, meddelas i tab. E. 

Mjölkproduktionen per hektar åker uppgick i genomsnitt för hela landet 
till 1 304 kg, därav för södra och mellersta Sveriges slättbygder 1 235 kg, 
för deras skogsbygder 1 417 kg och för norra Sverige 1 332 kg. Det trots den 
mindre produktionen per ko jämförelsevis höga medeltalet för norra Sverige 
beror på det relativt stora antalet kor per hektar. Samma orsak förefinnes till 
den i tablån å nästa sida framträdande, väsentligt högre mjölkproduktionen per 
hektar vid det mindre än vid det större jordbruket. 
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Å formuläret lämnades jämväl uppgifter för de undersökta gårdarna om 
under året från gården över huvud taget försålda kvantiteter, i kg, av dels 
mjölk, dels s. k. landssmör, som tillverkats vid gården (ej mejerismör). 
Dessa uppgifter ingå i tab. 1. Då vissa uppgiftslämnare synbarligen haft 
svårt att skilja mellan mjölkproduktionen och mjölkförsäljningen vid gården, 
är det möjligt, att de redovisade kvantiteterna av försåld mjölk ibland blivit 
för högt uppskattade. 

Med ledning av de insamlade uppgifterna har först och främst verkställts 
en beräkning av de från gårdarna i hela landet försålda mjölkkvantiteterna, 
varom se tab. 2 och 6. I hela landet försåldes under undersökningsåret inalles 
3 528 000 ton mjölk, därav på slättbygderna i södra och mellersta Sverige 
2 127 000 ton, i skogsbygderna i samma delar av landet 1 091 000 ton och 
i norra Sverige 310 000 ton. I förhållande till hela mjölkproduk
tionen i ton utgjorde de försålda kvantiteterna i hela landet 73 %, på nyss
nämnda slättbygder 82 %, i skogsbygderna 67 % samt i norra Sverige 48 %. 
Härav synes, att mjölkförsäljningen är störst på slättbygderna, något mindre 
i skogsbygderna i södra och mellersta delarna av landet men minst i norra 
Sverige. Av förut anförda skäl är det möjligt, at t de sålunda beräknade för
sålda mjölkkvantiteterna äro för höga.1 

Till jämförelse härmed må meddelas, at t enligt berättelsen om mejerihan
tering invägdes vid mejerierna i hela landet år 1937 2 778 304 ton och år 
1938 2 961 824 ton eller i medeltal för de båda åren 2 870 064 ton oskummad 
mjölk och till mjölk omräknad grädde. Sistnämnda kvantitet utgjorde 81 % 
av den från gårdarna försålda mjölkkvantiteten i hela landet. Därutöver 
försäljas avi producenterna betydande kvantiteter mjölk till mjölkhandlare 
och direkt till konsumenterna. 

) Enligt beräkningar, verkställda av Svenska mejeriernas riksförening ha under året 1 juli 1937— 
30 juni 1938 av producenterna i riket inalles försålts 3 113 000 ton mjölk och till mjölk omräknad grädde. 
Denna beräkning omfattar visserligen såväl mjölk, som invägta vid mejerierna, som annan försåld mjölk, 
men at t märka är, att densamma är begränsad till de enligt gällande bestämmelser för mjölkregleringen 
deklarerade kvantiteterna mjölk och grädde. Vissa mindre kvantiteter, som försålts utan at t deklara
tionsplikt för dem förelegat, äro på grund härav icke medräknade. I betraktande härav torde den 
skillnad (omkring 415 000 ton), som kan konstateras mellan den vid denna undersökning beräknade 
totalkvantiteten av försåld mjölk och den av riksföreningen beräknade totalkvantiteten vara 
förklarlig. 



Härav framgår, att mjölkförsäljningen var minst vid småbruken, men där
efter steg vid de medelstora och större gårdarna. För de båda högsta stor
leksgrupperna kan emellertid någon sänkning i procenttalet konstateras. 

Med ledning av uppgifterna från de undersökta brukningsdelarna har även 
verkställts en beräkning av de från gårdarna i hela landet försålda kvanti
teterna av där tillverkat s. k. landssmör. Uppgifter härom ingå dels i 
tab. 2, för varje län och vissa större riksområden, dela i tab. 6. I sistnämnda 
tabell ha uppgifterna fördelats på olika storleksgrupper av brukningsdelar 
i hela landet och dess tre huvuddelar. I hela landet försåldes under under
sökningsåret inalles 9 600 ton dylikt smör, därav på slättbygderna i södra 
och mellersta Sverige 2 200 ton, i skogsbygderna i samma delar av landet 
5 300 ton och i norra Sverige 2 100 ton. Enligt berättelsen om mejerihante
ring tillverkades vid landets samtliga mejerier år 1937 72 110 ton smör och 
år 1938 79 234 ton smör eller i medeltal för de båda åren 75 672 ton. I 
procent av sistnämnda vid mejerierna tillverkade smörkvantitet utgjorde den 
direkt från gårdarna försålda kvantiteten av landssmör i hela landet 13 %. 

Motsvarande procenttal för de särskilda länen framgå av tablån å nästa sida. 

Härav framgår, att mjölkförsäljningen är relativt störst i Skåne och Hal
land, men minst i Västernorrlands och Jämtlands län. 

För brukningsdelar av olika storlek i landet voro motsvarande procenttal 
följande : 
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I nedanstående tablå ingå uppgifter för varje län angående den försålda 
mjölkkvantitetens procentuella förhållande till hela mjölkproduktionen: 
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Härav framgår, att försäljningen av landssmör är i jämförelse med det vid 
mejerierna tillverkade smöret relativt störst ii Jämtlands län och därnäst 
störst i Västernorrlands län men även ganska omfattande i Värmlands län. 
Däremot förekommer dylik försäljning endast i obetydlig omfattning i Skåne 
och Halland. 

VIII. Äggproduktion och äggförsäljning. 

Vid förevarande undersökning ha även insamlats uppgifter i och för be
räkning av äggproduktionen och äggförsäljningen i landet. De uppgifter, 
som i detta syfte begärdes, voro dels angående antalet värphöns i medeltal 
under undersökningsåret samt hela äggproduktionens storlek, i tjog, vid de 
undersökta gårdarna under samma år, dels även angående de från gårdarna 
under undersökningsåret försålda äggkvantiteterna, i tjog. Å ett stort antal 
av de vid undersökningen redovisade brukningsdelarna saknades emellertid 
alldeles uppgifter härom eller ock voro de så ofullständiga, att de måste 
kasseras. Till följd härav ha endast uppgifter från 18 138 gårdar, utgörande 
6'2 % av samtliga gårdar med mer än 2 ha åker inom de undersökta om
rådena, kommit till användning vid beräkning av äggproduktionens storlek. 
Dessa gårdar hade en sammanlagd åkerareal av 382 775 ha, utgörande 108 % 
av hela åkerarealen vid samtliga brukningsdelar med mer än 2 ha åker inom 
motsvarande område. 

I tab. 1 ingå de sålunda insamlade uppgifterna om antalet undersökta bruk
ningsdelar och deras åkerareal, i ha, antalet värphöns i medeltal under året, 
äggproduktionens storlek, i tjog, samt försålda äggkvantiteter, i tjog. Genom 
sammanställning av uppgifterna om antalet värphöns och deras äggproduk
tion ha erhållits medeltal för äggproduktionen per höna. Samtliga dessa upp
gifter meddelas för hela landet och dess tre huvuddelar samt för bruknings
delar av olika storlek. 



Enligt ovanstående uppgick äggproduktionen per höna i genomsnitt för 
hela landet till 112 ägg för år. eller något mer än 51/2 tjog. Den var något 
högre på södra och mellersta Sveriges slättbygder än i övriga delar av landet. 
Avkastningen tilltog något från de lägre till de högre storleksgrupper
na, men stegringen var icke särdeles stark. Till jämförelse härmed kan 
meddelas, at t vid lantbruksakademiens förut nämnda undersökning ägg
produktionen per höna i genomsnitt för hela landet beräknades till 97 ägg för 
år, eller i det närmaste 5 tjog. At t döma av dessa siffror skulle sålunda 
en ej obetydlig stegring i avkastningen per höna ha inträtt under de senaste 
tio åren. 

För beräkning av äg g produktionen vid samtliga brukningsdelar i hela lan
det erfordras kännedom om antalet värphöns. Då vid 1937 års jordbruks
räkning alla vuxna höns redovisats tillsammans, har deras fördelning på 
hönor och tuppar måst approximativt beräknas, varvid antagits, att av samt
liga vuxna höns 90 % utgöras av hönor. Enligt detta antagande skulle den 
totala äggproduktionen i hela landet uppgå till 40138 000 tjog, varav 
22 109 000 tjog kommo på södra och mellersta Sveriges slättbygder, 
15 947 000 tjog på dess skogsbygder och 2 082 000 tjog på norra Sverige. 
Om man antager, att 1 tjog agg i genomsnitt väger 1-18 kg, motsvarade ägg
produktionen i hela landet en vikt av 47 363 ton. Detaljerade uppgifter om 
äggproduktionens storlek inom landets tre huvuddelar och vid bruknings
delar av olika storlek återfinnas i tab. 6, medan motsvarande uppgifter för 
varje län och de tre riksområdena ingå i tab. 2. 

Äggproduktionen per hektar åker utgjorde i genomsnitt för hela landet 
13 kg. I södra och mellersta Sverige var motsvarande medeltal åtskilligt 
högre i skogsbygderna än på slättbygderna, medan produktionen i norra 
Sverige på grund av det ringa antalet höns var allra lägst. Enär antalet 
höns på en gård endast i ringa mån är beroende på åkerarealens storlek, av
tog, såsom tablån å nästa sida utvisar, äggproduktionen per hektar starkt med 
stigande åkerareal. 
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I efterföljande tablå sammanfattas medeltalen för äggproduktionen per 
höna vid de undersökta gårdarna: 
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Ovanstående siffror bekräfta åskådligt, att hönsskötseln är en närings
gren, som huvudsakligen idkas vid det mindre och allra minsta jordbruket, 
där det relativa antalet höns är ojämförligt mycket större än vid de medel
stora och större gårdarna. 

Med ledning av uppgifterna om de försålda äggkvantiteterna vid de under
sökta gårdarna har en beräkning verkställts av de försålda äggkvantiteterna 
vid samtliga brukningsdelar i landet. Uppgifter härom föreligga för varje 
län och vissa större riksområden i tab. 2 och för olika storleksgrupper av 
brukningsdelar inom hela landet och dess tre huvuddelar i tab. 6. Hela den 
försålda äggkvantiteten i landet utgjorde 28 311 000 tjog, därav 16 447 000 
tjog på slättbygderna i södra och mellersta Sverige, 10 743 000 tjog i skogs
bygderna i samma delar av landet samt 1 121 000 tjog i norra Sverige. I 
förhållande till hela äggproduktionen utgjorde de försålda äggkvantiteterna 
i hela landet 71 %, på nyssnämnda slättbygder 74 %, i nyssnämnda skogs
bygder 67 % och i norra Sverige 54 %. Äggförsäljningen var sålunda re
lativt störst på slättbygderna i södra och mellersta Sverige men minst i 
norra Sverige. 

Motsvarande procenttal för brukningsdelar av olika storlek i hela riket 
framgå av efterföljande tablå: 

Härav framgår, att äggförsäljningen var relativt störst vid gårdar om 10—• 
30 ha, men minst vid de största gårdarna. 

IX. Sammanfattning. Omräkning till kalorier. 
Efter den i det föregående lämnade redogörelsen för produktionen av de 

animaliska livsmedlen vart för sig återstår slutligen att framlägga en sam
manfattande översikt av den animaliska produktionen i dess helhet. På grund 
av produkternas olika näringsvärde i förhållande till deras vikt är det därvid 



Med användande av ovanstående relationstal ha viktsmängderna av de 
särskilda animaliska produkterna omräknats till kalorier, varefter hela pro
duktionen sammanräknats i ett gemensamt mått. Resultatet av denna sam
manräkning återgives i absoluta tal i tab. 7, varjämte ovanstående tab. F 
innehåller en översikt över den animaliska produktionens procentiska fördel
ning på de olika produkterna. 

Landets hela animaliska produktion motsvarade ett värde av 3 987 7108 
milj. kalorier. Därav representerade mjölken enbart icke mindre än 79-3 %, 
och lägges härtill köttet av nötkreaturen (6-2 %), visar det sig, att från 
dessa djur härledde sig betydligt mer än 4/., av hela den animaliska produk
tionen. Fläskproduktionen utgjorde 12-4 % av det hela och äggproduktionen 
endast 1-7 %. Ser man enbart på köttproduktionen, lämnades det största bidra
get av svinen, vilkas andel av köttproduktionen uppgick till ungefär 2/3. I 
norra Sverige upptog mjölkproduktionen en större andel av hela den anima
liska produktionen än i södra och mellersta delarna av landet, medan produk
tionen av kött och ägg var mera undanskjuten. 

icke möjligt att utan vidare sammanräkna de förut framlagda uppgifterna 
om de producerade kvantiteterna. Dessförinnan är det nödvändigt att om
räkna dem till en gemensam enhet, kalorien. Enligt meddelande från statens 
institut för folkhälsan kan ett kg av vart och ett av de här behandlade olika 
animaliska livsmedlen anses motsvara följande antal kalorier. 
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Tab. F. Den animaliska produktionens procentiska sammansättning, efter 
omräkning till kalorier. 
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Tab. G. Produktionen per hektar åker av kött, mjölk och ägg, i 1000 kalorier. 

Utsträckes jämförelsen i samma avseende till brukningsdelar av olika stor
lek, framträdde mjölkproduktionen i sin största relativa omfattning, vid de 
stora gårdarna med över 50 hektar åker, medan produktionen av fläsk där
emot företedde de lägsta procenttalen vid samma gårdar. 

De i tab. G framlagda talen, som belysa storleken av produktionen per 
hektar åker, erbjuda ett stort intresse. I genomsnitt för hela landet uppgick, 
såsom tabellen utvisar, näringsvärdet av de animaliska produkterna till 
1 068 800 kalorier per hektar, varvid norra Sverige av landets tre huvud
delar företedde det lägsta medeltalet och skogsbygderna i södra och mellersta 
Sverige det högsta. Mycket stora voro. såsom av samma tabell framgår, väx
lingarna i detta avseende mellan brukningsdelar av olika storlek. Till när
mare belysning härav meddelas i nedanstående tablå uppgifter om den ani
maliska produktionen per hektar, uttryckt i 1 000-tals kalorier, inom landets 
tre huvuddelar: 

De olika, storleksgruppernas inbördes ställning var, såsom härav framgår, 
i stort sett densamma inom alla tre huvudområdena, med den relativt största 
produktionen vid de minsta brukningsdelarna och därefter staTk nedgång (utom 
i den högsta gruppen) jämsides med gårdarnas växande storlek. 
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vid undersökta brukningsdelar under året 1/7 1937—30/6 1938. 33 
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Tab. 2. Beräknad produktion av kött, mjölk och ägg, försålda grisar 
större riksområden, under 
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samt försålda kvantiteter av mjölk, smör och ägg, länsvis och inom 
året 1/7 1937—30/6 1938. 
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Tab. 3. Beräknad produktion av kött av slaktade djur av olika slag 
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i hela riket och inom större riksområden under året 1/7 1937—30/6 1938. 
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Tab. 4. Beräknad produktion av kött av slaktade djur av olika slag vid 
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brukningsdelar av olika storlek i hela riket under året 1/7 1937—30/6 1938. 
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Tab. 5. Beräknad produktion, i ton, av kött ar slaktade djur, inom olika 
storleksgrupper av brukningsdelar, under året 1/7 1937—30/6 1938. 
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Tab. 6. Beräknad produktion av mjölk och ägg, inom olika storleksgrupper 
av brukningsdelar, under året 1/7 1937—30/6 1938. 
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Tab. 7. Årsproduktion av kött, mjölk och ägg, uttryckt i miljoner kalorier, 
under året 1/7 1937—30/6 1938. 
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Bilaga A. 

Jordbruksstatistik 
B l a n k e t t 4-. 

Nr 
Numreras i löpande följd 

för varje socken. 

Åkerjordens användning och antalet husdjur år 1938 
samt v issa uppgifter o m den an imala produktionen 

vid (fastighetens namn, nummer o. dyl.~): 

inom socken, av län. 

Fastighetens hela åkerareal1) utgör hektar och har sommaren 1938 använts på 
följande sätt: 

A n v i s n i n g a r . 

' ) Ti l l åkerjord räknas även odlad mossjord. ) Areal, vara höstsäden gått ut och som därför plöjts upp 
och anvSntH rör odling ar annat växtlag, redovisas under det växtslag, som sålts vären 1938, icke nnder höstvete 
eller höstråg. 3) Ärter , bönor och vicker, odlade t i l lsammans med stråsäd, redovisas under blandsäd. 4) H i t 
räknas svin. 3 mänader och däröver, vilka användas eller äro avsedda a t t användas som avelsdjur. 6) H ä r 
medräknas icke djur, vilka nedslaktats såsom odugliga ti l l föda. •) Om det i Dågot fall möter svår ighet a t t 
angiva slaktvikten, kan i s täl let angivas levande vikten per djur, men måste i så fall de t ta tydl ig t anmärkas 
a blanket ten. 7) Beräkningen av köt tprodukt ionen skall icke utföras av uppgiftslämnaren eller uppgiftsinsam-
laren, utan lämnas den härför avsedda kolumnen tom. 8) H ä r angives den to ta la produktionen under året 
(alltså icke endast vad som försålts; jfr nedan). 8) Avser all från gården försåld mjölk, oavsett om mjölken 
invugts vid mejeri eller icke. 10) Avser försålt landssmör, som t i l lverkats vid gården (ej mejerismör). " ) Be
träffande grisar under 3 mån. »kola uppgifter lämnas jämväl om antalet djuT, som försålts för annat ändamål än 
slakt. , 2) Avser medelkoantalet per år ; om t. ex. en ko t i l lhört besättningen endast 6 månader, motsvarar 
denna i medeltal 0.5 ko under hela åre t (jfr ovan, där samtliga kor vid t idpunkten för räkningen redovisas). 

den juli 1938. 
Namn: 
Postadress: Tel.: 

V8nd! 
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A n m ä r k n i n g . 

Jämlikt K. K. den 29 april 1938 (n:r 148) angående insamlande un
der år 1938 av vissa ytterligare uppgifter till rikets officiella jordbruksstati
stik skola hushållningssällskapens sockenavdelningar — utöver de årliga 
uppgifterna till rikets officiella jordbruksstatistik, varom stadgas i 3 § andra 
stycket reglementet den 16 maj 1930 (n:r 125) — under år 1938 senast 
den 15 juli från omkring en tiondel av samtliga brukningsdelar med mera 
än 2 hektar åker jämväl införskaffa och till hushållningssällskapet insända 
uppgifter — avseende senast förflutna året eller senaste räkenskapsår — 
angående dels husdjur av olika slag, som slaktats vid gårdarna eller försålts 
till slakt, ävensom antalet grisar under 3 månader, som försålts för annat 
ändamål än slakt, dels hela mjölk- och äggproduktionen, dels ock försålda 
kvantiteter mjölk, smör och ägg. 
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Bilaga B. 

Nr 148. 
KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE 

angående insamlande under år 1938 av vissa ytterligare uppgifter 
till rikets officiella jordbruksstatistik; 

given Stockholms slott den 29 april 1938. 

Eungl. Maj:t finner gott förordna, att hushållningssällskaps sockenavdelningar, vilka 
jämlikt 3 § andra stycket reglementet den 16 maj 1930 (nr 125) angående insamlande 
av årliga uppgifter till rikets officiella jordbruksstatistik hava att senast den 15 juli 
varje år, en var för sitt område, från omkring en tiondel av samtliga brukningsdelar 
med mera än 2 hektar åker införskaffa oph till hushållningssällskapet insända upp
gifter angående åkerjordens användning och kreaturens antal, skola under år 1938 
senast den 15 juli jämväl införskaffa och till hushållningssällskapet insända uppgifter 
— avseende senast förflutna året eller senaste räkenskapsår — angående dels husdjur 
av olika slag, som slaktats vid gårdarna eller försålts till slakt, ävensom antalet grisar 
under 3 månader, som försålts för annat ändamål än slakt, dels hela mjölk- och ägg
produktionen, dels och försålda kvantiteter mjölk, smör och ägg; skolande vid insam
landet av dessa uppgifter bestämmelserna i 3—5 §§ ovannämnda reglemente i tillämp
liga delar lända till efterrättelse. 

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava 
Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit. 

Stockholms slott den 29 april 1938. 

Under Hans Maj:ts 
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro: 

GUSTAF ADOLF. 
(L. S.) 

(Jordbruksdepartementet.) A. PEHKSSON-BRAMSTOBP. 

2 — 410898 
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