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Inledning. 

I gemensam skrivelse den 26 januari 1943 hemställde statistiska centralby
rån och lantbruksstyrelsen, efter samråd med lantbruksakademiens ekonomiska, 
avdelning och Sveriges lantbruksförbund, att Kungl. Haj:t måtte föranstalta 
om en fortlöpande årlig statistik över förhållandet mellan jordbruksfastighe
ters saluvärden och taxeringsvärden för tiden från och med den 1 juli 1941. 
Genom brev den 28 maj 1943 uppdrog Kungl. Maj:t åt statistiska centralby
rån at t efter i huvudsak de i förenämnda skrivelse föreslagna grunderna verk
ställa en statistisk undersökning rörande förhållandet mellan saluvärden och 
taxeringsvärden för jordbruksfastigheter på grundval av under tiden 1 juli 
1941—3.0 juni 1944 ingivna lagfartsansökningar. Tillika ålades genom samma 
brev vederbörande häradsskrivare att i enlighet med formulär, som statistiska 
centralbyrån ägde fastställa, till centralbyrån lämna vissa uppgifter ur lag
fartsförteckningar och taxeringslängder angående jordbruksfastighet, å vilka 
lagfart sökts under sistnämnda tid. 

Med underdånig skrivelse den 12 oktober 1944 överlämnade ämbetsverket 
till Kungl. Maj:t tabeller upprättade på grundvalen av de uppgifter som hä--
radsskrivarna, till efterkommande av förenämnda åläggande avlämnat. 

Till åstadkommande av en mera fullständig bild av förhållandet mellan sa
luvärden och taxeringsvärden hade uppgifterna i de sålunda överlämnade tabel
lerna sammanställts med uppgifterna i huvudtabellerna till den utredning an
gående nämnda förhållande som ämbetsverket till åtlydnad av nådiga brevet 
den 20 juni 1941 avlämnat till Kungl. Maj:t den 4 oktober 1941. Dessa sam
manställningar, varav ett antal exemplar utdelats till länsstyrelserna för att 
tjäna till ledning vid förberedelserna till 1945 års allmänna fastighetstaxering, 
voro jämväl fogade vid förenämnda underdåniga skrivelse den 12 oktober 1944. 
En summarisk redogörelse för deras innehåll har dessutom lämnats under den 
i september 1944 i Stockholm hållna instruktionskursen angående taxering av 
fastighet. 

Under åberopande av att sistnämnda sammanställningar — ur vilka kunde 
utläsas förutom förhållandet mellan saluvärden och taxeringsvärden för jord
bruksfastigheter jämväl, indirekt, prisutvecklingen i fråga om sådana fastig
heter — torde vara av intresse ej blott för olika myndigheter utan även för 
allmänheten hemställde statistiska centralbyrån i underdåniga skrivelsen den 
12 oktober 1944 om bemyndigande att i Statistiska meddelanden, serie A, av 
trycket utgiva en på ifrågavarande sammanställningar grundad redogörelse 
för priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter under tiden 1 januari 
1938—30 juni 1944. Sådant bemyndigande har av Kungl. Maj:t lämnats ge
nom brev den 13 oktober 1944. 
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Historik. 

Prisutvecklingen beträffande jordbruksfastigheter har under den gångna 
delen av 1900-talet vid olika tillfällen och i olika sammanhang varit föremål 
för intresse. Åtskilliga utredningar härom ha verkställts. Sålunda har lant
bruksakademiens ekonomiska avdelning låtit utföra en serie undersökningar 
över förändringar i åkerjordens saluvärde från tiden omedelbart före krigsut
brottet år 1914 till början av år 1918 ävensom åren 1920—1924, 1926, 1932, 
1939 och 1940, för vilka undersökningar redogörelser i viss utsträckning läm
nats i lantbruksakademiens handlingar och tidskrifter (se årg. 1919 s. 178; 
1921 s. 530; 1922 s. 457; 1923 s. 749; 1925 s. 264; 1927 s. 419; 1933 s. 20). 
— I Ekonomisk tidskrift för år 1921 har publicerats en av 'Th. Björkman verk
ställd utredning angående priserna pä jordbruksfastigheter i Torna och Bara 
härader åren 1914—1920. — En på tull- och' traktatkommitténs uppdrag ut
förd undersökning angående jordegendomsvärdenas utveckling i Sverige och 
vissa främmande länder finnes tryckt i Statens offentliga utredningar 
1923: 45. — I syfte att belysa växlingarna i jordbruksfastigheternas saluvär
de lät särskilda utskottet vid 1930 års riksdag verkställa en undersökning an
gående köpeskillingar och taxeringsvärden för dylika fastigheter inom sex län, 
beträffande vilka fastigheter lagfart sökts under åren 1921—1929. Redogö
relse för undersökningen finnes intagen i bilaga B till utskottets utlåtande 
nr 2. — Såsom förberedelse till 1933 års allmänna fastighetstaxering fullfölj
des sedermera under år 1932 inom finansdepartementet nyssnämnda undersök
ning enligt en utvidgad plan. Därvid bearbetades uppgifter för samtliga län 
angående köpeskillingar och taxeringsvärden för de jordbruksfastigheter å 
landsbygden, beträffande vilka lagfart sökts under tiden 1 januari 1930—30 
juni 1932. Redogörelse för denna undersökning återfinnes i bilaga 4 till sär
skilda utskottets vid 1933 års riksdag utlåtande nr 23. — Sistnämnda utskott 
föranstaltade om en undersökning rörande förhållandet mellan köpeskillingar 
och taxeringsvärden för bland annat vissa jordbruksfastigheter å landsbyg
den, beträffande vilka lagfart sökts under tiden 1 januari 1932—31 mars 1933. 
Jämväl för denna undersökning redogöres i bilaga 4 till utskottets utlåtande 
nr 23. — Genom brev den 25 juni 1937 anbefallde Kungl. Maj:t statistiska 
centralbyrån att såsom förberedande åtgärd för 1938 års allmänna fastighets
taxering verkställa utredning rörande förhållandet mellan taxeringsvärden och 
saluvärden vid frivillig försäljning av bland annat fastigheter, taxerade såsom 
jordbruksfastighet och belägna annorstädes än i städer eller köpingar, i fall 
då lagfart sökts under tiden 1 januari 1936—30 juni 1937. Centralbyråns ut
redning1 är dagtecknad den 18 september 1937. — Med anledning av framställ
ning den 14 mars 1941 av 1940 års utredning om jordbrukets skuldsättning 
uppdrog Eaingl. Maj:t genom brev den 20 juni 1941 åt statistiska centralbyrån 
att verkställa statistisk undersökning rörande förhållandet mellan saluvärden 
och taxeringsvärden för jordbruksfastigheter inom riket på grundval av lag
fartsansökningar, som ingivits under tiden 1 juli 1939—30 juni 1941. Utred-



PRIMÄRMATERIALET. 3* 

ningen är dagtecknad den 4 oktober 1941. — I specialhäfte 4 av lantbruksaka
demiens tidskrift för år 1941 har offentliggjorts en av Nils Hessel och Henrik 
Dreborg på initiativ av akademiens ekonomiska avdelning och under inseende 
av akademiens sekreterare utförd undersökning rörande saluvärdet å svensk 
åkerjord. — Slutligen må här nämnas, att 1942 års jordbrukskommitté den 3 
september 1943 hos Kungl. Maj:t gjort framställning om åstadkommande av 
en permanent statistik över förhållandet mellan saluvärden och taxeringsvär
den för jordbruksfastigheter, vilken framställning alltjämt är beroende på 
Kungl. Maj :ts prövning. 

Primärmaterialet. 

Utredningen bygger på uppgifter om köpeavtal rörande jordbruksfastighe
ter, vilka slutits under tiden 1 januari 1938-— 30 juni 1944 och på grund av 
vilka lagfart sökts under tiden 1 juli 1939—30 juni 1944. Materialet omfattar 
således icke uppgifter om samtliga köp av jordbruksfastigheter, som ägt rum 
under taxeringsperioden 1938—1944. Uppgifter saknas till en början alldeles 
om köp under sista halvåret 1944, varjämte säkerligen större delen av de un
der år 1938 samt en stor del av de under första halvåret 1944 slutna köpen 
icke redovisats. För de flesta av de år 1938 slutna köpen torde nämligen lag
fart ha sökts redan samma år eller under första halvåret 1939, medan för 
många av de under första halvåret 1944 slutna köpen lagfartsansökan torde 
ha gjorts först efter den 30 juni 1944. Âv de under åren 1939—1943 ingångna 
köpeavtalen torde däremot endast ett jämförelsevis litet antal vara oredovisade. 
Då här talas om köpeavtal, avses därmed, såsom längre fram kommer att när
mare omnämnas, endast sådana köp, vid vilka det överenskomna priset å fastig
heten kan anses "representativt för det s. k. allmänna saluvärdet å jordbruksfas
tigheter. 

Såvitt angår de köp beträffande vilka lagfart sökts under tiden 1 juli 1939 
—30 juni 1941 ha uppgifterna erhållits på följande sätt. På hemställan av 
statistiska centralbyrån ha Göta hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge 
samt hovrätten för övre Norrland föranstaltat om utdrag ur de hos vederbö
rande hovrätt befintliga renovationerna av lagfartsprotokoll respektive inskriv
ningsdagböcker för tiden 1 juli 1939—31 december 1940. Motsvarande reno
vationer för Svea hovrätts domsområde ha av hovrätten ställts till centralby
råns förfogande för utförande inom ämbetsverket av de behövliga utdragen. 
Vidare ha med stöd av kungl. cirkulär den 20 juni 1941 (nr 599) och genom 
länsstyrelsernas medverkan utdrag erhållits ur de i 17 § förordningen den 16 
juni 1875 (nr 42 s. 1) , angående lagfart å fång till fast egendom, omförmälda 
förteckningarna å sökta lagfarter, de s. k. lagfartsförteckningarna, i fråga om 
tiden 1 januari—30 juni 1941. Slutligen ha på centralbyråns hemställan läns
styrelserna föranstaltat om erforderliga utdrag ur taxeringslängderna. — 
Utdragen ha verkställts- å särskilda för ändamålet tryckta blanketter enligt 
formulär (bil. 1), som överensstämmer med motsvarande del av det vid 1937 
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års utredning använda formuläret. Sistnämnda formulär fastställde® av central
byrån efter samråd med finansdepartementets skatteberedning. Uppgifterna 
om tid för lagfarts sökande, köpehandlingens datum och köpeskillingens belopp 
ha hämtats ur lagfartsrenovationerna eller lagfartsförteckningarna, medan 
uppgifterna om taxeringsvärde erhållits ur taxeringslängderna. Jämväl uppgif
terna om åkerareal härröra från taxeringslängderna, där ej i särskilda fall för 
deras erhållande annan källa behövt anlitas. 

Uppgifterna om köp beträffande vilka lagfart sökts under tiden 1 juli 1941 
—30 juni 1944 ha, såsom redan i inledningen antytts, genom häradsskrivarna 
erhållits ur lagfartsförteckningarna och taxeringslängderna samt varit avfat
tade å formulär (bil. 2) , som fastställts av statistiska centralbyrån och som 
i huvudsak överensstämmer med förenämnda såsom bil. 1 betecknade for
mulär. 

Till ledning vid blanketternas ifyllande och bearbetning ha tjänat anvis
ningar, avfattade i huvudsaklig överensstämmelse med dem, som av central
byrån efter samråd med finansdepartementets skatteberedning utfärdades att 
lända till efterrättelse vid insamlandet av material för 1937 års utredning. 

Enligt dessa anvisningar ha centralbyråns ifrågavarande utredningar av
sett jordbruksfastigheter, för vilka lagfart sökts på grund av köp vid frivillig 
försäljning för pris överstigande 2 000 kronor. At t 1937 års utredning dess
utom i viss, mycket begränsad omfattning avsåg annan fastighet än jordbruks
fastighet är utan intresse för förevarande redogörelse. 

I den gjorda begränsningen till köp vid frivillig försäljning ligger, att för
värv å exekutiv auktion eller konkursauktion, genom inlösen enligt ensittarla-
gen, expropriation eller annat s. k. exstinktivt fång icke medräknats. Vidare 
ha vissa kategorier av köp vid frivillig försäljning förbigåtts, enär de, lika 
litet som nyssnämnda förvärv, kunna anses representera den normala fastig
hetsmarknaden. Dessa grupper äro följande: 

a. S. k. släktköp, såsom köp mellan närskylda samt mellan familjebolag och 
intressent i detsamma ävensom de fall då i samband med arvskifte en delägare 
löser in annan delägares andel i dödsboet tillhörig fastighet. 

. b. Köp vid vilka köpevillkoren veterligen influerats av något tillfälligt kon
junkturförhållande, såsom exempelvis affärsföretags tvångsläge vid behov av 
markförvärv för utvidgning av driften eller realisationstvång med anledning 
av likviditetssvårigheter. Däremot ha från utredningen icke uteslutits sådana 
köp, vid vilka köpeskillingens storlek rönt inflytande av den av kriget fram
kallade nedgången i penningvärdet. 

c. Köp av fastighet, vars värde får anses avvika från den normala prisnivån 
på den grund att fastigheten till sin beskaffenhet i märklig mån avviker från 
aormal självständig jordbruksfastighet. Såsom exempel på fall, som här av
ses, kan anföras: fastigheten är obebyggd; fastigheten är försedd med bygg
nader (ex. slottsbyggnad), som stå i uppenbar disproportion till jordbrukets 
å fastigheten omfattning; å fastigheten finnes mineraltillgång, vars värde upp
går till ett i förhållande till fastighetens hela värde högt belopp. 
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d. Köp, vilka av annan anledning än här förut nämnts icke kunna anses 
tjäna till upplysning om det allmänna saluvärdet å jordbruksfastigheter. 

Då här talas om den normala prisnivån och det allmänna saluvärdet menas 
därmed detsamma som i kommunalskattelagens 9 § betecknas såsom ortens pris 
eller allmänna saluvärdet. Enligt anvisningarna till nämnda paragraf förstås 
därmed det belopp en förståndig köpare kan antagas vilja betala för fastighe
ten, om den tankes såld inom den kundkrets, som kan antagas vara att påräkna 
för en dylik egendom, och köpt. för ett med hänsyn till fastighetens beskaf
fenhet lämpligt utnyttjande. 

Synnerlig vikt har lagts vid att erhålla korrekta uppgifter om köpeskilling
ar och taxeringsvärden. Köp beträffande vilka den för fastigheten avtalade 
köpeskillingen ej kunnat med säkerhet utrönas ha sålunda icke medräknats. 
Exempel på sådana fall äro, att undantagsförmån till ej angivet värde ingår 
i köpeskillingen; att köpet avser förutom fastighet jämväl inventarier, av-
bärgad gröda eller dylikt och det ej framgår vad av köpeskillingen som belöper 
å fastigheten och vad som därav belöper å lös egendom; samt att i ett och sam
ma köp ingå både jordbruksfastighet och annan fastighet samt det ej framgår, 
vad av köpeskillingen som belöper å den ena och den andra. Noggrant har 
iakttagits, att för varje särskilt fall den angivna köpeskillingen och det an
givna taxeringsvärdet avse samma föremål ävensom att taxeringsvärdet är det 
vid tiden för köpet gällande. 

Då valet av köp, som varit föremål för observation, skett efter samma reg
ler vid 1941 och 1944 års utredningar som vid den år 1937 framlagda samt 
utredningarna jämväl i övrigt äro principiellt ensartade, har det varit möjligt 
att i denna redogörelse ganska noggrant återge utvecklingen ända från och 
med 1934, det första i sistnämnda utredning redovisade året. Nämnas bör 
emellertid, at t siffrorna för åren 1934, 1937 och 1938 bygga på ett jämförelse
vis litet primärmaterial. De i historiken omnämnda utredningarna beträffande 
tiden före år 1934 äro visserligen genomförda efter principer som mer eller 
mindre avvika från grunderna för 1937, 1941 och 1944 års utredningar, men 
deras resultat ha dock delvis kunnat såsom jämförelsematerial ställas vid sidan 
av de sistnämnda undersökningarnas. 

Utredningens resultat. 

Förhållandet mellan jordbruksfastigheternas saluvärden och deras taxe
ringsvärden under tiden 1 januari 1938—30 juni 1944, d. v. s. under nära nog 
hela den löpande taxeringsperioden, framgår av de härvid fogade huvudtabel
lerna 1—7. De vid undersökningen medtagna köpen hä i de olika tabellerna 
fördelats i grupper efter skilda synpunkter. Gemensamt för samtliga tabeller 
är, at t för varje sådan grupp vid sidan av varandra ställts uppgifter om an
talet i gruppen ingående köp, summan av köpeskillingarna och summan av 
taxeringsvärdena för de köpta fastigheterna samt skillnaden mellan dessa båda 
summor, d. v. s. överpris ( + ) eller underpris (—), i procent av gruppens sam
manlagda taxeringsvärde. 

f2—445019 
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Tab. 1 visar förhållandet mellan saluvärden och taxeringsvärden för de 
olika länen och för riket i dess helhet dels i genomsnitt under observations
perioden i dess helhet och dels under varje i denna period ingående år. 

Totalsumman i tabellen redovisade köp är 30 491. Av dem slötos 624 år 
1938, 3 781 år 1939, 5 046 år 1940, 5 723 år 1941, 6 469 år 1942, 6 142 år 
1943 samt 2 706 första halvåret 1944. 

Nu angivna siffror tyda på, at t omsättningen å marknaden för jordbruks
fastigheter ökades från år 1940 till år 1942. At t av siffrorna för åren 1938, 
1939 och 1944 sluta sig till omsättningens storlek under dessa år låter sig icke 
göra, emedan, såsom förut nämnts, undersökningen icke omfattar köp för 
vilka lagfart sökts före 1 juli 1939 eller efter 30 juni 1944 och sålunda de 
flesta av 1938 och 1944 års köp samt ganska många av 1939 års köp icke ingå i 
sistnämnda siffror. Av 1943 års köp torde däremot de flesta ha medräknats i 
denna utredning, och man torde kunna antaga, at t omsättningen på markna
den för jordbruksfastigheter var ungefär lika stor år 1943 som år 1942. 

I genomsnitt för hela riket och för hela observationsperioden Vi 1938—3% 
1944 låg allmänna saluvärdet för jordbruksfastigheter 38-9 % över 1938 års 
taxeringsvärde för sådana fastigheter. Av 1937 års utredning framgår, at t 
jordbruksfastigheterna under perioden Vi 1934—3% 1937 normalt betingade 
ett pris som i genomsnitt med 199 % översteg 1933 års taxeringsvärde. Med 
ledning av ovan i historiken omförmälda bil. B till särskilda utskottets vid 
1930 års riksdag utlåtande nr 2 samt bil. 4 till särskilda utskottets vid 1933 
års riksdag utlåtande nr 23 ha för taxeringsperioderna 1918—1921, 1922— 
1927 samt 1928—1932 uträknats procenttal, vilka visserligen icke äro fullt 
jämförbara vare sig inbördes eller med de nyss anförda men likväl äro väl 
ägnade at t vid sidan av dem belysa utvecklingen. För taxeringsperioderna 
1918—1921 och 1922—1927 har sålunda befunnits, att överpriset i förhållande 
till 1918 resp. 1922 års taxeringsvärden var för »egentliga jordbruksfastighe
ter» inom 6 län, vilka tillsammans torde kunna anses ganska väl representera 
riket i dess helhet, ungefärligen 45 resp. 21 % av taxeringsvärdet. Köpeskil
lingarna vid de köp, vilka avslutades under tiden Vi 1929—30/G 1932 och å vil
ka lagfart söktes under tiden Vi 1930—S0/8 1932 överstego 1928 års taxerings
värden med genomsnittligen cirka 15 %. Sammanfattningsvis skulle alltså ut
vecklingsgången från taxeringsperiod till taxeringsperiod i grova drag te sig 
som följer: 

Torkperioder 

1918/21 45 
1922/27 21 
1928/32 ; : 15 
1933/37 20 
1938/44 39 

Vid allmänna fastighetstaxeringen år 1918 åsattes fastigheterna värden, 
som torde ha avsevärt understigit deras dåvarande allmänna saluvärde. Med 
stigande penningvärde under 1920-talet sjönko marknadspriserna, och denna 
omständighet i förening med höjning av taxeringsvärdena vid 1922 års all 
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manna fastighetstaxering medförde en betydlig minskning av överpriset. 
Detta höll sig dock under hela taxeringsperioden 1922—1927 omkring 20 % 
av taxeringsvärdet. Vid allmänna fastighetstaxeringen år 1928 höjdes åter
igen taxeringsvärdena. Allmänna, saluvärdet bibehöll sig emellertid på en 
högre ehuru visserligen efter hand sjunkande nivå ända till och med första 
halvåret 1932, men under senare hälften av år 1932 synes marknadspriset ha 
varit något lägre än taxeringsvärdet. Allmänna fastighetstaxeringen år 1933 
gav till resultat, at t jordbruksfastigheternas taxeringsvärden sänktes med ge-
nomsnittligen ungefär 8 %. För år 1934 har noterats ett till 9'1 % uppgående 
överpris; denna procent ökades efter hand under taxeringsperioden och var un
der första halvåret 1937 266. Sedan taxeringsvärdena år 1938 ökats med 9"4#, 
sjönk överprisprocenten till 14-4 samma år men steg därefter åter från år till 
år och har för första halvåret 1944 noterats till ej mindre än 53'4 %. 

I den mån det föreligger inbördes fullt jämförbara uppgifter om förhållan
det under olika år mellan saluvärden och taxeringsvärden ävensom uppgifter 
om förhållandet mellan dessa olika års taxeringsvärden, är det möjligt att 
framställa en talserie, som anger prisutvecklingen under ifrågavarande år. 
Nu angivna förutsättningar för åvägabringande av en prisindex äro väsentli
gen för handen, så vitt angår perioden 1935—1944. De tillgängliga uppgif
terna om förhållandet under dennna tid mellan saluvärden och taxeringsvär
den äro nämligen alla ensartade i avseende å beräkningssättet, och av den offi
ciella redogörelsen för taxeringsutfallet vid 1938 års allmänna fastighetstaxe
ring (SOU 1938: 12) framgår förhållandet mellan det värde, som åsattes 
jordbruksfastigheterna vid 1938 års allmänna fastighetstaxering, och 1933 års 
motsvarande värde. Beräkningen av sistnämnda förhållande omfattar visser
ligen alla landsbygdens taxerade jordbruksfastigheter, men resultatet torde 
kunna antagas ha blivit ungefär detsamma, om beräkningen hade utförts be
träffande allenast de fastigheter, vilkas värden här äro föremål för utredning. 

I genomsnitt för hela rikets landsbygd utgjorde enligt SOU 1938:12 s. 14, 
jordbruksfastigheternas taxeringsvärde år 1938 (T3S) 109-4 % av 1933 års mot-

100 x T 
svarande värde (T33) ; alltså T33 = -.^ /8 Man har att utgå från, att taxe
ringsvärdenas nivå under en viss taxeringsperiod är konstant. De ändringar 
i fastigheternas taxeringsvärden, som under perioden vidtagas genom särskilda 
fastighetstaxeringar jämlikt 12 § 2 mom. kommunalskattelagen, böra enligt 
sista stycket av sagda lagrum ske efter de uppskattningsgrunder, som till-
lämpats vid närmast föregående allmänna fastighetstaxering, och kunna såle
des principiellt icke medföra ändring i taxeringsvärdenas nivå. Enligt före-
nämnda formel ha de i tab. 1 angivna taxeringsvärdena omräknats till 1933 års 
nivå, varefter det procentuella förhållandet mellan de i samma tabell redo
visade köpeskillingssummorna, å ena sidan, samt respektive efter omräkning
en erhållna taxeringsvärdesummor, å andra sidan, uträknats. Genom at t foga 
dessa procenttal till motsvarande tal från 1937 års utredning har erhållits en 
serie som utvisar prisutvecklingen beträffande jordbruksfastigheter under pe
rioden Vi 1935—S0/6 1944; se tab A. "Vid studiet av denna tabell bör observe-



8 * UTREDNINGENS RESULTAT. 

Tab. A. Saluvärden å jordbruksfastigheter, 1/1 1935—30/6 1944. 

ras, at t siffrorna för åren 1937 och 1944 endast avse tiden Vi—3%. Därest med 
hänsyn till primärmaterialets omfattning möjlighet förefunnits att redovisa 
genomsnittstal för hela år 1937 resp. 1944, är det sannolikt, att dessa tal väl 
skulle avvika från de förenämnda halvårs siffrorna men att avvikelserna dock 
skulle vara ganska obetydliga. 

En grafisk bild av prisutvecklingen beträffande jordbruksfastigheter ges i 
diagram I, vari förutom kurvan för denna prisutveckling inlagts jämväl kur
vor utvisande ökningen av levnadskostnaderna, enligt socialstyrelsens index (se 
Statistisk årsbok för år 1944 s. 222), samt av jordbrukarnas nettointäkter av 
jordbruksfastighet, enligt livsmedelskommissionens undersökningar (se kungl. 
prop. 1942: 319 s. 178 och 1944: 253 s. 158). I diagrammet representeras 
åren 1937 och 1944, så vitt angår priserna å jordbruksfastigheter, av siff
rorna i tab. A för första halvdelen av respektive år. För åren,1936, 1939, 
1943 och 1944 saknas uppgifter om nettointäkterna. 

Diagrammet visar, at t index för jordbruksfastigheterna ligger något högre 
än index för levnadskostnaderna fram till år 1940, för vilket år talen i de 
båda serierna nära nog sammanfalla, samt att för tiden därefter levnadskost
nadskurvan löper ovanom fastighetspriskurvan. Från år 1941 till år 1943 har 
emellertid sistnämnda kurva den brantare stegringen, och avståndet mellan 
de båda kurvorna är för åren 1943 och 1944 obetydligt. Levnadskostnads
index är ett gott uttryck för växlingarna i penningvärdet, och i betraktande 
härav ter sig det ringa avståndet mellan de båda nu nämnda kurvorna na
turligt. At t priserna på jordbruksfastigheter icke hållit jämna steg med jord
brukets nettointäkter framgår klart. Med all sannolikhet är avståndet mellan 
den heldragna och den prickade kurvan på diagrammet till Väsentlig del a t t 
tillskriva de prisreglerande och övriga statliga stödåtgärdernas inflytande på 
nettointäkterna. Man lärer nämligen kunna utgå ifrån, att variationerna i 
prisnivån för jordbruksfastigheter å den fria marknaden tämligen nära följa 
variationerna i jordbrukets nettointäkter, då sistnämnda variationer icke äro 
väsentligen betingade av statliga stödåtgärder. Räknat enligt formeln för 
ränta på ränta stego nettointäkterna med cirka 10 ?° i genomsnitt årligen från 
år 1935 t. O. m. år 1942, medan priserna på jordbruksfastigheter under samma 
tid ökades med cirka 5 %; sistnämnda procenttal blir ungefär 4-5, om även åren 
1943 och 1944 medräknas. 
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Diagram I. Utvecklingen beträffande jordbruksfastigheternas saluvärden, jordbrukets 
nettointäkter och levnadskostnadernas höjd. 

fastighetspriser, 
levnadskostnader, 
jordbrukets nettointäkter. 

I detta sammanhang må omnämnas de beräkningar rörande jordbrukets 
räntabilitet, vilka utförts med ledning av uppgifterna om jordbrukets netto
intäkter och jordbruksfastigheternas marknadsvärden ävensom vissa andra till
gängliga uppgifter och vilkas resultat synas vara förtjänta av beaktande vid 
sidan om resultaten av andra undersökningar rörande samma sak. Vid de i 
samband med förevarande utredning sålunda verkställda beräkningarna har 
sammanlagda beloppet av jordbrukarnas kontanta nettoinkomst av jordbruks
fastigheter under ett visst år ansetts motsvara samma års ränta å jordbruks
kapitalet. I det sistnämnda ingår förutom jordbruksfastigheterna även drifts
kapital i form av levande och döda inventarier samt förråd.. Relationerna mel
lan dessa olika beståndsdelar av kapitalet, så vitt angår deras penningvärde, 
ha beräknats av professor Nanneson i de av honom sammanställda räkenskaps
resultat för svenska jordbruk, vilka publicerats i olika nummer av serien Med
delanden från Kungl. Lantbruksstyrelsen. Härvid har driftskapitalet upp-

9* 
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tagits till »ett försiktigt beräknat marknadsvärde», och på samma sätt har 
förfarits med fastighetskapitalet till och med bokföringsåret 1938/39; för se
nare år bygga däremot beräkningarna i fråga om fastigheterna på taxerings
värdena. — I nedanstående tablå ha för vart och ett av de år fr. o. m. 1935, 
för vilka livsmedelskommissionen lämnat uppgifter om jordbrukets netto
inkomster, angivits dels, med ledning av statistiska centralbyråns statistik 
över skattetaxeringarna, sammanlagda taxeringsvärdet och dels sammanlagda 
saluvärdet för rikets jordbruksfastigheter, allt i miljoner kronor. Härvid har 
saluvärdet uträknats med ledning av de uppgifter om förhållandet mellan 
saluvärden och taxeringsvärden, som framkommit genom förevarande utred
ning. Sistnämnda uppgifter avse visserligen endast jordbruksfastigheter, vilka 
äro belägna i domsagorna och för vilka marknadsvärdet överstiger 2 000 kronor, 
men de torde dock ganska väl representera hela rikets bestånd av jordbruks
fastigheter. 

Med stöd av siffrorna i förestående tablå samt Nannesons uppgifter om de 
båda huvudbeståndsdelarna i jordbrukskapitalet har hela beloppet av detta 
kapital beräknats. Härvid har relationen mellan nämnda beståndsdelar — 
fastighetskapitalet och driftskapitalet — under ett visst kalenderår antagits 
vara lika med det genomsnittliga förhållandet mellan dem under de två bok
föringsår, vari kalenderåret ingår. Vidare har, vid denna beräkning av hela 
jordbrukskapitalet, beträffande de bokföringsår, för vilka Nanneson räknat 
med fastigheternas taxeringsvärden, en omräkning av dessa taxeringsvärden 
till marknadsvärden skett med ledning av uppgifterna i denna utredning. De 
sålunda uträknade kapitalbeloppen samt de av livsmedelskommissionen upp
givna nettointäkterna ha upptagits vid sidan av varandra i efterföljande 
tablå, vari för varje år jämväl angivits den procent intäkten utgör av kapita
let, eller med andra ord den sökta förräntningssiffran. Till jämförelse ha 
dessutom i tablån intagits Nannesons uppgifter om förräntningen under de 
bokföringsår, i vilka de redovisade kalenderåren ingå. 
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Diagram II. Utvecklingen beträffande priserna å jordbruksfastigheter samt å jord
brukets produkter och driftsmedel. 

fastighetspriser. 
priser å jordbruksprodukter. 
priser å jordbrukets driftsmedel. 

Såsom synes av tablån ha de här utförda kalkylerna resulterat i högre pro
centtal än de som hämtats ur Nannesons räntabilitetstabeller. Spörsmålet rö
rande vilken av de båda serierna som kommer sanningen närmast kan icke be
handlas i detta sammanhang. 

Diagram II belyser förhållandet mellan Sveriges lantbruksförbunds index 
för priserna på jordbrukets produkter och driftsmedel (se kungl. prop. 1940: 
276 s. 89 ff.; siffrorna för åren 1940—1944 ha erhållits under hand från 
lantbruksförbundet) samt index för jordbruksfastigheternas allmänna salu
värde. Som bas för indexberäkningarna ha här valts genomsnitten för åren 1935 
—1937 ( = 100). Liksom i diagram I representeras åren 1937 och 1944, så 
vitt angår priserna på jordbruksfastigheter, av siffrorna i tab. A för första 
halvdelen av respektive år; beträffande priserna på jordbrukets produkter och 
driftsmedel representeras år 1944 av siffrorna för årets första kvartal. 
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Produktpriserna ökades med nära 8 % i genomsnitt per år från år 1935 till och 
med år 1944; motsvarande ökning var för priserna på driftsmedel något mer 
än 6 °/o och för priserna på jordbruksfastigheter, såsom redan nämnts, cirka 
4-5 %. Under de mera normala åren 1935—1939 löpa kurvorna tämligen pa-. 
rallellt, men från och med år 194.0 divergera de avsevärt. Produktpriskurvan 
bör, liksom nettointäktskurvan i diagram I, ses mot bakgrunden av statens 
prisreglerande och övriga stödåtgärder på jordbrukets område. 

Enligt vad det föregående ger vid handen ha priserna på jordbruksfastig
heter stigit så gott som oavbrutet under tiden 1935—1943. Det obetydliga 
avbrottet år 1938 är icke lätt att förklara; måhända är den redovisade ned
gången, såsom beroende på bristande representativitet hos primärmaterialet 
för åren 1937 och 1938, endast skenbar. Prissiffrorna för första halvåret 
1944 äro något lägre än 1943 års siffror, men skillnaden är så liten att den 
icke gärna kan tydas som ett bestämt tecken på en vändning i utvecklingen. 
I stort sett karakteriseras perioden 1l1 1935—3% 1944 av återhållsamhet i 
fråga om utbud å jordbruksfastigheter och livlig efterfrågan å dylika. Här
till torde ha bidragit dels ökningen av jordbrukets lönsamhet, dels ock den 
under perioden rådande, överflödande rika tillgången på likvida medel och 
den därav föranledda låga räntefoten. 

Vid jämförelse mellan de olika länen ter sig förhållandet mellan köpeskil
lingar och taxeringsvärden ganska växlande. Underpris har emellertid redo
visats blott på ett enda ställe i tab. 1, nämligen för Gävleborgs län år 1938 
(—1·0 % av taxeringsvärdet). Detta län har också den lägsta överprispro
centen (18'2 %), om man ser till de genomsnittliga förhållandena för hela pe
rioden Vi 1938—30/G 1944; den största (630 %) återfinnes vid Kronobergs län. 
Överprisprocenten är för 12 län högre och för 12 län lägre än för riket i dess 
helhet. Bland dem med högre procent är Örebro län, vars siffra (390 %) dock 
nära nog sammanfaller med rikssiffran, och bland dem med lägre procent 
återfinnas Norrlandslänen utom Jämtlands samt Svealands län utom Söder
manlands och Örebro ävensom av Götaland Blekinge, Göteborgs och Bohus 
samt Skaraborgs län. I stort sett var det genomsnittliga överpriset i förhål
lande till taxeringsvärdet störst söderut i landet och minst norrut (Götaland 
44 %, Svealand 33 % och Norrland 28 °/°), och samma rangordning mellan lan
dets olika huvuddelar framträder även, om man betraktar åren 1938—1943 
vart för sig; för första halvåret 1944 har Norrland högre tal än Svealand. 

Av intresse är, att förevarande utredning resulterat i betydligt mindre dif
ferenser mellan länen i avseende å köpeskillingarnas genomsnittliga förhål
lande till taxeringsvärdena än de i 1937 års utredning redovisade. E t t sam
lat mått på dessa differenser erhålles, om man räknar med länens medelav
vikelse från riksgenomsnittet, satt i relation till samma genomsnitt. Här nedan 
ha sammanställts de på sådant sätt erhållna talen för taxeringsperioderna 
1933—1937 och 1938—1944. I tablån ha också angivits de tal, som erhållas, 
då man utför motsvarande räkneoperation för de olika huvuddelarna av riket 
var för sig, d. v. s. då man mäter de till sådan landsdel hörande länens genom-
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snittliga avvikelse från landsdelen i dess helhet, så vitt angår överprispro
centen. 

Tax.-period Tax.-period 
1933—1937 1938—1944 

Svealand 53-5 . 17'2 
GStaland . 262 11-5 
Norrland 53 2 26-3 

Riket 41-7 17-8 

Tablån visar, att genomsnittsavvikelserna från respektive medeltal äro bo-
tydligt mindre för taxeringsperioden 1938—1944 än för perioden 1933—1937, 
att Götaland för båda perioderna har det minsta talet samt aH Norrland för 
den tidigare perioden har ungefär samma tal som Svealand men för den se
nare perioden betydligt högre tal än Svealand. Det torde kunna antagas, att 
de mått på olikheterna mellan länen, som här angivits, till icke ringa del 
äro bestämda av den större eller mindre jämnheten och likformigheten dem 
emellan i avseende å taxeringen. Tablåns siffror ha emellertid också i hög 
grad influerats av olikheten beträffande prisutvecklingen under taxeringspe
rioderna. En klarare bild av huru önskemålet om jämlikhet och likformighet 
i taxeringen förverkligats skulle ha erhållits, om möjlighet föTefunnits att i 
tablån medtaga endast det första året i vardera taxeringsperioden, en möj
lighet som dock varit utesluten av brist på uppgifter för år 1933. 

Grupperingen efter län har i tab. 2 kombinerats med fördelning efter taxe
ringsvärde, så att redogörelse lämnas för köp, vid vilka taxeringsvärdena 
uppgått till respektive högst 10 000, 10 100—50 000, 50 100—100 000 och över 
100 000 kronor. 

De olika storleksklasserna förhålla sig väsentligt olika i fråga om pris
utvecklingen. Det för riket och observationsperioden Vi 1938—3% 1944 i de
ras helhet genomsnittliga överpriset i förhållande till taxeringsvärdet är av
sevärt större för de fastigheter, vilkas taxeringsvärde ej överstigit 10 000 
kronor (51-7 %) än för de övriga. Fastigheterna med 10 100—50 000 kronors 
taxeringsvärde ha något större relativt överpris (35-5 %) än de med 50100— 
100 000 kronors taxeringsvärde (32-7 %) och dessa i sin ordning något större 
överprisprocent än fastigheterna med mer än 100 000 kronors taxeringsvärde 
(31·1 %). Proportionerna mellan de olika gruppernas procenttal för överpriset 
växla mycket från län till län, men så till vida råder dock, på ett par un
dantag när, överensstämmelse mellan länen att fastigheterna med högst 10 000 
kronors taxeringsvärde ha större överprisprocent än de övriga grupperna. 

E t t sammandrag av uppgifterna i tab. 2 har gjorts i tab. B, vari köpen 
grupperats efter fastigheternas taxeringsvärde å landets olika huvuddelar. 
Man ser därav, att förhållandena i Götaland och Norrland så til] vida över
ensstämma med genomsnittsförhållandena i hela riket att det relativa över
priset minskas från storleksgrupp till storleksgrupp, medan för Svealand 
gäller, att andra gruppens överpris, som ytterst obetydligt skiljer sig från den 
tredje gruppens, är det lägsta. 
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Tab. B. Överpris för jordbruksfastigheter, fördelade efter taxeringsvärde, 
1/1 1938-30/6 1944. 

Högre överpris för de minsta fastigheterna är, om man tager hela riket över 
ett, en genomgående företeelse även vid gruppering av köpen efter tiden för 
deras avslutande. Se tab. 3. Enahanda förhållande framträder i 1937 års ut
redning. En förklaring till förhållandet kan måhända vara, a t t byggnadsvär
det, som för dessa fastigheter är jämförelsevis stort, vid taxeringen blivit re
lativt lågt uppskattat; direkt upplysning härom lämnar emellertid icke primär
materialet. En sammanställning av saluvärdena under de olika åren 1938— 
1943 samt första halvåret 1944 för jordbruksfastigheter med högst 10 000 
kronors taxeringsvärde å ena sidan samt övriga jordbruksfastigheter å andra 
sidan har gjorts i tab. C. I denna tabell ingå, liksom i de efterföljande ta
bellerna E och F , två olika fastighetsprisindex, den ena med sista förkrigs
årets och den andra med första krigsårets prisnivå såsom bas. På grundval 
av talen i tab. C har efter formeln för ränta på ränta gjorts en beräkning av 
den genomsnittliga årliga ökningen av saluvärdet under åren 1939—1943 i 
jämförelse med år 1938, enligt vilken beräkning denna ökning för båda de i-
tabellen redovisade grupperna höll sig omkring 6 % med ett helt obetydligt 
försteg för de större fastigheterna. Emellertid fortsatte värdestegringen, låt 
vara i minskad omfattning, under första halvåret 1944 för de mindre fastig
heterna, medan den för de övriga förbyttes i någon värdeminskning vid jäm
förelse med år 1943. 

Från grundprincipen, att taxeringsvärde skall åsättas till belopp motsva
rande allmänna saluvärdet, stadgar kommunalskattelagen undantag, utom för 
vissa fall, beträffande »område som utgöres av skogsmark och växande skog». 
Sådant område skall upptagas till det värde det kan anses äga vid ett efter 
rationella grunder bedrivet skogsbruk, d. v. s. till avkastningsvärdet. Med 
hänsyn till denna bestämmelse har det ansetts påkallat att undersöka salu
värdets relation till taxeringsvärdet inom klasser av jordbruksfastigheter, be
stämda efter den procent, skogsmarkens och skogens taxeringsvärden tillsam
mans utgöra av hela taxeringsvärdet. Såsom regel torde ett efter avkastnings
värdet bestämt taxeringsvärde vara lägre än ett efter allmänna saluvärdet be
stämt taxeringsvärde, och i följd härav kan man a priori antaga större överpris 



UTREDNINGENS RESULTAT. 15* 

Tab. C. Saluvärden å jordbruksfastigheter, fördelade efter taxeringsvärden, 
1/1 1938-30/6 1944. 

i förhållande till taxeringsvärdet ju större del därav som utgöres av skogs
mark- och skogsvärde. De siffror, som erhållits vid utredningen, bestyrka i 
stort sett detta antagande, så vitt angår fastigheter med mer än 50 % skogs
mark- och skogsvärde, men däremot icke i fråga om de övriga jordbruksfas
tigheterna. Härutinnan hänvisas till tab. 4, vari för varje län köpen förde
lats, allteftersom värdet av skogsmarken och ekogen utgjort respektive 00, 
0-1—25-0, 25-1—500, 50-1—750, 75-1—900 och över 900 % av hela taxerings
värdet. I tab. D, som bygger på tab. 4, ges genomsnittstal för rikets olika hu
vuddelar. 

Tab. D. Överpris för jordbruksfastigheter, fördelade efter värdet av skogsmarken 
och skogen, 1/1 1938—30/6 1944. 
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För Götaland, liksom för riket i dess helhet stiger överpriset, såsom sy
nes av tab. D, från och med tredje gruppen men för Svealand och Norrland 
vidtager ökningen först från och med fjärde gruppen. I vad mån orsakerna till 
nedgången i överpriset för andra respektive andra och tredje grupperna äro 
at t söka i sättet för fastigheternas taxering, i konjunkturförhållanden eller 
i andra faktorer framgår ej av det material, som stått till förfogande vid 
utredningen. Nämnas må, att perioden 1/1 1934—8% 1937 kännetecknas av 
oavbruten ökning i överprisprocenten från grupp till. grupp; dock. märkes, 
att i redovisningen för denna period såsom första grupp upptagits fastighe
ter med högst 25 % skogsmark- och skogsvärde, d. v. s. fastigheter, vilka i 
förevarande utredning fördelats på två grupper, den första och den andra. 

Utvecklingsgången beträffande de olika skogsinnehavgrupperna från år 
till år under perioden 1h 1938—3% 1944 är återgiven i tab. 5. En samman
fattning av innehållet i densamma återfinnes i tab. E. 

Tab. E. Saluvärden å jordbruksfastigheter, fördelade efter relativa värdet av 
skogsmarken och skogen, 1/1 1938—30/6 1944. 

Med stöd av tab. E har enligt formeln för ränta på ränta, beräknats den 
genomsnittliga årliga prisstegringen å fastigheter med högst 50 % skogs
mark- och skogsvärde, å ena sidan, och övriga fastigheter, å andra sidan. Be
räkningen avser åren 1939—1943 med utgångspunkt i 1938 års prisnivå och 
visar, a t t årliga prisstegringen för de mindre skogrika fastigheterna (5 %) 
var betydligt mindre än för de mera skogrika (9 %). I fråga om de först
nämnda fortsatte emellertid prisstegringen utan avbrott t. o. m. första halv
året 1944, medan den för de skogrikare fastigheterna nådde sin kulmen år 
1943. 
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Tab. F. Saluvärden å jordbruksfastigheter med högst 25 % skog, fördelade efter 
åkerarealens storlek, 1/1 1938—30/6 1944. 

De fastigheter, vilkas skogsmark- och skogsvärden, tillsammans utgjort 
högst 25 % av hela taxeringsvärdet, ha vid utredningen fördelats, allteftersom 
deras åkerareal utgjort respektive högst 5, 5—10, 10—20, 20—50, 50—100 
och över 100 hektar; se tab. 6 och 7. 

Jämväl vid denna fördelning framträder, at t den största överprisprocenten 
kommer på de minsta fastigheterna och att i stort sett överpriset minskas, 
allteftersom åkerarealen ökas. Tab. F visar utvecklingen från år till år för 
fastigheter med åkerareal om respektive högst 5, över 5 t. o. m. 20 samt över 
20 hektar. 

Den genomsnittliga årliga prisstegringen från år 1938 t. o. m. år 1943 var 
för den första och den tredje gruppen i tab. F cirka 6 % och för den andra 
gruppen rårka 5 %. Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan har sålunda 
tydligen varit ungefär enahanda för de tre olika kategorierna av fastigheter 
under åren 1939—1943. Under första halvåret 1944 inträffade ytterligare nå
gon prisstegring för dem, nämligen med respektive l-!), 1·4 och 0'7 %. 





TABELLER 



Tab. 1. Köpeskillingar och taxeringsvärden för jordbruksfastigheter i domsagorna, beträffande vilka lagfart 
sökts under tiden 1 juli 1939—30 juni 1944 på grund av köp vid frivillig försäljning 1), 

länsvis efter tiden för köpet. 

') Fastigheter, vilka vid försäljningen betingat ett pris av högst 2 000 kronor, äro ej medtagna. 

2 



TAB. 1 (forts.) . KÖPESKILLINGAR OCH TAXERING SVÄRDEN FÖR JORDBRUKSFASTIGHETER I DOMSAGORNA, BETRÄFFANDE VILKA LAGFART 

SÖKTS UNDER TIDEN l JULI 1 9 3 9 — 3 0 JUNI 1944 PÅ GRUND AV KÖP VID FRIVILLIG FÖRSÄLJNING, LÄNSVIS EFTER TIDEN FÖR KÖPET. 

3 



Tab. 2. Köpeskillingar och taxeringsvärden för jordbruksfastigheter i domsagorna, beträffande vilka lagfart 
sökts under tiden 1 juli 1939—30 juni 1944 på grund av köp vid frivillig försäljning 

efter år 1937 1), länsvis efter taxeringsvärdet. 

') Fastigheter, vilka vid försäljningen betingat ett pris av högst 2000 kronor, äro ej medtagna. 

4 



5 

Tab. 3. Köpeskillingar och taxeringsvärden för jordbruksfastigheter i 
domsagorna, beträffande vilka lagfart sökts under tiden 1 juli 1939— 
30 juni 1944 på grund av köp vid frivillig försäljning 1), med fördelning 

efter tiden för köpet och efter taxeringsvärdet. 

1) Fastigheter, vilka vid försäljningen betingat ett pris av högst 2 000 kr., äro ej medtagna. 



Tab. 4. Köpeskillingar och taxeringsvärden för jordbruksfastigheter i domsagorna, beträffande vilka 
lagfart sökts under tiden 1 juli 1939—30 juni 1914 på grund av köp vid frivillig försäljning 

efter år 1937 1), länsvis efter värdet av skogsmarken och skogen. 

x) Fastigheter, vilka vid försäljningen betingat ett pris av högst 2 000 kronor, äro ej medtagna. 

6 



TAB. 4 (forts.) . KÖPESKILLINGAR OCH TAXERINGSVÄRDEN FÖR JORDBRUKSFASTIGHETER I DOMSAGORNA, BETRÄFFANDE VILKA 

LAGFART SÖKTS UNDER TIDEN 1 JULI 1 9 3 9 — 3 0 JUNI 1944 PÅ GRUND AV KÖP VID FRIVILLIG FÖRSÄLJNING 

EFTER ÅR 1937, LÄNSVIS EFTER VÄRDET AV SKOGSMARKEN OCH SKOGEN. 

7 



8 

Tab. 5. Köpeskillingar och taxeringsvärden för jordbruks fastigheter i 
domsagorna, beträffande vilka lagfart sökts under tiden 1 juli 1939— 
30 juni 1944 på grund av köp vid frivillig försäljning1), med fördelning: 

efter tiden för köpet och värdet av skogsmarken och skogen. 

1) Fastigheter, vilka vid försäljningen betingat ett pris av högst 2 000 kr., äro ej medtagna. 



9 

Tab. 6. Köpeskillingar och taxeringsvärden för jordbruksfastigheter i 
domsagorna med högst 25 % skog, beträffande vilka lagfart sökts under 
tiden 1 juli 1939-30 juni 1944 på grund av köp vid frivillig försäljning 1), 

med fördelning efter tiden för köpet och åkerarealens storlek. 

1) Fastigheter, vilka vid försäljningen betingat ett pris av högst 2 000 kr., äro ej medtagna. 



Tab. 7. Köpeskillingar och taxeringsvärden för jordbruksfastigheter i domsagorna med högst 25 % skog, 
beträffande vilka lagfart sökts under tiden 1 juli 1939—30 juni 1944 på grund av köp 

vid frivillig försäljning efter år 1937 1), länsvis efter åkerarealens storlek. 

') Fastigheter, vilka vid försäljningen betingat ett pris av högst 2 000 kronor, äro ej medtagna. 

10 



TAB. 7 (forts.). KÖPESKILLINGAR OCH TAXERINGSVÄRDEN FÖR JORDBRUKSFASTIGHETER I DOMSAGORNA MED HÖGST 25 % SKOG, 

BETRÄFFANDE VILKA LAGFART SÖKTS UNDER TIDEN 1 JULI 1 9 3 9 — 3 0 JUNI 1944 PÅ GRUND AV KÖP 

VID FRIVILLIG FÖRSÄLJNING EFTER ÅR 1937, LÄNSVIS EFTER ÅKERAREALENS STORLEK. 

11 



12 

Bil. 1. 
Uppgift angående försåld jordbruksfastighet. 

kommun, län. 

Anmärkningar: 

Bil. 2. 
Uppgift angående försåld jordbruksfastighet. 

kommun, fögderi, 

domsaga, län. 

Anmärkningar : 
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