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Summary 

According to the proposal regarding the 
general organization of agr icul tural s ta t is
tics pu t forward on 5th February 1927 by 
the Central Bureau of Statistics, it was 
suggested tha t the basic data on th is branch 
of statistics relat ing, inter alia, to types of 
land, ut i l izat ion according to area, the use 
of arable land and the number of live
stock, should be collected in general, five-
yearly censuses of agricul ture taken in 
conjunction wi th the general real-estate 
assessments. Accordingly, general censuses 
of agriculture have since been taken — in 

1932, 1937, 1944 and 1951 — in conjunction 
with the general real-estate assessments of 
1933, 1938, 1945 and 1952. The longer pe
riods before the 1944 and 1951 censuses of 
agriculture were due to the fact that the 
real-estate assessments had been postponed 
for two years on account of the war. As n 
general real-estate assessment, as decreed, 
was to take place in 1957, a general census 
of agriculture was thus due to be taken in 
1956 according to the then established 
practice. 

In order to comply wi th the present 
demand for rapid results and up-to-date 
information and to reduce the cost of the 
census to a min imum, the 1956 census of 
agricul ture was organized and carried out 
according to a new and simplified method. 

The 1956 census of agricul ture has thus 
been restricted only to cover holdings wi th 
more than 2 hectares arable land. In addi
tion, the census has been divided into two 
stages, the first being intended to provide 
results as quickly as possible so as to 
th row light on the structure of agriculture, 
the second aiming to provide information 
on the dis t r ibut ion of arable land by var i
ous plants and on the number of livestock. 
For information relat ing to the first stage, 
an agreement was reached wi th Swedish 
Fa rmers ' Union — (Riksförbundet Lands
bygdens Folk — RLF) — tha t , on behalf 
of the Central Bureau of Statistics, it would 
go through its agricultural register which 
has been set up on punched-cards; this 

register includes all propert ies assessed as 
farms. The register is checked currently to 
keep it up to date and for the present pur
pose the RLF agreed to scrutinize it even 
more minute ly and see that the register 
was complete u p to 15th September 1956. 

The following par t iculars have thus been 
supplied by the RLF from its register for 
the 1956 census of agr icul ture : 

1) Data for parishes and communes on 
the number of holdings distr ibuted accord
ing to size groups, the total area of arable 
land and of cultivated na tura l pastures + 
natural pas ture and meadow. 

2) Data for counties and the so-called 
na tura l farming areas distr ibuted accord
ing to size groups, on 

the number of holdings, 
the number of owner-farmers and the 

total amount of arable land farmed by them, 
the number of tenant farmers and the 

total amount of arable land farmed by them, 
the number of holdings as well owned as 

leased, and the total amount of arable land 
on these holdings, and 

the to ta l area of arable land and of cul
tivated na tura l pastures -f na tu ra l pasture 
and meadow. 

In principle this ar rangement is s imilar 
to tha t used in previous censuses of agri
cul ture. Full par t iculars on forest area 
could however not be obtained from the 
RLF's register, which only covers privately 
owned forests, but these par t iculars had to 
be supplemented from the real-estate-assess
ment l is ts d rawn up in the 1957 real-estate 
assessment. 

In order to obtain part iculars on the dis
t r ibut ion of arable land by various crops 
and by the number of livestock, a special 
area survey and census of livestock were 
made as per 15th September 1956, both of 
them being restricted to holdings having 
more than 2 hectares arable land. The data 
were re turned on a special form (Appendix 
2, p. 282) and the collection of data was 
in the hands of the same municipal author
ities, i.e. the communal councils, that 
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assist the Central Bureau in sample sur
veys relating to the field of agricultural 
statistics. 

In previous general censuses of agricul
ture, certain special particulars were re
quested, e.g. on drainage, the conservation 
of manure, ensilage plants, the more im
portant machines and garden cultivation. 
The results obtained have then been pre
sented for the natural farming areas and 
counties only. Experience has shown that 
reliable results of this kind could be ob
tained from sample surveys made in con
junction with e.g. the annual area surveys 
made according to the sampling method. It 
was therefore considered unnecessary to 
weigh down a programme for a simplified 
census of agriculture with these particulars. 

In the 1956 census of agriculture the 
same division of counties into natural farm
ing areas has been used as in the 1951 
census. As was previously the case, these 
areas have been combined to form 18 large 
production areas with essentially similar 
natural conditions as regards agriculture. 
Finally, these production areas have been 
combined to form three major regions. The 
extent of the production areas may be seen 
from Table 8. A map appended to this 
report shows the limits of the natural 
farming areas and the production areas. 

The following compilation shows the 
total land area of the country in 1956 dis
tributed by certain types of land utilization 
according to the 1956 census of agriculture: 

Table 1 records the distribution of the 
land area by different types of land utiliza
tion both for the larger communes as 
formed in accordance with the Communal 
Reform of 1st January 1952, and for the 
parishes belonging to them. A summary 

for counties and natural farming areas is 
given in Table 2. The corresponding relative 
figures, which are given in Table C (p. 
16°—17°), indicate, among other things, 
that there is a great variation in the 
amount of arable land in different parts 
of the country, local natural conditions be
ing the determinant factor. The extreme 
cases are the plains of Malmöhus County 
having 78,7 % arable land, and the interior 
of Norrbotten County having only 0,2 %. 

Since 1937 the area of arable land has 
been decreasing. Between 1951 and 1956 
the decrease amounted to 49 300 hectares 
(1,4 % ) . The corresponding decrease on 
holdings with more than 2 hectares arable 
land was 38 500 hectares (1,1%). 

The number of holdings with more than 
2 hectares arable land has decreased dur
ing the 1951—56 period from 282 200 to 
268100 or by 14100 (5%) . The following 
table records the number of holdings with 
more than 2 hectares arable land as well 
as the amount of arable land on these 
holdings according to different size groups, 
the size groups being determined by the 
amount of arable land (cf. also Tables 3 
and 4). It is apparent from the table that 
the majority of the holdings are in the 
lower and medium size groups. Only 0,8 % 
of all the holdings with more than 2 hec
tares arable land are to be found in the 
highest size group having more than 100 
hectares arable land. The area of arable 
land in the highest size group only accounts 
for 11,3 % of the total area of arable land. 

When use was being made of the RLF's 
agricultural register for the 1956 census of 
agriculture, the holdings were divided 
according to different methods of owner-

1) Included calculated area of arable land from 
other than agricultural real estate—22 100 hect
ares. 
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ship as in earlier censuses of agriculture. 
Following the same principles used in the 
register, the holdings have been recorded 
in three groups 

a) owner-farmer only, 
b) tenant only, 
c) farmer as well owner as tenant; 

this differs from the practice in earlier 
censuses in which there were only two 
groups, »owner-farmer» or »tenant». 

The number of holdings with more than 
2 hectares arable land with distribution by 
the three above-mentioned types of owner
ship and by the area of arable land for 
the respective groups is recorded both for 
each county and natural farming area in 
Table 3, and for the three major regions 
and the whole country in Table 4, in both 
cases with distribution according to size 
groups. 

The different types of ownership record
ed according to the RLF's agricultural reg
ister would seem to give a truer picture 
of actual conditions in this sphere than in 
previous censuses of agriculture (in which 
the term »tenant» referred to all other 
types of ownership except »owner-farmer») 
— that is to say as far as the relevant data 
could be extracted from the primary ma
terial. 

On the other hand, as in the censuses 
of agriculture from 1932 onwards, the data 
on the area of leased arable land by par
ishes and by counties and natural areas 
(Tables 1 and 2) include all leased arable 
land irrespective of whether the corre
sponding holdings are counted as leased or 
not. For She 1956 census the RLF punched 
»supplementary cards» which furnished 
particulars for each parish on arable land 
with distribution by area of owned land 
and by area of leased land. 

In 1956 there were 933 300 hectares of 
leased arable land on holdings with more 
than 2 hectares arable; this is an increase 
on 1951 by 20 600 hectares (2,3%). 

In the 1951 census of agriculture the pri
mary material was processed specially in 
order to divide up the area of forest land 
and arable land by various categories of 
owners. The following categories of owners 
were used for the divisions of the forest 
land: the State, other public bodies, joint-
stock companies and private owners. In the 

1956 census of agriculture it has not been 
possible to make returns for forest land 
as widely as in the 1951 census of agri
culture. As has been mentioned before the 
reason for this is partly that the 1956 cen
sus of agriculture only covered holdings 
with more than 2 hectares arable land and 
partly that the RLF's agricultural register, 
which has also been used as material in 
the census only recorded forest land in 
private ownership, the forests belonging to 
joint-stock companies not being included. 
In 1956 data on the total area of forest 
land have been obtained from the real-
estate-assessment lists. 

The table below records the forest area 
of the whole country, 22 505 000 hectares, 
with distribution by two main groups of 
categories of owners, viz. a) private own
ers, b) other owners, i.e. the State, other 
public bodies and joint-stock companies 
being recorded together. 

In the following table data are given on 
the number of holdings with more than 2 
hectares arable land having forest land, 
distributed according to size groups deter
mined by the area of the holding of forest 
land: 

In 1956, 71,5 % or nearly 3/4 of all the 
holdings in the country with 2 hectares 
arable land were in possession of forest 
land. However, for more than half of them 
(54,9 %) , the maximum holding of forest 
land was 25 hectares. Only 0,6 % of the 
remaining holdings with forest land had 
more than 400 hectares. 

Data on the use of arable land in the 
summer of 1956 on holdings with more 
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than 2 hectares arable land are given in 
Table 5 for each commune and parish, and 
in snmmarized form for counties and nat-
ural farming areas in Table 6. 

At the 1956 census of agriculture, it has 
not been possible, by reason of expense, to 
process the data on the extent of the uti-
lization of arable land for distribution 
according to différent size groups. Neither 
has this been considered imperative as 
such processing is carried out annually in 
June at the representative area survey and 
census of livestock. 

The main results for the whole countr3r 

concerning holdings with more than 2 hect
ares arable land are given in the following 
table; thèse figures are compared with cor-
responding data from the 1951 census of 
agriculture. 

The area under cultivation for bread 
grains inereased between 1951 and 1956 by 

418 200 to 521400 hectares (24,7%). In the 
cultivation of bread grains a transition from 
rye to wheat has been clearly apparent for 
a long time. While in 1914 rye covered be
tween three and four times as large an area 
as wheat, since 1930 the area under wheat 
has been constantly larger than that under 
rye. In 1956 the area under wheat was 
more than three times as great as that 
under rye. The cultivation of winter wheat 
inereased in extent until 1939, while the 
years afterwards, with a few exceptions, 
hâve shown a decrease. On the other hand 
the cultivation of spring wheat has in
ereased in extent during the last 30 years, 
although this increase has not always been 
even. The cultivation of wheat in 1956 was 
distributed as follows: 254 700 hectares 
winter wheat and 140 200 hectares spring 
wheat on holdings with more than 2 hect
ares arable land. 

The area under cultivation for fodder 
grains inereased between 1951 and 1956 
from 909 400 to 1066100 hectares (17,2 %) . 
The principal increase was in barley. Dur
ing récent years when there hâve been 
rather unfavourable weather conditions 
both during sowing and during harvesting, 
the inereased cultivation of barley has 
principally been at the expense of spring 
wheat. It is primarily the fact that barley 
ripens earlier that has played a décisive 
part. 

The area under the other fodder crops 
has been reduced during the 1951—56 
period. 

The total area under cereals, which was 
previously found to hâve decreased at each 
new census of agriculture, had nevertheless 
inereased by 19,5 % in 1956. This was 
principally due to the fact that the area 
under oleiferous plants decreased in the 
autumn of 1955 on account of the great 
drought during the greater part of thai 
year and the consequently inereased ares 
under cereals. In 1956 the area under olei
ferous plants amounted to only 30 300 hec 
tares as against 178 600 hectares in 1951 

The cultivation of field-grown vegetables 
was very much more widespread in 1956 
than in 1951. The area concerned amounted 
to 10 600 hectares as against 7 600 hectares 
in 1951 or an increase by 39,0 %. 

The results of the 1956 census of agricul-
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ture as regards the number of livestock on 
•15th September 1956 on holdings with more 
than 2 hectares arable land are set out for 
each commune and parish in Table 5, and 
in summarized form for counties and nat-
ural farming areas in Table 7. 

Like concerning the use of arable land, 
no account can be given of the number of 
livestock at the 1956 census of agriculture 
according to différent size groups. 

The following compilation gives, in addi
tion, data for the whole country on the 
number of livestock of various kinds in this 
census compared with corresponding data 
obtained in the 1951 census: 

The number of horses increased between 
1932 and 1937 but has shown a décline 
since then; this décline was less pro-
nounced up to 1944 but by 1951 the stock 
of horses had been reduced by 1/3. The 
use of tractors, whieh has become more 
and more widespread, and the rapid devel-
opment of motoring, have led to a further 
réduction in the number of horses of 3 
years and över — the working horses 
proper. Since 1951 the decrease has been 
to the tune of 34,0 %, while during the 
same period the number of young horses 
and foals has decreased by 38,1 %. 

Since 1937 the total number of cattle has 
experienced a décline and this décline has 

been more rapid since 1944. There was a 
réduction of 12,7 % during the 1944—51 
period, all types of cattle being affected. 
During the 1951—56 period there was a ré
duction of 8,4 % but, on the other hand, 
there was an increase in two groups of 
cattle, both intended for slaughter, that is 
to say for heifers, steers and calves of 1 
year or över, and for calves under 1 year. 
This increase was due to the breeding dur
ing récent years of fatstock for greater 
méat production. The décline in the stock 
of cattle, to some degree, is a conséquence 
of the change over to »cattle-free» farming, 
but it is also an expression of the current 
rationalization of stock-raising. The size of 
the stock is eut down by the élimination of 
inferior animais and thus an increased 
average milk yield per cow is obtained. It 
appears that the killing-off of more ani
mais than the normal, due to the poor 
harvest of fodder crops in 1955, also con-
tributed towards the decrease in 1956. 

The total number of sheep and goats has 
declined since 1951 by 43,5 % and 27,5 %. 

However, the stock of pigs has increased 
greatly; both when related to figures for 
1951 and for the pre-war period (with a 
maximum in 1932). The increase since 1951 
amounted to 28,5 % and affected all types 
of pigs. 

There was a decrease by 8,8 % in the 
total number of fowls and chickens be
tween 1951 and 1956. The décline affected 
the older fowls most, while the chickens 
and pullets increased in number (by 4,2 % ) . 

However, in order to throw light on the 
number of holdings without cows, there 
has been an inquiry based on the relevant 
records kept by the RLF (Table U, p. 53°). 
On an average, there were no cows on 
9,7 % of the holdings with more than 2 
hectares arable land in the whole country. 
The corresponding percentage for 1937 was 
only 2,8%. This implies that, in absolute 
figures, the number of holdings with more 
than 2 hectares arable land not having 
cows has increased from approximately 
8 600 in 1937 to approximately 26 000 in 
1956. 



I . Inledning 

Jordbruksräkningens planläggning och 
genomförande 

Enligt det av statistiska centralbyrån 
i skrivelse till Konungen den 5 februa
ri 1927 framlagda förslaget till jord
bruksstatistikens organisation skulle de 
för denna gren av statistiken grundläg
gande uppgifterna angående bl. a. ägo
slagens areal, åkerjordens användning 
och antalet husdjur insamlas vid all
männa, vart femte år återkommande 
jordbruksräkningar i samband med de 
allmänna fastighetstaxeringarna. I över
ensstämmelse härmed ha allmänna jord
bruksräkningar därefter verkställts åren 
1932, 1937, 1944 och 1951 i samband 
med de allmänna fastighetstaxeringarna 
åren 1933, 1938, 1945 och 1952. Bestäm
melser för 1951 års allmänna jordbruks
räkning lämnades i Kungl. Maj:ts kun
görelse den 29 juni 1951 (nr 523). Då 
en allmän fastighetstaxering enligt be
stämmelserna skulle äga rum år 1957, 
borde enligt hittills tillämpad praxis all
män jordbruksräkning verkställas år 
1956. 

Vid 1951 års jordbruksräkning an
vändes det systemet, att i samband med 
fastighetstaxeringen särskilda uppgifter 
infordrades på speciella formulär, oli
ka för jordbruksfastighet och annan fas
tighet, varvid dock för vissa fastighe
ter av det senare slaget uppgifter lämna
des på blanketten för fastighetsdeklara
tionen. Uppgifterna till jordbruksräk-
ningen ingåvos till samma lokala myn
digheter som mottogo fastighetsdeklara
tionerna. De särskilda formulären för 
jordbruksfastigheter avlämnades däref

ter för detaljgranskning först till veder
börande hushållningssällskaps lokala or
gan och därefter till hushållningssäll
skapen. Materialet översändes därefter 
av hushållningssällskapen till statistiska 
centralbyrån. De uppgifter, som avsågo 
annan fastighet, insändes av taxerings
myndigheterna direkt till centralbyrån. 
Den omständliga proceduren vid mate
rialinsamlingen och den lokala gransk
ningen orsakade, att vissa blanketter ble-
vo tillgängliga för centralbyrån först 10 
månader efter avlämnandet till veder
börande lokala taxeringsmyndighet. Vid 
granskning inom centralbyrån visade 
det sig dessutom, att materialet fortfa
rande var behäftat med felaktigheter ocli 
ofullständigheter, varför ytterligare tid 
behövdes för rättelse och komplettering. 
Även bearbetningen därefter var tids
ödande. 

Med det hittills använda systemet för 
allmänna jordbruksräkningar har det 
sålunda ej varit möjligt att snabbt pres
tera resultat enligt nutida fordringar. 
För att man skall kunna följa bl. a. den 
pågående strukturförändringen inom 
jordbruket, är det emellertid nödvändigt 
att lia tillgång till så aktuella uppgifter 
som möjligt. Statistiken på detta områ
de måste därför organiseras efter nya 
linjer, så att resultaten bli snabbt till
gängliga. Dessutom måste kostnaderna 
för jordbruksräkningen enligt framför
da krav reduceras till lägsta möjliga. 

Centralbyrån diskuterade dessa spörs
mål med representanter för lantbruks
styrelsen, statens jordbruksnämnd och 
jordbrukets utredningsinstitut. Enighet 
uppnåddes därvid om en preliminär 

2—571397 



2° 

plan för en förenklad jordbruksräkning. 
Denna plan sammanfattades i en prome
moria, för vilken i det följande en redo
görelse lämnas. 

Jordbruksräkningen år 1956 skulle 
uppdelas i två arbetsetapper. Den första, 
avsedd att snabbast möjligt ge resultat 
för bedömning av jordbrukets struktur
förhållanden, den andra för att ge be
sked om åkerjordens fördelning på oli
ka växtslag och antalet kreatur. För upp
gifter i förstnämnda avseende erbjöd sig 
Riksförbundet Landsbygdens Folk 
(RLF) att för centralbyråns räkning 
göra en bearbetning av sitt på hålkort 
upplagda jordbruksregister, vilket om
fattar samtliga som jordbruk taxerade 
fastigheter. Registret hålles aktuellt ge
nom fortlöpande kontroll och för det 
ifrågasatta ändamålet skulle RLF ytter
ligare skärpa denna granskning och ak
tualisera registret fram till mitten av 
september 1956. Registret hade under 
de föregående två åren av centralbyrån 
med fördel använts för bl. a. uttagande 
av de fastigheter, som ingå i centralby
råns årliga representativa arealinvente
ringar och husdjursräkningar. Med hjälp 
av detta register och hålkortsmaskiner 
skulle man kunna med kort bearbet
ningstid från ett aktuellt material erhål
la följande resultat, särskilt viktiga för 
bedömning av jordbrukets strukturför
ändr ingar : 

1) Uppgifter för församlingar och kom
muner om antal brukningsenheter 
storleksgruppvis, summa areal för 
åker och för kultiverad betesmark + 
naturlig äng. 

2) Uppgifter för län och s. k. naturliga 
jordbruksområden storleksgruppvis 
om 

antal brukningsenheter, 
antal självägande brukare och sum
ma åker för dessa, 

antal arrendatorer och summa åker 
för dessa, 
antal såväl ägda som arrenderade 
brukningsenheter och summa åker 
för dessa samt 
summa areal för åker och kultiverad 
betesmark + naturlig äng. 

Denna uppläggning överensstämmer i 
huvudsak med den som använts vid ti
digare jordbruksräkningar. Fullständi
ga uppgifter om skogsarealen kunde dock 
ej erhållas från RLF:s register, som en
dast omfattar skog i enskild ägo, utan 
måste komplettering i detta hänseende 
ske med hjälp av annat material, t. ex. 
fastighetstaxeringslängderna för 1957 
års fastighetstaxering. 

För uppgifter om åkerjordens fördel
ning på olika växtslag och antalet krea
tur erfordrades annat material än RLF:s 
register. För detta ändamål skulle år 
1956 en särskild arealinventering och 
kreatursräkning anordnas med uppgifts
insamling genom samma kommunala 
myndigheter, som årligen biträda cen
tralbyrån vid stickprovsundersökning
arna på jordbruksstatistikens område. 
För bedömning av den omfattning, som 
denna särskilda arealinventering och 
kreatursräkning borde få (total eller 
st ickprov), behövdes kännedom om de 
krav, som de viktigaste statistikkonsu
menterna hade i fråga om behovet av 
resultat för kommunerna. Med hjälp av 
en stickprovsinventering kunde tillför
litliga resultat erhållas för de naturliga 
jordbruksområdena och länen. Resultat 
med längre gående regional fördelning 
(kommunvis) , såsom de publicerats vid 
tidigare jordbruksräkningar, skulle där
emot kräva en total inventering. 

För att möjliggöra full jämförbarhet 
med tidigare jordbruksräkningar borde 
en sådan totalinventering förläggas till 
den för jordbruksräkningarna vanliga 
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t idpunkten, nämligen den 15 septem
ber. Den ansågs kunna begränsas till 
de egentliga jordbruken, d. v. s. till jord
bruksfastigheter med mer än 2 hektar 
åker. Det har nämligen tidigare visat 
sig vara förenat med mycket stora svå
righeter och oproportionerligt stora 
kostnader att erhålla ett tillnärmelse
vis fullständigt material för bruknings-
enheter och lägenheter med högst 2 hekt
ar åker. Därtill kommer, att denna lägsta 
storleksgrupp numera ej räknas till jord
bruk i egentlig mening. Förutom uppgif
ter om åkerarealens fördelning på olika 
växtslag och om antal kreatur borde i 
detta sammanhang även uppgifter om 
den totala landarealen och dess fördel
ning på olika ägoslag infordras. 

Yid tidigare allmänna jordbruksräk
ningar ha i regel infordrats vissa spe
cialuppgifter såsom angående täckdik
ning, gödselvård, ensileringsanläggning-
ar, viktigare maskiner och trädgårds
odling. Resultat i dessa hänseenden ha 
framlagts endast för naturliga jordbruks
områden och län. Erfarenheten har vi
sat, att tillförlitliga och aktuella resul
tat nu kunna erhållas genom stickprovs
undersökningar i samband med t. ex. 
den årliga representativa arealinvente
ringen. Det ansågs därför ej behövligt 
att belasta programmet för en förenk
lad jordbruksräkning med dessa upp
gifter. 

Ifrågavarande promemoria remittera
des genom lantbruksstyrelsens försorg 
till alla hushållningssällskap och lant
bruksnämnder. I samtliga remissvar 
framhölls önskvärdheten av en omlägg
ning av metoden för jordbruksräkning
en i syfte att erhålla snabba resultat och 
tillstyrktes den framlagda prel iminära 
planen. Särskilt i fråga om uppgifter
na angående åkerjordens fördelning på 
olika växtslag ocli antalet kreatur fram

hölls emellertid från många remissin
stanser, i första hand hushållningssäll
skap, önskvärdheten av att resultaten 
framlades med längre gående regional 
fördelning än på hushållningssällskaps
områden och deras naturliga jordbruks
områden, nämligen på församlingar och 
kommuner. Centralbyrån fann det där
för nödvändigt, att det för detta ända
mål verkställdes en allmän arealinven
tering och kreatursräkning med be
gränsning till jordbruk i egentlig me
ning, nämligen jordbruksfastigheter med 
mer än 2 hektar åker. 

Under hänvisning till att den av statis
tiska centralbyrån framlagda planen för 
en förenklad jordbruksräkning vunnit 
allmän anslutning bland tillfrågade äm
betsverk och institutioner, hemställde 
centralbyrån i skrivelse till Konungen 
den 31 augusti 1955, att i stället för en 
allmän jordbruksräkning enligt tidigare 
använd metod, under år 1956 skulle 
verkställas dels en total bearbetning av 
RLF:s hålkortsregister över jordbruks
fastigheter för undersökning storleks
grupp- och kommunvis av jordbrukets 
struktur, dels en allmän arealinventering 
och kreatursräkning vid fastigheter med 
mer än 2 hektar åker, med bearbetning 
för kommuner. 

Sedan riksdagen i enlighet med Kungl. 
Maj :ts förslag i 1956 års statsverkspropo
sition beslutat, att en jordbruksräkning 
enligt den av centralbyrån framlagda 
planen skulle anordnas under år 1956, 
utfärdade Kungl. Maj:t den 29 juni 1956 
kungörelse (nr 395) angående den areal
inventering och kreatursräkning, som i 
samband därmed skulle äga rum den 
15 september 1956 (bilaga 1). 

Beträffande skyldigheten att lämna 
uppgift till denna arealinventering och 
kreatursräkning föreskrevs i kungörel
sen, att uppgifter skulle lämnas av en-
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var ägare eller brukare av fastighet med 
mer än 2 hektar åker angående bruk-
ningsenhetens totala areal och dennas 
fördelning på olika ägoslag samt anta
let kreatur av olika slag på bruknings-
enheten den 15 september 1956. Upp
gift skulle tillika lämnas om åker
arealen och dennas fördelning på olika 
växtslag sommaren 1956. Uppgifterna 
skulle avgivas på blanketter, vilka fast
ställts av statistiska centralbyrån i sam
råd med lantbruksstyrelsen och statens 
jordbruksnämnd. 

Uppgiftsinsamlingen skulle i enlighet 
med centralbyråns förslag ombesörjas 
av samma kommunala myndigheter, 
d. v. s. kommunernas styrelser, som år
ligen bi t räda centralbyrån vid stick
provsinventeringar på jordbruksstatisti
kens område (Kungl. Maj:ts kungörelse 
den 13 april 1956, n r 116, angående in
samlande av årliga uppgifter till rikets 
officiella jordbruksstat ist ik) . Uppgifter
na skulle den 19 september 1956 av de 
uppgiftsskyldiga ingivas eller med pos
ten insändas till kommunens styrelse. 
Denna hade till åliggande att kontrolle
ra, att uppgifter inkommo från samtli
ga uppgiftsskyldiga inom kommunen, att 
uppgifterna voro fullständiga och rikti
ga samt att inkräva felande uppgifter 
jämte kompletteringar och rättelser av 
redan avgivna uppgifter. För kontroll av 
materialet i olika avseenden hänvisades 
kommunens styrelse att använda man
talslängder, fastighetstaxeringslängder 
och andra tillgängliga handlingar. Kom
munens styrelse skulle därefter senast 
den 29 september 1956 till statistiska 
centralbyrån insända uppgifterna till
sammans med ett på styrelsens vägnar 
utfärdat intyg, att såvitt kunnat utrönas, 
uppgifter inkommit från samtliga upp
giftsskyldiga inom kommunen eller, om 
så icke skett, förteckning över dem, som 

icke fullgjort sin uppgiftsskyldighet. 
Därest någon trots anmaning från kom
munens styrelse icke avgivit föreskriv
na uppgifter, skulle styrelsen anmäla 
förhållandet till länsstyrelsen, som ägde 
förelägga den försumlige att vid vite 
fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

I början av oktober 1956 kunde bear
betningen av blankettmaterialet till 
arealinventeringen och husdjursräkning
en påbörjas inom statistiska centralby
rån. Under första halvåret fram till mit
ten av april 1957 uppgick personalen 
enligt planen till högst 45 personer un
der närmaste ledning av en tillförord
nad förste aktuarie. Därefter måste ar
betsstyrkan starkt reduceras på grund av 
bristande lokalutrymme. Sammanräk
ningen av detta material har utförts ma
nuellt. Samtidigt med att arbetet med 
arealinventeringen och kreatursräkning
en kom i gång, började RLF leverera 
resultat från sitt enligt hålkortsmetoden 
bearbetade jordbruksregister. 

Brister och ofullständigheter hos 
materialet 

Vid granskningen av primärmateria
let inom centralbyrån kunde konstate
ras, att det av kommunernas styrelser 
eller deras lokalombud utförda gransk
nings- och kompletteringsarbetet både till 
omfattning och kvalitet varit av skiftan
de beskaffenhet. Flerstädes hade ett 
mycket förtjänstfullt arbete nedlagts för 
att göra materialet så fullständigt och 
korrekt som möjligt. Flertale! av de 
kommunala myndigheterna synes med 
större eller mindre noggrannhet ha kon
trollerat, huruvida alla uppgiftsskyldiga 
avlämnat uppgift, medan rättelser av 
felaktigt eller ofullständigt ifyllda blan
ketter, främst i fråga om åkerjordens 
användning och antal husdjur, förekom-
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mit i mindre omfattning. Däremot hade 
kommunernas styrelser lämnat god med
verkan genom att sammanföra gemen
samt brukade gårdar till de enheter, 
med vilka jordbruksstatistiken räknar , 
nämligen brukningsenheter. 

Trots att uppgiftsmaterialet sålunda 
genom de kommunala styrelsernas för
sorg blivit till stor del förbättrat, kvar-
stodo dock många brister, när statistiska 
centralbyrån övertog detsamma. Vid ti
digare jordbruksräkningar var en av de 
första granskningsåtgärderna inom cen
tralbyrån att jämföra det inkomna ma
terialet med fastighetstaxeringslängder
na, som, trots vissa bristfälligheter, var 
det bästa kontrollmaterial, som fanns att 
tillgå. Vid här ifrågavarande räkning 
har i stället en ingående jämförelse 
gjorts mellan materialet till arealinven
teringen och RLF:s jordbruksregister 
för kontroll i första hand av respektive 
materials fullständighet och av de upp
givna arealerna för olika ägoslag. Riks
förbundet har för detta ändamål, som 
tidigare nämnts, intensifierat sitt ar
bete att få uppgifterna i registret helt 
aktuella per den 15 september 1956. De 
vid denna jämförande granskning kons
taterade ofullständigheterna och brister
na, som även gällt registret, ha avhjälpts 
genom att uppgifter infordrats från de 
kommunala myndigheterna respektive 
RLF:s lokalavdelningar. Ofullständiga 
uppgifter om åkerjordens användning 
och antalet kreatur, ha kompletterats ge
nom direkta telefonförfrågningar hos ve
derbörande uppgiftslämnare. I fråga om 
de sistnämnda uppgifterna ha jämförel
ser gjorts även med den representativa 
arealinventeringen och kreatursräkning
en den 1 juni 1956. 

För RLF:s på hålkort upplagda jord
bruksregister, som vid här ifrågavaran
de räkning använts för vissa förut 

nämnda uppgifter, skall i det följande en 
redogörelse lämnas. 

För att rätt kunna bedöma tillförlitlig
heten av uppgifterna i RLF:s jord
bruksregister är det nödvändigt att ha 
kännedom om RLF-organisationens upp
byggnad. 

Under riksförbundet sortera 27 läns
förbund, vilkas kansli i regel förlagts 
till residensstaden. Kansliet, som före
stås av en ombudsman, innehar pr imär
exemplaret till jordbruksregistret. Inom 
länsförbundet ansvarar ombudsmannen 
för registrets rätta skötsel. Genom kon
troll hos olika myndigheter (lantbruks
nämnder, lantmäteri- och häradsskriva-
rekontor, länsstyrelser, domsagor och 
hushållningssällskap) samt genom kon
takt med bl. a. de ekonomiska förening
arna erhållas fortlöpande uppgifter om 
de förändringar, som ske i äganderätts-
och brukareförhållandena. Under läns
förbunden sortera 2 371 lokalavdelning
ar. Varje lokalavdelning har en styrelse, 
bestående av 5 personer. Kassören inom 
lokalavdelningen, som innehar en kopia 
av jordbruksregistret för sitt- verksam
hetsområde, är närmast ansvarig för att 
registret i olika avseenden hålles ak
tuellt. För fortlöpande ändringar har 
han till sitt förfogande särskilda formu
lär, s. k. ändringskort. Samtliga ändring
ar, som företagas i registret, skola ome
delbart anmälas till respektive länsför
bund på sådana ändringskort. Länsför
bunden vidtaga därav föranledda åtgär
der samt vidarebefordra ändringskorten 
till Riksförbundet för stansning. Dess
utom återställa länsförbunden nyutskriv-
na registerkort till lokalavdelningarna. 

Minst en gång om året samlas foeia 
lokalavdelningsstyrelsen för en gemen
sam genomgång av registret. Riksförbun
det tillhandahåller därvid ett utdrag ur 
registret. Detta utdrag tjänstgör främst 
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såsom ett gemensamt ändringskort för ti
digare ej rapporterade ändringar men 
ger även en kontroll av att tidigare med
delade ändringar verkställts i enlighet 
med rapportörens intentioner. 

RLF:s jordbruksregister är i p r inc ip 
upplagt såsom jordregistret, d. v. s. soc
kenvis med gårdarna ordnade hemmans
vis i bokstavsordning. Genom ett sär
skilt upprättat kommunregister ha r varje 
socken erhållit ett sexsiffrigt nummer, 
som visar, till vilken storkommun s a n t 
till vilket län och naturligt jordbruks
område socknen i fråga hör. Som grund
stomme för jordbruksregistret ha använts 
de allmänna fastighetslängderna, närmast 
1952 års längder. 

I registret ingå, som tidigare nämnts, 
endast enheter, taxerade som jordbruk. 
Taxeringsenheten utgör den pr imära en
heten och varje sådan enhet har erhållit 
sitt brukningsenhetsnummer. Genom kon
troll och upprepade årliga genomgångar 
i de ovannämnda lokalavdelningarna ha 
sambruken redovisats. Denna sambruks-
redovisning gör, att registret kan lämna 
aktuella uppgifter om antalet bruknings-
enheter (driftsenheter). 

I registret redovisas hela arealen för 
ett sambruk endast på huvudgårdens 
kort, men för att kunna redovisa exakta 
arealer för åker m. m. per socken i jord
bruksräkningen (när sambruk går över 
sockengräns) ha hjälpkort stansats. Des
sa kort redovisa varje del i sambruket 
med fördelning på ägd respektive arren
derad areal sockenvis. 

De ägoslag, som redovisas i RLF;s 
jordbruksregister, äro, som tidigare 
nämnts, följande: åker, kultiverad betes
mark och naturlig äng samt av skogs
mark endast sådan i enskild ägo. 

Syftet med RLF:s jordbruksregister 
är, att det skall tjänstgöra dels såsom 
ett medlemsregister inom RLF, dels så

som underlag för av olika myndigheter 
och institutioner företagna stickprovs
undersökningar och för bedömandet av 
strukturförändringar inom jordbruket. 

För att få uppgifterna i registret helt 
aktuella till den 15 september 1956 för 
användning vid centralbyråns jordbruks
räkning har RLF, utöver personalen vid 
länsförbunden och lokalavdelningarna, 
haft extra personal anställd. Denna per
sonal har efter särskild utbildning, i 
form av kurser i RLF:s regi, stått till de 
olika lokalorganens förfogande. 

Huvudprinciper för materialets bearbetning 

Grundregel för den centrala bearbet
ningen av såväl primärmaterialet till 
arealinventeringen och kreatursräkning
en som av RLF:s jordbruksregister har 
varit, att den skulle utföras på sådant 
sätt, att resultatet avspeglade jordbruket 
ur brukningssynpunkt. Uppgifter, dekla
rerade på basis av taxerings- eller ägo
förhållanden, skulle alltså sammanföras, 
för att lämna redovisning för bruknings-
enheter (driftsenheter), när ägande- och 
brukningsbegreppen icke sammanföllo. 
Dylika ändringar i primärmaterialet ha 
särskilt erfordrats, då fråga varit oin 
sambruk. 

Enligt anvisningarna till arealinvente
ringen och kreatursräkningen den 15 
september 1956 skulle uppgifter lämnas 
av envar ägare eller brukare av fastighet 
med en åkerareal av mer än 2 hektar 
och avse brukningsenheten i dess hel
het. Med brukningsenhet enligt formulä
rets anvisning avses »varje jordbruk, 
som i avseende på driften utgör ett och 
samma företag och som drives med en 
och samma arbetsstyrka». Tanken bakom 
dessa anvisningar bar varit, att man vid 
bearbetningen inom statistiska central-
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byràn skulle kunna sammanföra uppgif
ter för hela den sambrukade egendomen. 
Ett sambruk utgöres vanligen av en hu
vudfastighet med en eller flera utgårdar, 
vilkas drift i s törre eller mindre ut
sträckning organiseras från huvudgår
den. "Vanligen nyttjas arbetskraft, red
skap och maskiner gemensamt inom 
sambruket. Delfastigheter utan eller med 
endast otillräcklig bebyggelse äro givet
vis i driftshänseende närmare samord
nade med huvudfastigheten än sädana 
med fullständig utrustning i olika hänse
enden. En mycket vanlig form av sam
bruk utgör kombinationen av ägd och ar
renderad mark. 

Justeringen av primärmaterialet ha r i 
fråga om sambruk i regel kunnat utfö
ras med hjälp av uppgiftslämnarnas svar 
på de båda frågor beträffande sambruk, 
som intagits på blanketten, nämligen 
»Ligger fastigheten i sambruk med an
nan jordbruksfastighet? I så fall vilken 
eller vilka?». I en del fall ha emellertid 
dessa frågor lämnats obesvarade, fastän 
sambruk uppenbarligen förelegat. Detta 
har kunnat konstateras genom särskilda 
undersökningar och jämförelser med 
KLF:s jordbruksregister. Såsom tidigare 
nämnts kan RLF:s register, genom lokal
avdelningarnas fortlöpande kontroll i 
fråga om sambruksförhållandena, lämna 
aktuella uppgifter därom. 

Vid brukningsenheternas gruppering 
efter åkerjordens storlek har redovis
ningen av sambruk skett på den stor
leksgrupp, som motsvarat den totala are
alen åker inom sambruket. Denna metod 
har tillämpats även i fall av sambruk 
mellan fastigheter, belägna inom olika 
kommuner och län. Sådana sambruk ha 
dock redovisats med sina beståndsdelar 
fördelade på de olika områdena, medan 
själva brukningsenheten hänförts till det 

område, där brukningscentrum varit be
läget. 

Bearbetningen av materialet till areal
inventeringen och kreatursräkningen den 
15 september 1956 har, som förut nämnts, 
utförts manuellt. Resultaten från RLF:s 
jordbruksregister ha däremot erhållits 
med hjälp av hålkortsmaskiner enligt 
Hollerithsystemet. 

Vid 195>6 års jordbruksräkning har 
den inom jordbruksstatistiken sedvanli
ga grupperingen av brukningsenheterna 
i storleksklasser följts med det tillägg, 
som infördes vid 1951 års räkning, att 
jordbruk med 10—20 hektar åker delats 
i två grupper, omfattande respektive 10 
—15 och 15—20 hektar åker. Bruknings
enheterna ha sålunda fördelats på följan
de storleksklasser: 2,01—5, 5,01—10, 
10,01—15, 15,01—20, 20,01—30, 30,01— 
50, 50,01—100 och över 100 hektar åker. 

Resultatens tillförlitlighet 

Som allmänt omdöme om tillförlitlig
heten hos uppgiftsmaterialet och därmed 
hos hela jordbruksräkningen, torde kun
na sägas, att den lämnat fullt tillfreds
ställande resultat. 

De möjligheter till jämförelse mellan 
två vid samma tidpunkt aktuella mate
rial, som förelegat vid 1956 års jord
bruksräkning, ge anledning förmoda, att 
denna räkning givit säkrare resultat, 
särskilt i fråga om sambruken, än vid 
tidigare jordbruksräkningar med de be
gränsade kontrollmöjligheter, som <iä 
stått till buds. Med hänsyn till de allt 
snabbare förändringarna i sambruksför
hållandena utgör nämligen fastställandet 
av antalet brukningsenheter en av jord
bruksräkningens allra svåraste uppgifter. 

1 övrigt behandlas frågor om materia
lets fullständighet och tillförlitlighet un
der de olika kapitelrubrikerna. 
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II. Kommunredovisningen 

Enligt den uppgjorda planen lämnar 
1956 års jordbruksräkning i likhet med 
tidigare jordbruksräkningar vissa resul
tat i form av kommunuppgifter. Dessa 
återges i tab. 1 och 5. I tab. 1 redovisas 
landarealens fördelning på olika ägoslag 
och arrenderad åkerjord samt summa 
åkerjord och antal brukningsenhetci' 
med mer än 2 hektar åker med fördel
ning på olika storleksgrupper, medar. 

tab. 5 ger uppgift om åkerjordens använd
ning sommaren 1956 och antal husdjur 
den 15 september 1956 likaledes vid 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker. Båda tabellerna lämna redovisning 
såväl för de vid kommunreformen den 1 
januari 1952 bildade storkommunerna 
som för de till dessa hörande församling
arna. 

III. Landets uppdelning på naturliga jordbruksområden 

Jordbrukets nära beroende av natur
förhållandena medför, att en samman
ställning av det jordbruksstatistiska ma
terialet uteslutande för de administrati
va områdena icke kan bliva tillfredsstäl
lande. Inom flertalet län äro naturför
hållandena i hög grad växlande och vid 
ett sammanförande av siffrorna till sum
mor och medeltal för hela länet utplånas 
i dylika fall lätt de för jordbruket inom 
länets olika delar karakteristiska dragen. 
Med hänsyn härtill har av statistiska cen
tralbyrån alltsedan år 1919 i jordbruks
statistiken en uppdelning genomförts av 
flertalet län på ett mindre antal s. k. 
naturliga jordbruksområden, vart och ett 
med så vitt möjligt likartade naturför
hållanden. Namnen på dessa framgå av 
tab. 2. 

Under årens lopp visade det sig emel
lertid, att den nämnda områdesindel
ningen, som från början endast var att 
betrakta som ett försök, behövde under
gå vissa jämkningar. I samband med 
1932 års jordbruksräkning genomfördes 
sålunda ett stort antal ändringar. Vid 
1937 och 1944 års jordbruksräkningar 
vidtogos vissa justeringar av Västerbot
tens och Norrbottens län. Även vid 1951 

års räkning genomfördes vissa jämk
ningar, som voro direkt eller indirekt 
betingade av kommunreformen den 1 
januari 1952. Jordbruksräkningen år 
1956 har följt samma områdesindelning, 
som tillämpades vid 1951 års räkning. 
Någon anledning till justering har näm
ligen icke förelegat. 

Liksom vid tidigare jordbruksräkning-
ar ha även denna gång, vid sidan av lä
nens uppdelning på ett antal naturliga 
jordbruksområden, dessa områden sam
manförts till 18 större produktionsom
råden med i huvudsak likartade natur
liga betingelser för jordbruket. Slutligen 
ha dessa produktionsområden samman
förts till tre riksområden. 

I de båda kommuntabellerna 1 och 5 
i denna berättelse angives genom sär
skilda beteckningar, till vilket naturligt 
område varje kommun respektive för
samling hänförts. Produktions- och riks-
områdenas omfattning framgår av tabell 
8. En översiktskarta i slutet av berättel
sen visar gränserna för de naturliga 
jordbruksområdena och produktionsom
rådena. 

Utöver kommun- och församlingsupp-
gifterna i tab. 1 och 5 meddelas samtliga 
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resultat för län samt naturliga jordbruks
områden. Därjämte lämnas flertalet upp
gifter för hushållningssällskapsområden, 
och vissa huvuddata i tabell 8 för de 18 
produktionsområdena. I detta samman

hang kan nämnas, att vid 1950 års folk
räkning utförts en uppdelning av hela 
folkmängden efter naturliga jordbruks
områden samt produktions- och riksom
råden. 

IV. Arealen av olika ägoslag 

Uppgifter om landarealens fördelning 
på olika ägoslag lämnas för varje kom
mun och församling i tab. 1, för varje 
län och naturligt jordbruksområde i tab. 
2 samt för de 18 produktionsområdena 
i lab. 8. Indelningen i ägoslag är den
samma som vid 1951 års jordbruksräk
ning. 

Arealen för trädgård, som i den tidi
gare jordbruksstatistiken redovisats som 
ett särskilt ägoslag, har vid de allmänna 
jordbruksräkningarna sammanförts med 
tomtmarken. Då denna areal icke ansetts 
vara av större intresse ur jordbrukssta-

tistisk synpunkt, har den i tab. 1 och 2, 
som upptaga hela rikets landareal, in
räknats i arealen för »övrig mark». 

Såsom nämnts i inledningen, har 1950 
års jordbruksräkning begränsats till att 
omfatta endast brukningsenheter med mer 
än 2 hektar åker i motsats till 1951 års 
räkning, som var total. Tabellerna 1 ocli 
2 grunda sig emellertid på RLF:s jord
bruksregister, som i detta avseende an
vänts som material för 195C års jord
bruksräkning. Storleksgrupperna med 
högst 2 hektar åker redovisas enligt det
ta register med begränsning till sådana 

1 Beräknade tal. 
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brukningsenheter, som taxerats som 
jordbruk. Då 1951 års och tidigare all
männa jordbruksräkningar även omfat
tade såsom »annan fastighet» taxerade 
jordbruk, föreligger sålunda i sistnämn
da tabeller och i tab. 8 ej full jämför
barhet mellan de båda räkningarna i frå
ga om den totala åkerarealen. Hela area
len för »annan fastighet» ingår i dessa 
tabeller under rubriken »övrig mark». 
För att möjliggöra bättre jämförbarhet 
med tidigare jordbruksräkningar har en 
approximativ beräkning gjorts av åker
arealen vid »annan fastighet». I tablån 
på sid. 9° redovisas hela åkerarealen för 
varje län och hela riket med tillägg för 
den sålunda beräknade arealen åker vid 
»annan fastighet». Denna areal har för 
hela riket skattats till 22 100 hektar. 

Före redogörelsen för varje ägoslag 
lämnas härnedan en sammanfattning av 
ägoslagsredovisningen vid de sex jord
bruksräkningarna. Uppgifterna äro ut
tryckta i hektar. 

Som åker skall enligt anvisningarna 
för jordbruksräkningen uppgivas all 
mark, som lagts under plog och icke är 
att hänföra till trädgård. Hit räknas även 
mångåriga vallar. Till t rädgård räknas 
mark som användes till köksväxtodling, 
fruktträdgård, prydnadsträdgård eller 
parkanläggning. Tab. A i på sid. 11° 
innehåller en jämförelse för varje län 
mellan uppgifterna om den totala åker
arealens storlek vid de sex räkningar
na och tab. A 2 på sid. 12° lämnar mot
svarande uppgifter för brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker. 

Utvecklingen i fråga om åkerarealen 
karakteriseras av ökning fram till år 
1937, då — näst efter åren kring det 
första världskriget — den högsta åker
arealen hittills i vårt land uppmättes, 
nämligen 3 731 000 hektar. Därefter har 
åkerarealen fortlöpande minskat, näm
ligen med c:a 16 400 hektar (0,4 %) till 
år 1944, med ytterligare c:a 67 400 hekt
ar (1,8 %) till år 1951 samt mellan åren 
1951 och 1956 med c:a 49 300 hektar 
(1,4 %) och omfattar år 1956 omkring 
3 597 900 hektar. 

Vid brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker ha r åkerarealen mellan årer 
1937 och 1944 minskat med c:a 23 400 
hektar (0,7 %) mellan 1944 och 1951 
med c:a 40 000 hektar (1,1 %) och mel
lan 1951 och 1956 med c:a 38 500 hektar 
(1,1 %). Åkerarealen vid brukningsen
heter med mer än 2 hektar åker har så
lunda nedgått från 3 590 000 hektar år 
1937 till 3 488 000 hektar år 1956. Dessa 
rikssiffror för minskningen i åkerarea
len dölja emellertid karakteristiska olik
heter mellan landets södra och norra de
lar. Schematiskt framgå olikheterna av-
följande sifferserier, avseende riket sö
der respektive norr om Dalälven: 

1 Inklusive åkerareal vid »annan fastighet». 
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Tab. A 1. Den totala åkerarealen enligt de olika jordbruksräkningarna, i hektar 

Siffrorna visa, att i södra och mel
lersta Sverige en fortgående minskning 
av åkerarealen ägt rum, som fram till år 
1937 var obetydlig men sedan skärpts. 
Mellan 1937 och 1944 var nedgången c:a 
37 800 hektar (1,2 % ) , mellan 1944 och 
1951 c:a 59 600 hektar (2,0 %) samt mel
lan 1951 och 1956 c:a 28 400 hektar 
(1,0 Ve). Åkerarealen i landets norra del 
har däremot fram till år 1951 oavbrutet 
ökat. Mellan de båda senaste räkningar
na har dock även i detta område en 
minskning inträtt, uppgående till c:a 
10 100 hektar (1,8 % ) . Utvecklingen ka
rakteriseras av att gränsen mellan de 
båda områdena flyttats norrut, i det att 
under perioden 1944—1951 fem av länen 
i norra delen och under perioden 1951— 
1956 endast de två nordligaste länen — 

varav Västerbottens län endast i mindre 
omfattning — visat ökning av arealen 
åker. Mellan åren 1927 och 1932 hörde 
däremot hela Norrland samt Örebro och 
Uppsala län till ökningsområdet. Utveck
lingen inom det södra området har icke 
heller varit enhetlig. Åkerarealen ökade 
i Blekinge län fram till år 1932, i Jön
köpings, Kronobergs, Gotlands, Hallands, 
Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och 
Skaraborgs län till år 1937. Bland lä
nen i södra området uppvisade endast 
Skaraborgs län en utvidgad åkerareal vid 
1956 års jordbruksräkning. 

Förändringarna mellan åren 1951 och 
1956 i åkerarealen vid brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker inom de tre 
riksområdena visa, att arealen minskade 
procentuellt mest i södra och mellersta 
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Tab. A 2. Åkerarealen vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker enligt de 
olika jordbruksräkningarna, i hektar 

Sveriges skogs- och dalbygder (1,9 %), 
medan nedgången i samma områdes 
slättbygder utgjorde 0,6 % samt i norra 
Sverige 1,5 r/c Inom län, uppdelade på 
olika naturliga jordbruksområden, var 
tendensen nästan genomgående densam
ma som mellan de tre r iksområdena. 

Ökningarna av åkerarealen vid bruk-
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
i Västerbottens och främst Norrbottens 
län mellan åren 1951 och 1956 — 200 
respektive 3 400 hektar — synas fram
förallt avspegla nyodlingsarbetet i dessa 
län för förstärkning av s. k. ofullstän
diga jordbruk. De i flertalet övriga län 
konstaterade minskningarna i åkerarea
len torde till icke obetydlig del förklaras 
av alt sämre och olämpligt belägen åker

jord utlagts till betes- och skogsmark. 
Minskningen av åkerarealen beror dess
utom på att åkerjord, särskilt i närheten 
av tätorter, tagits i anspråk för bostads
bebyggelse, vägbyggen, industriell verk
samhet, upplagsplatser o. s. v. 

Till kultiverad betesmark hänföres en
ligt anvisningarna sådan gräsbärande 
mark, som förbättrats genom bortröjning 
av träd och buskar, bearbetning med 
redskap, gödsling eller insådd av vall
växter utan att marken varit uppbruten 
till åker. Arealen av detta ägoslag har 
genom fortsatta framsteg på beteskultu
rens område ökats nära sex gånger se
dan år 1927. Mellan åren 1951 och 1950 
har dock arealen minskat från 188 900 
hektar till 184 200 hektar eller med 4 700 
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hektar (2,5 %). Orsakerna till denna 
minskning synas vara desamma, som an
givits i fråga om åkerarealen. 

Naturlig äng är sådan naturlig gräsbä
rande mark, som användes för slätter el
ler bete utan att ha varit föremål för 
egentliga förbättringsåtgärder. Ängsarea
len har fortgående reducerats sedan 1927 
års jordbruksräkning. Arealen uppgick 
år 1956 till 500 300 hektar eller 737 300 
hektar (59,6 %) mindre än 1927 ocli 
34 800 hektar (6,5 %) mindre än 1951. 
Minskningen i ängsarealerna torde till 
viss del sammanhänga med osäkerhet 
om den rätta rubriceringen av ägosla
gen. Särskilt i de två nordligaste länen 
är gränsen ofta svår att draga mellan å 
ena sidan naturlig äng och å andra si
dan skogs- och hagmark samt övrig 
mark. Det har därför icke kunnat und
gås, att redovisningen blivit i viss mån 
olikformig såväl vid de olika räkningar
na som inom olika kommuner vid en 
och samma räkning. I huvudsak torde 
dock nedgången vara ett uttryck för en 
reell förskjutning. I fråga om de två 
nordligaste länen bör beaktas, att den 
ganska betydande ökningen av åkerarea
len — sammanlagt 61 700 hektar (39,2 
7c) sedan år 1927 — tillfört vallarna en 
i det närmaste lika stor areal, ökad me
kanisering och större hektarskördar från 
den sålunda utvidgade vallarealen ha 
medfört, att behov ej längre föreligga att 
utnyttja ängsmarkernas foderresurser. 
Följden har blivit, att de naturliga äng
arna till stor del fått växa igen och där
igenom redovisats som skogsmark. 

Arealen skogsmark enligt de sex jord
bruksräkningarna och den åren 1938— 
1955 utförda riksskogstaxeringen redo
visas länsvis i tab. B. Arealen skogsmark, 
sådan den i tabellen angivits för 1956 
års jordbruksräkning, har erhållits ge
nom komplettering med hjälp av fastig

hetstaxeringslängderna för 1957 års fas
tighetstaxering. Anledningen härtill är, 
som tidigare nämnts, att RLF:s jord
bruksregister, vilket bl. a. ligger till 
grund för uppgifterna om de olika ägo
slagens arealer vid jordbruksräkningen, 
endast omfattar skogsmark i enskild ägo. 

Av tabellen framgår, att tämligen sto
ra variationer föreligga mellan vissa av 
uppgifterna. Till väsentlig del kunna 
dessa förklaras av svårigheterna att av
gränsa den skogsproduktiva marken från 
olika slag av impediment. Vid de se
naste allmänna fastighetstaxeringarna, på 
vilka 1951 respektive 1956 års jordbruks
räkningar bygga, ha särskilda åtgärder 
vidtagits, för att bättre anslutning till 
riksskogstaxeringen skulle vinnas. Kvar 
står dock att något större areal erhålles 
vid denna än vid fastighetstaxeringen 
och jordbruksräkningen. Vid de senare 
hänföres till skogsmark all icke odlad 
jord — inklusive hagmark — som, vare 
sig den är skogbärande eller icke, är 
lämplig att användas för skogsproduk
tion; dock skall den hagmark, på vilken 
i likhet med ängsmarken väsentliga åt
gärder vidtagits för betets förbättrande, 
redovisas som kultiverad betesmark. 
Riksskogstaxeringen däremot inräknar all 
hagmark i skogsmarksarealerna och skall 
därför ge en högre totalareal. Mot 
rikssiffran för arealen skogsmark enligt 
1956 års jordbruksräkning, 22 505 400 
hektar, svarar 22 908 200 hektar en
ligt den senaste riksskogstaxeringen; 
skillnaden utgör 402 800 hektar eller 
1,8 CA. Den övervägande delen av denna 
areal utgöres av vissa kronan tillhöriga 
skogar i Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtlands och Kopparbergs län, vilka 
vid domänverkets skogsindelningar ej 
ansetts taxeringsvärda och därför ej räk
nats som skogsmark vid fastighetstaxe
ringen och jordbruksräkningen. En järn-
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Tab. B. Jämförelse mellan skogsmarksarealen enligt jordbruksräkningarna och riksskogstaxeringen 
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förelse mellan resultaten vid de båda se
naste jordbruksräkningarna visar, att 
skogsmarken ökat mellan åren 1951 och 
1956 med 19 300 hektar (0,1 %). Mellan 
räkningarna 1944 och 1951 var ökning
en 217 100 hektar (1,0 %). Trots de ovan 
berörda svårigheterna att nå full över
ensstämmelse i ägoslagsredovisningen 
mellan olika räkningar, är det ställt 
utom varje tvivel, att skogsmarksarealen 
alltmer ökar i omfattning. 

De arealförskjutningar, som påvisats i 
detta kapitel, äro ett ut tryck för den på
gående omvandlingen av det svenska 
landskapet. Huvuddragen av denna om
vandling kunna sammanfattas sålunda. 
De naturliga ängs- och hagmarkerna få 
alltmer växa igen och bli skogbärande. 
Rationaliseringen och tendensen till 
överproduktion på jordbrukets område 
medföra, att även åkerjord i ökad om
fattning planteras med skog. 

I procent av rikets landareal omfattade 
den vid jordbruksräkningen redovisade 
arealen för åker 8,7 %, kultiverad be
tesmark 0,5 %, naturlig äng 1,2 %, skogs
mark 54,7 % och övrig mark 34,9 %. I 
jämförelse med motsvarande tal för år 
1951 föreligga endast obetydliga föränd
ringar. De särskilda ägoslagens relativa 
omfattning i olika delar av landet, tab. 
C, växlar i hög grad allt efter naturför
hållandenas beskaffenhet. 

Åkerns omfattning i olika delar av lan
det är i första hand beroende av de lösa 
jordlagrens beskaffenhet men påverkas 
även av de stora olikheterna i klima
tiskt avseende, vilka uppträda med väx
lande latitud, olika avstånd till och höjd 
över havet m. m. Ytterligheterna beteck
nas av talen 78,7 '/< på slättbygden i 
Malmöhus län och 0,2 e/< i Norrbottens 
läns inland. Den största omfattningen 
har uppodlingen överhuvudtaget nått i 

slättbygderna i landets södra och mel
lersta delar, där en kalkhaltig lera och 
andra ej alltför stenbundna jordarter re
lativt lätt låtit sig uppodlas, medan den 
karga och hårdbrutna moränen i skogs-
och dalbygderna i hög grad försvårat od
lingsarbetet. 

Kultiverad betesmark och naturlig äng 
upptogo tillsammans 1,7 Ve av landarea
len, växlande mellan å ena sidan 0,1 % i 
Västerbottens och Norrbottens läns in
landsområden samt å andra sidan 11,2 ci-
för Falbygden i Skaraborgs län och 10,6 
% i Kristianstads läns mellanbygd. 

Vill man erhålla ett sammanfattande 
mått på den areal, på vilken jordbruket 
väsentligen bygger sin produktion, är del 
på grund av åkerns, den kultiverade be
tesmarkens och den naturliga ängens oli
ka avkastningsförmåga icke lämpligt att 
utan vidare sammanräkna arealerna för 
dessa tre ägoslag. Trakter, där t. ex. 
ängsmarken med sin i allmänhet låga av
kastning arealmässigt spelar en jämfö
relsevis stor roll, skulle därvid i förhål
lande till goda jordbruksbygder komma 
att framstå med rikare tillgång till jord
bruksjord, än som med hänsyn till pro
duktionens omfattning vore berättigat. 
Innan en dylik sammanräkning äger 
rum, synes det därför vara riktigt, att 
arealerna för kultiverad betesmark ocli 
naturlig äng reduceras efter sitt värde i 
förhållande till åkern. Ett mått på ägo
slagens inbördes värde, som torde kunna 
användas i brist på säkrare utgångspunk
ter vid denna reduktion, utgöres av de 
vid 1957 års allmänna fastighetstaxering 
framkomna taxeringsvärdena per hektar 
på landsbygden för åker, kultiverad be
tesmark och naturlig äng. Uträknas med 
ledning därav betesmarkens och ängens 
värde i procent av åkerns och reduceras 
betes- och ängsarealerna med användande 
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Tab. C. Landarealens fördelning på ägoslag, i procent 
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3—571397 
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Tab. D. Reducerad jordbruksareal1, i hektar 

1 För de särskilda länen ha uträknats föl
jande relativtal, som ange taxeringsvärdet per 
hektar av kultiverad betesmark och naturlig 

äng i procent av åkerns värde och som använts 
vid omräkning av arealerna för betesmark och 
äng till reducerad jordbruksareal: 
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av dessa procenttal , får den reducerade 
jordbruksarealen den omfattning, läns
vis, som tab. D utvisar. 

I genomsnitt för hela landet upptog 
åkern år 1956 icke mindre än 96,4 % 
samt betes- och ängsmarkerna tillsam
mans endast 3,6 % av hela den reduce
rade jordbruksarealen. Räknat på den 
sammanlagda icke reducerade arealen 
uppgick åkern till 83,9 %, betesmarken 
till 4,3 % och ängen till 11,8 %. 

Den reducerade arealen av betesmark 
och äng per 100 hektar åker varierar be
tydligt i olika landsdelar. Högst komma 
Östergötlands läns södra skogsbygd, Jön
köpings län och södra höglandet i Älvs
borgs läns södra del med jämförelsetalen 
13, 11 och 10. Den kultiverade betesmar
ken och ängen ha större betydelse i 
skogs- och dalbygderna än i slättbygder
na men uppvisa för övrigt knappast nå
gon mera påtaglig geografisk lagbun
denhet. 

I fråga om skogsmarkens relativa om
fattning i olika delar av landet framgår 
av tab. C, att detta ägoslag i Malmöhus 
läns slättbygd upptager endast 4,7 % av 
totalarealen. Till landets mest skogfat
tiga områden höra vidare Öland (16,1 
%), slättbygden i Kristianstads län (16,3 
%) och mellanbygden i Malmöhus län 
(17,1 % ) . Sin största relativa omfattning 
når skogsmarken i inre Svealand, sär

skilt Bergslagen, i Gävleborgs och Väs-
ternorr lands län samt i mellanbygden i 
Jämtlands län, där skogsmarken utgör 
70—84 % av landarealen. Även delar av 
Götaland äro synnerligen skogrika, så
som Östergötlands läns södra skogsbygd 
samt Kalmar och Blekinge läns skogs
bygd med mer än 70 % skogsmark. 1 de 
inre delarna av övre Norrland upptager 
visserligen skogsmarken mycket stora 
arealer, men dess relativa omfattning 
minskas av de vidsträckta impedimen-
ten, myrmarkerna och kalfjällen. Så om
fattar skogsmarken i t. ex. Norrbottens 
läns inland endast 29,5 % av landarea
len, medan 70,2 % utgöres av »övrig 
mark», d. v. s. till större delen impedi
ment. 

En sammanfattande översikt av land
arealens fördelning på ägoslag lämnas 
slutligen i efterföljande tablå, som i ab
soluta och relativa tal anger de olika 
ägoslagens arealer inom de tre riksom
rådena och hela riket. 

Här framträder tydligt den stora skill
naden mellan de tre r iksområdena, sär
skilt i fråga om åkerarealens relativa 
omfattning. I södra och mellersta Sveri
ges slättbygder utgör åkern 35,4 %, i 
skogs- och dalbygderna 12,2 % samt i 
norra Sverige endast 1,9 % av hela land
arealen. 

1 Häri ingår ej åkerareal vid »annan fastighet», för hela riket skattad till 22 100 hektar. 
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V. Brukningsenheternas antal och areal inom olika storleksgrupper 

Såsom framgår av inledningskapitlet 
(sid. 3° och 4°) har 1956 års jordbruks-
räkning begränsats till att omfatta en
dast de egentliga jordbruken, d. v. s. 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker. I detta kapitel behandlas således ej 
brukningsenheter i de lägsta storleks
grupperna med högst 2 hektar åker 
med undantag av tab. H på sid. 27°. 
Uppgifterna om antalet brukningsenhe
ter i denna berättelse grunda sig främst 
på RLF:s jordbruksregister men även 
på den per den 15 september 1956 an
ordnade totala arealinventeringen och 
kreatursräkningen vid brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker. Beträffande 
resultatens tillförlitlighet hänvisas till 
vad därom anförts i inledningskapitlet 
(sid. 7°). 

Villkoret för att en fastighet skall 
rubriceras som brukningsenhet är före
komsten av åker. Fall finnas, då bruk-
ningsenhets hela åkerareal redovisas så
som obrukad. Enär en dylik redovis
ning icke är förenlig med innebörden av 
begreppet brukningsenhet, har vid jord
bruksräkningen den principen följts, att 
åkerjorden överflyttats till annat ägo
slag, om marken icke längre hävdas el
ler kommer att hävdas i sådan grad, att 
åkerbruk kan anses föreligga. Dylik 
mark bildar därmed icke längre en 
brukningsenhet. Däremot har fastighet, 
som tillfälligt ej brukas, t. ex. en arren
degård, för vilken arrendator sökes, bi
behållits såsom brukningsenhet. I tabel
lerna 3 och 4 redovisas dylika obruka
de enheters andel av det totala antalet 
brukningsenheter med fördelning på 
län, naturliga jordbruksområden och 
storleksgrupper. 

Vid fördelningen av brukningsenhe-

terna på storleksgrupper har som indel
ningsgrund använts storleken av bruk
ningsenheternas åkerareal. Av direkt be
tydelse för jordbrukets produktion är 
emellertid icke endast åkern utan där
jämte även den kultiverade betesmar
ken och ängen. Därför borde vid bruk
ningsenheternas fördelning efter stor
lek hänsyn tagas till omfattningen även 
av sistnämnda ägoslag. Att i full ut
sträckning göra detta är emellertid av 
bearbetningstekniska och ekonomiska 
skäl knappast möjligt. 

Uppgifter för varje kommun och för
samling om antalet brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker redovisas i 
tab. i. Sammandrag för län och natur
liga jordbruksområden lämnas i tab. 2. 
Tab. 3 meddelar uppgifter om antalet 
brukningsenheter jämte åkerareal för 
varje län och naturligt område med för
delning på storleksgrupper och i tab. 4 
återges motsvarande uppgifter för de 
tre riksområdena och hela riket. 

En översikt för hela riket av antalet 
brukningsenheter och åkerarealer inom 
de olika storleksgrupperna enligt samt
liga jordbruksräkningar lämnas i tab. E. 

Mellan jordbruksräkningarna 1927 och 
1937 förblev antalet brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker i det närmaste 
oförändrat. Även mellan de olika stor
leksgrupperna voro förändringarna obe
tydliga. Vid var och en av de tre senaste 
räkningarna däremot visar antalet jord
bruk med mer än 2 hektar åker en mar
kant nedgång, en utveckling, som av
speglar dels den frivilliga nedläggning
en av mindre jordbruk, dels resultaten 
av den yttre rationaliseringen genom 
utvidgning av arealen eller förbättrad 
sammansättning av ägorna vid mindre 
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Tab. E. Antal brukningsenheter samt åkerarealens storlek vid brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker åren 1927, 1932, 1937, 1944, 1951 och 1956 

1 Korrigerad uppgift. 

s. k. ofullständiga jordbruk med därav 
följande förskjutning mot större enheter, 
genom förändring i sambruksförhållan
dena m. m. 

En närmare redogörelse för utveck
lingen under perioden 1951—1956 läm
nas i det följande. Nedanstående tablå 
visar den procentuella förskjutningen i 
antalet brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker mellan åren 1951 och 1956 
inom varje storleksgrupp i hela riket 

och de tre riksområdena. Antalet bruk
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
har under perioden minskat från 282 200 
till 268100 eller med 14 100 (5 %). 

Minskningen har för landet som hel
het i första hand gått ut över de mindre 
brukningsenheterna (under 15 hektar ) , 
men även antalet i de båda högsta grup
perna, 50—100 och över 100 hektar 
åker, ha r minskat. Totalt ha r denna ned
gång omfattat 15 700 enheter. Häremot 
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står en Ökning i grupperna 15—20, 20— 
30 och 30—50 hektar åker med cirka 
1 600 enheter. 

Vid jämförelse mellan de tre riksom
rådena finner man vissa avvikelser från 
rikssiffrorna. I södra och mellersta Sve
riges slättbygder och samma områdes 
skogs- och dalbygder börjar ökningen 
av antalet brukningsenheter i gruppen 
15—20 hektar, i norra Sverige däremot 
redan i gruppen 10—15 hektar. Den 
största relativa ökningen föreligger för 
de båda södra områdena i grupperna 20 
—30 och 30—50 hektar, medan den i 
norra Sverige når sitt maximum i stor
leksklasserna 15—20 och 20—30 hektar 
åker. Procentuellt har den totala minsk
ningen varit av ungefär samma storleks
ordning i södra och mellersta Sveriges 
slättbygder som i detta områdes skogs-
och dalbygder, 5,5 respektive 5,3 % men 
något mindre i norra Sverige (4,0 % ) . 

Motsvarande länsuppgifter visa, att 
antalet för samtliga jordbruk med mer 
än 2 hektar åker minskat i alla län. 
Den största relativa nedgången uppvi
sa Stockholms, Södermanlands, öster-
götlands, Gotlands, Örebro och Koppar
bergs län, samtliga med minst 7 %. 
Maximum ha Stockholms län, 10,7 %, 
och Kopparbergs län, 13,6 %. I stort 
sett avtar minskningen norrut och sö
derut. 

Genom sammanslagning av vissa stor
leksgrupper erhålles en mer överskådlig 
bild av utvecklingen. I nedanstående 
tablå lämnas uppgifter om den procen
tuella ökningen respektive minskningen 
av antalet brukningsenheter mellan åren 
1951 och 1956 för mindre (2—10 hekt
ar), medelstora (10—30 hektar) och 
större jordbruk (över 30 hektar) inom 
varje län. 

I kort sammanfattning visar tablån 
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följande. De mindre jordbruken ha mins
kat i alla län, mest i Mälardalen samt i 
Östergötlands, Gotlands, Skaraborgs, 
Örebro och Kopparbergs län, minst i 
Jönköpings och Kronobergs län, Skåne
länen, Värmlands län och fyra Norr
landslän. Mellangruppen har vuxit i antal 
särskilt i Norrland, främst Västerbottens 
och Norrbottens län. De större jordbru
ken, för vilka dock procenttalen i många 
fall bygga på låga absoluta tal, ha ökat 
i samtliga län utom i Stockholms län, 
de t re Smålandslänen, Kristianstads 
samt Göteborgs och Bohus län. 

Förändr ingarna i antalet bruknings-
enheter inom de olika r iksområdena 
mellan åren 1951 och 1956 angivas i 
sammanställningen här ovan. 

Tablån visar, att reduceringen med de 
14 100 enheterna fördelar sig med om
kr ing 5 400 på slättbygderna i södra och 
mellersta Sverige, 5 800 på detta områ
des skogs- och dalbygder samt 2 900 på 
nor ra Sverige. Den procentuella ned
gången av antalet mindre jordbruk (2—• 
10 hektar) har varit störst inom det 
förstnämnda och minst inom det sist
nämnda området. De medelstora jord
bruken visa den största ökningen 
(8,6 %) inom nor ra Sverige, betydligt 
mindre ökning i skogs- och dalbygderna 
och någon minskning i slättbygderna. 
De större jordbruken förete mindre ök
ning inom slättbygdsområdet och norra 
Sverige samt obetydlig minskning inom 
skogs- och dalbygdsområdet. 

Till belysning av jordfördelningen in
om olika delar av landet lämnas i tab. F 
för varje län och naturligt jordbruks
område en översikt över det relativa 
antalet brukningsenheter inom fyra oli
ka storleksgrupper (2—10, 10—50, 50— 
100 och över 100 ha) och åkerarealens 
procentuella fördelning på dessa. I ta
bellen anges även brukningsenheternas 
medelareal åker. Uppgifter om medel
arealen för reducerad jordbruksjord vid 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker kunna däremot ej lämnas. Detta 
sammanhänger med att arealuppgifterna 
för kultiverad betesmark och naturlig 
äng icke blivit föremål för särskild be
arbetning för att belysa dessa arealers 
fördelning på olika storleksgrupper ef
ter åkerarealen. Vid 1956 års jordbruks
räkning har sålunda redovisningen av 
arealerna för kultiverad betesmark och 
naturlig äng begränsats till att gälla en
dast totala arealer för kommuner och 
församlingar (tab. 1) samt för län och 
naturliga jordbruksområden (tab. 2 ) . 

Vid jämförelse mellan tabellens siff
ror för olika landsdelar bör beaktas, att 
åkern har ett i hög grad växlande pro
duktionsvärde, varigenom som bruk
ningsenheter med viss åkerareal komma 
att räknas jordbruk med helt olika eko
nomiska betingelser. 

Åkerjordens fördelning på större och 
mindre brukningsenheter är i främs
ta rummet beroende av naturförhållan
dena och därvid i synnerhet av land-
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Tab. F. Brukningsenheternas och åkerarealens procentuella fördelning på olika storleksgrupper 
med mer än 2 hektar åker samt dessa brukningsenheters medelareal åker inom varje län och 
naturligt område 
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Tab. G. Brukningsenheternas och åkerarealens procentuella fördelning på storleksgrupper 
med mer än 2 hektar åker inom olika riksområden och hela riket 

skåpets topografiska karaktär. I över
ensstämmelse härmed återspegla siffror
na i tab. F en helt annan jordfördelning 
för slättbygderna än för områden med 
övervägande skogs- eller bergsbygdska
raktär. Växlingarna i detta avseende mel
lan landets olika delar framgå av tabel
len. 

I sammandrag för de tre riksområde
na och hela riket fördelade sig bruk-
ningsenheterna mer mer än 2 hektar 
åker och deras åkerareal på de olika stor
leksgrupperna i enlighet med vad tab. G 
utvisar. Här framträder starkt olikheten 
i jordfördelningen mellan riksområdena. 

Medelarealen av åker för brukningsen-
heter med mer än 2 hektar åker utgjorde 
i södra och mellersta Sveriges slättbyg
der 21,5 hektar, för skogs- och dalbyg
derna 9,9 hektar, för norra Sverige 6,4 
hektar samt för hela riket 13,0 hektar. 

Förändringarna under senare år i så
väl brukningsenheternas antal som åker
arealens storlek äro i väsentliga hänse
enden ett uttryck för den pågående ra
tionaliseringen inom det svenska jord
bruket. Såsom uttryck för strukturför
ändringens storlek kan även användas 
förskjutningen i medelarealen åker vid 
samtliga jordbruk. Nedanstående tablå 
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Tab. H. Antal brukningsenheter med åkerareal mellan 1 och 15 hektar med fördelning på 
enhektarsgrupper inom 8 större produktionsområden samt hela riket 

1 Gss = Götalands södra slättbygder. 
Gmb = » mellanbygder. 
Gsk = » skogsbygder. 
Gns = » norra slättbygder. 

Ss = Svealands slättbygder. 
MSsk= Mellersta Sveriges skogsbygder. 
Nn = Norrland, nedre. 
Nö = » , övre. 

lämnar uppgifter därom för bniknings
enheter med mer än 2 hektar åker åren 
1944—1951—1956 för riket och de tre 
riksområdena. 

Tablån visar, att medelarealen åker 
ökat under de båda tidsperioderna 1944 
—1951 och 1951—1956 såväl i hela ri
ket som i alla tre riksområdena. Den 
största ökningen, cirka 5 %, konstateras 

för slättbygdsområdet i södra och mel
lersta Sverige. 

I tab. H slutligen redovisas, enligt 
RLF:s jordbruksregister, antalet bruk-
ningsenheter med högst 15 hektar åker 
med fördelning på enhektarsgrupper in
om 8 större produktionsområden och 
hela riket. 

VI. Arrenderade brukningsenheter 

Vid bearbetningen av RLF:s register 
för 1956 års jordbruksräkning ha bruk-
ningsenheterna, liksom vid tidigare 
jordbruksräkningar, fördelats efter oli

ka brukningsformer. I enlighet med re
gistrets uppläggning ha brukningsenhe-
terna redovisats på tre grupper a) en
bart ägda, b) enbart arrenderade och c) 
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Tab. I. Antal brukningsenheter med mer än 2 hektar åker med fördelning efter olika bruknings -
former och storleksgrupper inom olika riksområden och hela riket, i procent 

såväl ägda som arrenderade, mot en
dast två grupper vid tidigare räkningar, 
nämligen ägda respektive arrenderade. 
Vid den sistnämnda fördelningen i två 
grupper räknades brukningsenheterna 
såsom arrenderade , då arrendet omfat
tade halva åkerarealen eller mer. I R L F : s 
jordbruksregister angives såsom arren
derad brukningsenhet endast sådan, där 
ar rendatorn bor på brukningsenheten. I 
undantagsfall kan här ingå ägd åker
jord, men arrendegården är att betrakta 
som huvudgård. Den tredje gruppen vid 
1956 års jordbruksräkning — bruk
ningsenheter med såväl ägd som arren
derad åkerjord — där den ägda går
den är huvudgård, särredovisas i re
gistret med hjälp av en särskild person-
kod. Däremot framgår ej i dessa fall, 
hur stor del av hela arealen, som är ägd 
respektive arrenderad. Den arrenderade 
arealen utgöres av s. k. t i l lskottsarrenden 
av större eller mindre omfattning. 

Antalet enbart ägda, enbart arrende
rade samt såväl ägda som arrenderade 

brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker jämte åkerarealen för respektive 
grupper lämnas dels för varje län och 
naturligt jordbruksområde i tab. 3, dels 
för de tre r iksområdena och hela riket i 
tab. 4, i båda fallen med fördelning på 
storleksgrupper. Tab. I och J lämna re
lativ fördelning på storleksgrupper för 
de tre r iksområdena och hela riket. 

Av samtliga 268 100 brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker voro 37 900 
(14,1 %) enbart arrenderade, 25 400 
(9,5 %) såväl ägda som arrenderade, 
medan 204 800 (76,4 %) rubricerades 
som enbart ägda. 

Den sammanlagda arealen vid jord
bruk med mer än 2 hektar åker uppgick 
till c a 3 488 000 hektar, varav 791400 
hektar (22,7 %) utgjorde enbart arren
derad areal, 439 300 hektar (12,6 %) så
väl ägd som arrenderad areal, samt 
2 257 300 hektar (64,7 %) enbart ägd 
areal. 

Redovisningen av de olika bruknings-
formerna enligt RLF:s jordbruksregis-
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Tab. J. Areal åkerjord Tid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker med fördelning efter olika 
brukningsformer och storleksgrupper inom olika riksområden och hela riket, i procent 

ter synes bättre avspegla de verkliga för
hållandena på detta område än tidigare, 
då med arrende avsågs samtliga andra 
brukningsformer än brukning av äga
ren, i den mån uppgift härom kunde ut
läsas ur primärmaterialet . 

Uppgifterna om den arrenderade area
len församlingsvis, som redovisas i tab. 
i och för län och naturliga områden i 
tab. 2, avse däremot, liksom vid jord
bruksräkningarna från och med år 1932, 
all a r renderad åkerjord, oberoende av 
om motsvarande brukningsenheter räk
nats såsom arrenderade eller icke. För 
denna redovisning har RLF stansat sär
skilda hjälpkort, vilka för varje försam
ling redovisa åkerjorden, fördelad på 
ägd respektive ar renderad areal. 

I tab. K lämnas uppgifter om den så
lunda redovisade totala arrenderade 
åkerarealen vid brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker dels i absoluta tal 
och dels i procent av hela åkerarealen 
inom varje län och naturligt område. 

I förhållande till år 1951 ökade den 

arrenderade arealen vid brukningsenhe
ter med mer än 2 hektar åker med 
20 600 hektar (2,3 %). Bakom denna 
ökning av arrendejorden mellan åren 
1951 och 1956 för rikets samtliga bruk
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
ligger en ökning om 5,7 % för slätt
bygderna i södra och mellersta Sverige, 
en minskning av 1,5 % i samma om
rådes skogs- och dalbygder samt en 
minskning av 16,5 % för norra Sverige. 

Orsakerna till förändringarna i arren
desystemets omfattning kunna vara fle
ra. Här skola endast två särskilt påtag
liga, varandra motverkande tendenser i 
utvecklingen framhållas. Den ena yt trar 
sig i att personer, som av olika anled
ningar lämna jordbruket, ofta föredra
ga att, åtminstone under en övergångs
tid, utarrendera sina gårdar till en eller 
flera brukare i stället för att genom ome
delbar försäljning avhända sig de real
värden, gårdarna representera. Den and
ra tendensen orsakas av indragning av 
arrendegårdar under huvudgården el-
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Tab. K. Arrenderad åkerareal i hektar samt i procent av hela åkerarealen vid bruknings-
enheter med mer än 2 hektar åker inom varje län och naturligt område 
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ler nedläggning av mer eller mindre av
lägset belägna arrendegårdar . Detta kan 
vara ett led i jordbrukets strukturratio
nalisering men kan också bero på att 
utarrendering, på grund av dålig lön
samhet och brist på arrendatorer , ej 
längre är möjlig. 

Beträffande arrendesystemets före
komst i olika delar av landet framgår av 
tab. K, att detsamma har sin största ut
bredning inom det sammanhängande 
området Uppland—Södermanland—Ös
tergötland, ett nordligt område av Kal

mar län, Malmöhus läns slättbygd, Skara
borgs läns höglandsområden, Örebro läns 
södra skogsbygd samt vidare Bergslagen, 
där bruksbolagens jordinnehav nått sin 
största omfattning. Även Västmanlands 
slättbygd och det inre av Dalarna böra 
nämnas. Minst utbredning har arrende
systemet på Gotland, i Västernorrlands 
län, i silurområdet i Jämtlands län samt 
i de båda nordligaste länens kustlands
områden, inom vilka åkerjorden till mer 
än 90 % brukas av ägaren. 

V I I . Fördelningen av skogsmark och åker på ol ika ägarekategorier 

Vid jordbruksräkningarna åren 1937 
och 1944 verkställdes en särskild bear
betning av primärmaterialet i avsikt att 
fördela arealerna för skogsmark, åker 
och äng på olika ägarekategorier. Vid 
1951 års jordbruksräkning ägde en lik
artad bearbetning och redovisning rum, 
som dock begränsades till skogsmarken 
och åkern. Skogsmarken uppdelades där
vid på följande ägarekategorier: staten, 
andra samfälligheter, aktiebolag och en
skilda ägare. Såsom statens skogar räk
nades kronoskogar (kronoparker, skogs
jordbruk, kronotorp, kronoholmar och 
-skär, kronoöverloppsmarker, oavmätta 
kronomarker m. m.) och skogar tillhö
rande eller förvaltade av vattenfallssty
relsen, lantbruksstyrelsen, fortifikations-
förvaltningen och lotsstyrelsen. Till and
ra samfälligheters skogar fördes bl. a. 
dels bergsverksskogar, renbetesfjällens 
skogar, kronoallmänningar och national
parker , vilka stå under domänverkets 
förvaltning eller tillsyn, dels ecklesia
stika skogar, skogar t i l lhörande lands
ting, skogsvårdsstyrelser, hushållnings
sällskap och kommuner, häradsallmän-
ningar, allmänningsskogar i Norrland 

och Dalarna, allmänna inrät tningars och 
stiftelsers skogar samt skogar ti l lhöran
de andra bolag än aktiebolag. Såsom en
skilda skogar (utom aktiebolagsskogar) 
ha bl. a. räknats fideikommisskogar, 
godsskogar och bondeskogar. Skogsmar
kens fördelning efter innehavens storlek 
gjordes på sju storleksgrupper: högst 10, 
10—25, 25—50, 50—100, 100—200, 200— 
400 och över 400 hektar. 

Vid 1956 års jordbruksräkning ha be
arbetningen och redovisningen av skogs
marken på grund av nödvändig begräns
ning icke kunnat ske i samma omfatt
ning som vid 1951 års räkning. Sålunda 
har en detaljerad bearbetning med för
delning av arealerna för skogsmark och 
åker på nämnda fyra ägarekategorier ej 
kunnat göras, utan har redovisningen 
denna gång måst inskränkas till att om
fatta endast skogsmarksarealerna och i 
första hand de enskilda skogsägarnas 
arealer. Anledningen härti l l är, såsom 
förut nämnts, dels att 1956 års jordbruks
räkning endast omfattar brukningsenhe-
ter med mer än 2 hektar åker, dels att 
RLF:s jordbruksregister, som även an
vänts som material för jordbruksräk-
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ningen, av skogsmark redovisar endast 
sådan i enskild ägo, aktiebolagens sko
gar ej inräknade, liksom vid tidigare 
jordbruksräkningar. 

Såsom redan uppgivits i kap. IV, ut
gjorde skogsmarksarealen i hela riket år 
1956 enligt 1957 års fastighetstaxerings
längder omkring 22 505 000 hektar. Den
na areal fördelade sig på 2 huvudgrup
per av ägarekategorier, nämligen a) en
skilda ägare, b) övriga ägare, d. v. s. sta
tens, andra samfälligheters samt aktie
bolagens skogar sammantagna, såsom 
framgår av ovanstående tablå. Av rikets 
hela skogsmarksareal innehades, samtliga 
år tablån omspänner, ungefär hälften av 
enskilda skogsägare, medan återstoden 
ägdes av aktiebolag eller utgjordes av 
allmänna skogar. I förhållande till 1951 
års räkning visar tablån en ökning år 
1956 av den totala skogsmarksarealen 
med 19 000 hektar, som helt kommer på 
gruppen enskilda ägare. 

I nedanstående tablå ha de enskilda 
ägarnas skogsmark (utom aktiebolagens) 

jämte den totala åkerarealen fördelats 
procentuellt på olika storleksgrupper av 
brukningsenheter inom de tre riksområ
dena och hela riket. 

I fråga om åkerarealen redovisades 
vid 1951 års jordbruksräkning endast så
dan, tillhörig enskilda ägare (utom ak
tiebolag). Denna gång däremot ha r den 
totala åkerarealen redovisats, d. v. s. in
klusive övriga ägarekategoriers åker
areal (aktiebolag, staten m. fl.). Detta 
tillvägagångssätt ha r ansetts användbart , 
då huvuddelen eller nära 90 % av åker
arealen i hela riket, utan större diffe
renser på de olika riksområdena, inne
has av enskilda ägare (utom aktiebolag). 
Tablån visar, att av de enskilda ägarnas 
skogsmark kom inom alla r iksområden 
omkring 1/3 på samtliga brukningsen
heter med högst 2 hektar åker, utmarks
fastigheter och lägenheter inräknade. I 
södra och mellersta Sveriges skogs- och 
dalbygder samt norra Sverige förelåg en 
betydande koncentration till bruknings
enheter med 2—10 hektar åker, medan 

Storleksgrupper 
efter åkerarealen 

Fördelning av skogsmark tillhörig enskilda ägare (utom aktiebolag) samt 
totala åkerarealen, i procent 
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Tab. L. Antal brukningsenheter med mer än 2 hektar åker, med och utan skogsmark, med 
fördelning på storleksgrupper; antal brukningsenheter med skogsmark med fördelning på 
storleksgrupper efter skogsmarksinnehavets areal; inom hela riket 

slättbygderna i Syd- och Mellansverige 
uppvisade en jämnare spridning av 
skogsmarken på storleksgrupperna över 
2 hektar, dock med tydligt maximum på 
gruppen med mer än 100 hektar åker. 

Med hänsyn till skogsmarkens fördel
ning på skogsägargrupper kan landet, 
liksom även skett vid två tidigare jord
bruksräkningar, uppdelas på följande tre 
någorlunda väl avgränsade r iksområden: 

I. Statsskogsdistriktet, med stor pro
cent skogsmark tillhörig staten. Detta 
omfattar Kopparbergs läns fjällbygd, Väs
terbottens läns inland samt hela Norr
bottens län. 

II. Bolags- och bondeskogsdistriktet, 
med stor procent skogsmark tillhörig 
aktiebolag. Detta omfattar Uppsala län, 
Västmanlands läns bergslag, Örebro läns 
bergslag och södra skogsbygd, Värmlands 
läns bergslag och norra Värmland, vi
dare Kopparbergs län utom fjällbygden, 
hela Gävleborgs, Västernorrlands och 
Jämtlands län samt kustlandet av Väs
terbottens län. 

III. Bonde- och godsskogsdistriktet, 
med stor procent skogsmark tillhörig 

enskilda personer. Detta omfattar hela 
Götaland och vidare Stockholms län och 
stad, Södermanlands län, slättbygderna 
i Västmanlands, Örebro och Värmlands 
län samt centrala och västra Värmland. 

De båda tidigare nämnda skogsägar
gruppernas (enskilda ägare, övriga äga
re, d. v. s. staten, andra samfälligheter 
och aktiebolagen) procentuella skogs
marksinnehav inom dessa tre riksområ
den framgår av nedanstående tablå: 

Tab. L slutligen redovisar antalet 
brukningsenheter med mer än 2 hekt
ar åker i hela riket med och utan skogs
mark och med fördelning på storleks
grupper efter åkerarealen samt antalet 
brukningsenheter med skogsmark, för
delat på sju storleksgrupper efter skogs
marksinnehavets areal. 

Av rikets samtliga brukningsenheter 

4—571397 
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med mer än 2 hektar åker innehade år 
1956 71,5 % eller nära 3/4 skogsmark. 
För mer än hälften av dessa (54,9 %) 
uppgick skogsmarksinnehavet emellertid 
till högst 25 hektar. Av de övriga bruk-

ningsenheterna med skogsmark ägde 
23,2 % mellan 25—50 hektar, 13,9 % mel
lan 50—100 hektar, 5,7 % mellan 100— 
200 hektar, 1,7 % mellan 200—400 hektar 
samt endast 0,6 % mer än 400 hektar. 

VIII . Åkerjordens användning 

Huvudresultat; jämförelse med tidigare 
år. Vid 1956 års jordbruksräkning ha 
uppgifter om åkerjordens användning 
insamlats från endast de egentliga jord
bruken, d. v. s. brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker. Redovisningen i 
detta kapitel ha r därför, såväl i text som 
tabeller, begränsats till att gälla förhål
landena vid endast dessa brukningsen
heter. 

Uppgifterna om åkerjordens använd
ning ha av kostnadsskäl ej kunnat bear
betas för fördelning på olika storleks
grupper efter åkerarealen. Behovet där
av har dessutom ej ansetts så stort, då 
dylika bearbetningar numera genomfö
ras varje år vid de i juni månad åter
kommande representativa arealinvente
r ingarna och kreatursräkningarna. 

I tab. 5 lämnas uppgifter i vissa hu
vudposter för varje kommun och för
samling och tab. 6 ger fullständig speci
fikation efter uppgiftsformulärets rubri
ker i sammandrag för län, naturliga jord
bruksområden och hela riket. I tab. M 
framläggas därjämte huvudresultaten för 
hela riket i jämförelse med motsvarande 
uppgifter från föregående jordbruksräk
ningar. 

Hösten 1955 ägde sådden av höstsäd 
rum under mycket gynnsamma väder
leksförhållanden. Särskilt för höstvete 
förelåg en stor arealutvidgning. Den be
sådda arealen blev 68 800 hektar (36,6 %) 
större än den 1955 skördade arealen. 
Även arealen för höstråg ökade och blev 

28 600 hektar (31,4 %) större. En bi
dragande orsak till arealökningen av så
väl vete som råg var, att en stor del av 
den med oljeväxter besådda arealen hös
ten 1955 på grund av torkan harvades 
upp och delvis besåddes med höstsäd. 
Arealen för vårvete däremot reducerades 
år 1956 och blev 24 300 hektar (14,7 %) 
mindre än år 1955. Orsaken härtill var 
dels den ökade höstveteodlingen och 
dels den på grund av ogynnsam väder
lek försenade vårsådden. 

Inom brödsädsodlingen ha r sedan 
länge pågått en tydligt framträdande 
övergång från råg till vete (tab. N och 
O). År 1914 upptog rågen mellan tre 
och fyra gånger så stor areal som vetet 
men sedan år 1930 har vetearealen stän
digt varit större än rågarealen, ehuru 
i växlande utsträckning. Veteodlingen 
nådde år 1954 sin största absoluta ut
bredning med 432 300 hektar. År 1955 
hade veteodlingen med 78,9 % sin störs
ta andel av hela brödsädsodlingen. Un
der år 1956 omfattade vetearealen 397 200 
hektar eller 75,7 % av hela brödsäds-
arealen. Rågodlingen år 1955 visade å 
andra sidan den absolut sett minsta are
alen dittills eller 94 500 hektar. Under 
år 1956 uppgick rågarealen till 127 300 
hektar. 

Bakom dessa summariska uppgifter 
om veteodlingen döljer sig emellertid en 
helt olika utveckling för höstvete och 
vårvete. Höstveteodlingen ökade i om
fattning fram till år 1939 för att där-
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Tab. M. Åkerjordens användning år 1956 i jämförelse med tidigare år, vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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Tab. N. Areal vete och råg, i hektar, åren 1927—1956 

1 Fördelningen av 1950 års rågareal på höst
råg och vårråg är beräknad på 1949 års totala 
arealinventerings uppgifter. — z Fördelningen 
av 1952 och 1953 års rågarealer på höstråg och 
vårråg är beräknad på 1951 års jordbruksräk

nings uppgifter. — 3 Arealuppgifterna detta år 
grunda sig på 1956 års jordbruksräkning med 
tillägg för de arealer, som redovisades inom 
storleksgruppen med högst 2 hektar åker enligt 
1951 års jordbruksräkning. 

efter med vissa avbrott gå tillbaka. Un
der år 1956 nådde dock höstveteodling
en en större areal än något tidigare år. 
Odlingen av vårvete däremot har växt i 
omfattning under hela den 30-årsperiod, 
tab. N omfattar, även om icke heller 
detta skett i oavbruten följd. Åren 1947, 
1951, 1952 och 1953 upptog vårvetet en 
större areal än höstvetet, för vilket be

tingelserna voro särskilt ogynnsamma 
dessa år. Veteodlingen år 1956 fördelade 
sig med 254 700 hektar på höstvete och 
140 200 hektar på vårvete vid bruknings-
enheter med mer än 2 hektar åker. 

Brödsädsodlingens relativa andel av 
åkerjorden vid brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker har för hela riket 
ökat sedan föregående jordbruksräkning 
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från 11,9 till 14,9 % såsom framgår av 
följande tablå. 

Brödsädsarealen i procent av åker

arealen vid brukningsenheter med mer 
än 2 hektar åker åren 1951 och 1956: 

Fodersådsodlingen (tab. M), som se
dan den första jordbruksräkningen år 
1927 i stort sett varit på tillbakagång, 
ha r dock mellan åren 1951 och 1956 ökat 
från 909 400 till 1 066 100 hektar (17,2 
% ) . Odlingen av de skilda slagen av 
fodersäd har emellertid uppvisat olika 
utveckling. Arealen för korn minskade 
till år 1944, då den utgjorde 91 300 hekt
ar, men ökade därefter och uppgick år 
1951 till 110 500 hektar och år 1956 till 
icke mindre än 241 500 hektar. Odlingen 
av havre, vårt med hänsyn till arealen 
viktigaste sädesslag, ha r efter en fort
gående minskning även ökat mellan åren 
1951 och 1956 från 484 800 till 532 800 
hektar. Arealen för blandsäd, som under 
tidigare år undergått ökning, ha r där
emot minskat från 314 000 hektar år 
1951 till 291 800 hektar år 1956. 

Kornarealens starka utökning under 
senare år, som haft mer eller mindre be
svärliga väderleksförhållanden under så
väl sådd som skörd, har i huvudsak 
skett på vårvetets bekostnad. Det är i 
första hand kornets tidigare mognad, 
som därvid spelat en avgörande roll. 

Baljväxter odlades år 1956 på en areal 
av 27 700 hektar, vilket innebär en ök
ning i förhållande till år 1951 med 
12,9 %. 

Den totala sädesarealen, som tidigare 
för varje ny jordbruksräkning gått till
baka, har dock år 1956 ökat med 19,5 %. 
Detta förhållande sammanhänger till stor 
del med att arealerna för oljeväxter mins
kade hösten 1955 på grund av den svåra 

torka, som rådde större delen av detta 
år, och sädesarealen i samband därmed 
ökade. 

Sockerbetsarealen, som under år 1954 
nådde sin största omfattning, c:a 59 000 
hektar, uppgick år 1956 till 49 500 hekt
ar mot 53 400 hektar år 1951. Potatis
odlingen ha r något ökat, medan arealen 
för de mer arbetskrävande foderrotfruk
terna ytterligare minskat. 

Jämfört med förhållandena år 1951 
har arealen grönfoder av säd och balj
växter minskat med 7 600 hektar. Area
len vall till hö har samtidigt nedgått 
med 117 200 hektar ; även detta var en 
följd av torkan under år 1955, då särskilt 
vallinsådden drabbades hårt . Även area
lerna för vall till grönfoder och bete 
samt vall till fröskörd ha minskat. 

En av de största förändringarna mel
lan 1951 och 1956 års arealdisposition 
är den starka minskningen av arealen för 
oljeväxter, från 178 600 hektar 1951 till 
endast 30 300 hektar 1956. Orsaken till 
detta är, som förut nämnts, den svåra 
torkan under år 1955, då bl. a. stora area
ler med höstsådda oljeväxter måste har
vas upp och besås med höstsäd och vå
ren 1956 med fodersäd främst korn. Od
lingen av oljeväxter påbörjades i nämn
värd skala under det andra världskriget 
för att i då rådande avspärrningsläge 
öka landets fettillgångar och nådde år 
1944 en areal av 47 700 hektar. Därefter 
har odlingen fortsatt och under vissa år 
även starkt utökats. 

Odlingen av köksväxter på åkern nåd-



38° 

Tab. O. Åkerjordens användning, i hektar, åren 1951 och 1956, länsvis, vid brukningsenheter med mer 

de en starkt ökad omfattning år 1956 
jämfört med år 1951. Sålunda uppgick 
denna areal till 10 600 hektar mot 7 600 
hektar år 1951 eller en ökning med 
39,0 %. 

Arealen för odling av de grödor, som 
i tab. M sammanfattats under rubriken 
andra växtslag, minskade däremot mel
lan åren 1951 och 1956 från 16 900 till 
14 500 hektar (14,5 % ) . I 1956 års areal 
för andra växtslag ingå 881 hektar för 
jordgubbar, 1 292 hektar odling i plant
skolor (exkl. trädgårdsodling), 4 658 
hektar för spånadsväxter samt 7 654 
hektar utgörande odling på åkern av 
frukt och bär, fröodling (annan än av 
timotej- och klöverfrö) samt andra spe

cialodlingar. För år 1951 uppgingo des
sa arealer till respektive 1099, 1 360, 
4 816 och 9 668 hektar. 

Arealerna för såväl helträda som obru
kad åkerjord ökade år 1956 i jämförelse 
med 1951 och tidigare år. Orsaken var 
dels den svåra torkan under år 1955, 
då bl. a. stora vallarealer måste plö
jas upp och dels den, på grund av 
ogynnsam väderlek, försvårade och för
senade vårsådden 1956. Hela den för vår
sådd tillgängliga åkerarealen detta år 
kunde, trots ökad odling för flera grö
dor, icke helt utnyttjas, utan stora area
ler måste antingen trädas eller ligga helt 
obrukade. 
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än 2 hektar åker 

Åkerjordens användning i skilda delar 
av landet belyses närmare av tab. P, där 
de särskilda växtslagens procentuella 
andel av hela åkerarealen vid bruknings-
enheter med mer än 2 hektar lämnas för 
varje län och naturligt område. En mera 
överskådlig bild av åkerjordens fördel
ning i olika delar av landet lämnar tab. 
Q, som innehåller motsvarande pro
centtal för 18 större produktionsområ
den, till vilka l ikartade naturliga läns
områden sammanförts. Omfattningen av 
produktionsområdena framgår av tab. 8. 

Höstvetet upptog år 1956 efter den i 
det föregående berörda arealökningen i 
genomsnitt för hela landet 7,3 % av 
åkerarealen. Odlingen är i huvudsak lo

kaliserad till södra och mellersta Sve
riges slättbygder och ha r den största 
omfattningen på Östgötaslätten, där den 
år 1956 upptog 23,1 %. Malmöhus läns 
slättbygd, som tidigare hade den mest 
omfattande höstveteodlingen, kom vid 
denna räkning endast upp till 9,6 %. 
Inom ett så nordligt område som Mälar-
och Hjälmarbygden odlas höstvete i stor 
utsträckning (13,0 % år 1956) samt på 
Kalmarslätten, Öland och Gotland med 
respektive 11,2, 11,8 och 12,2 c/o, var
emot odlingen år 1956 hade något mind
re utbredning i västra Sveriges slättbyg
der och den sydsvenska mellanbygden. 
Genomsnittet för södra och mellersta 
Sveriges skogs- och dalbygder var år 



40° 
Tab. P. Åkerjordens användning, i procent, inom varje län och naturligt jordbruksområde, vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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Tab. Q. Åkerjordens användning, i procent, inom olika produktionsområden, vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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1956 3,8 %, men Östergötlands läns söd
ra kustland, som räknas till detta r iks
område, nådde dock så högt som till 
17,7 %. För Norrlands del ha r höst
veteodlingen nämnvärd betydelse endast 
i det sydligaste landskapet, Gästrikland, 
där andelen å r 1956 uppgick till 2,6 % 
närmast följt av Hälsinglands kustland 
med 1,4 %. 

Vårvete odlades år 1956 på 4,0 % av 
hela åkerarealen. Den största odlingen 
uppvisade östgötaslätten och Malmöhus 
läns slättbygd med vardera 9,1 % samt 
Västmanlands slättbygd med 8,4 %. Des
sa tre områden ingå i södra och mel
lersta Sveriges slättbygder, där vårvete
odlingen år 1956 omfattade 5,4 % av 
hela åkerarealen mot 3,1 % för skogs-
och dalbygderna i samma delar av lan
det. I Norrland odlades vårvete främst 
i Gävleborgs län och i mindre omfatt
ning i Västernorrlands län. 

Höstrågen upptog år 1956 i genomsnitt 
för hela landet 3,5 % av åkerarealen. 
På den mera bördiga jordmånen i södra 
och mellersta Sverige har den i stor ut
sträckning fått vika för det mera gi
vande höstvetet men på lättare och mag
rare jordar ha r höstrågen alltjämt sin 
givna plats. Höstrågen nådde år 1956 den 
största omfattningen i sydsvenska mel
lanbygden (10,1 %). I norra Dalarna och 
Norrland är odlingen av klimatiska skäl 
mycket liten. 

Den obetydliga odlingen av vårråg fö
rekommer i nämnvärd omfattning endast 
i sydsvenska mellanbygden, på sydsvens
ka höglandet och i östsvenska dalbyg
den, men även inom dessa områden 
upptog den år 1956 endast 0,3—0,4 % av 
hela åkerarealen. Högsta procenttalet, 
0,6 %, nådde vårrågen i skogsbygden i 
Kalmar läns norra del. 

Den för korn använda arealen utgjorde 
år 1956 i medeltal för hela riket 6,9 %. 

Kornodlingen har under senare år fått 
en allt större omfattning. Detta har, som 
förut nämnts, främst skett på vårvetets 
bekostnad. Den största odlingen av korn 
år 1956 förekom på Gotland (17,6 %) 
och Öland (11,5 % ) , i Malmöhus läns 
slättbygd (12,7 % ) , i Kopparbergs län 
(12,0 %) samt i norra Sverige, där kust
landet i Västerbottens län uppvisade det 
högsta procenttalet eller 14,3 %. I Norr
land användes kornet fortfarande även 
som brödsäd. 

Havreodlingen omfattade år 1956 en 
större andel av hela åkerarealen än något 
annat sädesslag (15,3 %). De största 
havreodlingarna, 20—30 % av åkerarea
len, förekommo i västra Götaland, Jön
köpings och Kronobergs län, norra delen 
av Kalmar län samt i större delen av 
Svealand. Helt obetydlig är odlingen på 
Öland och Gotland, i Skånes slätt- och 
mellanbygder samt i övre Norrland. 

Blandsäd upptog år 1956 i hela landet 
8,4 % av åkerarealen. I de områden, där 
havreodlingen har mindre omfattning, 
förekommer i regel i stället odling av 
blandsäd, såsom i Stockholms, Uppsala, 
Östergötlands län, vissa områden i södra 
delen av Kalmar län, Kristianstads och 
Malmöhus län. I Norrland utom Gävle
borgs län är odlingen av både havre och 
blandsäd relativt liten. I slättbygderna 
inom landets södra och mellersta delar 
uppgick odlingen år 1956 till 10,0 %, i 
samma områdes skogs- och dalbygdei 
7,2 % samt i norra Sverige 3,8 %. 

Baljväxter (kokärter samt foderärter 
och vicker) odlades år 1956 på endast 
0,8 % av åkerarealen. Kokärter odlades 
i större omfattning inom det samman
hängande området Östergötlands, Söder
manlands, Stockholms och Uppsala län 
samt slättbygden i Västmanlands län. De 
relativt sett största odlingarna av fo
derärter och vicker förekommo på slätt-
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bygden i Kristianstads län, i Göteborgs 
och Bohus län samt på Västgötaslätten. 

Sammanfattar man all säd till mogen 
skörd, upptog densamma år 1956 46,3 % 
av rikets hela åkerareal vid bruknings-
enheter med mer än 2 hektar. Den största 
omfattningen av sädesodlingen förekom 
i Stockholms, Uppsala, Södermanlands 
och Östergötlands län, norra kustlandet i 
Kalmar läns norra del, Kalmarslätten, 
slättbygdsområdena i Kristianstads och 
Malmöhus län, Skaraborgs län, Örebro 
läns slättbygd och södra skogs-bygd 
samt Västmanlands läns slättbygd. Inom 
dessa områden nåddes år 1956 maximum 
på Östgötaslätten med sädesodling på 
68,4 %. Med stigande latitud och höjd 
över havet sjunker procenten säd till 
mogen skörd i det inre av Svealand och 
norrut . I Norrbottens läns inland redovi
sades sålunda år 1956 endast 0,9 % av 
åkerarealen såsom säd till mogen skörd. 

Potatis är föremål för odling inom 
alla delar av landet, så långt norrut som 
till t rakterna av den yttersta odlings
gränsen. För år 1956 upptog den i ge
nomsnitt för hela riket 3,3 % av hela 
åkerarealen. Då potatisodlingen främst 
är inriktad på att tillgodose det lokala 
behovet, står odlingens omfattning i när
mare överensstämmelse med folkmäng
den i varje t rakt än med åkerarealen. I 
områden med övervägande små bruk-
ningsenheter upptager därför potatisen 
i regel relativt stor areal. I de delar av 
Blekinge och Kristianstads län, som ha 
övervägande sandig jordmån, ha r pota
tisodlingen fått en mycket stor omfatt
ning. Odlingen där utgöres emellertid till 
största delen av s. k. fabrikspotatis, som 
användes för bl. a. brännvinstil lverk
ning och stärkelseberedning. Förutom 
på åkern odlas potatis även i t rädgårdar 
vid såväl jordbruk som rena bostads
lägenheter. 

Sockerbetsodlingen omfattade år 1956 
1,4 % av rikets hela åkerareal. Den fö
rekommer så gott som uteslutande på 
de mera bördiga slättbygderna i södra 
Sverige och i första hand på slättbyg
den i Malmöhus län (12,7 % år 1956), 
på Öland och Gotland (4,7 %) samt i 
sydsvenska mellanbygden (3,5 %). På 
grund av att sockerfabriken i Linköping 
lagts ned, ha r sockerbetsodlingen i Ös
tergötlands län helt upphört fr. o. m. år 
1956. De i denna berättelse redovisade 
arealerna för odling av sockerbetor ha 
erhållits från Svenska Sockerfabriksak
tiebolaget. 

Foderrotfrukter odlades år 1956 på 
endast 0,9 % av hela åkerarealen. Högsta 
procenttalet hade Malmöhus läns mellan
bygd (4,4 %) och närmast därefter kom 
samma läns skogsbygd (4,2 % ) . 

Vallar till hö, grönfoder, bete och frö
skörd omfattade år 1956 tillsammans 
39,2 % av all åker. Vallarnas relativa 
omfattning tilltager i stort sett från sö
der mot norr . I det intensivt bedrivna 
jordbruket på slättbygden i Malmöhus 
län intaga vallarna en ganska undan
trängd ställning (år 1956 16,3 % ) . Även 
östgötaslätten hade år 1956 en relativt 
liten vallareal (16,5 % ) . Inom norra 
Bergslagen är vallarnas omfattning be
tydligt större (50,7 %) och inom fjäll-
och moränbygden störst (85,0 %). 

I södra Sverige fylles en icke obetyd
lig del av foderbehovet under somma
ren genom odling av säd till grönfoder. 
På slättbygden i Skåne och Halland od
lades år 1956 grönfoder på 3,2 % av hela 
åkerarealen. Även i övre Svealand och 
hela Norrland odlas grönfoder i betyd
lig omfattning, men där torkas det all
mänt till s. k. grönfoderhö. 

Odlingen av oljevåxter, som under år 
1956 bedrevs på endast 0,9 c/o av hela 
åkerarealen, har under tidigare år haft 
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en betydligt större omfattning. Nedgång
en i odlingen under år 1956 samman
hängde, såsom förut nämnts, med den 
svåra torkan under sommaren och hös
ten 1955, då stora arealer med höstsådda 
oljeväxter måste harvas upp. Ursprung
ligen hade oljeväxterna ungefär samma 
utbredningsområde som sockerbetorna 
men med åren ha de fått ökad spr idning 
norrut , till främst Mälar- och Hjälmar
bygden. Odlingen av oljeväxter hade år 
1956 den relativt största omfattningen i 
Gotlands och Malmöhus län med respek
tive 4,8 och 3,1 %. 

Av spånadsvåxtema har linet viss be
tydelse så långt norrut som i Hälsing
land, Medelpad, Ångermanland och 
Jämtland. Sin relativt sett största utbred
ning ha spånadsväxterna dock på slätt
bygderna i Malmöhus och Hallands län 

(år 1956 i båda fallen 1,0 %) samt på 
Gotland (0,8 % ) . På Gotland avser area
len uteslutande hampa. Av hela rikets 
åkerareal vid brukningsenheter med mer 
än 2 hektar upptogo spånadsväxterna år 
1956 endast 0,1 %. 

Köksväxter på åkern odlas övervä
gande på slättbygderna och i närheten 
av större bebyggelsecentra. Odlingen ut
gjorde år 1956 0,3 % av hela åkerarea
len. 

Heltrådan upptog år 1956 i genomsnitt 
för hela landet 4,5 %. Trädans omfatt
ning är emellertid mycket växlande i 
olika delar av landet. I Skåne ligger nu
mera endast någon procent av jorden i 
träda, men på Östgötaslätten och i Mälar-
och Hjälmarbygden omkring 10 %. På 
sydsvenska höglandet och i Norrland är 
trädesbruket icke så vanligt. 

IX. Husdjuren 

Antal husdjur år 1956; jämförelse med 
föregående räkningar. Resultaten av 1956 
års jordbruksräkning i vad avser anta
let husdjur den 15 september 1956 vid 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker meddelas för varje kommun och 
församling i tab. 5 samt, med fullständig 
specifikation efter uppgiftsformulärets 
rubriker, i sammandrag för län och na
turliga jordbruksområden i tab. 7. Där
jämte innehåller tab. R en sammanfatt
ning för hela riket av antalet husdjur 
av olika slag vid denna jordbruksräk
ning i jämförelse med motsvarande upp
gifter enligt räkningarna åren 1927,1937, 
1944 och 1951. I tab. S lämnas länssiffror 
för vissa viktigare djurslag vid de två 
senaste räkningarna. För samtliga räk
ningar utom 1944 års avse uppgifterna 
husdjursbeståndet den 15 september. År 
1944 var räkningsdagen förlagd till den 

1 juni. Vid jämförelse med uppgifterna 
för år 1944 bör denna olikhet i räknings
datum beaktas, enär antalet av vissa 
djurslag, i första hand svin och höns, 
uppvisar väsentliga säsongvariationer. 
Antalet husdjur år 1944 påverkades ock
så av då rådande speciella krisförhållan
den. Såsom förut framhållits, omfatta 
uppgifterna om kreatursbeståndet denna 
gång endast antalet djur av olika slag vid 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker. Uppgifter ha sålunda ej infordrats 
från mindre brukningsenheter, från mi
litära förband, polisen, r idhus, åkare 
m. fl., från svingårdar och hönserier 
samt enskilda personer utan åker men 
med t. ex. hushållssvin eller fjäderfä. 

Av samma skäl, som förut nämnts i 
fråga om uppgifterna angående åkerjor
dens användning, ha ej heller uppgif
terna om antalet husdjur vid 1956 års 
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Tab. R. Antal husdjur den 15 september 1956 vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
i jämförelse med motsvarande uppgifter åren 1927, 1937, 1944 och 1951 

jordbruksräkning kunnat bearbetas för 
att belysa husdjurens fördelning vid jord
bruk av olika storlek. 

I fråga om hästarna ha r den vid tidi
gare jordbruksräkningar t i l lämpade för
delningen av hingstar och valacker på 
olika åldrar ej genomförts. I stället re
dovisas hästarna denna gång, liksom vid 
de årliga representativa räkningarna, i 
följande t re grupper : a) hästar , 3 år och 
däröver, b) unghästar, 1 och 2 år, c) föl. 

Antalet hästar ökade mellan åren 
1932 och 1937 och visade därefter en 

tillbakagång, som till år 1944 var av 
mindre omfattning men fram till år 1951 
reducerade häststammen med 1/3. Jäm
sides med den alltmer utökade traktor
användningen och bilismens starka ut
veckling ha hästar, 3 år och däröver, dit 
de egentliga arbetshästarna höra, minskat 
i antal. Sedan år 1951 uppgår nedgången 
till 34,0 %. Antalet unghästar och föl 
fördubblades i det närmaste mellan åren 
1927 och 1937, varefter det kraftigt redu
cerades, särskilt markant efter år 1944. 
Vid brukningsenheter med mer än 2 
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Tab. S. Antal husdjur år 1956 i jämförelse med år 1951 vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

hektar åker har minskningen sålunda un
der perioden 1944—1951 69,3 % och un
der perioden 1951—1956 38,1 %. För
ändringen i åldersstrukturen framgår av 
att det sammanlagda antalet unghästar 
och föl vid brukningsenheter med mer 
än 2 hektar åker, räknat på 100 vuxna 
hästar, var 22,8 år 1937 och 22,6 år 1944 
men sjönk till 9,1 år 1951 och 8,5 år 
1956. 

I fråga om antalet nötkreatur förelig
ger icke full jämförbarhet mellan åren 
1951 och 1956. För att få anslutning till 
de årliga representativa räkningarna ha 
ungdjuren vid 1956 års jordbruksräkning 
uppdelats i två grupper , nämligen a) kvi
gor, stutar och kalvar, 1 år och däröver, 
avsedda för slakt, b) kvigor, 1 år och 

däröver, avsedda för pålägg. Vid 1951 
års räkning redovisades däremot samt
liga kvigor som en grupp utan uppdel
ning, medan stutar och oxar, 1 år och 
däröver, sammanslogs till en gemensam 
grupp. En jämförelse mellan de båda 
åren kan därför göras blott på summan 
av samtliga ungdjur (för slakt och för 
pålägg) inklusive tjurar och oxar, 1 år 
och däröver. 

Sedan år 1937 har hela antalet nöt
kreatur befunnit sig på tillbakagång 
och denna har fortsatt i ökad takt efter 
år 1944. Minskningen var under perio
den 1944—1951 12,7 % och berörde alla 
slag av nötkreatur. Under perioden 1951 
—1956 var minskningen 8,4 %, men då 
förelåg ökning för två grupper av nöt-
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kreatur, båda avsedda för slakt, nämligen 
kvigor, stutar och kalvar, 1 år och där
över samt kalvar, under 1 år. Denna 
ökning orsakades av en under senare 
år utökad göddjursuppfödning för stör
re köttproduktion. Nedgången i kreaturs
stammen är i viss utsträckning en följd 
av övergång till kreaturslösa jordbruk. 
Den är emellertid även ut tryck för en 
pågående rationalisering av boskapssköt
seln. Besättningarnas storlek minskas ge
nom utslagning av sämre djur, varige
nom en ökad genomsnittlig mjölkav
kastning per ko erhålles. En större ned-
slaktning än normalt på grund av dålig 
foderskörd under år 1955 synes vara en 
bidragande orsak till minskningen under 
år 1956. 

Fåren, som gick tillbaka i antal mel
lan de tre första jordbruksräkningarna, 
ökade temporärt under krigsåren men 
ha därefter fortsatt att minska. Deras 
antal utgjorde år 1956 blott 16,7 % av 
fårstammen år 1927 vid brukningsenhe-
ter med mer än 2 hektar åker. Motsva
rande tal för getter och killingar, som 
även visat en kontinuerlig nedgång i 
antalet, var 8,7 %. 

Svinstammen har i förhållande till år 
1951 och även till förkrigsperioden med 
maximum år 1932 ökat starkt. Ökningen 
från år 1951 utgjorde 28,5 % och berör
de samtliga kategorier av svin. 

Totala antalet höns och kycklingar 
minskade mellan åren 1951 och 1956 
med 8,8 c/c Minskningen gick ut över de 
iildre hönsen, medan kycklingarna och 
unghönsen ökade i antal (4,2 % ) . 

Summa nötkreatursenheter1, som är 
avsedd att utgöra ett sammanfattande ut
tryck för husdjursskötselns omfattning, 
förändrades icke nämnvärt under perio

den 1927—1937. Därefter ha r den starkt 
sjunkit, från år 1944 till år 1951 med 
13,1 % och från år 1951 till år 1956 
med 11,4 %. 

Redogörelse för varje särskilt djurslag; 
kön, ålder och geografisk fördelning. I 
det föregående har nämnts ändringen i 
1956 års uppgiftsformulär i fråga om 
hästarnas åldersgruppering. Uppgifter 
om hästarnas fördelning efter ras redo
visas ej i 1956 års jordbruksräkning. Det 
ha r nämligen tidigare visat sig, att upp
delningen av hästarna efter ras och ål
der, vållat uppgiftslämnarna svårigheter, 
vilket medfört, att redovisningen härav 
måste betecknas såsom osäker. 

För att belysa husdjurens relativa an
tal i olika delar av landet ha r antalet 
djur per 100 hektar reducerad jord
bruksjord (åkerareal + till åkerareal 
omräknad ängsareal) beräknats för län, 
hushållningssällskapsområden och na
turliga jordbruksområden. Härvid ha 
uppgifterna om antalet husdjur vid bruk-
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
enligt 1956 års jordbruksräkning, kom
pletterats med uppgifter för lägenheter 
och brukningsenheter med högst 2 hekt
ar åker enligt 1951 års jordbruksräk
ning, dock med undantag för antalet 
husdjur vid såsom »annan fastighet» 
taxerade enheter. I tab. T lämnas resul
taten av den sålunda beräknade rela
tiva fördelningen av de olika slagen av 
husdjur. 

Som framgår av denna tabell varierar 
det relativa antalet hästar betydligt mel
lan olika områden. Sålunda förete länen 
i Svealand i regel lägre relativt antal 
hästar än övriga län. Jönköpings, Krono
bergs, Göteborgs och Bohus län, södra 
delen av Älvsborgs län, Kopparbergs län 
och de norrländska länen uppvisa de 
högsta talen. 

Det relativt stora antalet hästar i söd-

1 1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkrea
tur , 2 ungnöt eller kalvar, 2/3 vuxen häst, 4/3 
unghästar eller föl, 4 svin, 10 får eller 12 getter. 
Till kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hän
syn icke tagits. 
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Tab. T. Antal husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksjord1, inom varje län och naturligt 
jordbruksområde samt riksområden 

1 Den kultiverade betesmarkens och naturliga ängens arealer reducerade efter sitt värde i 
förhållande till åkern (jfr sid. 18°). 
5—571397 
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ra och mellersta Sveriges skogs- och dal-
bygder och i Norr land sammanhänger 
med att i dessa områden åkerjorden 
i större utsträckning är uppdelad på 
mindre brukningsenheter med ofta obe
tydlig mekanisering. Vidare ha r skogs
bruket i dessa områden alltjämt stort 
behov av hästar. 

Ett mått på den egentliga hästavelns 
omfattning i olika delar av landet läm
nas i nedanstående tablå, som anger an
talet unghästar och föl på 100 vuxna häs
tar inom varje län år 1956 vid bruknings
enheter med mer än 2 hektar åker. I ge
nomsnitt för slättbygderna i södra och 
mellersta Sverige kommo 10,9 unghäs
t a r och föl på 100 vuxna hästar, för 
samma områdes skogs- och dalbygder 
var motsvarande medeltal 7,9, för norra 
Sverige 5,3 och för hela r iket 8,5. 

Hela antalet nötkreatur pe r 100 hektar 
reducerad jordbruksjord var enligt tab. 

T år 1956 i södra och mellersta Sveriges 
slättbygder 50,4, skogs- och dalbygder 
72,6 samt i norra Sverige 73,8. En på
taglig stegring av det relativa antalet 
nötkreatur kan alltså iakttagas för om
råden, som i fråga om jordmån och kli
mat äro mindre gynnade. Av tabellen 
framgår, att ytterligheterna utgöras av 
å ena sidan slättbygden i Västmanlands 
län med 37,0 nötkreatur, varav 23,0 kor 
per 100 hektar jordbruksareal och å 
andra sidan Kopparbergs läns fjällbygd 
med jämförelsetalen 121^5 respektive 
91,0. Dessa olikheter sammanhänga till 
stor del med att man i skogs- och 
dalbygderna samt i övriga områden 
med mindre gynnsamma klimatförhål
landen i större utsträckning än i 
slättbygderna måste inrikta sig på od
ling av foderväxter och därpå byggd 
produktion av animalier. De sämre na
turliga förutsättningarna för jordbruk 
äro också den viktigaste orsaken till 
att åkerjorden i dessa områden vanligen 
är uppdelad på ett stort antal mindre 
brukningsenheter. Relativt sett är därför 
antalet nötkreatur betydligt större på 
små än på stora brukningsenheter. De i 
tab. T angivna siffrorna för det relativa 
antalet nötkreatur äro dock icke an
vändbara som uttryck för kött- och 
mjölkproduktionens relativa storlek i 
olika områden; djurens avkastning är i 
allmänhet större i slättbyggderna än i 
övriga delar av landet. 

Kvigornas och kalvarnas antal i för
hållande till koantalet står i visst sam
band med mjölkproduktionens intensi
tet och anges i procent för varje län vid 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker i efterföljande tablå. 

I områden med högt uppdriven mjölk
produktion är omsättningen bland korna 
snabb, och ett stort antal ungdjur kräves 
för rekryteringen. Detta är i hög grad 
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fallet i de skånska länen men även i 
flertalet andra län i Götaland och östra 
Svealand. Antalet kvigor och kalvar är 
också stort i dessa trakter, såsom tablån 
utvisar. I motsats härtill stå särskilt 
Kopparbergs län och Norrland, där om
sättningen av korna sker betydligt lång
sammare. I genomsnitt för hela landet 
vid brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker svarade 62,6 kvigor och 
kalvar mot 100 kor, därav för slättbyg
derna samt skogs- och dalbygderna i 
södra och mellersta Sverige respektive 
77,6 och 58,2 men för norra Sverige en
dast 36,0. 

Det större antalet kor, som kalvat en
dast 1 gång, och kalvar, avsedda för på
lägg, i södra och mellersta Sveriges slätt
bygder bekräftar vad ovan nämnts om 
starkare nyrekrytering och snabbare om
sättning av kreatursstammen i detta om
råde än i övriga delar av landet. Tablån 
nedan anger i procent dessa gruppers 
del av hela antalet kor respektive kalvar 
vid brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker inom de tre r iksområdena 
och hela riket. 

Sedan mitten av 1940-talet ha r får
stammen fortlöpande reducerats. Mellan 
de senaste två jordbruksräkningarna har 
tillbakagången varit synnerligen mar
kant. Medelantalet får per 100 hektar 
reducerad jordbruksjord år 1956 utgjor
de för hela riket 3,2. Motsvarande tal 
voro för slättbygderna i södra och mel
lersta Sverige 2,9, för skogs- och dalbyg
derna 2,5 och för norra Sverige 6,4. Får
skötselns relativa omfattning är sålunda 
mindre i södra och mellersta delarna av 
landet än i norra Sverige. Gotland intar 
emellertid en särställning i detta hänse
ende med ett relativt stort antal får, år 
1956 37,5 per 100 hektar reducerad jord
bruksareal. 

Getaveln har i ännu högre grad än 
fåraveln reducerats i de flesta delar av 
landet och har numera nämnvärd bety
delse endast i norra Värmland samt de
lar av Dalarna och Norrland. 

I fråga om svinskötselns relativa om
fattning i olika områden visar tab. T att 
Kristianstads, Malmöhus och Hallands 
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Tab. U. Antal brukningsenheter med mer än 2 hektar åker utan kor den 15 september 1956 

län skilja sig från övriga län genom av
sevärt högre relativt antal svin, nämligen 
för år 1956 respektive 107,7, 90,7 och 
109,6 svin per 100 hektar reducerad jord
bruksjord. Det gynnsamma klimatet och 
den goda tillgången på lämpligt foder 
från bl. a. mejerihanteringen och den 
omfattande potatisodlingen, ge Skåne och 
Halland det stora försteget i fråga om 
svinskötseln. Motsvarande tal för de tre 
r iksområdena uppgingo till 50,3 för söd
ra och mellersta Sveriges slättbygder, 
43,0 för skogs- och dalbygderna och 13,3 
för norra Sverige. Svinskötseln ha r så
lunda den största relativa omfattningen 
i slättbygderna i landets södra och mel
lersta delar i motsats till nötkreaturs-
skötseln, som för dessa har det lägsta re
lativtalet. 

Fjäderfäskötseln h a r i likhet med 
svinskötseln sin största relativa omfatt
ning i Kristianstads, Malmöhus och Hal
lands län, men även i Götaland i övrigt 
bedrives fjäderfäskötsel i större skala 
än i Svealand och Norrland. 

I tab. T redovisas även antalet nöt
kreatursenheter per 100 hektar reduce
rad jordbruksjord för samtliga län och 
naturliga områden. Norra Sverige samt 

skogs- och dalbygderna i södra och mel
lersta Sverige hade år 1956 ungefär sam
ma relativa antal nötkreatursenheter, 
nämligen 83,4 respektive 83,7. I slätt
bygderna var antalet betydligt lägre, 
58,5. 

Antalet brukningsenheter utan kor. För 
att belysa förekomsten av antalet bruk
ningsenheter utan kor har en särskild 
bearbetning utförts. Uppgifterna om an
talet brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker, som ej ha kor, grunda sig 
på redovisningen därav i RLF:s jord
bruksregister. 

I tab. U lämnas för de tre riksområ
dena och hela riket det sålunda redo
visade antalet brukningsenheter utan 
kor med fördelning på storleksgrupper 
dels i absoluta tal och dels i procent av 
hela antalet brukningsenheter med mer 
än 2 hektar åker. 

I genomsnitt för hela riket saknades 
kor vid 9,7 % av samtliga brukningsen
heter med mer än 2 hektar åker. Av de 
tre r iksområdena uppvisade norra Sve
rige det högsta relativtalet 18,2 %. Mot
svarande tal för södra och mellersta 
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Sveriges slättbygder samt skogs- och dal
bygder voro 7,6 och 5,7 %. 

Undersöker man läget i detta hän
seende inom de olika storleksgrupper
na, finner man för riket i dess helhet de 
största relativtalen i den lägsta och de 
tre högsta grupperna (respektive 14,9, 
11,5,18,3 och 15,1 % brukningsenheter utan 
kor), under det att för mellangrupperna 
med 5—30 hektar åker motsvarande tal 
är endast omkring 6 %. De tre riksom
rådena förete i huvudsak likartad för
delning. 

Följande tablå lämnar uppgifter om 
det totala antalet brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker och det antal där
av, som saknade kor enligt jordbruks-
räkningen år 1956 i jämförelse med jord
bruksräkningarna 1927, 1932 och 1937 
samt de totala kreatursräkningarna åren 
1947, 1948 och 1949. Vid 1944 års jord
bruksräkning kunde ifrågavarande upp

gifter av tekniska skäl ej framräknas och 
de vid 1951 års räkning utförda bearbet
ningarna avsågo ej antalet bruknings
enheter utan kor. 

Det relativa antalet brukningsenheter 
utan kor var lika åren 1932 och 1937. 
Därefter ökade det kraftigt, nämligen 
från 2,8 % år 1937 till 9,7 % 1956. I ab
soluta tal innebär denna utveckling en 
ökning från c:a 8 600 till c:a 26 000 bruk
ningsenheter med mer än 2 hektar åker, 
som ej hade kor. 
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2 Tab. 1. Den totala landarealens fördelning på ägoslag och arrenderad åkerjord; summa åkerjord och antal brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker, fördelat på storleksgrupper, år 1956 inom varje kommun och församling 

Distribution of the total land area by land use and leased arable land; arable land and holdings with more than 2 hectares 
arable land by size groups, in each commune and parish 

»Summa landareal» redovisas för varje kommun och församling med 
hela landarealen enligt den officiella statistiken den 1 januari 1956. 
Arealen »övrig mark» utgör skillnaden mellan »Summa landareal» och de 
redovisade arealerna för »Åker» t. o. m. »Skogsmark». Överensstämmelse 
föreligger icke alltid mellan hela landarealen enligt den officiella stati
stiken och summan av de vid jordbruksräkningen redovisade arealerna 
av olika ägoslag. I dylika fall saknas i tabellen areal för »övrig mark» 
eller är densamma alltför liten. I enstaka fall har även arealen för »Skogs
mark» måst minskas något, för a t t överensstämmelse med den officiellt 
uppgivna hela landarealen skall erhållas. 

I motsats till 1951 års allmänna jordbruksräkning, som var total , 
begränsades 1956 års räkning till a t t omfatta endast brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker. Denna tabell grundar sig emellertid på RLF:s 
jordbruksregister, som efter särskild granskning bl. a. använts som 

material till 1956 års jordbruksräkning. Storleksgrupperna med högst 
2 hektar åker redovisas enligt det ta register med begränsning till sådana 
brukningsenheter, som taxerats såsom jordbruk. Då 1951 års och tidigare 
allmänna jordbruksräkningar även omfattade såsom »annan fastighet» 
taxerade jordbruk, föreligger sålunda i tab . 1, 2 och 8 ej full jämförbarhet 
mellan de båda räkningarna i fråga om den totala åkerarealen. Hela 
arealen vid såsom »annan fastighet» taxerade enheter ingår i denna tabell 
under rubriken »övrig mark». För text tablå på sid. 9° har en approxi
mativ beräkning gjorts av åkerarealen vid annan fastighet, som möjlig
gör bät tre jämförbarhet med tidigare jordbruksräkningar. 

Full överensstämmelse råder icke mellan tabellens areal- och antals
uppgifter. Då brukningsenhet är belägen inom mer än en kommun, 
redovisas arealerna fördelade på de olika kommunerna, medan bruknings-
enheten hänföres till den kommun, där brukningscentrum är beläget. 
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1 Stockholms stad och Stockholms län äro icke uppdelade på naturliga jordbruksområden. 
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7 1 Uppsala län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. 
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9 1 Vaksala förs. omfattar del av Vaksala kommun samt del av Uppsala stad. — » Tierps förs. omfattar Tierps kommun samt del av Tierps köping. 
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1 Södermanlands län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. — 8 Se not 2 på sid. 9. — a Se not 1 på sid. 9. 
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13 1 Stora Malms förs. omfattar Katrineholms stad samt del av Stora Malms kommun.. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län; a) Norra skogsbygden; b) östgötaslätten; c) Södra skogsbygden; d) Södra kustlandet. — l Se 
not 1 på sid. 13. 
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21 1 Jönköpings län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. — 2 Kulltorps lörs. omfattar delar av Gnosjö och Bredaryds kommuner. 
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1 Se not 2 på sid. 21. — 2 Tofteryds förs. omfattar Skillingaryds köping samt del av Klevshults kommun. — » Norra Sandsjö förs. omfattar Boda
fors köping samt del av Norra Sandsjö kommun. 
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1 Kronobergs län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. — a Vetlanda förs. omfattar Vetlanda stad samt del av Vetlanda landskommun. 
— 3 Åseda förs. omfattar Åseda kommun och Åseda köping. 
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1 Hovmantorps förs. omfattar Lessebo köping samt del av Hovmantorps köping. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kalmarslätten; b) Norra 
kustlandet; c) Skogsbygden; d) Öland. — 2 Markaryds förs. omfattar 
Markaryds kommun och Markaryds köping. — s Ka\mar län är uppdelat 
på två hushållningssällskapsområden. Det norra området omfattar 
kommunerna Uknadalen, Overum, Tjust-Ed, Loftahammar, Gamleby, 

Hallingeberg, Gladhammar, Hjorted, Locknevi, Södra Vi, Sevede, Tuna, 
Misterhult, Kristdala, Vena och Hultsfreds köping samt Västerviks och 
Yimmerby städer. Länet i övrigt bildar det södra hushållningssällskaps-
området. 
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1 Gotlands län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. 
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37 1 Naturliga jordbruksområden i Blekinge län: a) Skogsbygden; b) Slättbygden. — 2 Ronneby förs. omfattar Ronneby landskommun och Ronneby stad. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden. — 3 Jämshögs förs. omfattar Jämshögs 
kommun och Olofströms köping. — 3 Se not 2 på sid. 37. 
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41 1 Ivetolta förs. omfattar Bromölla köping och del av Ivctofta kommun. 
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1 Osby förs. omlattar Osby kommun och Osby köping. — °- Vinslövs förs. omfattar Vinslövs köping samt del av Vinslövs kommun. 
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45 1 Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden. 
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53 1 Hörby förs. omfattar Hörby köping samt del av östra Frosta kommun. — • Höörs förs. omfattar Höörs köping samt del av Norra Frosta kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden; c) Norra Halland. 
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1 Göteborgs och Bohus län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län: a) Slättbygden; b) Dal
bygderna; c) Dalslands bergsbygd; d) Södra höglandet. — 2 Älvsborgs 
län är uppdelat i två hushållningssällskapsområden. Det norra området 
omfattar kommunerna Tössbo, Lelång, Bengtsfors köping, Steneby, 
Dals-Ed, Bäckefors, Högsäter, Färgelanda, Ödeborg, Kroppefjäll, Skålle-
rud, Melleruds köping, Bolstad, Brålanda, Frändefors, Västra Tunhem, 

Södra Väne, Bjärke, Flundre, Lilla Edets köping, Lödöse, Skepplanda, 
Starrkärr, Nödinge, Angered, Stora Lundby, Lerum, Skallsjö, Hemsjö, 
Vårgårda och Herrljunga samt Vänersborgs, Trollhättans, Alingsås och 
Åmåls städer. Länet i övrigt bildar det södra hushållningssällskaps
området. — 3 Ärtemarks förs. omfattar Bengtsfors köping samt del av 
Lelångs kommun. 
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67 1 örby förs. omfattar örby kommun och Skene köping. 
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69 1 Mossebo förs. omfattar delar av Tranemo och Dalstorps kommuner. 
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71 1 Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Falbygden; c) Nordöstra höglandet; d) Sydöstra höglandet. 
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76 
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1 Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala och västra Värmland; c) Bergslagen; d) Norra Värmland. — 2 Kroppa 
förs. omfattar Storfors köping och Kroppa kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden: c) Bergslagen. — 2 Sunne förs. omfattar Sunne köping samt 
del av Stora Sunne kommun. — 3 Skogsmarken minskad med 273 hektar. 
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1 Hallsbergs förs. omfattar Hallsbergs kommun och Hallsbergs köping. — • Kumla förs. omfattar Kumla stad samt del av Kumla landskommun. — 
3 I.jusnarsbergs förs. omfattar Kopparbergs köping och Ljusnarsbergs kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: a) Bergslagen; b) Slättbygden. —• • Kung Karls förs. omfattar Kungsörs köping samt del av 
Kung Karls kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) östra Dalarne; c) Mellanbygden; cl) Fjällbygden. — 2 Folkärna förs. omfattar 
Folkärim kommun och Krylbo köping. •— !1 Stora Tuna förs. omfattar Borlänge stad samt del av Stora Tuna kommun. 



90 



91 

1 Norrbärke förs. omfattar Norrbärke kommun och Smedjebackens köping. —•2 Ludvika förs. omfattar Ludvika stad och Ludvika landskommun. — 
3 Mora förs. omfattar Mora kommun och Morastrands köping. — 4 Se not 3 på sid. 89. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; c) Inlandet. — 2 Ovansjö förs. omfattar Ovansjö 
kommun och Storviks köping. — 3 Bollnäs förs. omfattar Bollnäs stad och Bollnäs landskommun. — 4 Ljusdals förs. omfattar Ljusdals kommun och 
Ljusdals köping. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Silurområdet. — 3 Se not 3 på sid. 93. — • Borgsjö förs. om
fattar Borgsjö kommun och Ange köping. 



96 



97 1 Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet; b) Mellanbygden; c) Fjällbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet. — s Svegs förs. omfattar Svegs köping samt del av Svegs kommun. — 
3 Vännäs förs. omfattar Vännäs köping och Vännäs kommun. — ' Lycksele förs. omfattar Lycksele stad och Lycksele landskommun. — » Vilhelmina 
förs. omfattar Vilhelmina kommun och Vilhelmina köping. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet. — 2 Se not 4 på sid. 101. — ' Älvsby förs. omfattar Älvsby kommun 
och Älvsbyns köping. — 4 överluleå förs. omfattar Bodens stad och Överluleå kommun. —« Nedertorneå kommun bildar tillsammans med Haparanda 
stad församlingen Nedertomeå-Haparanda. 
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Tab. 2. Den totala landarealens fördelning på ägoslag och arrenderad åkerjord; 
storleksgrupper, år 1956 inom varje län och naturligt jordbruksområde 

Distribution of the total land area by land use and leased arable land; arable land and 
natural farming areas 

Beträffande uppgifterna om den totala åkerarealen se anvisningarna till tabell 1, sid. 2. 
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summa åkerjord och antal brukningsenheter med mer än 2 hektar åker, fördelat på 

holdings with more than 2 hectares arable land by size groups, in each county and 
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Tab. 3. Antal brukningsenheter och åkerareal med fördelning efter olika bruknings-
former och på storleksgrupper, år 1956 inom varje län och naturligt jordbruksområde 

Number of holdings and arable land according to various methods of cultivation 
and by size groups, in each county and natural farming area 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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13—571307 
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Tab. 4. Antal brukningsenheter och åkerareal med fördelning efter olika brukningsformer 
och på storleksgrupper, år 1956 inom tre större riksområden 

Number of holdings and arable land according to various methods of cultivation 
and by size groups, in three major regions 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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Tab. 5. Åkerjordens användning och antal husdjur år 1956 inom varje kommun och 

Use of arable land and number of livestock, in each commune and parish, on holdings with more than 

1 Stockholms stad och Stockholms län äro icke uppdelade på naturliga jordbruksområden. 
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församling vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

2 hectares arable land 
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1 Uppsala län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. 
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1 Vaksala förs. omfattar del av Vaksala kommun samt del av Uppsala stad. 
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1 Södermanlands län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. — 2 Tierps förs. omfattar Tierps kom-
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mun samt de] av Tierps köping. — 3 Se not 1 pä sid. 134. 
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14—571397 
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1 Stora Malms förs. omfattar Katrineholms stad samt del av Stora Malms kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: a) Norra skogsbygden; b) Östgötaslätten; c) Södra skogs-
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bygden; d) Södra kustlandet. — »Se not 1 på sid. 140. 
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149 
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1 Jönköpings län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. 
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1 Kulltorps förs. omfattar delar av Gnosjö och Bredaryds kommuner. 
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1 Se not 1 på sid. 152. — 2 Tofteryds förs. omfattar Skillingaryds köping samt del av Klevshults kommun. 
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15—57139? 
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1 Norra Sandsjö förs. omfattar Bodafors köping samt del av Norra Sandsjö kommun. — 2 Vetlanda förs. 
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omfattar Vetlanda stad samt del av Vetlanda landskommun. 
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1 Kronobergs län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. — ' Se not 2 på sid. 156. — 3 Åseda förs. 
mantorps köping. 



159 

omfattar Aseda kommun och Åseda köping. — 4 Hovmantorps förs. omfattar Lessebo köping samt del av Hov-
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1 Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kal
marslätten; b) Norra kustlandet; c) Skogsbygden; 
d) Öland. — 2 Markaryds förs. omfattar Markaryds 

kommun och Markaryds köping. — 3 Kalmar län är 
uppdelat på två hushållningssällskapsområden. Det 
norra området omfattar kommunerna Uknadalen, 
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Överum, Tjust-Ed, Loftahammar, Gamleby, Hallinge-
berg, Gladhammar, Hjorted, Locknevi, Södra Vi, 
Sevede, Tuna, Misterhult, Kristdala, Vena och Hults-

freds köping samt Västerviks och Vimmerby städer. 
Länet i övrigt bildar det södra hushållningssällskaps
området. 
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168 
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1 Gotlands län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. 
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16—571397 
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1 Naturliga jordbruksområden i Blekinge län: a) Skogsbygden; b) Slättbygden. — 2 Ronneby förs. omfattar 
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Ronneby landskommun och Ronneby stad. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden. — 
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2 Jämshögs förs. omfattar Jämshögs kommun och Olofsströms köping. — 3 Se not 2 på sid. 174. 
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1 Ivetofta förs. omfattar Bromölla köping och del av Ivetofta kommun. — 2 Osby förs. omfattar Osby kom-
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mun och Osby köping. 
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1 Se not 2 på sid. 180. — • Vinslövs förs. omfattar Vinslövs köping samt del av Vinslövs kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden. 
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17—571397 
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1 Hörby förs. omfattar Hörby] köping samt del av östra Frosta kommun. — 2 Höörs förs. omfattar Höörs 
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köping samt del av Norra Frosta kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden; c) Norra Halland. 
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18—571397 
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1 Göteborgs och Bohus län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län: a) 
Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands bergsbygd; 
d) Södra höglandet. — 2 Älvsborgs län är uppdelat på 
två hushållningssällskapsområden. Det norra området 

omfattar kommunerna Tössbo, Lelång, Bengtsfors kö
ping, Steneby, Dals-Ed, Bäckefors, Högsäter, Färge-
landa, ödeborg, Kroppefjäll, Skållerud, Melleruds kö
ping, Bolstad, Brålanda, Frändefors, Västra Tunhem, 
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Södra Väne, Bjärke, Flundre, Lilla Edets köping, 
Lödöse, Skepplanda, Starrkärr, Nödinge, Angered, 
Stora Lundby, Lerum, Skallsjö, Hemsjö, Vårgårda och 

Herrljunga samt Vänersborgs, Trollhättans, Alingsås 
och Åmåls städer. Länet i övrigt bildar det södra hus
hållningssällskapsområdet. 
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1 Ärtemarks förs. omfattar Bengtsfors köping samt del av Lelångs kommun. 
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1 Örby förs. omfattar Örby kommun och Skene köping. 
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1 Mossebo förs. omfattar delar av Tranemo och Dalstorps kommuner. 
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19—571397 
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1 Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Falbygden; c) Nordöstra höglandet; 
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d) Sydöstra höglandet. 
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230 



231 
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1 Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala och västra Värmland; c) Bergs-
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lagen; d) Norra Värmland. — 2 Kroppa förs. omfattar Storfors köping och Kroppa kommun. 



234 
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20—571397 
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1 Sunne förs. omfattar Sunne köping samt del av Stora Sunne kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; c) Bergslagen. 



239 



240 

1 Hallsbergs förs. omfattar Hallsbergs kommun och Hallsbergs köping. — » Kumla förs. omfattar Kumla 



241 

stad samt del av Kumla landskommun. 



242 

1 Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: a) Bergslagen; b) Slättbygden. — « Ljusnarsbergs förs. 
Kungsörs köping samt del av Kung Karls kommun. 
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omfattar Kopparbergs köping och Ljusnarsbergs kommun. —3 Se not 2 på sid. 240. — 4 Kung Karls förs. omfattar 



244 
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1 Xaturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) Östra Dalarne; c) Mellanbygden; d) Fjäll-
länge stad samt del av Stora Tuna kommun. 
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bygden. — 2 Folkärna förs. omfattar Folkärna kommun och Krylbo köping. — 3 Stora Tuna förs. omfattar Bor-
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1 Norrbärkc förs. omfattar Norrbärke kommun och Smedjebackens köping. — J Ludvika förs. omfattar 
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Ludvika stad och Ludvika landskommun. — 2 Mora förs. omfattar Mora kommun och Morastrands köping. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; c) Inlandet. — 
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1 Se not 3 på sid. 247. — s Se not 2 på sid. 248. — 4 Ovansjö förs. omfattar Ovansjö kommun och Storviks köping. 
21—571397 
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1 Bollnäs förs. omfattar Bollnäs stad och Bollnäs landskommun. — » Ljusdals förs. omfattar Ljusdals kom-
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mun och Ljusdals köping. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Silurområdet. — 2 Borg-
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sjö förs. omfattar Borgsjö kommun och Ange köping. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet; b) Mellanbygden; c) Fjällbygden. 
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1 Svegs förs. omfattar Svegs köping samt del av Svegs kommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet. — 2 Vännäs förs. omfattar 
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Vännäs köping och Vännäs kommun. — 3 Lycksele förs. omfattar Lycksele stad och Lycksele landskommun. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet. — 2 Vilhelmina förs. omfattar 
och Älvsbyns köping. — 5 överluleå förs. omfattar Bodens stad och Overluleå kommun. — • Nedertorneå kom-
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Vilhelmina kommun och Vilhelmina köping. — »Se not 3 på sid. 263. — 4 Älvsby förs. omfattar Älvsby kommun 
mun bildar tillsammans med Haparanda stad församlingen Nedertorneå-Haparanda. 
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1 Se not 5 på sid. 264. — • Se not 6 på sid. 264. 
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22—571397 
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Tab. 6. Åkerjordens användning, i hektar, inom varje län och naturligt jordbruksområde 

Use of arable land, in each county and natural farming area, on holdings with more than 2 hectares 
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år 1956 vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

arable land, in hectares 
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Tab. 7. Antal husdjur inom varje län och naturligt jordbruksområde den 15 september 1956 vid brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker 
Number of livestock, in each county and natural farming area, on holdings with more than 2 hectares arable land 
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Tab. 8. Åkerjordens användning, antal husdjur m. m. år 1956 inom 18 större produktions-

Use of arable land, number of livestock, etc., in 18 major production areas, on holdings with more 

Beträffande uppgifterna om den totala åkerarealen se anvisningarna till tabell 1 sid. 2. 
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områden vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

than 2 hectares arable land 



278 



279 



280 

Bilaga 1 

Nr 395 

KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE 

angående allmän arealinventering och kreatursräkning 
den 15 september 1956; 
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Bilaga 2 

Uppgifter för arealinventering och kreatursräkning den 15 september 1956. 
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284 Naturliga jordbruksområden är 1956 
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