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Summary 

In the present pnblication, an account is given 
of the final resultg of the stocktaking by areas 
and the census of domestic animais as on the 
1st Jane 1954 and also of the estimated harvest 
of différent crops in 1954. Further, figures are 
given Bhowing the resnlts of the censns of högs 
an poultry in .April and the hog censns in Oc-
tober 1954. The publication also contains resnlts 
from surveys of the labour force in agriculture 
and nnmber of tractors etc. and consomption of 
oil, petrol and lnbricants in 1954. All these 
surveys were carried ont by the sampling method. 

The distribution of the area nnder cultivation 
iu 1954 as compared with 1953 was chiefly char-
acterized by an increase in the cultivation of 
bread grains, leguminous plants, sugar beets and 
oleiferous plants, while the area nnder fodder 
seed, potatoes, fodder roots, and also green fodder, 
hay and pasture was reduced. The increase com-
prised: for bread grains 62 000 hectares (11,9 t), 
for legaminous plants 2 200 hectares (9,9 %'}, for 
sugar beets 8 300 hectares (16,1 ..) and for 
oleiferous plants 13 000 hectares (15,0 V;. Of 
the décline in respect of the crops with re-
dnced areas, fodder grains accounted for 39 000 
hectares (4,0 %), potatoes tor 6 700 hectares (5,3 %), 
fodder roots for 4 100 hectares (11,0 %) and green 
fodder, hay and pasture for 23 800 hectares (1,5 %). 

In regard to the weather conditions and 
the growth of the vegetation during the produc
tion year, the following points may be mentioned: 
The autumn of 1953 was characterized by a 
higher température and a smaller rainfall than 
normally and this fact faeilitated the autumn 
sowing and favonred the growth of theautumn-
sown crops. The weather conditions during the 
winter and spring of 1954 showed no major dé
viations from the normal. 8priDg sowing was 
delayed, but it conld be carried ont in good wheat-
er. During the early sunimer the growth of the 
vegetation wag favonred by warm weather. Låter 
during the snmmer and antumn the weather 
was rainy throughout the greater part of the 
conntry,so that most crops deteriorated in quality. 
Hcavy damage was done to the grain particularly 
in the sonthern and northern parts of the country. 
In the central parts the harvest resnlts were 
better, both quantitatively and qualitatively. 

According to définitive calculation the har
vest of bread grain in 1954 is estimated at 
1 321 000 tons, which was 4 % more than in the 
immediately preceding year. The fodder grain 
harvest is estimated at 1 877 000 tons. or 12 % less 

than in 1953. The legnminoas plant crop 38000 
tons. exceeded last years by 11 %. The potato, 
sugar beet and fodder root crops are compiled at 
respectively 1 429 000. 1 84 000 and 975000 tons, 
implying a réduction of 17,7 and 28 % respectively. 
The crops of oleiferous plants is estimated at a 
total of 169 000 tons, or about 50 more than 
in 1953. The hay crop, 4 932 000 tons, fell short 
of the preceding year's crop by 4 %. 

The increase in the bread grain harvest was 
entirely due to larger areas under cultivation. 
The décline in the fodder grain crop was attri-
butable to a réduction lioth in area and in the 
quantity gathered per hectare. The same causes 
explain the smaller potato, fodder root and hay 
crops, while a lower yield per hectare was the 
sole cause of the smaller sugar beet crop. Both 
a larger area nnder cultivation and a higher 
yield per hectare accounted for the substantial 
increase in the crop of oleiferous plants. 

The number of horses showed a continued dé
cline (7.2 %) in 1954. As to the cattle, the total 
number was higher than in the preceding year 
(1.1 %). All the main groups of cattle except 
calves under one year increascd in nnmber. bnlls 
and oxen by 3.0 %, cows by 0.2 '«, heifcrs intendtd 
for brecding by 4,0 ?.. stcers and heifers intended 
for slaughter by 22.8 %. Calves under one year 
decreased in number by 0,5 %. The numlwr of 
sheep and lambs showed a further réduction (3,2%). 

In coDJunction with the area survey condueted 
on the 1st Jane 1954 an investigation was made 
— as in the years 1951 —1953 — into labour 
force in agriculture. The number of persons över 
15 years of age employd in agricnltnre amounted 
on the 1st June 1954 to 687 900, of whom 405 800 
were men and 282 100 were women. Of tbe entire 
nnmber. the farmer and the members of his 
family comprised 575 400, regular employées 
66 300 and casnal labour 46 200. implying a 
declioe of respectively 2,1, 14,4 and 13.5 % since 
1953. The total number of honrs of hired labour 
amoonted in 1953 to 223 551 000, which was 6,9 % 
less than in 1952. 

An inqniry into the number of tractors etc. 
and the consumption of motor fuels and lnbricants 
shows that the nnmber of farm tractors on the 
lst October 1954 throughout the country was 
107 500. The consomption of motor foels for 
tractors etc. in 1954 amounted to 291 480 cob. 
mètres, of which 187 880 cub. m. consisted of 
motor paraffic Lubrkants consumption totalled 
10 700 tons. 
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I . Inledning 

Enligt den nuvarande organisationen 
av jordbruksstatistiken skola de grund
läggande uppgifterna om arealen för 
olika ägoslag, antalet brukningsenheter 
m. m. inom olika storleksgrupper och 
områden inhämtas vid allmänna jord
bruksräkningar. Den första jordbruksräk
ningen verkställdes år 1927 och följdes 
av liknande åren 1932, 1937, 1944 och 
1951. Enligt den ursprungliga planen 
skulle jordbruksräkningar anordnas vart 
femte år i samband med de allmänna 
fastighetstaxeringarna. De längre tids
intervallerna mellan de senaste jord
bruksräkningarna sammanhängde med 
att de två senaste fastighetstaxeringarna 
på grund av krisförhållandena blevo 
uppskjutna i två år. Huvudändamålet 
med dessa totala jordbruksstatistiska un
dersökningar är således att lämna upp
gifter om arealerna av olika ägoslag samt 
att belysa jordbrukens storleksgruppe
ring och förändringar däri inom olika 
områden ned till kommunerna. För de 
sistnämnda erhållas vid jordbruksräk
ningarna även uppgifter om åkerjordens 
användning och antalet husdjur.1 

För att belysa den årliga utvecklingen 
i fråga om odlingen av olika växtslag och 
antalet husdjur, ha sedan år 1930 före
tagits undersökningar varje år. År 1930 
utfärdades allmänna bestämmelser an
gående årliga s. k. representativa jord

bruksräkningar. Sålunda föreskrevs, att 
uppgifter om åkerjordens användning 
och antalet kreatur senast den 15 juli 
varje år genom hushållningssällskapen 
skulle inskaffas från omkring en tiondel 
av samtliga brukningsenheter med mer 
än 2 hektar åker. Ur jordbrukssynpunkt 
mindre betydande områden, såsom stä
der och köpingar samt vissa delar av 
Norrland, Dalarna och Värmland, be
friades från skyldigheten att lämna dy
lika uppgifter, fttagningen av de bruk
ningsenheter, från vilka uppgifter skulle 
införskaffas, utfördes av de lokala upp-
giftsinsamlarna enligt av centralbyrån 
givna riktlinjer. Centralbyrån angav så
lunda urvalets ungefärliga storlek inom 
varje kommun samt vissa normer för er
hållande av största möjliga representati
vitet hos urvalet beträffande olika delar 
av kommunerna och olika storleksgrup
per. 

Med hänsyn till behovet av noggran
nare uppgifter under krisåren verkställ
des allmänna arealinventeringar och 
kreatursräkningar under åren 1940- -
1949 i stället för de tidigare representa
tiva jordbruksräkningarna. Fr. o. ni. år 
1950 skedde en återgång till representa
tiva jordbruksräkningar men efter and
ra mer tillförlitliga metoder än tidigare. 
Efter överläggningar mellan statistiska 
centralbyrån, statens livsmedelskommis
sion och 1948 års statistikutredning 
verkställdes åren 1949—1950 en särskild 
utredning angående de lämpligaste me
toderna för genomförandet av arealin-
venteringar och kreatursräkningar i 
form av stickprovsundersökningar. På 

1 En fallständigare redog8relse fBr jordbruks
statistikens organisation återfinnes i Statistisk 
tidskrift nr 10 år 1953. 

2 Kungl. Mai:ts reglemente den 16 maj 1930 
(SFS nr 125/1930). Som bilaga har i denna 
pnblikation medtagits en specificerad förteckning 
over de knngörelser, som beröras i föreliggande 
berättelse. 
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grundval av utredningens resultat be-
slöto nämnda myndigheter att fr. o. m. 
Ar 1950 tillämpa stickprovsmetod för 
ifrågavarande undersökningar. För areal
inventeringen och kreatursräkningen år 
1950 verkställde centralbyrån uttagning 
av ett urval i enlighet med de av utred
ningen föreslagna metoderna. Principer
na för konstruktionen1 och uttagningen 
av detta urval av brukningsenheter av-
veko väsentligt från de under 1930-talet 
tillämpade. Sålunda användes variabla 
urvalsfraktioner, d. v. s. urvalets rela
tiva storlek växlade mellan olika områ
den och storleksgrupper. Med utgångs
punkt från det ungefärligt fixerade an
talet urvalsenheter (brukningsenheter) 
i hela urvalet eftersträvades en fördel
ning av dessa på områden och storleks-
grupper, som skulle ge största möjliga 
precision vid skattningarna. Undersök
ningar ha visat att en god approximation 
till en optimal fördelning erhålles ge
nom att antalet urvalsenheter göres pro
portionellt mot åkerarealens fördelning 
på storleksgrupper och områden. För de 
viktigare växtslagen och husdjuren ökar 
nämligen variansen approximativt pro
portionellt mot åkerarealen. Uttagningen 
av stickprovet verkställdes centralt av 
centralbyrån genom slumpmässigt urval 
storleksgruppvis inom olika områden. 
Urvalet år 1950 uttogs ur uppgiftsmate
rialet till 1949 års allmänna arealinven
tering, som då mest aktuellt represente
rade totalpopulationen. Utförligare redo
görelse för uttagningen har lämnats i 
Årsväxten år 1951. 

Detta urval användes även under åren 
1951—1953. Det har varit ett önskemål, 
att samma urval ej skulle användas un
der alltför lång period, bl. a. för att en 

överflyttning i görligaste mån av upp
giftsskyldigheten på andra bruknings
enheter inom totalpopulationen skulle 
kunna ske. Då jordbrukets struktur, t. ex. 
i fråga om antalet brukningsenheter och 
deras fördelning på olika storleksgrup
per samt åkerarealen, undergår succes
siva förändringar, erfordras emellertid 
för uttagning av nya urval aktuella upp
gifter om totalpopulationen. Hittills ha 
dylika uppgifter kunnat erhållas endast 
vid totalundersökningar, nämligen de 
allmänna arealinventeringarna eller 
jordbruksräkningarna. Ett annat mate
rial rörande totalpopulationen har under 
de senaste åren insamlats av Riksförbun
det landsbygdens folk (RLF). Där slut
föres för närvarande en uppläggning på 
hålkort av uppgifter om samtliga som 
jordbruk taxerade fastigheter; detta 
jordbruksregister erbjuder den stora för
delen, att det fortlöpande aktualiseras 
och att uttagning av urval förenklas ge
nom hålkortsuppläggningen. Genom till
mötesgående från förbundets sida har 
statistiska centralbyrån beretts möjlig
het att med hjälp av detta jordbruksre
gister uttaga ett nytt urval för de jord
bruksstatistiska undersökningarna. För 
Svealand och Götaland med undantag av 
vissa mindre områden uttogs sålunda un
der våren 1954 ett nytt urval och detta 
har därefter kunnat kompletteras, så att 
det nu omfattar största delen av landet. 
Vid uttagningen av det nya urvalet ha 
tillämpats i huvudsak samma principer 
som år 1950. I några områden har inom 
enstaka storleksgrupper urvalets storlek 
något reducerats, då det tidigare använ
da urvalet ansetts vara större än erfor
derligt. Vidare har en enhetlig storleks
gruppindelning genomförts. 

Arealinventeringar och kreatursräk
ningar ha under åren 1950—1954 utförts 
med stöd av särskilda kungörelser. En-

1 En detaljerad redogörelse för urvalsmeto
derna har publicerats i Jordbraksekonomiska 
Meddelanden nr 2 år 1951. 
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ligt bestämmelserna för 1954 års areal-
inventering och kreatursräkning1 von) 
de innehavare av brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker, som av statistiska 
centralbyrån anmodades lämna uppgift, 
skyldiga att uppgiva bl. a. åkerjordens 
användning och antalet kreatur, med un
dantag av höns, den 1 juni 1954. Den lo
kala insamlingen och granskningen av 
uppgifterna åvilade kristidsnämnderna 
och motsvarande kommunala organ. 
Från fjällbygden i Jämtlands län samt 
inlandet i Västerbottens och Norrbottens 
län infordrades ej uppgifter. Uppgifts
formuläret har intagits som bilaga till 
denna berättelse. 

För 1954 års arealinventering och 
kreatursräkning användes sålunda det 
för Svealand och Götaland, med undan
tag av vissa mindre områden, uttagna 
nya urvalet. För övriga delar av landet 
var urvalet detsamma som år 1953 med 
undantag för enstaka brukningsenheter, 
som sedan år 1953 hade upphört att 
vara självständiga. Hela antalet bruk
ningsenheter i 1954 års urval utgjorde 
27 238. Uppgifter inkommo från 2(5 878, 
vilket motsvarade 98,7 % av samtliga 
uppgiftsskyldiga. 

För att belysa urvalets sammansätt
ning har i tab. A gjorts en sammanställ
ning, som länsvis visar stickprovets ab
soluta och relativa storlek i förhållande 
till totala antalet brukningsenheter och 
hela åkerarealen enligt 1951 års jord
bruksräkning. För att belysa bortfallets 
storlek angives vidare i tabellen åker
arealen för hela det uttagna urvalet. Ur
valets relativa storlek varierar avsevärt 
mellan de olika områdena. Sålunda om
fattade urvalet år 1954 endast 4,4 % av 
det totala antalet brukningsenheter i 
Norrbottens län, medan motsvarande 

siffra för Uppsala län utgjorde 19,9 %. 
I förhållande till 1951 års åkerareal om
fattade stickprovets areal endast 6,1 % 
i Västerbottens län men 46,0 % i Sö
dermanlands län. Dessa skiljaktigheter 
förklaras av att enligt urvalsmetoderna 
större relativ andel av brukningsenhe-
terna uttagits i de högre storleksgrup
perna än i de lägre. Urvalsprocenten för 
olika storleksgrupper har varierat mel
lan c:a 3 % i de lägsta storleksgrupper
na och 100 % i de högsta. I områden 
med huvudsakligen små brukningsenhe
ter, såsom Norrland, har ett relativt li
tet antal brukningsenheter uttagits. Då 
de högre storleksgrupperna represente
ra större relativ andel av åkerarealen 
än av antalet brukningsenheter, bli skill
naderna mellan länen större i fråga om 
åkerarealen än för antalet brukningsen
heter. 

Skattningarna av totalarealerna för 
olika växtslag, som åren 1950—1953 
grundades på åkerarealen inom olika 
storleksgrupper enligt 1944 års allmänna 
jordbruksräkning, ha år 1954 kunnat 
baseras på mer aktuella uppgifter om to-
talpopulationens storlek och samman
sättning, nämligen resultaten från 1951 
års allmänna jordbruksräkning. För att 
erhålla jämförbarhet mellan resultaten 
av 1954 och 1953 års arealinventeringar 
ha nya skattningar för år 1953 utförts, 
grundade på åkerarealen enligt 1951 års 
jordbruksräkning. De uppgifter om area
ler och totalskördar ni. m. för år 1953, 
som redovisas i föreliggande publikation, 
avvika därför något från tidigare publi
cerade. Även för åren 1951 och 1952 ha 
motsvarande korrigeringar gjorts. De 
nya skattningarna ha för flertalet sädes
slag inneburit en reducering av tidigare 
publicerade areal- och skördeuppgifter 
beroende på minskning av åkerarealen i 
totalpopulationen. På grund av att för-

1 Knngl. kungörelse den 30 april 1954 (nr 
201). 
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Tab. A. För 1954 års arealinventering uttagna och redovisade brukningsenheter 
De senare ha jämförts med antalet brukningsenheter och med åkerarealen vid 1951 års 
jordbruksräkning. 
Här avses endast brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

1 Ej fjällbygden i Jämtlands län. — 2 Ej inlandet i Västerbottens och Norrbottens län. 

delningen av brukningsenheterna på oli
ka storleksgrupper samtidigt ändrats, 
har reduceringen blivit olika för olika 
växtslag. 

För de områden och storleksgrupper, 
som voro uteslutna vid arealinventering
en år 1954, nämligen fjällbygden i Jämt
lands län och inlandet i Västerbottens 
och Norrbottens län samt brukningsen-
heter med högst 2 hektar åker i hela ri

ket, ha använts de arealer, som erhållits 
vid 1951 års allmänna jordbruksräkning. 
Uppgifter om sockerbetsarealer år 1954 
ha erhållits från Svenska sockerfabriks
aktiebolaget. 

Vid skattningarna av det totala anta
let husdjur av olika slag åren 1950— 
1953, vilka liksom för arealerna grun
dades på 1944 års allmänna jordbruks
räkning, verkställdes en approximativ 
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korrigering med hänsyn till förändring
arna av totalpopulationen. För varje na
turligt jordbruksområde gjordes nämli
gen en nedräkning av det skattade an
talet husdjur proportionell mot skillna
den mellan åkerarealen enligt jordbruks
räkningen år 1944 och 1949 års allmän
na arealinventering. För att kunna be
döma resultatet av denna korrigering ha 
utförts nya skattningar av antalet hus
djur den 1 juni 1951 på samma sätt som 
gjorts för växtslagens arealer. Därvid 
har konstaterats god överensstämmelse 
med det tidigare efter nämnda korrige
ring erhållna antalet husdjur år 1951. 
På grund därav ha nya skattningar av 
antalet husdjur för åren 1951—1953 ej 
ansetts erforderliga för att erhålla jäm
förbarhet med det för år 1954 skattade 
antalet husdjur. Det i föreliggande pub
likation redovisade antalet husdjur i he
la riket för åren 1951—1953 avviker 
dock något från det tidigare publicera
de, beroende på att mer aktuella upp
gifter om antalet husdjur använts för 
de områden och storleksgrupper, som 
ej omfattas av de årliga räkningarna. 
För samtliga brukningsenheter i fjäll
bygden i Jämtlands län och inlandet i 

Västerbottens och Norrbottens län samt 
för brukningsenheter med högst 2 hek
tar åker i landet i övrigt ha sålunda för 
åren 1951—1953 använts uppgifter om 
antalet husdjur enligt 1951 års jord
bruksräkning i stället för tidigare an
vända äldre uppgifter. För arméns häs
tar, som redovisas i gruppen lägenheter 
m. m. med högst 0,25 hektar åker, ha 
dock inhämtats uppgifter för vederbö
rande år. 

På grund av att de årliga jordbruks
statistiska undersökningarna utföras en
ligt stickprovsmetod äro de därvid er
hållna resultaten behäftade med vissa 
slumpfel. För hela riket och större om
råden torde emellertid de relativa me
delfelen i de skattade talen vara obetyd
liga. Variansberäkningar för antalet kor 
vid husdjursräkningen år 1950 ha gi
vit ett medelfel för hela riket av c:a 
0,3 7c. Medelfelets relativa storlek hos 
länssiffrorna varierade mellan 0,8 och 
2,7 9c. För växt- och djurslag med ojämn 
förekomst äro de skattade uppgifterna 
mera osäkra, särskilt för små områden, 
vilket bör beaktas vid användningen av 
uppgifterna. 

II. Jordbruk 

Ägoslag 

Uppgifter om arealerna av olika ägo
slag ha ej infordrats för år 1954. Full
ständiga uppgifter i detta hänseende er
hållas endast vid de allmänna jordbruks
räkningarna. De i tab. i för län, hushåll
ningssällskapsområden och naturliga 
jordbruksområden angivna arealerna av 
åker, kultiverad betesmark, naturlig äng 
och skogsmark äro oförändrade hämta
de från 1951 års allmänna jordbruksräk
ning. För vissa områden avviker arealen 

av »övrig mark» och hela landarealen 
från uppgifterna enligt jordbruksräk
ningen 1951 och Jordbruk och boskaps
skötsel 1953. Uppgifterna om den tota
la landarealen korrigeras nämligen årli
gen med ledning av uppgifter om för
ändringar, som centralbyrån erhåller 
från rikets allmänna kartverk. 

Beträffande landarealen för hela r i 
ket uppstå förändringar genom att mer 
aktuella uppgifter erhållas vid nymät-
ningar. För län och hushållningssäll-
skapsområden kan arealen dessutom 
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även ändras genom gränsregleringar. 
Verkställda inmätningar i samband med 
uppgörandet av nya ekonomiska kartor 
ha för hittills undersökta områden med
fört betydande ändringar av tidigare 
uppgifter om landarealen. Den för Norr
bottens län här redovisade landarealen 
överstiger sålunda motsvarande areal
uppgift för år 1953 med 22 700 hektar; 
resultaten av nymätningar för detta län 
ha blivit tillgängliga under det senaste 
året. På grund av att dylika nya upp
gifter om landarealen ej erhållas speci
ficerade på olika ägoslag, ha ändring
arna reglerats på arealen »övrig mark», 
som utgör skillnaden mellan hela land
arealen och den sammanlagda arealen 
av de olika ägoslagen. 

På grund av att de i föreliggande 
publikation redovisade arealerna av oli
ka ägoslag hämtats från 1951 års all
männa jordbruksräkning, avvika de vä
sentligt från de i 1953 års publikation 
angivna, som voro grundade på 1944 års 
allmänna jordbruksräkning med tillägg 
för nyodlingar. Ovanstående samman
ställning visar rikets totala landareal år 
1954, fördelad på särskilda ägoslag (en
ligt 1951 års jordbruksräkning), i jäm
förelse med redovisade uppgifter för år 
1953 och jordbruksräkningen år 1944. 

Den för år 1954 angivna åkerarealen 
understiger väsentligt densamma för år 
1944. Trots nyodlingar har åkerarealen 
minskat med 67 360 hektar (1,8 %) un
der tiden 1944—1951. Den starka redu

ceringen torde delvis sammanhänga 
med rationaliseringen inom jordbruket. 
Sålunda torde i viss utsträckning ha fö
rekommit utläggning till betes- och 
skogsmark av sämre och olämpligt belä
gen åkerjord. Vidare torde en del åker
jord ha tagits i anspråk för tomter, upp
lagsplatser, vägbyggnad m. m. Jämfö
relsen mellan arealerna för betes- och 
ängsmark försvåras av att specificering-
en därav ändrades vid 1951 års jord
bruksräkning. Den sammanlagda area
len därav visar en betydligt större ned
gång än åkern, nämligen med 218 180 
hektar (23,2 % ) . Minskningen kommer 
på den naturliga ängen. Arealen kulti
verad betesmark har ökat i jämförelse 
med arealen kultiverad betesäng år 1944. 
Minskningen av den naturliga ängen har 
varit särskilt stor i de båda nordligaste 
länen, där ängen delvis har tagits i an
språk för nyodlingar. I stor utsträckning 
torde den naturliga ängen ha fått växa 
igen och bli skogsmark. Ökningen av 
arealen kultiverad betesmark torde vida
re huvudsakligen ha skett på bekostnad 
av den naturliga ängen. 

Den förändring av de olika ägoslagens 
arealer inom län och hushållningssäll-
skapsområden, som i föreliggande publi
kation konstateras vid jämförelse med 
tidigare uppgifter, beror i vissa områden 
även av gränsregleringar, som genom
förts i samband med storkommunrefor-
men. Närmare redogörelse för därvid 
företagna kommunförflyttningar har 
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lämnats i Jordbruk och boskapsskötsel 
1952 och 1953. 

I förhållande till den i Jordbruk och 
boskapsskötsel 1953 angivna åkerarealen 
föreligger ännu större nedgång i åker
arealen än jämförelsen med år 1944 vi
sar. Tidigare gjordes nämligen varje år 
tillägg till den vid senaste allmänna 
jordbruksräkning redovisade åkerarea
len för därefter nyodlade arealer. Då ut
vecklingen inom jordbruket för närva
rande är sådan, att nedläggning av åker
jord kan antagas förekomma i större 
utsträckning än nyodling, har det ej an
setts motiverat att göra dylika årliga 
tillägg. I denna publikation har därför 
ej gjorts något tillägg för efter år 1951 
nyodlad areal. 

För årligen utförda nyodlingar, var
om uppgifter erhållas i samband med de 
definitiva uppgifterna om skörden m. m., 
lämnas här separat redovisning. Följan
de sammanställning visar den samman
lagda arealen nyodlad åker 1952—1954 
med fördelning på de tre huvudområ
dena. 

Nyodling förekommer huvudsakligen i 
norra delen av landet, främst i Väster
bottens och Norrbottens län. För åren 
1952—1954 har enligt inkomna rappor
ter uppodlats 3 097 hektar åker. 

Åkerjordens användning 

Uppgifter om åkerjordens användning 
sommaren 1954 lämnas i tabellerna 2 
och 3 samt B. I den förstnämnda tabel
len redovisas arealerna av olika växt

slag för län, hushållningssällskapsområ-
den och naturliga jordbruksområden. 
Tab. 3 utgör ett sammandrag därav för 
hela riket och de tre naturliga huvud
områdena med fördelning på storleks-
grupperna högst 0,25, 0,26—2 och över 
2 hektar. 

I tab. B ha uppgifter om åkerjordens 
användning år 1954 sammanställts med 
motsvarande uppgifter för år 1953 en
ligt den representativa arealinventering
en och för år 1951 enligt den allmänna 
jordbruksräkningen. Tabellen visar i ab
soluta och relativa tal förändringarna i 
jämförelse med dessa år. 

Brödsädsarealen år 1954 omfattade 
sammanlagt 581 400 hektar, vilket inne
bar en ökning sedan närmast föregåen
de år med (12 000 hektar (11,9 % ) . 
Arealen var den största, som förekom
mit i landet; den tidigare största bröd-
sädsarealen, 536 900 hektar, redovisades 
år 1918. De för sådden gynnsamma vä
derleksförhållandena hösten 1953 torde 
jämte det för brödsäd i förhållande till 
fodersäd fördelaktiga prisläget ha påver
kat denna utveckling. Samtliga slag av 
brödsäd visade ökad areal sedan år 1953. 
Den med höstvete odlade arealen utgjor
de 220 500 hektar eller 16 ','< mer än år 
1953; arealen var den största sedan år 
1939. Odlingen av vårvete omfattade 
211900 hektar, vilket var den dittills 
största arealen av denna gröda, ocii 
översteg föregående års areal med 7 '/>. 
Under de flesta åren av 1930-talet ut
gjorde vårvetearealen mindre än 1/3 av 
1954 års areal. Först år 1941 uppnådd-.' 
odlingen av vårvete en areal av 100 000 
hektar, Arealen för råg år 1954 uppgick 
till 149 000 hektar, vilket var 13 ','< mer 
än år 1953. Arealen fördelade sig med 
145 100 hektar på höstråg och 3 900 hek
tar på vårråg, ökningen kom troligen 

2—550880 
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Tab. B. Åkerjordens användning i hela riket år 1954 i jämförelse med åren 1953 och 1951 

1 Tidigare publicerade uppgifter för åren 1951 och 1953 korrigerade, ee sid. 3. 
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helt på höstråg. Åren 1950—1953 inford
rades ej skilda uppgifter för höstråg och 
vårråg, varför separat jämförelse med 
år 1953 ej kan göras. Höstrågodlingen, 
som efter en ökning i början av 1940-
talet i regel minskat t. o. m. år 1951, vi
sar efter detta år en fortgående utvidg
ning. 

Beträffande utvecklingen inom olika 
områden förelågo stora skiljaktigheter. 
Arealökningen för höstvete hänförde sig 
främst till Götaland, där ökningen rela
tivt sett var stor i flertalet län: i Hal
lands län och Älvsborgs läns norra del 
var dock ökningen obetydlig och i Göte
borgs och Bohus län förelåg minskning. 
I Svealand kom arealökningen för höst
vete huvudsakligen på Södermanlands, 
Örebro och Västmanlands län. För rå
gen var arealutvidgningen även störst 
i vissa områden i Götaland, nämligen 
Östergötlands och Kronobergs län, Kal
mar läns södra del samt Malmöhus och 
Hallands län. I de västligaste områdena 
av Götaland samt i Värmlands län hade 
arealen minskats. 

I jämförelse med år 1951 förelåg år 
1954 en ökning av brödsädsarealen med 
160 000 hektar (38,0 % ) . ökningen var 
störst för höstvete, nämligen 72 900 hek
tar (49,4 % ) . För vårvete uppgick ök
ningen till 35 300 hektar (20,0 % ) . Råg
arealen år 1954 var 51 800 hektar 
(53,3 %) större än år 1951. 

Arealen fodersäd uppgick år 1954 till 
939 000 hektar, vilket var 39 100 hektar 
(4,0 %) mindre än år 1953. Som ovan 
nämnts torde reduceringen samman
hänga med relationen mellan priserna 
för brödsäd och fodersäd. Samtliga tre 
fodersädslag visade minskning. För hav
re och blandsäd var dock nedgången re
lativt liten, endast 2,6 respektive 1,2 %. 
Kornarealen däremot minskade med 
22 700 hektar (12,0 % ) . Den år 1953 

odlade kornarealen var emellertid den 
största, som förekommit i landet, varför 
1954 års odling, 166 200 hektar, trots 
nedgången var jämförelsevis stor. Med 
undantag för å r 1953 var arealen korn 
år 1954 den största sedan år 1926. Un
der större delen av 1930-talet omfattade 
kornarealen omkring 100 000 hektar och 
under flertalet år av 1940-talet var den 
ännu lägre. Havrearealen år 1954, 
474 300 hektar, var den lägsta som hit
tills redovisats. År 1913 uppgick odling
en av havre till nära 790 000 hektar och 
har därefter successivt minskats. Od
lingen av blandsäd har i motsats till 
havreodlingen undergått en successiv ök
ning. År 1913 utgjorde arealen omkring 
172 000 hektar. Trots nedgång sedan år 
1952, då denna odling nådde sin största 
omfattning, var arealen blandsäd år 
1954, 298 500 hektar, större än den var 
före år 1949. 

För korn och havre förelåg minskning 
i flertalet län i jämförelse med år 1953. 
Kornodlingen minskade sålunda i samt
liga län med undantag av de västra lä
nen i Götaland samt i Värmlands, Gäv
leborgs, Jämtlands och Norrbottens län. 
För havre var utvecklingen i huvudsak 
likartad i hela landet; reduceringen av 
havrearealen var dock i vissa län obe
tydlig. Odlingen av blandsäd ökade i 
västra Götaland, västra och mellersta 
Svealand samt i södra Norrland, medan 
övriga delar av landet i allmänhet upp
visade minskning av denna odling. 

Den sammanlagda arealen för foder
säd år 1954 översteg 1951 års areal med 
11 100 hektar (1,2 % ) . 

Odlingen av baljväxter (kokärter, fo
derärter och vicker) uppgick år 1954 
till 24 800 hektar, vilket var 2 200 hek
tar (9,9 %) mer än närmast föregående 
år. ökning förelåg för såväl kokärter 
som foderärter och vicker. De först-
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nämnda ökade i areal med 1 000 hektar 
(7,1 %) till 14 800 hektar. Foderärter 
redovisas sedan år 1950 tillsammans med 
vicker; den sammanlagda arealen är 
1954 omfattade 10 000 hektar eller 1300 
hektar (14,3 %) mer än år 1953. 

Den sammanlagda arealen för odling 
av säd och baljväxter (till mognad) år 
1954 (iversteg motsvarande areal när
mast föregående år med 25 200 hektar 
(1,7 c'<) och 1951 å rs areal med 171 400 
hektar (12,5 ','< ). 

Potatisarealen år 1954 omfattade 
120 400 hektar och understeg 1953 års 
areal med (i 700 hektar (5,3 '/c). Vissa 
svårigheter vid avsättningen av 1953 års 
skörd, speciellt beträffande industripo-
tatis, medverkade härtill. I jämförelse 
med år 1951 förelåg en obetydlig minsk
ning, 800 hektar (0.7 ''< ). 

Arealen för sockerbetor, som år 1953 
minskade med cirka 3 000 hektar i för
hällande till de tre närmast föregående 
årens odling, uppgick år 1954 till 59 400 
hektar, vilket innebar en arealökning 
med 8 300 hektar (16,1 '/<) i jämförelse 
med år 1953. Detta års goda skördeutfall 
bidrog troligen att stimulera till ökad 
odling; 1954 års areal var den största 
som förekommit. Sockerbetsarealen är 
1954 var 5 300 hektar (9,9 % ) större än 
år 1951. 

Odlingen av foderrotfrukter år 1954 
uppgick till 33 300 hektar, vilket var 
4 100 hektar (11,0 r.'f) mindre än ar 
1953. Denna odling, som åren 1930—1931 
omfattade drygt 100 000 hektar, har sär
skilt under senare år starkt reducerats. 
I jämförelse med år 1951 förelåg en 
minskning av arealen med 10 200 hektar 
(23,4 '/c). 

Arealen för valt till hö, som sedan år 
1947 fortgående reducerats, visade år 
1954 ytterligare tillbakagång, nämligen 
med 3 800 hektar (0,3 ?r ) . Arealen år 

1954 uppgick till 1 185 200 hektar, vilket 
var 99 500 hektar (7,7 7() mindre än år 
1951. 

Arealerna för vall till grönfoder och 
bete samt grönfoder uv säd år 1954, 
112 300 respektive 69 100 hektar, uppvi
sade även fortsatt reducering. Minsk
ningen i jämförelse med år 1953 utgjor
de 14 200 hektar (11,2 %) respektive 
7 100 hektar (9,3 </,). 

Arealerna för vall till fröskörd och 
permanent betesvall omfattade år 1954 
33 400 hektar respektive 182 100 hektar, 
vilket i jämförelse med år 1953 innebar 
en minskning för den förstnämnda grö
dan med 2 200 hektar (6,2 ','< ) men en 
ökning för den senare med 3 500 hektar 
(1,9 </<). 

Odlingen av oljeväxter, som under 
åren 1946—1951 ökade från 30 000 till 
190 000 hektar men sedan på grund av 
bl. a. mindre fördelaktig prissättning 
reducerades till cirka 87 000 hektar är 
1953, ökade år 1954 med 13 000 hektar 
(15,0 '/,) till 99 900 hektar. Vid jämfö
relse med år 1953 bör beaktas, att de 
höstsådda oljeväxterna utvintrade starkt 
vintern 1952—1953. ökningen år 1954 
kom främst på höstraps, nämligen med 
25 900 hektar (73,7 '/<); arealen omfal-
tade 61 100 hektar eller 61,2 ','< av hela 
oljeväxtarealen. Även arealen för rybs 
ökade i jämförelse med år 1953, nämli
gen med 3 900 hektar (24,5 c,'< ). Övriga 
slag av oljeväxter minskade i areal, vår
raps med 2 200 hektar (26,6 ','<), olje
lin med 6 300 hektar (68,8 r/< ) och »öv
riga oljeväxter» (huvudsakligen vitse
nap) med 8 400 hektar (45,7 Ve). Huvud
delen av ökningen av totalarealen för 
oljeväxter hänförde sig till östra Svea
land (Stockholms, Uppsala och Söder
manlands län) samt Östergötlands län. 
I södra Götaland voro avvikelserna från 
föregående år relativt små och i vissa 
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områden förelåg minskning i den totala 
oljeväxtarealen. 

I följande tablå har gjorts en samman
ställning av arealerna för oljeväxter un
der de tre senaste åren och den relati
va fördelningen av hela arealen olje
växter på olika slag därav. För åren 
1952 och 1953 har fördelningen av rybs
arealen på höst- och vårrybs beräknats 
med ledning av uppgifter från Sveriges 
oljeväxtintressenter; arealen för »övriga 
oljeväxter» har antagits huvudsakligen 
vara vitsenap. 

Arealen för spänadsväxter, som ar 
1953 företedde stark reducering, uppvi
sade år 1954 en framträdande ökning. 
Arealen utgjorde 4 400 hektar, vilket var 
500 hektar (13,7 ','<) mer än är 1953. 

Odlingen av köksväxter på åkern upp
gick till 8 700 hektar eller 400 hektar 
(4,0 ','<) mindre än föregående är. Av 
1954 års areal upptogo bruna bönor 1 000 
hektar. 

Arealen för heltrnda och obrukad 
åkerjord år 1954 omfattade 184 000 hek
tar, vilket var 12 800 hektar (0,5 '/< ) 
mindre än föregående år. 

Som sammanfattning kan framhållas, 
att arealdispositionen under år 1954 
kännetecknades av ökad odling av bröd
säd, baljväxter, sockerbetor och oljeväx
ter, medan arealerna för fodcrsäd, grön
foder av säd och baljväxter, potatis, fo
derrotfrukter och vallar minskade. I 
jämförelse med år 1951 förelåg stark ök
ning för samtliga slag av brödsäd samt 
för korn och kokärter medan odlingen 
av foderärter och vicker samt foderrot

frukter och oljeväxter visade en relativt 
betydande tillbakagång. 

Den relativa odlingen av olika växtslag 
är 195i framgår av tab. C, där uppgifter 
lämnas om de olika växtslagens pro
centuella andel av åkerarealen för län, 
hushållningssällsfcapsområden, naturliga 
jordbruksområden och hela riket. De oli
ka växtslagens relativa omfattning va
rierar betydligt mellan olika områden. 
Veteodlingen hade år 1954 i flertalet län 
i Svealand samt i Östergötlands län stör
re relativ omfattning än i övriga delar 
av landet (18—25 '/'). Odlingen av råg 
var relativt störst i Kalmar, Gotlands, 
Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och 
Hallands län (omkr. 7—10 7- ). Den re
lativt största odlingen av korn år 1951 
förekom i Gotlands, Malmöhus och Kop
parbergs län (7—13 '/' ) samt i Norrland 
(0—12 '/< ), där kornet fortfarande i stor 
utsträckning användes som brödsäd. 
Havreodlingen omfattade en relativt stor 
del av åkerarealen, särskilt i västra Göta
land, i större delen av Svealand, i Jön
köpings och Kronobergs län samt i nor
ra delen av Kalmar län (17—26 '/<). 

I de områden, diir havreodlingen 
hade mindre omfattning, förekom i re
gel i stället större odling av blandsäd, 
såsom i Stockholms, Uppsala och Öster
götlands län, södra delen av Kalmar län, 
Kristianstads och Malmöhus län. I Norr
land utom Gävleborgs län var odlingen 
av både havre och blandsäd relativt li
ten. Potatis odlades relativt mest i Ble
kinge och Kristianstads län (14 respek
tive 9 'r ) . Endast på Gotland och Öland 



12 Tab. C. Åkerjordens användning, i procent, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, år 1954 
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samt i Kristianstads och Malmöhus län 
användes en betydande del av åkerarea
len för odling av sockerbetor och foder-
rotfrukter (sammanlagt 6—13 %). Vall 
till hö omfattade i samtliga län med un
dantag av Malmöhus större andel av 
åkern än något annat växtslag. Skillna
derna mellan olika områden voro emel
lertid betydande. I Norrland utgjorde 
nämnda slag av vall omkring två tredje
delar av åkerarealen, men i Malmöhus 
län endast 15 %. Odlingen av oljeväxter 
hade den relativt största omfattningen i 
Östergötlands län, södra delen av Kal
mar liin, Gotlands och Malmöhus län 
(5-—11 r'i). Under rubriken »andra växt-
slag», som inrymmer specialodlingar av 
olika slag, fröodlingar, fruktodlingar 
m. ni., redovisades endast en ringa del av 
åkerarealen. Den största relativa odling
en därav förekom på Öland (4 '<). 

En belysning av spannmålsodlingens 
utveckling sedan år 1911 erhålles av dia
gram 1. som visar den procentuella an
del av liela åkerarealen, som använts 
för odling av respektive höstvete, vår
vete, råg, korn, havre och blandsäd 
under tiden 1911—1954 (för perioden 
1911—1950 femårsmedeltal). Vårvete och 
råg uppvisa de största förändringarna. 
För vårvete konstateras en avsevärd ök
ning under ifrågavarande period, medan 
odlingen av råg gått starkt tillbaka; för 
de senaste två åren konstateras dock en 
tendens till utökning av rågarealen. Även 
kornodlingen har under en lång period 
undergått minskning men visar för de 
senaste åren en motsatt utveckling. Höst
veteodlingen var störst under 1930-talet; 
efter därpå följande nedgång har under 
de senaste åren en utvidgning av arealen 
skett. Havreodlingens relativa omfattning 
har gått tillhaka något under ifrågava
rande period, medan odlingen av bland
säd undergått en mindre ökning. 

Åkerjordens användning inom olika 
storleksgrupper år 1954 

En särskild bearbetning av uppgifts
materialet till 1954 års arealinventering 
har företagits i syfte att belysa växtod
lingen inom olika storleksgrupper efter 
åkerarealen. I tab. D redovisas för hela 
riket i absoluta och relativa tal arealen 
av olika växtslag år 195b inom olika 
sturleksgrupper. För de områden och 
storleksgrupper, som voro uteslutna vid 
arealinventeringen år 1954, har komplet
tering företagits med ledning av upp
gifter från 1951 års allmänna jordbruks
räkning. Fördelningen av den totala 
åkerarealen i riket på olika storleksgrup
per hänför sig till år 1951, det sista år, 
för vilket dylika uppgifter föreligga. På 
grund av den fortgående sammanslag
ningen av mindre jordbruk till större 
brukningsenlieter torde ytterligare för
skjutningar i storleksgruppfördelningen 
ha skett efter år 1951. Den relativa för
delningen på olika växtslag inom stor
leksgrupperna, .-om är grundad på 
1954 års uppgifter, beröres ej av för
ändringar i åkerarealen inom grup
perna. 

Av tabellen framgå vissa karakteris
tiska skillnader mellan de olika storleks
grupperna i fråga om åkerjordens rela
tiva användning. Odlingen av brödsäd, 
baljväxter och oljeväxter samt förekoms
ten av helträda och obrukad åkerjord 
synas öka med åkerarealen. Ett motsatt 
förhållande kännetecknar odlingen av 
potatis och rotfrukter samt foderväxter. 
Fodersädsarealens relativa andel av 
åkerarealen varierar endast obetydligt 
mellan storleksgrupperna. I fråga om de 
enskilda växtslagen konstateras mindre 
samvariation med åkerarealen för råg än 
för vete. De tre slagen av fodersäd visa 
olika förhållande till åkerarealens stor
lek. Den relativa omfattningen av korn-
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Diagram 1. Arealerna för olika slag av stråsäd i procent av hela åkerarealen under tiden 1911-1954 
(för perioden 1911-1950 femårsmedeltal) 

The areas of different kinds of grain in percentage of the total area of arable land for the period 1911—1954 
(the period 1911 - 1950 five years average) 



16 

Tab. D. Åkerjordens användning år 1954 inom olika storleksgrupper, hela riket 
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odlingen ökar med åkerarealen, medan 
havreodlingen minskar något i de större 
grupperna. Blandsäd odlas relativt mest 
på de medelstora brukningsenheterna. 
Potatisodlingen sjunker starkt, när åker
arealen ökar. Detsamma gäller även för 
vall till hö. Den för vall till frö och per
manent betesvall använda andelen av 
åkerarealen ökar däremot från lägre till 
högre storleksgrupper. 

Ängens användning 

Vid de allmänna jordbruksräkningarna 
inhämtas uppgifter om ängsarealen, ti
digare fördelad på slåtteräng, kultiverad 
betesäng och annan betesäng. 

Vid 1951 års jordbruksräkning ändra
des specificeringen till kultiverad be
tesmark och naturlig äng. Dä uppgift 
om arealen slåtteräng erfordras för upp
skattning av skörden av hö från natur
lig äng, har en beräkning av arealen 
slåtteräng gjorts. För varje hushållnings
sällskapsområde har arealen naturlig 
äng enligt 1951 års jordbruksräkning 
uppdelats proportionellt mot fördelning
en på slåtteräng och »annan betesäng» 
enligt 1944 års jordbruksräkning. Area
len slåtteräng har sålunda för hela riket 
beräknats till 134 430 hektar; år 1944 
uppgick arealen till 239 100 hektar. I föl
jande tablå har för varje hushållnings
sällskapsområde den sammanlagda area
len äng (inklusive kultiverad betesmark) 
fördelats procentuellt på kultiverad be
tesmark, slåtteräng och övrig naturlig 
äng. 

Enligt den här beräknade fördelning
en utgjorde år 1951 kultiverad betesmark 
26,1 9c, slåtteräng 18,6 r/< och övrig na
turlig äng 55,3 '.'( av den sammanlagda 
arealen. Motsvarande tal år 1944 voro 
respektive 13,7, 25,4 och 60,9 %. Den 
relativa arealen kultiverad betesmark 

liar således ökat betydligt. I Götaland 
och större delen av Svealand är arealen 
slåtteräng förhållandevis liten, i många 
områden mindre än 10 ','r av hela ängs-
arealen. I Kopparbergs län och i Norr
land har slåtterängen relativt stor om
fattning, medan den kultiverade betes
marken i regel utgör en mindre del. 

Hösten 1954 besådda arealer 

Liksom tidigare under en följd av år 
verkställdes även år 1954 inom Götaland, 
Svealand och Gävleborgs län en särskild 
inventering i oktober av de arealer, som 
besatts med höstvete, höstråg, höstraps 
och höstrybs.1 Denna undersökning ut
fördes enligt samma metod och grunda
des på samma representativa urval av 
brukningsenheter som arealinventering-

1 Enligt knngl. kungörelse den 24 september 
1953 nr 602). 



18 

en den 1 juni 1954. Resultaten av inven
teringen för hela det undersökta om
rådet redovisas i följande tablå, där jäm
förelse göres med motsvarande uppgifter 
för år 1953. 

Höstsådden 1954 försvårades ocli för
senades i stora delar av landet på grund 
av stor nederbörd. I mitten av oktober 
var sådden av höstsäd i vissa områden 
ännu ej avslutad och vissa för höstsäd 
avsedda arealer befarades ej kunna be
sås. Särskilt i de södra och sydvästra 
områdena rådde ogynnsamma väderleks
förhållanden. I de mellersta delarna av 
landet voro förutsättningarna för höst
sådden bättre. Höstsådden av oljeväxter, 
som i regel utföres betydligt tidigare, 
kunde i allmänhet verkställas under 
gynnsammare väderlek. 

[nom de 20 län, som inventeringen 
omfattade, besåddes hösten 1954 sam
manlagt 298 800 hektar med höstsäd, vil
ket innebar en minskning med icke 
mindre än 88 700 hektar (22.9 '.', ) i jäm
förelse med hösten 1953. Arealen mins
kade för höstvete med 42 300 hektar 
(17,9 r/<) och för höstråg med 46 400 
hektar (30,(5 rA). Vid denna jämförelse 
bör emellertid beaktas, att den hösten 
1953 med vete besådda arealen var den 
största sedan slutet av 1930-talet. 

Odlingen av höstsådda oljeväxter kän
netecknades år 1953 av att arealen för 
raps ökades och att rybsarealen reduce
rades, medan totalarealen sjönk obetyd

ligt. Hösten 1954 utvidgades odlingen av 
såväl raps som rybs. Den med höstraps 
besådda arealen uppgick till 69 800 hek
tar, vilket var 7 600 hektar (12,2 %) mer 
än hösten 1953. Arealen höstrybs omfat
tade 22 700 hektar och översteg motsva
rande areal år 1953 med 2 200 hektar 
(10,8 % ) . Den sammanlagda arealen, 
92 400 hektar, ökade med 9 800 hektar 
(11,8 7<). 

Det bör observeras, att uppgifterna om 
de höstsådda arealerna kunna vara be
häftade med viss osäkerhet, beroende av 
att höstsådden stundom ej är helt avslu
tad vid tidpunkten för inventeringen, 
På grund av de ogynnsamma väderleks
förhållandena torde detta förhållande 
särskilt böra beaktas i fråga om uppgif
terna för år 1954. 

Odlingen av vissa vallfröslag år 1954 
I samband med inventeringen av de 

hösten 1954 besådda arealerna infordra
des särskilda uppgifter om de arealer, 
som under sommaren 1954 hade använts 
för odling av frö av timotej, rödklöver 
och alsikeklöver inom Götaland och 
Svealand. I följande tablå redovisas re
sultaten av denna inventering jämte mot
svarande arealer, erhållna vid liknande 
undersökningar åren 1953 och 1951. Ne
danstående uppgifter avse hela Götaland 
och Svealand. 

I jämförelse med år 1953 förelåg en 
framträdande nedgång i odlingen av ti-
motejfrö (16,4 %), medan arealen för 
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alsikeklöverfrö visade en betydande ök
ning (16,1 (/c). Odlingen av rödklöver
frö hade ungefär samma omfattning som 
år 1953. Den sammanlagda arealen un
dersteg föregående års areal med drygt 
5 %. 

Odlingen av frö år 1954 var betydligt 
mindre än år 1951 (14,1 '/< ) . Minskning
en kom på arealen för timotej- och röd
klöverfrö; för alsikeklöver förelåg där
emot en stark ökning av arealen. 

Utsäde 
År 1946 inhämtades genom hushåll

ningssällskapens soekenombud uppgifter 
angående utsädesmängden per hektar. 
De sålunda erhållna uppgifterna ha le
gat till grund för beräkningen av utsä
desmängderna även år 1954. I föl
jande sammanställning angivas medel

talen för utsädet per hektar för hela 
riket. 

I tab. 4 meddelas de för län och hus
hållningssällskapsområden beräknade to-

1 Tidigare publicerade uppgifter for åren 1952 
—1953 korrigerade, se sid 3. 

tala utsädesmängderna för 1954 ars 
skörd. I samma tabell ingå även upp
gifter för hela riket om motsvarande 
utsädesmängder under några föregående 
Ar. I förestående tablå ha sammanställts 
de tre senaste arens totala utsädeskvan
titeter för hela riket. 

Skörd per hektar och totalskörd 

För insamlande av uppgifter om 1951 
års skörd ha gällt särskilda föreskrifter.2 

Liksom tidigare ha uppgifterna insam
lats av hushållningssällskapens underav
delningar i samarbete med vederböran
de kristidsnämnd eller motsvarande 
kommunala organ. 

I de definitiva uppgifterna om skör
den m. m. under närmast föregående år, 
vilka årligen senast den 15 januari av
givas av hushållningssällskapens lokal
ombud, meddelas uppgifter om skörden 
per hektar för alla sädesslag, för po
tatis, sockerbetor, foderrotfrukter, hö 
från odlad jord och från naturlig äng 
samt för halm av höstsäd, vårstråsäd 
och baljväxter. Liksom år 1953 har dess
utom lämnats uppgifter om hektarskör-
den för vissa slag av oljeväxter, nämli
gen höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs 
och oljelin. Tidigare lämnades vidare 
uppgifter sockenvis om den totala skör
den av klöverfrö, gräsfrö, spänadslin, 
oljelin, hampa, raps, rybs och senap samt 
av andra möjligen förekommande växt
slag, såsom oljedådra, vallmo och solro
sor. Då tillförlitligare uppgifter kunna 
erhållas på annat sätt för spånadslin och 
hampa samt särskilda uppgifter för år 
1954 ha infordrats om hektarskörden för 
ovannämnda slag av oljeväxter, ha för år 
1954 dylika uppgifter om totalskörden 
inhämtats endast för klöverfrö och gräs-

2 Enligt knngl. kungörelse den 9 april 1954 
(nr 141 ). 
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frö. Slutligen lämnas i de definitiva 
skörderapporterna även uppgifter i fo
derenheter om beräknad avkastning av 
betet å slätter- och betesvallar, naturlig 
äng och kultiverad betesmark. 

Med användande av ovannämnda upp
gifter om skörden per hektar samt den 
vid sommarens representativa arealin
ventering erhållna arealen för de sär
skilda växtslagen har totalskörden be
räknats. I fråga om sädesslagen har vid 
beräkningen av skörden av såväl halm 
som kärna hänsyn tagits endast till den 
areal, från vilken mogen säd skördats. 

Preliminära uppgifter om skörden av 
spånadslin och hampa för år 1954 samt 
definitiva uppgifter för år 1953 ha er
hållits från Riksförbundet lin och ham
pa. Från Sveriges oljeväxtintressenter ha 
erhållits preliminär uppgift om hektar
skörden av vitsenap år 1954 samt defi
nitiva uppgifter för år 1953 om totala 
skörden av samtliga slag av oljeväxter. 

Beträffande klöver- och gräsfrö saknas 

för många socknar uppgift om skörden. 
I dessa fall har skörden beräknats med 
ledning av arealen vall till frö under 
antagande, att proportionen mellan den 
för dylik fröskörd använda åkerarealen 
och skörden av klöver- och gräsfrö i ge
nomsnitt bör vara ungefär densamma i 
socknar med fullständiga och ofullstän
diga uppgifter. Det är emellertid sanno
likt, att fröskörd ej förekommit i vissa 
fall, då uppgift härom saknats. Den be
räknade skörden av klöver- och gräsfrö 
får därför endast betraktas som unge
färlig. 

I följande tablå redovisas för hela 
riket skörden per hektar av de särskilda 
växtslagen år 1954 i jämförelse med de 
två närmast föregående åren samt me
deltalen för tioårsperioden 1944—1953 
och femårsperioden 1949—1953. 

I jämförelse med år 1953 var medel-
hektarskörden för hela riket år 1954 
lägre för samtliga i tablån angivna växt
slag utom för kokärter, de flesta slagen 
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av oljeväxter samt hö från naturlig äng. 
Minskningen var störst för sockerbetor 
och foderrotfrukter, omkring 20 %. 
Hektarskörden för sockerbetor år 1953 
var emellertid ovanligt hög. Av bröd
sädsgrödorna visade vårvete och höst
råg den största relativa minskningen, 
drygt 10 %. Försämringen i hektarav
kastningen för fodersäden var mest 
framträdande för korn, som lämnade ca 
12 % lägre skörd per hektar än år 1953. 
Baljväxterna företedde endast mindre 
avvikelser från föregående år, vilket 
även gällde skördeutfallet för hö. Skör
deutbytet för potatis var liksom för rot
frukterna betydligt sämre än år 1953 
(nära 13 % ) . Denna jämförelse visar en
dast den kvantitativa försämringen. Där
till kom att skördens kvalitet i allmän
het var lägre än år 1953. Av oljeväxter
na visade höstrapsen och vårrapsen be
tydligt bättre skördeutbyte än år 1953. 
År 1953 var skörden av oljeväxter docR 
förhållandevis låg, beroende på bl. a. 
ogynnsam övervintring. 

I jämförelse med medelhektarskördar-
na för tioårsperioden 1944—1953 voro 
hektarskördarna år 1954 dock högre för 
samtliga växtslag utom potatis och rot
frukter. För vete, vårråg, havre, bland
säd och hö var 1954 års hektarskörd 
10—18 % större än tioårsmedeltalet. I 
förhållande till medelhektarskördarna 
för åren 1949—1953 voro avvikelserna 
mindre; förutom för potatis och rotfruk
ter lämnade även höstråg och korn år 
1954 lägre skördeavkastning än femårs-
medeltalet. 

Vid sidan av de årliga variationerna i 
avkastningen per hektar har en fortgå
ende ökning av hektarskördarna ägt 
rum. För höstvete och höstråg samt vår
vete och korn belyses denna utveckling 
för tiden 1913—1954 i diagram 2. Detta 

visar dels de årliga växlingarna i hek
taravkastningen och dels den genom
snittliga förändringen under hela perio
den. Utjämningen av kurvorna har ut
förts enligt minsta kvadratmetoden. Den 
sålunda beräknade genomsnittliga årliga 
ökningen av hektarskörden för ifråga
varande period utgjorde för höstvete 7,1 
kg, för höstråg 12,7 kg, för vårvete 14,5 
kg och för korn 14,6 kg. En framträdan
de skillnad konstateras mellan höstsäd 
och vårsäd i fråga om de årliga variatio
nerna; dessa äro betydligt större för 
höstsäden. Särskilt höstvete uppvisar stor 
känslighet för de årliga skördebetingel
serna, medan särskilt korn men även 
vårvete synes vara mera stabilt i detta 
hänseende. 

Hektarskördarnas storlek är 1954 inom 
län, hushållningssällskapsområden och 
naturliga jordbruksområden redovisas i 
tab. 5. Betydande skillnader föreligga 
mellan dels olika län och dels olika de
lar inom länen. I Götaland och Svea
land uppvisa slättbygdsområdena för 
flertalet växtslag högre avkastning per 
hektar än övriga områden. I Norrland, 
där odlingen domineras av korn, hav
re, blandsäd, potatis och vallhö, konsta
teras i allmänhet högre skördeutbyte i 
kustlands- och silurområdena än i övriga 
områden. Beträffande potatis och vallhö 
äro i allmänhet de regionala skillnader
na i hektaravkastningen mindre framträ
dande. 

Såsom framgår av tab. 5 erhöllo de 
mellersta och östra länen i Svealand go
da hektarskördar år 1954 särskilt av 
brödsäd men även av fodersäd, medan 
skördeavkastningen var förhållandevis 
låg i södra Götaland och i Norrland. 
Även oljeväxterna lämnade bättre skörd 
i Svealand än i Götaland. I detta sam
manhang må påpekas, att väderleksför-
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Diagram 2. Skörden per hektar av höstvete, höstråg, vårvete och korn åren 1913—1954 

Yield per hectare in 1913 -1954 

De räta linjerna visa den genomsnittliga hektarskörden för res
pektive år under perioden 1913—1953 (utjämningen av kurvorna 
har utförts enligt minsta kvadratmetoden). 
The straight lines show the average yield per hectare in the respective 
year for the period 1913—1954. 
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Tab. E. Skörden per hektar av riktigare vältslag inom vissa större produktionsområden, år 1954 

3—550880 
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hållandena under skördetiden är 1954 
voro särskilt ogynnsamma i södra Göta
land och norra Norrland. 

Kör att lämna en mera överskådlig bild 
av skördeutfallet i olika delar av landet 
lia i tab. E de naturliga områdena sam
manförts till ett mindre antal produk
tionsområden; skörden per hektar för 
de viktigare växtslagen utom sockerbe
tor och oljeväxter har där angivits dels 
i absoluta tal, dels i relativa tal, varvid 
medelhektarskörden för hela riket satts 
lika med 1(10. Under normala skördeår 
bruka Skåne Hallands slättbygder visa 
de högsta hektarskördarna för de flesta 
växtslagen. År 1954 var hektaravkast
ningen i detta område förhållandevis 
låg, för höstvete t. o. m. lägre än medel
talet för hela riket. I fråga om brödsä
den erhöll även Sydsvenska mellanbyg
den relativt låg skörd. Av de olika pro
duktionsområdena hade östgötaslätten 
de högsta hektarskördarna för år 1954. 
för brödsäd 17—2(i r/r och för fodersäd 
30—51 r/c högre än riksmedeltalen. Även 
för Mälar- och Hjälmarbygden konsta
teras för samtliga i tabellen angivna grö
dor större skörd per hektar än medel
avkastningen för hela landet. För övriga 
områden redovisades större hektarav
kastning än riksmedeltalet endast för 
något enstaka växtslag. De stora varia
tionerna mellan olika områden i hektar
avkastningen torde främst sammanhänga 
med skiljaktighetcr i jordmån och kli
mat. 

Totalskörden år 1954 av olika växtslag 
redovisas i tab. F, där en jämförelse 
även göres med den preliminärt beräk
nade skörden för samma år samt de de
finitiva uppgifterna om skörden år 1953 
och medelskörden för tioårsperioden 
1944—1953 och femårsperioden 1949 
1953. 

I tab. Ii redovisas den totala skörden 

år 1954 inom län, hushållningssällskaps-
områden och naturliga jordbruksområ
den. 

Beträffande skörden av sockerbetor 
ha uppgifter erhållits från Svenska soc
kerfabriksaktiebolaget, avseende de till 
fabrikerna levererade kvantiteterna. Vi
dare ha, såsom förut nämnts, uppgifter 
om totalskörden av spånadsväxter samt 
vissa uppgifter om skörden av oljeväx
ter erhållits från vederbörande centrala 
organisationer. 

De definitiva skördeuppgifterna bruka 
under normala år visa relativt små avvi
kelser från de preliminära uppgifterna. 
Detta var i huvudsak förhållandet även 
år 1954 trots ogynnsamma bärgningsför-
hållanden i stora delar av landet. För 
flertalet grödor förelåg dock någon för
sämring i jämförelse med de i oktober 
preliminärt beräknade skördarna. I frå
ga om sädesslagen var försämringen 
störst för vårvete och havre. Även för 
potatis och rotfrukter erhölls vid de de
finitiva beräkningarna lägre skörd än i 
oktober; för sockerbetor var nedgången 
ganska stor. För år 1954 ha de till grund 
för de definitiva skördeberäkningarna 
liggande arealerna justerats mer än vad 
som eljest brukat ske. Kompletteringen 
till arealer för hela riket, som för upp
gifterna i Årsväxten 1954 genomfördes 
med ledning av preliminära uppgifter 
från 1951 års jordbruksräkning, har 
nämligen här kunnat göras med mer de
finitiva uppgifter. Den stora differensen 
mellan den definitiva och den prelimi
nära skörden av hö från naturlig äng 
förklaras huvudsakligen av att den här 
använda arealen avsevärt understiger 
den förut från 1944 års jordbruksräkning 
hämtade. 

Såsom framgår av tab. F var den to
tala skörden år 1954 större än närmast 
föregående år för vissa sädesslag, näm-
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Tab. F. Totalskörden i hela riket åren 1954 och 1953 samt medelskörden 1944 53 och 1949 53 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1953, 
korrigerade, se sid. 3. — 2 Tröskad, ej vatten-
haltsbestämd vara. — 3 Avser frö med 18 % vat
tenhalt. — 4 Frö av spånadslin användes till när

mare hälften för utsftde. Utsädesfröet beräknas 
hälla en vattenhalt av 12—14 %, det övriga 9 %. 
— 5 Hampfrö, varav större delen användes till 
utsäde, beräknas hålla en vattenhalt av 12—14 K. 
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ligen höstvete, höstråg, kokärter samt fo-
dcrärter och vickcr. Med undantag av 
höstråg var ökningen för dessa, relativt 
sett, framträdande (10—12 %), vilket 
förklaras av ökad areal. För övriga sä
desslag var totalskörden mindre än år 
1953; för korn var nedgången stor 
(23 %), beroende av dels minskad areal 
och dels lägre hektarskörd. Även skör
den av potatis och rotfrukter visade en 
nedgång, som var störst för potatis och 
foderrotfrukter; för dessa grödor var 
såväl areal som hektarskörd mindre än 
närmast föregående år. För sockerbetor 
var minskningen trots nedgången i hek
tarskörden relativt liten, beroende på 
ökning av arealen. I fråga om oljeväx
terna förelåg stark ökning av totalskör
den för höstraps och höstrybs, vilket 
sammanhängde med både arealökning 
och större hektarskörd. Oljelin och vit
senap gåvo däremot betydligt lägre 
skörd, huvudsakligen beroende på areal-
minskning. Skörden av vallhö var något 
mindre och av ängshö något större än 
år 1953. För vallhö förelåg nedgång både 
i areal och hektarskörd, medan för ängs-
hö högre hektarskörd var orsaken tiil 
skördeökningen. 

I jämförelse med medelskördarna för 
tioårsperioden 1944—1953 var 1954 års 
skörd större för brödsäd, fodersäd och 
kokärter. Särskilt för höstvete, vårvete 
och korn var ökningen stor. Även för 
sockerbetor och hö från odlad jord fö
relåg skördeökning, för sistnämnda grö
da dock obetydlig. Skörden av potatis 
och foderrotfrukter år 1954 understeg 
tioårsmedeltalet betydligt; för foderrot-
frukterna var 1954 års skörd endast nå
got över hälften av jämförelseskörden. 
För ängshö försvåras jämförelsen med 
tioårsmedeltalet på grund av den stora 
skillnaden mellan den för åren 1951 — -

1954 och den för tidigare ar använda 
arealen slåtteräng. 

I förhållande till medelskördarna för 
åren 1949—1953 avveko 1954 års skör
dar i huvudsak på samma sätt. För fler
talet grödor voro avvikelserna från fem-
årsmedeltalen dock något mindre. 

Den totala veteskörden år 1954 beräk
nas till 1 020 000, rågskörden till 301 000 
och hela brödsädsskörden till 1 321 000 
ton. I jämförelse med år 1953 och me
delskördarna för åren 1944—1953 ocTi 
1949—1953 förelåg en ökning med res
pektive 3, 55 och 39 'A för vete och med 
respektive 1, 13 och 19 CA för råg. Den 
totala brödsädsskörden år 1954 var res
pektive 3, 43 och 34 'A större än nämn
da jämförelseskördar. Den fördelade sig 
med 77 % på vete och 23 rA på råg eller 
lika som år 1953. Motsvarande tal i ge
nomsnitt för perioden 1944—1953 och 
1949—1953 voro 71 och 29 CA, respek
tive 74 och 26 rA. 

Den totala skörden av fodersäd år 
1954 uppskattas till 1 877 000 ton. Den 
understeg föregående års skörd med 
23 rA för korn, 9 rA för havre och 8 rA 
för blandsäd; däremot översteg 1954 års 
skörd medelskörden för åren 1944—1953 
och 1949—1953 med 54 respektive 25 7c 
för korn och 9 respektive 3 'A för havre. 
Skörden av blandsäd var år 1954 13 % 
större än tioårsmedeltalet men 3 % 
mindre än medelskörden för den senaste 
femårsperioden. Hela fodersädsskörden 
var 12 % mindre än år 1953, men 17 och 
4 % större än respektive medelskördar. 

Skörden av ärter och vicker, beräk
nad till 38 000 ton, översteg skörden år 
1953 med 11 % och medelskördarna för 
tio- respektive femårsperioden med 5 
respektive 7 %. 

Hela skörden av säd, beräknad till 
3 236 000 ton, var 6 % mindre än före-
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gående är men 26 respektive 15 % stör
re än ifrågavarande medelskördar. 

Skörden av potatis och rotfrukter 
ar 1954, uppskattad till sammanlagt 
1 252 000 ton, understeg jämförclseskör-
darna med respektive 1C, 20 och 10 ','<. 
För sockerbetor var skörden 7 'A mind
re än år 1953 men 4 respektive 2 'A 
större än medelskördarna för den se
naste tio- och femårsperioden. 

Totalskörden av hö, 4 932 000 ton, un
dersteg föregående års skörd med 4 7r 
och avvek endast obetydligt från ifråga
varande medelskördar. 

Halmskörden, sammanlagt 3 420 000 
ton, var 3 'A mindre än år 1953 men 
17 respektive 12 rA större än medelskör
darna för tio- och femårsperioderna. 

Med ledning av de av hushållnings
sällskapens underavdelningar i regel för-
samlingsvis verkställda uppskattningar
na av hektarskörden — för vitsenap upp
gift från Sveriges oljeväxtintressenter — 
beräknades skörden av oljeväxter är 
1954 preliminärt till 169 000 ton, vilket 
var omkring 50 "< mer än den för är 

1953 redovisade definitiva skörden. Ök
ningen var störst för höstraps, men även 
för höstrybs förelåg betydande ökning, 
medan skörden av oljelin och vitsena]) 
var avsevärt lägre än år 1953. De i tab. 
F för år 1954 angivna skördeuppgifter
na, som för raps, rybs och oljelin avse 
tröskad, ej vattenhaltsbestämd skörd, 
äro emellertid ej direkt jämförbara med 
uppgifterna för år 1953, som avse skörd 
med 18 % vattenhalt. 

Skörden av spånadsväxter var för så
väl lin som hampa något större än år 
1953. Skörden av klöver- och gräsfrö år 

1954 var 30 rA mindre än närmast före
gående år och 36 respektive 37 fA mind
re än medelskörden åren 1944—1.953 och 
1949—1953. Skördeminskningen torde 
sammanhänga med den ovanligt regniga 

väderleken under sommaren 1954. To
baksskörden år 1954 uppgick enligt upp
gift från Svenska tobaksmonopolet till 
255 ton mot 320 ton år 1953. 

För att erhålla ett sammanfattande 
mått på skördens storlek ha de olika 
växtslagen med hänsyn till deras foder
värde omräknats till skördeenheter. Där
vid har följande skala använts: en skör-
deenhet = 1 kg råg, vete, korn, ärter 
och vicker, 1,2 kg havre, 1,1 kg bland
säd, 4 kg potatis och sockerbetor, 10 kg 
foderrotfrukter, 2,2 kg hö från odlad 
jord, 2,5 kg hö från naturlig äng, 5 kg 
halm av höstsäd, 4 kg halm av värstrå-
säd, 3,5 kg halm av baljväxter, 12 kg 
blast av sockerbetor samt 15 kg blast av 
foderrotfrukter. Blasten har för socker
betor beräknats till 50 'A av den upp
givna skörden av betor och för foderrot
frukter till 20 '/<? av foderrotfruktskör-
den. Potatisblasten har icke medräknats. 
För avkastningen av betet på vallar och 
ängar erhållas numera direkta uppgifter 
från de definitiva skörderapporterna i 
januari. 

Efter sålunda gjord omräkning av 
skörden för varje växtslag, erhållas i 
tablån å sid. 28 angivna antal skörde
enheter för år 1954. 

Vid dessa beräkningar har emellertid 
hänsyn icke tagits till vall till frö, olje-
ocli spånadsväxter samt köksväxter pä 
åkern och ej heller under rubriken »and
ra växtslag» redovisade grödor. Tidiga
re har vid beräkning av betet på vall 
även medtagits arealen för vall till frö. 
Då i allmänhet betesavkastningen på 
denna areal torde vara obetydlig, har 
det ansetts lämpligare att ej medräkna 
denna. I fråga om olje- och spånads
växter är det något oegentligt att tala 
om fodervärde. Då emellertid en relativt 
stor del av åkerarealen numera använ
des för odling av oljeväxter, har liksom 
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de närmast föregående åren gjorts en 
liknande beräkning för dessa som för 
ovan angivna grödor. Därvid har en 
skördcenhet satts lika med 0,5 kg olje-
växtfrö; då hela skörden av oljeväxtfrö 
år 1954 uppgick till 168 900 ton, motsva
rade denna 338 :nilj. skördeenheter mot 
224 milj. år 1953. 

Den totala avkastningen från åkern 
och den naturliga ängen, med ovan an
givna inskränkningar, redovisas i nedan
stående tablå för åren 1950—1954 i 1 000-

tal skördeenheter. För åren 1951-1953 
ha tidigare publicerade uppgifter om
räknats med hänsyn till de nya uppgif
ter om arealen åker och äng, som erhål
lits från 1951 års allmänna jordbruks-
räkning. 

Den totala avkastningen av åkern och 
den naturliga ängen (uppgifterna för 
åkern avse ej vall till frö, olje-, spånads-
och köksväxter samt »andra växtslag») 
uppgick för år 1954 till 9 368 milj. skör-
deenheter, vilket var 566 milj. enheter 
(5,7 r/r) mindre än år 1953. Minskning
en fördelade sig med 564 milj. enheter 
på avkastningen av åkern och 2 milj. 
enheter på avkastningen från naturlig 
äng. För samtliga huvudgrupper av grö
dor på åkern förelåg nedgång i jämfö
relse med närmast föregående år. Av
kastningen minskade för spannmål med 
194 milj. enheter (6,0 %), för potatis 
och rotfrukter med 148 milj. enheter 
(13,9 ','<), för hö ocli halm med 126 
milj. enheter (4,1 r/<), för blast med 11 
milj. enheter (10,9 r,i ) samt för bete ocii 
grönfoder med 85 milj. enheter (4,8 r'<). 
Inom vissa grupper förelåg olika utveck
ling för de enskilda grödorna. Minskning
en för spannmål kom helt på fodersäd, 
medan avkastningen av brödsäd och 
baljväxter visade ökning; i fråga om hö 
och halm kom minskningen på hö från 
odlad jord och halm av vårstråsäd. 

Totalavkastningen år 1954 översteg 
medeltalet för tioårsperioden 1944--1953 
med 534 milj. enheter (6,0 r'<) och för 

1 Tidigare publicerade uppgifter ffir åren 1951—1953 korrigerade, se sid. 3. 
2 Utom avkastningen av vall till frö, olje-, spånads- och kaksväxter samt »andra vältslag». 
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Tab. G. Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per hektar, inom län och hushållningssällskapgområden, år 1954 

1 Utom arealen för vall till frliskord. olje-, spanads- och köksväxter samt >aii(lia växtslag». 
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femårsperioden 1949—1953 med 280 
milj. enheter (3,1 ','<). Vid denna jäm
förelse har hänsyn ej tagits till avkast
ningen av oljeväxterna. Medräknas olje
växterna, omräknade till skördeenheter 
enligt vad ovan angivits, uppgick total
avkastningen år 1954 till 9 700 milj. en
heter mot 10 158 milj. enheter för år 
1953. 

Enligt de definitiva uppgifterna om 
skörden lämnade höskörden och betet 
ar 1954 i milj. skördeenheter räknat: 
förslå skörd och efterslåtter på slåtter-
vall 2 149 och på slåtteräng 81, bete på 
slaltervall 1017, på betesvall 543, på 
slåtteräng och övrig naturlig äng 324 
samt på kultiverad betesmark 293. Den 
beräknade avkastningen av betet per 
hektar utgjorde i medeltal för hela riket: 
för bete på slåttervall 858, på betesvall 
1 845, på slåtteräng och övrig naturlig 
äng 605 samt på kultiverad betesmark 
1 551 skördcenheter mot respektive 913, 
1 780, 624 och 1 526 skördeenheter år 
1953. 

I lab. G meddelas för riket, län och 
hushållningssällskapsområden uppgifter 
om den beräknade avkastningen, ut
tryckt i skördeenheter per hektar, år 
1954 och under tioårsperioden 1944--
1953 och femårsperioden 1949-1953. 
Vid beräkningen av hektaravkastningen 
för hela åkern ha emellertid arealerna 
för olje-, spånads- och köksväxter samt 
»andra växtslag» fråndragits åkerarea
len, på grund av att hänsyn här ej kun
nat tagas till skörden av dessa växtslag. 
För hela riket uppgick den sålunda be
räknade avkastningen per hektar åker 
år 1954 till 2 483 och per hektar äng till 
964 skördeenheter mot respektive 2 627 
och 896 år 1953, 2 291 och 765 i medel
tal under tioårsperioden 1944—1953 
samt 2 411 och 802 i medeltal under fem
årsperioden 1949—1953. Avkastningen 

på den areal, som användes för sädes
odling år 1954 (halmen även medräk
nad) , uppgick till 2 486 skördeenheter 
per hektar. Rotfruktsarealens avkastning 
inklusive blast, utgjorde 4 725 skördc
enheter, och den för foderväxter (hö, 
bete och grönfoder) använda åkerarea
len lämnade 2 468 skördeenheter per 
hektar. Trots de ogynnsamma skördeför
hållandena i Skåne år 1954 var avkast
ningen per hektar åker liksom föregåen
de år högst i Malmöhus län, nämligen 
3 612 skördeenheter, medan den lägsta 
avkastningen år 1954, 1 657 skördeenhe-
tcr, per hektar, redovisades för Norrbot
tens län. 

Med användande av uppgifterna i tab. 
G har avkastningen per hektar åker be
räknats i procent av den genomsnittli
ga avkastningen för tioårsperioden 1944 
—1953 och femårsperioden 1949—1953 
för varje hushållningssällskapsområde. 
Resultaten därav angivas i nedanstående 
tablå. 
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Hektaravkastningen för hela riket ar 
1954 låg 8,4 respektive 3,0 '/< över nämn
da medeltal. För vissa områden var av
kastningen lägre än ifrågavarande jäm
förelsetal, nämligen för Kronobergs, 
Kristianstads och Malmöhus län, södra 
delen av Älvsborgs län samt Västernorr
lands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. Den största ökningen 
förekom i Västmanlands län, där avkast
ningen var 37 % större än tioårsmedel-
talet. Enligt skörderapporterna voro vä
derleks- och skördeförhållandena gynn
sammare där än i övriga delar av lan
det. Även för Uppsala, Södermanlands, 
Östergötlands och Skaraborgs län kon
stateras en betydligt högre avkastning 
än i genomsnitt för åren 1944—1953, 
nämligen över 20 7c Jämförelsen med 
medeltalen för femårsperioden 1949— 
1953 visar i huvudsak samma utveckling 
men avvikelserna äro i allmänhet något 
mindre. 

Skördens beskaffenhet 
Uppgifter om skördens beskaffenhet 

och sädesslagens medelvikt lämnas av 
hushållningssällskapens lokalombud i 
samband med de definitiva uppgifterna 
om skörden. På grundval härav ha i 
tab. 7 för de olika hushållningssällskaps
områdena sammanställts uppgifter röran
de skördens bärgning och beskaffenhet. 
Vidare ha medeltal uträknats för spann

målens vikt per hektoliter inom olika 
områden. Dessa framläggas i tab. 12, där 
beträffande rikssiffrorna även jämförel
setal från föregående år meddelas. I 
ovanstående tablå angivas riksmedeltal 
för hektolitervikten åren 1954 och 1953 
samt för tioårsperioden 1944—1953 även
som niaximi- och minimisiffror för hus
hållningssällskapsområdena under de 
båda senaste åren. 

Hektolitervikterna år 1954 voro lägre 
än närmast föregående år för samtliga 
sädesslag utom vårråg. Viktminskningen 
var störst för vårvete, höstråg och korn. 
Denna utveckling sammanhängde med 
den på grund av ogynnsamma väderleks
förhållanden delvis dåliga bärgningen 
av säden. 

För att man skall erhålla en uppfatt
ning om kvaliteten hos årets brödsäds-
skörd inom olika områden av landet ha 
liksom under flera föregående år kvali-
tctsundersökningar verkställts av Sveri
ges utsädesförenings cereallaboratorium 
i Svalöv. En kort redogörelse för re
sultaten av dessa undersökningar har 
ställts till centralbyråns förfogande och 
publicerats i den preliminära redogörel
sen Årsväxten 1954. 

Beträffande väderleksförhållandena 
och växtlighetens utveckling under pro
duktionsåret 1953/54 har en detaljerad 
redogörelse lämnats i Årsväxten 1954. 
Här må endast återgivas en kortfattad 
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översikt; i övrigt hänvisas till denna 
publikation. 

Höstsådden är 1953 verkställdes i nor
mal tid och i allmänhet under gynn
samma förhållanden. Endast i de västra 
delarna av Götaland och Svealand för
senades och försvårades sådden något 
av regnig väderlek. På grund av den 
ovanligt varma väderleken särskilt un
der senare delen av hösten utvecklades 
höstsäden mycket kraftigt, vilket emel
lertid gynnade uppkomsten av snömö-
gel, som i vissa områden, främst i Skå
ne, orsakade dålig övervintring speci
ellt för höstvetet. För oljeväxterna var 
läget något bättre än för höstsäden. För 
vallarna var övervintringen i allmänhet 
god. Torr och kylig väderlek under vå
ren inverkade dock menligt, särskilt i 
sydligaste Götaland. Vårsådden påbörja
des ovanligt sent. Jorden var emellertid 
lättbrukad och väderleken gynnsam, vil
ket gjorde det möjligt att snabbt genom
föra vårbruket. Vid mitten av juli rap
porterades för större delen av landet 
gynnsamma skördeutsikter för de olika 
växtslagen. För foderrotfrukter och vår-
sådda oljeväxter voro dock utsikterna 
något växlande, och från Gotland och 
Skåne meddelades, att samtliga grödor 
hade lidit av torka under försommaren, 
vilket delvis hade nedsatt skördeutsik
terna. Höet var vid mitten av juli endast 
delvis bärgat. På grund av regnig vä
derlek förelåg en allmän försening av 
höbärgningen och höets kvalitet befara
des bli nedsatt. 

Utvecklingen efter den 15 juli inne
bar för hela riket en försämring för 
samtliga grödor med undantag för höst-
sådda oljeväxter och hö från odlad jord. 
Solfattig och regnig väderlek var orsa
ken därtill; särskilt i södra Götaland 
och norra Norrland voro väderleksför
hållandena ogynnsamma, vilket där 

medförde skördeskador och försämrad 
kvalitet. Vid mitten av oktober rappor
terades sålunda från södra Götaland 
groddskador på rågen och svampsjuk
domar på såväl höstvetet som vårvetet. 
I norra Götaland, Svealand och södra 
Norrland voro förhållandena gynnsam
mare, ocli skörderesultaten blevo där för 
flertalet grödor tillfredsställande. För 
fodersäden var utvecklingen även i söd
ra Götaland relativt gynnsam, medan 
i större delen av Norrland även dessa 
grödor hämmades och skadades av de 
dåliga väderleksförhållandena. 

I vissa fall uppgavs där, att vårsäden 
ej hade mognat fullständigt. Skördeut
sikterna för potatis försämrades i hela 
landet efter mitten av juli beroende på 
allmänt uppträdande bladmögel och 
brunröta, som särskilt i de nederbörds-
rikare områdena hade stor omfattning. 
För våroljeväxterna, särskilt vårrybs och 
oljelin, var den fortsatta utvecklingen 
ogynnsam. För hö rapporterades i ok
tober, att kvaliteten hade blivit ojämn 
på grund av skador under bärgningen. 

Bärgningen av grödorna var med un
dantag för rotfrukter i regel avslutad vid 
mitten av oktober. I många områden 
rapporterades dåligt bärgningsväder, 
vilket befarades medföra lagringssvårig
heter. 

Allmän skördesiffra 

I den preliminära redogörelsen Års
växten 1954 redovisade statistiska cen
tralbyrån allmänna omdömen om skör
deutfallet år 1954 på grundval av skör
desiffror enligt årsväxt- och skörderap
porterna vid mitten av oktober. Nämnda 
omdömen utgjorde medeltal för län och 
hela riket av de av hushållningssällska
pens lokalombud församlingsvis avgiv
na, i siffror uttryckta omdömena om 
skörden och skördeutsikterna enligt föl-



33 

iande skala: 5 — mycket god skörd, -4 
= god skörd, 3 = medelmåttig skörd 
(medelskörd), 2 = betydligt under mc-
delskörd, 1 = nära missväxt och 0 =--
fullständig missväxt. 

Enär årsväxtrapporterna för den 15 
oktober icke kunde grundas på en slut
giltig kännedom om skördens storlek 
och beskaffenhet, ha de däri meddelade 
skördesiffrorna omräknats med hänsyn 
till de i denna berättelse föreliggande 
definitiva hektarskördarna; omräkning
en har utförts med ledning av förhål
landet mellan de preliminära och defi
nitiva hektarskördarna för hela riket. 

För bete och grönfoder från odlad 
jord, avkastning från naturlig äng och 
halm saknas skördesiffror. Beträffande 
de förstnämnda två grödorna ha använts 
på ovan angivet sätt korrigerade skör
desiffror för hö från odlad jord respek
tive naturlig äng. För halm av höstsäd, 
vårsäd och baljväxter ha skördesiffror 
beräknats med ledning av dels medel-
hektarskördarna för nämnda slag av halm 
under åren 1944—1953, dels medeltalen 
av skördesiffrorna under samma period 
för höstsäd, vårsäd och baljväxter samt 
dels halmskörden per hektar år 1954. 

I vidstående tablå redovisas sålunda 
beräknade skördesiffror för den defini
tiva skörden. Vidare angives i tablån de 
olika växtslagens relativa andel av to
talskörden, uttryckt i skördeenheter i 
medeltal under åren 1944—1953. 

För att erhålla en allmän skördesiffra 
för hela skörden har ett vägt medeltal 

av ovan angivna skördesiffror beräknats 
med användning av de olika växtslagens 
genomsnittliga andel i totalskörden un
der perioden 1944—1953 som vikter. Den 
sålunda erhållna allmänna skördesiffran 
för år 1954 utgjorde 3,0 eller medelmåt
tig skörd. Vid dessa beräkningar har 
hänsyn tagits endast till kvantiteten och 
icke till kvaliteten. 

Den på detta sätt beräknade allmän
na skördesiffran för samtliga grödor på
verkas i hög grad av avkastningen av hö, 
bete och halm. Särskilda ikördesiffror 
ha därför beräknats för de två huvud
kategorierna av grödor. Därvid har för 
säd, potatis och rotfrukter erhållits 2,8 
d. v. s. något under medelmåttig skörd 
och för hö, bete och halm 3,2 eller nå
got över medelmåttig skörd. 

III . Boskapsskötsel 

De vid 1954 års representativa krea
tursräkning inhämtade uppgifterna om 
antalet husdjur omfattade hästar, nöt
kreatur, svin samt får och lamm. Speci-

0ficeringen av husdjuren på olika kate
gorier och åldersgrupper framgår av for
muläret (se sid. 92). Hästar, nötkreatur 
och får specificerades på samma salt 
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som föregående är. Sålunda förekom ej 
någon uppdelning pä åldersgrupper av 
Ilastar, 3 är och däröver. Antalet kor 
fördelades pä kor, som kalvat endast en 
,i;ang, ocli (ivriga kor samt kalvar under 
1 är pä kalvar, avsedda för pålägg och 
kalvar, avsedda för slakt. Övriga sia» 
av nötkreatur voro specificerade på 
följande sätt: tjurar och oxar, 1 är och 
däröver - - kvigor och kvigkalvar, 1 år 
och diiröver, avsedda för pålägg, — stu-
tar, kvigor och kalvar, 1 år och där
över, avsedda för slakt. Före är 1952 
användes en annan gruppering, varför 
jämförelser med tidigare år endast kan 
göras för summan av sistnämnda grup
per. För får och lamm lämnades liksom 
tidigare en gemensam uppgift. 1 likhet 
med det närmast föregående året inhäm
tades vid husdjursräkningen 1954 även 
uppgifter om antalet svin enligt i hu
vudsak samma specifikation som vid de 
särskilda svinräkningarna. 

Bearbetningen av ifrågavarande upp
gifter utfördes i huvudsak på samma 
sätt som beträffande arealuppgifterna. 
Med ledning av de i urvalet erhållna 
uppgifterna om åkerareal och antal hus
djur verkställdes skattningar av totala 
antalet husdjur inom olika områden och 
i hela riket. 

Resultaten av 1954 års representativa 
kreatursräkning framläggas i tabellerna 
S, it och 13. I förstnämnda tabell redo
visas antalet husdjur den 1 juni 1954 
inom län, hushållningssällskapsområden 
och naturliga jordbruksområden. I denna 
tabell är antalet kor respektive kalvar ej 
fördelat på de i 1954 års uppgiftsformu-
lär angivna grupperna. Särskild redovis
ning av antalet kor och kalvar med full
ständig specificering lämnas i tab. 9; de 
där lämnade uppgifterna avse emeller
tid ej brukningsenheter med högst 2 hek
tar åker. Liksom i tab. 8 äro uppgifter

na i denna tabell för Jämtlands läns 
fjällbygd samt Västerbottens och Norr
bottens inland hämtade från 1951 års 
allmänna jordbruksräkning och således 
ej fullt aktuella. Tab. 13 lämnar upp
gifter om antalet husdjur för hela riket 
och de tre huvudområdena med fördel
ning på lägenheter samt brukningsenhe
ter med 0,26—2 och över 2 hektar åker. 
Förändringarna i antalet husdjur i hela 
riket i jämförelse med åren 1953 och 
1!);V2 framgå av tab. H, där antalet hus
djur år 1954 sammanställts med motsva
rande antal nämnda år. 

Särskilda svin- och hönsräkningar ha 
anordnats. Centralbyrån verkställde räk
ningar av dels antalet svin och höns den 
20 april 1954 och dels antalet svin den 
11 oktober 1954.1 Dessa räkningar om
fattade i motsats till kreatursräkningen 
i juni även brukningsenheter med högst 
2 hektar åker och andra innehavare av 
svin och höns än jordbrukare samt gäll
de Götaland, Svealand och Gästrikland. 
De utfördes, liksom de senaste årens 
kreatursräkningar, enligt representativ 
metod. I fråga om brukningsenheter med 
över 2 hektar åker användes därvid sam
ma urval som vid den representativa 
kreatursräkningen i juni månad; för lä
genheter ni. m. samt brukningsenheter 
med 0,2(i—2 hektar åker har använts sär
skilda urval.- Uppgifterna om antalet 
svin specificerades i formuläret på föl
jande sätt: fargaltar—modersuggor, 
dräktiga första gången — övriga dräk
tiga—digivande samt icke dräktiga — 
utslagssuggor — hushållssvin, fördelade 
på över och under 3 månader — övriga 
gödsvin, fördelade på över och under 

1 Enligt kungl. kungörelser den 5 mars och 
24 september 1954 (nr 91 och 603). 

2 Redogörelse för dessa urval samt bearbet
ningen i övrigt vid svin- och hönsräkningarna 
har lämnats i Jordbrubsekonomiska Meddelan
den nr 7 1951. 
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Tab. H. Antal husdjur år 1954 i jämförelse med åren 1953 och 1952 

1 Tidigare publicerade uppgifter f5r aren 1952 och 1953 korrigerade, se sid. 3. 
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Tab. I. Antal husdjur år 1954 på 100 hektar reducerad jordbruksareal1 

1 Ängen reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern (jfr Jordbruksräkningen år 1944 
sid. 20*). 
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1 Tidigare publicerade uppgifter för år 19.">3 kormcraile, su sid. 3. 
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3 månader. Resultaten av .svinräkningar
na i april och oktober samt hönsräkning
en i april redovisas i tab. 10. 

För att erhålla ett siikrare underlag 
för bedömningen av fläskproduktionen 
ocli marknadstillförseln under första 
kvartalet 1954 ansågs en extra svinräk
ning vara erforderlig i början av är 
1954. Statistiska centralbyrån erhöll i 
uppdrag att verkställa en sådan räkning, 
som enligt bestämmelserna därför,1 skul
le omfatta brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker i Kristianstads, Malmöhus, 
Hallands, Skaraborgs och Örebro län 
samt utföras enligt stickprovsmetod. Re
sultaten av denna räkning meddelades 
i 1953 års publikation. Med hänsyn till 
behovet av sådana uppgifter även för 
år 1955 utfärdades bestämmelser för en 
liknande extra svinräkning i januari 
1955.= Den utfördes av centralbyrån på 
samma sätt som övriga svinräkningar 
och hade samma omfattning som den 
extra räkningen år 1954, med undantag 
av att Örebro län ej ingick. Resultaten 
därav redovisas i föreliggande publika
tion (sid. 45). 

Uppgifter om antalet tjänstbara galtar 
och betäckta suggor inhämtas för varje 
månad. I samband med en omorganisa
tion den 1 februari 1954 har denna sta
tistik utvidgats till att omfatta hela riket 
mot tidigare endast Svealand och Göta
land (se närmare redogörelse på sid. 
4f>). I tab. K ha resultaten för år 1954 
sammanställts med uppgifter för några 
tidigare år. 

För att visa husdjurens relativa an
tal i olika delar av landet har antalet 
djur per 100 hektar reducerad jordbruks
areal (åkerareal -f till åkerareal omräk
nad ängsareal) beräknats för län, hus
hållningssällskapsområden och naturli

ga jordbruksområden. I tab. I lämnas 
uppgifter härom för de olika slagen av 
husdjur. 

En belysning av förändringarna i hus-
djursstammen under en längre tidspe
riod erhålles av diagram S, som visar an
talet hästar, kor, nötkreatur samt får 
och lamm under tiden 1916—1954 med 
undantag för åren 1920—1926 och 1928 
—1929, då inga husdjursräkningar före-
togos. För senare tid konstateras en fort
gående reducering av antalet av dessa 
slag av husdjur. För hästar samt får och 
lamm började denna tillbakagång om
kring mitten av 1940-talet, medan nöt
kreaturen visade tendens till reducering 
redan i slutet av 1930-talet. 

Hästar 

Den under senare år — i samband med 
den ökade mekaniseringen inom jord
bruket och skogsbruket — konstaterade 
minskningen i antalet hästar fortsatte 
även under år 1954. Hela antalet hästar 
den 1 juni 1954 uppgick enligt tabell Ii 
till 334 700, vilket innebar en nedgång 
med 26 000 (7,2 c.'<) i jämförelse med 
antalet vid samma tidpunkt år 1953. 
Minskningen utgjorde för hästar, 3 ar 
och däröver, 23 900 (7,1 c/c) och för ung
hästar, 1 och 2 år, 2 100 (11,6 < ) , me
dan antalet föl var ungefär lika som när
mast föregående år. I jämförelse med år 
1952 förelåg en nedgång i totala antalet 
hästar med 49 000 (12,8 r'r). 

Det relativa antalet hästar, som för 
år 1954 framgår av tab. I, varierar be
tydligt mellan olika områden. Sålunda 
förete länen i Svealand i regel lägre 
relativt antal hästar än övriga län; Jön
köpings, Kronobergs, Göteborgs och 
Bohus län och södra delen av Äivsborgs 
län samt de fyra nordligaste länen upp
visa de högsta talen. I vissa områden, 

1 Kungl. kung. (nr 711) den 11 december 1953. 
2 Kungl. kung. (nr 725) den 10 december 1954. 
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Diagram 3. Antal hästar, kor, nötkreatur samt får och lamm åren 1916—1919, 1927 och 
1930—1954 (åren 1920—1926 och 1928—1929 företogos inga husdjursräkningar) 

Number of horses, cows, cattle, sheep and lambs in 1916—1919, 1927 and 1930—1954 (in 1920—1926 
and 1928—1929 no censuses were taken) 

4 — 5 5 0 8 8 0 
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tliir betingelserna ävo gynnsamma, före
kommer uppfödning av hästar, såsom i 
Falbygden i Skaraborgs län, på Öland 
samt i Silurområdet i Jämtlands län. Det 
relativt stora antalet hästar i skogs- och 
dalbygderna och i Norrland samman
hänger med att i dessa områden åker
jorden i större utsträckning är uppdelad 
på mindre brukningsenheter med mind
re omfattande mekanisering. Vidare har 
skogsbruket i dessa områden större be
hov av liästar. 

Nötkreatur 
Hela antalet nötkreatur i riket år 1951 

utgjorde 2 555 400 eller 28 400 (1,1 ',', ) 
mer än närmast föregående år. De olika 
kategorierna därav visade något olika 
utveckling. Tjurar och oxar, 1 år och 
däröver, ökade med 1100 (3,0 </<). För 
hela antalet kor förelåg en obetydlig ök
ning (0,2 Ve); kor, som kalvat endast en 
gång, minskade i antal (1,3 Ve), medan 
övriga kor ökade något (0,6 '/c). Kvigor, 
1 år och däröver, avsedda för pålägg 
ökade i antal liksom även stutar, kvigor 
och kalvar, 1 år och däröver, avsedda 
för slakt. För de förra uppgick ökningen 
till 18 000 (4,0 Ve) och för de senare till 
8 500 (22,8 Ve). Även föregående år före
låg en rätt stark uppgång för den sist
nämnda gruppen, vilket tyder på en fort
satt ökad uppfödning av göddjur. Det 
sammanlagda antalet kalvar under 1 år 
minskade något (0,5 Ve). Utvecklingen 
var emellertid olika för de två särskilda 
slagen av kalvar. Sålunda ökade antalet 
kalvar, avsedda för pålägg med 15 800 
(4,9 Ve), medan kalvar, avsedda för 
slakt minskade med 18 200 (11,5 Ve). 
Jämförelsen med år 1953 för slaktkal
varna rubbas emellertid av att antalet 
var ovanligt högt vid räkningstillfället 
detta år på grund av arbetskonflikt inom 
livsmedelsbranschen. I jämförelse med 

år 1952 förelåg ökning av det samman
lagda antalet nötkreatur med 50 800 
(2,0 Ve) men en nedgång av antalet kor 
med 0 900 (0,4 '/<). 

Den uppdelning av kor och kalvar på 
skilda grupper, som ägt rum vid de se
naste kreatursräkningarna, har avsett 
att belysa rekryteringen av nötkreaturs-
stammen. I tab. J lämnas specificerade 
uppgifter om antalet kor och kalvar i 
absoluta och relativa tal för de tre hu
vudområdena och hela riket år 1954 i 
jämförelse med motsvarande uppgifter 
för år 1953. I tab. 9 lämnas dylika upp
gifter för län, hushållningssällskapsom-
råden och naturliga jordbruksområden. 
Uppgifterna avse endast brukningsenhe
ter med mer än 2 hektar åker. 

Såsom redan framgått av tab. H hän
förde sig ökningen av antalet kor i hela 
riket till gruppen »övriga kor», medan 
kor, som kalvat endast en gång, hade 
minskat i antal i förhållande till år 1953. 
Enligt tab. J var utvecklingen olika in
om de tre huvudområdena. Hela anta
let kor gick sålunda ned i södra och mel
lersta Sveriges slättbygder i olikhet mot 
de övriga två områdena. Avvikelserna 
från år 1953 voro dock relativt små. För
ändringarna i antalet för de två grupper
na av kor gingo endast i norra Sverige 
i samma riktning som för hela riket. 
Minskningen av kor, som kalvat endast en 
gång, var även betydligt större i detta 
område (9,3 Ve) än i de två övriga. I 
södra och mellersta Sveriges skogs- och 
dalbygder ökade såväl kor, som kalvat 
endast en gång, som övriga kor, medan 
i slättbygderna båda grupperna visade 
nedgång i antalet. Det relativa antalet 
kor, som kalvat endast en gång, var be
tydligt större i slättbygderna än i skogs-
och dalbygderna och i norra Sverige, 
nämligen 20,6 % mot 17,6 respektive 
14,5 V. i de två sistnämnda områdena. 
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Tab. J. Antal kor, fördelade på åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för pålägg och slakt, 
åren 1954 och 1953 
Här avses endast brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

För hela riket omfattade nämnda kate
gori av kor 18,3 % av hela antalet kor 
år 1954 mot 18,6 % närmast föregåen
de år. 

Såsom tidigare framhållits minskade 
det sammanlagda antalet kalvar under 
1 år för hela riket i jämförelse med år 
1953; nedgången var dock liten. Tab. J 
visar en avvikande utveckling i södra 
och mellersta Sveriges slättbygder, där 
antalet ökade något, medan nedgång fö
relåg i skogs- och dalbygderna och i 
norra Sverige. Utvecklingen för de två 
skilda slagen av kalvar gick dock i sam
ma riktning i samtliga tre huvudområ
den, nämligen en ökning av kalvar, av
sedda för pålägg och en minskning av 
kalvar, avsedda för slakt. De största för
ändringarna förekommo i skogs- och dal
bygderna, där slaktkalvarna visade en 
framträdande minskning (18,4 7c). På 
grund av den här berörda utvecklingen 
förelåg i jämförelse med år 1953 en för

skjutning i den relativa fördelningen 
mellan påläggskalvar och slaktkalvar, 
som var störst i skogs- och dalbygderna 
och minst i norra Sverige. 

Det större relativa antalet kor, som 
kalvat endast en gång, och kalvar, av
sedda för pålägg, i södra och mellersta 
Sveriges slättbygder tyder på en star
kare nyrekrytering och snabbare omsätt
ning av kreatursstammen i detta område 
än i övriga delar av landet. 

Såsom framgår av tab. I föreligga be
tydande variationer mellan olika områ
den i fråga om det relativa antalet nöt
kreatur. I förhållande till den reduce
rade jordbruksarealen redovisas betyd
ligt lägre antal nötkreatur för slättbyg
derna än för skogs- och dalbygderna i 
södra och mellersta Sverige och för nor
ra Sverige; sistnämnda område uppvi
sar det högsta relativa antalet nötkrea
tur. Det lägsta relativa antalet nötkrea
tur år 1954 förekom på slättbygden i 
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Västmanlands län, nämligen 41,1, varav 
25,0 kor per 100 hektar jordbruksareal. 
Beträffande enbart kor var det relativa 
antalet år 1954 lägst på slättbygden i 
Malmöhus län, där det utgjorde 23,3. Lik
som tidigare år var det relativa antalet 
nötkreatur högst i fjällbygden i Koppar
bergs län, nämligen 121,8, varav 89,0 
kor. 

Olikheterna mellan skilda områden i 
detta hänseende sammanhänga med att 
brukningsenheterna äro större i slätt
bygdsområdena än i övriga områden. Re
lativt sett är nämligen antalet nötkrea
tur betydligt större på små än på stora 
brukningsenheter. De i tab. I angivna 
siffrorna för det relativa antalet nöt
kreatur äro dock icke jämförbara som 
uttryck för kött- och mjölkproduktionens 
relativa storlek i olika områden, på 
grund av att djurens avkastning i all
mänhet är större i slättbygderna än i 
övriga delar av landet. 

Får 

Fårstanunen undergick på 1920- och 
1930-talen en kontinuerlig minskning 
men ökade starkt åren 1941—1944. Efter 
sistnämnda år har åter en fortgående re
ducering av fårstammen ägt rum. Anta
let får och lamm minskade ytterligare 
år 1954, nämligen med 6 800 (3,2 rA) 
sedan närmast föregående år. 

Medelantalet får per 100 hektar redu
cerad jordbruksareal år 1954 utgjorde 
för hela riket 5,3. Motsvarande antal 
voro för slättbygderna i södra och mel
lersta Sverige 4,1, för skogs- och dalbyg
derna 4,8 och för norra Sverige 11,3. 
Fårskötselns relativa omfattning är så
lunda mindre i södra och mellersta de
larna av landet än i norra Sverige. Got
land intar emellertid en särställning i 
detta hänseende med ett relativt stort 

antal far, år 1951 40,1 per 100 hektar 
reducerad jordbruksareal. 

Getter 
Uppgifter om antalet getter ha ej in

fordrats efter år 1951. Enligt uppgift 
frän den allmänna jordbruksräkningen 
detta år utgjorde antalet getter i hela ri
ket 7 700. (ietaveln har under lång tid 
gått tillbaka. Under åren 1942—1944 fö
rekom en mindre ökning men sedan har 
antalet sjunkit kraftigt. Antalet getter 
uppgick år 1944 till 34 500 och år 1949 
till 14 800; mellan dessa år förelåg en 
nedgång med 57 'it och mellan åren 1949 
och 1951 med 48 r/<. Endast i norra 
Värmland, samt i delar av Dalarna och 
Norrland har getskötseln någon bety
delse. 

Svin 

Såsom tidigare nämnts verkställdes 
under år 1954 separata svinräkningar i 
april och oktober, vilka liksom husdjurs
räkningen i juni utfördes enligt repre
sentativ metod. Dessa räkningar omfat
tade Götaland, Svealand och Gästrikland. 
Norrland i övrigt var liksom tidigare be
friat från skyldighet att lämna uppgifter 
för dessa räkningar. För att erhålla en be
räknad uppgift om antalet svin i hela 
riket har en komplettering av antalet 
svin enligt räkningarna i april 1953 och 
1954 utförts beträffande återstoden av 
Gävleborgs län samt Norrland i övrigt. 
Härvid ha för brukningsenheter med 
högst 2 hektar åker för hela riket och 
för samtliga storleksgrupper i Jämtlands 
läns fjällbygd samt Västerbottens och 
Norrbottens läns inland använts uppgif
ter om antalet svin enligt den allmänna 
jordbruksräkningen år 1951. För bruk
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
har i Norrland i övrigt använts antalet 
svin enligt husdjursräkningen den 1 juni 
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1954. Då dess;) uppgifter hänförde sig 
till senare lidpunkt av året, ha de korri
gerats för att bättre motsvara antalet i 
april. Det sålunda erhållna antalet svin 
för hela riket i april 1954 redovisas i 
tab. H i jämförelse med motsvarande 
uppgifter för åren 1952 och 1953. Knligt 
nämnda beräkningar uppgick antalet 
svin i april 1954 till 1 014 000 mot 
1 421 (»00 år 1953 och 1 374 100 år 1952. 

Som bakgrund till utvecklingen under 
år 1954 lämnas i nedanstående tablåer 
sammanställningar över antalet svinbe
sättningar och antalet svin i Götaland 
och Svealand enligt vår- och hösträk
ningarna åren 1950—1954. 

För de senaste åren konstateras en ök
ning av antalet svin. Antalet besättningar 
däremot visar tendens till minskning. 
Denna utveckling sammanhänger med 
minskad förekomst av ettsvinsbesätt-
ningar (liushållssvin). Antalet större be
sättningar däremot synes under senare 
år ha ökat något i antal. För en fullstän
digare belysning av den allmänna ut
vecklingen under tidigare år hänvisas 
till Jordbruk och boskapsskötsel år 1951, 
där en översikt lämnats över svinstam
mens storlek och sammansättning samt 
förändringar däri under tiden 1939— 
1951. 

Beträffande utvecklingen under år 
1954 må framhållas, att antalet svin i 
Svealand och Götalund enligt räkningen 

i april ökade med 14 '/< och i oktober 
med 8 '?< i jämförelse med antalet vid 
motsvarande tidpunkter är 1953. Anta
let besättningar uppvisade en motsatt 
utveckling, nämligen i förhållande till 
föregående år en nedgång i april med 
drygt 1 % och i oktober med 4 '/>. Ut
vecklingen för de olika kategorierna av 
svin belyses i fråga om antalet i april 
av tab. H. Såväl avelssvin som gödsvin 
ökade i antal jämfört med april 1953. 
För fargaltar och modersuggor uppgick 
ökningen till 11 respektive 21 %. För 
modersuggorna rubbas jämförelsen något 
på grund av att specificeringen ändrades 
är 1954. Det för hela riket beräknade 
antalet gödsvin var för svin, 3 månader 
och däröver, 8 '>• och för grisar under 3 
månader 17 % högre än i april 1953. Be
träffande resultaten av svinräkningen i 
oktober 1954, för vilka inga jämförelser 
med närmast föregående år gjorts i ta
bellerna beträffande de olika slagen av 
svin, kan nämnas, att antalet avelssvin 
ökade med 11 ','<, gödsvin, 3 månader 
och däröver, med 11 'A och grisar un
der 3 månader med 4 'A. 

Den förut berörda utvecklingen av an
talet hushållssvin belyses närmare av 
tablån å nästa sida, där antalet hushålls-
svin i Götaland och Svealand i oktober 
åren 1943—1954 sammanställts med mot
svarande antal svinbesättningar. Såsom 
framgår därav liar en mycket stark ned-

Vårräkningarna {Götaland och Svealand) 

Hösträkningarna (Götaland och Svealand) 
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gång av antalet hushållssvin ägt rum 
sedan år 1943; antalet besättningar vid 
denna tid av året synes stå i nära sam
band med antalet hushållssvin. 

De vid husdjursräkningen i juni 1954 
erhållna uppgifterna om antalet svin an
givas i tab. L med fördelning på olika 
storleksgrupper. Någon redovisning på 
områden har ej lämnats. Resultaten av 
den extra svinräkningen den 10 januari 
1955 redovisas i tablån (sid. 45) i jäm
förelse med motsvarande antal i januari 
respektive oktober 1954. Det totala an
talet svin i januari 1955 var något högre 
än vid motsvarande tidpunkt 1954. ök
ningen hänförde sig huvudsakligen till 
gödsvinen. Av avelssvinen visade moder-
suggor, dräktiga första gången, en kraf
tig minskning, medan antalet övriga mo-
dersuggor hade ökat något. Nedgången 
av antalet avelssvin i jämförelse med 
januari 1954 tyder på en begränsning 
av svinproduktionen under år 1955. Det 
sistnämnda bekräftas även av en jämfö
relse mellan antalet suggor, dräktiga 
första gången, i oktober och januari. 
Normalt sker en betydande ökning un
der denna period. För Malmöhus och 
Hallands län konstateras emellertid en 
nedgång i antalet och för Kristianstads 
län endast en obetydlig ökning. Den 
kraftiga minskningen från oktober till 
januari av antalet hushållssvin torde i 

huvudsak återspegla en säsongmässig 
förändring. 

I tab. 10 redovisas för län, hushållnings
sällskapsområden och naturliga jord
bruksområden antalet svinbesättningar 
och antalet svin i april och oktober år 
1954. På grund av viss osäkerhet för 
mindre områden beträffande antalet far-
galtar ha dessa redovisats tillsammans 
med modersuggorna under rubriken 
avelssvin. I not till tabellen angives för 
hela det undersökta området avelssvi-
nens fördelning på fargaltar samt mo-
dersuggor, dräktiga första gången och 
övriga modersuggor. 

Vid jämförelse mellan svinstammens 
storlek i april och oktober framgår, att 
både antalet besättningar och antalet 
svin är betydligt större på hösten än vå
ren och att ökningen hänför sig främst 
till gödsvin (över 3 månader) . Däremot 
är antalet modersuggor i regel högre på 
våren. Dessa förhållanden återspegla en 
naturlig säsongvariation. Under våren 
ökas produktionen av smågrisar, som 
uppfödas under sommaren, vilket kom
mer till uttryck i högre antal gödsvin, 
bl. a. hushållssvin, på hösten. Det högre 
antalet besättningar på hösten står i 
samband med det större antalet hushålls
svin under denna del av året. 

För de viktigaste svinproducerande 
länen kan för år 1954 erhållas en full
ständigare belysning av säsongföränd
ringarna i antalet svin. I Kristianstads, 
Malmöhus, Hallands och Skaraborgs län 
ha, såsom förut nämnts, svinräkningar 
företagits fyra gånger under år 1954 
samt dessutom i januari 1955. I tablån å 
sid. 46 har på grundval av resultaten 
gjorts en sammanställning av indextal, 
där antalet i januari 1954 har satts lika 
med 100. Det framgår därav, att antalet 
avelssvin ökade betydligt från januari 
till april för att under tiden april—juni 
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gå tillbaka. Från juni till oktober mins
kade antalet ytterligare och var då i ge
nomsnitt för samtliga fyra län ungefär 
lika som i januari. Från oktober till janu
ari 1955 förelåg en nedgång, vilken, som 
ovan berörts, sammanhänger med den 
minskade rekryteringen av ungsuggor 
och utgör en avvikelse från en normal 
säsongförändring. Antalet gödsvin, 3 må
nader och däröver, minskade från ja
nuari till april och var för samtliga fyra 

län i huvudsak oförändrat under tiden 
april—juni; mellan juni och oktober 
konstateras en stark uppgång och där
efter nedgång till januari. För grisar un
der 3 månader förelåg en kraftig ökning 
från januari till april men minskning 
därefter till juni; mellan juni och okto
ber förändrades antalet grisar obetyd
ligt och minskade sedan något till ja
nuari. Det större antalet gödsvin i ja
nuari 1955 i jämförelse med motsvaran-
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de tidpunkt närmast föregående år för
klaras av att en utvidgning av svinpro
duktionen pågick under år 1954. Detta 
torde i någon mån ha inverkat så att de 
här konstaterade säsongförändringarna 
ej kunna anses som fullt normala. 

I fråga om svinskötselns relativa om
fattning i olika områden visar tab. I, 
att Kristianstads, Malmöhus och Hallands 
län skilja sig från övriga län genom 
avsevärt högre relativt antal svin, näm
ligen för år 1954 respektive 112,2, 90,9 
och 117,9 svin på 100 hektar reducerad 
jordbruksareal. Motsvarande tal för de 
tre naturliga huvudområdena uppgingo 
till 49,9 för södra och mellersta Sveriges 
slättbygder, 42,2 för skogs- och dalbyg
derna och 13,5 för norra Sverige. Svin
skötseln har sålunda den största relativa 
omfattningen i södra och mellersta Sve
rige i olikhet mot nötkreatursskötseln, 
som visar de högsta relativa talen för 
norra Sverige. 

Uppgifter om antalet tjänstbara aaltar 
och betiwkta suggor ha insamlats sedan 
år 1933. Enligt under år 1934 utfärdade 
bestämmelser skulle innehavare av far-
galt i Svealand och Götaland månadsvis 
lämna uppgift om antalet fargaltar och 
det sammanlagda antalet under varje 
månad av dessa betäckta suggor. Den lo
kala insamlingen av dessa uppgifter åvi
lade landsfiskalerna respektive magistra
terna eller kommunalborgmästarna, som 
skulle insända dem till statistiska cen
tralbyrån, där bearbetningen verkställ
des, t 'nder senare tid hade konstaterats 
en tilltagande ofullständighet i denna 
statistik, varför en effektivering därav 
ansågs erforderlig. Den 1 februari 1954 
genomfördes en omläggning av galt- och 
betäckningsstatistiken. Den viktigaste 
förändringen därvid var, att uppgiftsin
samlingen överflyttades till hushållnings
sällskapen. Enligt de nya bestämmelser
na angående befrämjandet i allmänhet av 
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Tab. K. Antal tjänstbara galtar och betäckta suggor för varje månad åren 1950—1954 

svinaveln föras hos dessa bl. a. galtregis-
ter och kontrollregister över avelssvin. 
Sällskapens husdjtirskonsulenter ha nära 
kontakt med jordbrukarna och god kän
nedom om dessa förhållanden. Hushåll
ningssällskapen ha därför större möjlig
heter att dels utöva kontroll över att 
redovisningen blir fullständig och dels 
sakkunnigt granska uppgifterna. Enligt 
särskilda bestämmelser1 för betäcknings
statistiken skall envar innehavare av-
galt, som utnyttjas för avelsändamål, dels 

föra journal med fortlöpande uppgifter 
om betäckningar samt om försäljning 
och inköp av fargalt, dels första dagen 
efter varje kalendermånads utgång till 
vederbörande hushållningssällskap in
sända kopia av de uppgifter, som under 
månaden införts i betäckningsjournalen, 
(ialtinnehavarnas månadsuppgift omfat
tar sålunda numera, i olikhet mot tidi
gare, redovisning för varje betäckning 
under månaden. Uppgiftsskyldigheten 
har vidare utvidgats till ait omfatta hela 
riket. Det åligger varje hushållnings-1 Kuiifcl. knng. den 30 december 19Ö3 (nr ?.">8). 



48 Tab. L. Fördelning på olika storleksgrupper ar antalet husdjur den 1 juni 1954, hela riket 
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sällskap att kontrollera galthållarnas 
redovisning, att upprätta sammandrag 
för sällskapets område och insända det
ta till statistiska centralbyrån senast 
10 dagar efter kalendermånadens utgång. 
Inom centralbyrån göres därefter en 
sammanställning, som visar antalet 
tjänstbara galtar och antalet betäckta 
suggor under den senast förflutna måna
den samt förändringarna i jämförelse 
med närmast föregående månad och 
motsvarande månad föregående år. Des
sa månadsrapporter tillställas månadsvis 
de närmast intresserade myndigheterna 
samt publiceras i tidskriften Lantman
nen, Jordbrukarnas Föreningsblad och 
Jordbruksekonomiska Meddelanden. I 
föreliggande redogörelse återgivas i tab. 
K resultaten för sista 5-årsperioden be
träffande tjänstbara galtar och betäckta 
suggor för de olika månaderna. För be
täckta suggor angivas i tabellen även in
dextal, som visa förändringarna under 
året; antalet i januari respektive år, med 
undantag av år 1954, har satts lika med 
100. För år 1954 äro nämligen månads
siffrorna ej jämförbara med januari, be
roende på omläggningen av statistiken 
den 1 februari detta år. Månaderna feb
ruari—december kunna dock jämföras 
sinsemellan. 

Såsom framgår av tab. K erhölls en 
betydligt förbättrad redovisning av så
väl galtar som betäckta suggor genom 
omorganisationen. Antalet betäckta sug
gor, som för åren 1950—1953 visade en 
betydande nedgång från januari till feb
ruari , ökade kraftigt från januari till 
februari år 1954. Antalet galtar, som väx
lar obetydligt från en månad till en an
nan, ökade med nära 1 000. Utvecklingen 
beträffande antalet betäckningar under 
år 1954 hade i huvudsak samma säsong
mässiga förlopp som under år 1953, näm
ligen ökning av antalet betäckningar i 

mars, därefter nedgång under våren och 
sommaren och ökning under slutet av 
året. 

Höns 

Den samtidigt med svinräkningen i 
april 1953 verkställda hönsräkningen Ut
fördes även enligt stickprovsmetod och 
omfattade Götaland, Svealand och Gäst
rikland. Inom det undersökta området 
redovisades vid 1944 års jordbruksräk
ning 97 % av det totala antalet höns och 
kycklingar i riket. Sammanställningen i 
tab. H visar utvecklingen i jämförelse 
med åren 1953 och 1952. De i tabellen 
lämnade uppgifterna avse hela riket; 
komplettering har verkställts för Norr
land utom Gästrikland på likartat sätt 
som för svinen, d. v. s. med användande 
av preliminära uppgifter från 1951 års 
jordbruksräkning, vilka omräknats till 
att avse samma tidpunkt som hönsräk
ningen. Antalet höns i april 1954 i hela 
riket utgjorde efter nämnda komplette
ringar 8130 500, vilket innebar en 
minskning med 36 700 (0,4 %) sedan år 
1953. I fråga om antalet kycklingar, 
som vid samma tidpunkt uppgick till 
3 688 800, konstateras en ökning sedan 
närmast föregående år med 265 400 
(7,8 % ) . Sammanlagda antalet höns och 
kycklingar år 1954 utgjorde 11819 300, 
vilket var 228 700 (2,0 Ve) mer än år 
1953. 

Nötkreatursenheter1 

För att erhålla jämförbara uttryck för 
kreatursskötselns omfattning som helhet 
betraktad inom olika områden ha de oli
ka slagen av husdjur reducerats till en 
gemensam enhet, enligt inom jordbruks-

1 1 nStkreatarsenhet = 1 fallraxet nfitkrea-
tar, 2 ungnöt eller kalvar, /» vnien häst. Vä 
nnghäst eller föl, 4 svin, 10 får resp. 12 getter. 
Till kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hän
syn ej tagits. 
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statistiken tidigare tillämpade grunder. 
Hesultaten av denna omräkning medde
las i tab. 11. Det sålunda beräknade an
talet nötkreatursenlieter uppgick ar 1954 
till 2 907 (100 mot 2 911000 ar 1953; 
ökningen motsvarade 0,9 r/<. Det till 
nötkreatursenlieter omräknade antalet 
husdjur liar satts i relation till jordbruks
arealen. I tab. I redovisas antalet nöt
kreatursenlieter per 100 hektar reduce
rad jordbruksareal för samtliga län och 
naturliga områden. Norra Sverige företer 
det högsta relativa antalet nötkreaturs-
enheter (98,8); för skogs- och dalbyg
derna i södra och mellersta Sverige re
dovisas något lägre (93,3) och för slätt
bygderna i samma område det lägsta re
lativa antalet ((i4,(S). 

Husdjurens fördelning på storleksgrupper 
efter åkerarealen 

I likhet med arealuppgifterna ha även 
uppgifterna till kreatursräkningen år 
1954 blivit föremål för en särskild bear
betning, avsedd att belysa husdjurens 
fördelning på olika storleksgrupper efter 
åkerarealen. I tab. L lämnas för hela ri
ket uppgifter om dels det absoluta anta
let hästar, nötkreatur, får och svin, dels 
det relativa antalet inom olika storleks
grupper. För de områden och storleks
grupper, som voro uteslutna vid krea
tursräkningen år 1954, har komplette
ring och storleksgruppfördelning före
tagits med användande av uppgifter från 
jordbruksräkningen år 1951. 

Då skattningarna av antalet husdjur 
inom de olika storleksgrupperna nu kun
nat grundas på mer aktuella uppgifter 
om storleksgruppfördelningen i totalpo-
pulationen, torde de här lämnade upp
gifterna ge en tillfredsställande belys
ning av husdjurens fördelning på stor
leksgrupper. 

Knligt tab. L kom år 1954 77 % av 
hästarna, 07 '/< av nötkreaturen, 09 % 
av fåren och (i() '/'• av svinen på bruk-
ningsenheter med högst 20 hektar åker. 
Kn betydande del av husdjuren hänför
de sig till småbruk (brukningsenheter 
med högst 10 hektar åker) , nämligen 
52 '/< av hästarna, 41 '/r av nötkreatu
ren. 48 '/< av fåren och 30 V« av svinen. 
Antalet hästar och får är sålunda för
hållandevis större på de mindre jord
bruken än nötkreatur och svin. Gruppen 
10—20 hektar representerar en stor del 
av svinstammen, år 1954 drygt 30 '/c. 
Fargaltar förekomma endast i mindre 
omfattning på de mindre jordbruken; 
däremot synes förekomsten av moder-
suggor vara ganska stor. Omkring hälf
ten av avelssvinen hänför sig till bruk
ningsenheter med 10—30 hektar åker. 1 
fråga om nötkreaturen konstateras, att 
en mycket stor andel av kalvar under 1 
ar, avsedda för slakt, kommer på bruk
ningsenheter med högst 10 hektar åker, 
medan det relativa antalet stutar, kvigor 
och kalvar, 1 år och däröver avsedda 
för slakt är lågt. (iöddjursuppfödning sy
nes främst förekomma på medelstora och 
stora jordbruk. 

IV. Arbetskraften i jordbruket 

Vid arealinventeringarna i början av 
juni åren 1951—1954 ha förutom upp
gifterna om åkerjordens användning och 
antalet husdjur även infordrats vissa 

andra uppgifter rörande Jordbruket, 
bl. a. om arbetskraftens storlek. Upp
gifternas omfattning och specificering 
framgå av uppgiftsformulären, vilka ingå 
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Tab. M. Antal i jordbruket den 3 juni 19521, den 1 juni 19531 och den 1 juni 1954 sysselsatta personer över 15 år samt totala antalet 
lejda arbetstimmar åren 19521 och 1953 

Uppgifterna avse brukuingsenheter med mer än 2 hektar åker. 

1 Tidigare publicerade uppgifter för aren 195"J och Hlf>;l korrigerade, se sid. 'i. 
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som bilagor i publikationen Jordbruk 
och boskapsskötsel för ifrågavarande år. 
På grundval av detta material ha verk
ställts skattningar av arbetskraftens stor
lek i jordbruket inom olika områden och 
storleksgrupper. Det har ansetts lämp
ligt att redovisa de viktigaste resulta
ten av dessa undersökningar i denna 
publikation. 

Uppgifterna ha avsett dels antalet i 
jordbruket sysselsatta personer vid en 
viss tidpunkt (i början av juni) med för
delning på olika kategorier samt dels 
för åren 1951—1953 den totala under 
hela året lejda arbetskraften i arbets
timmar räknat. De förstnämnda upp
gifterna ha även omfattat brukarna jäm
te familjemedlemmar över 15 år. För be
dömningen av dessa uppgifter må fram
hållas, att avgörandet i vilken mån fa
miljemedlemmarna skulle räknas som 
deltagande i jordbruksarbetet kan ha va
rierat. Sålunda torde till familjen hö
rande kvinnor, som huvudsakligen syss
lat med hushållsarbete i vissa fall här 
ha medtagits. Vidare förefinnes risk, att 
i vissa fall personer, som tillfälligt arbe
tat i t. ex. skogsavverkning, kunna ha 
betraktats som sysselsatta i jordbruket. 
Då jordbrukets arbetskraft varierar un
der året och de infordrade uppgifterna 
avsågo en viss bestämd dag, kunna de 
här framlagda uppgifterna om antalet 
sysselsatta i början av juni icke göra 
anspråk på att representera den genom
snittliga arbetskraften under ifrågava
rande år. Avsikten har varit, att dessa 
undersökningar, utförda under en läng
re tid, skulle bidraga till att belysa de 
relativa förändringarna från år till år i 
arbetsvolymen. 

I tub. M redovisas för de tre huvud
områdena och hela riket det beräknade 
antalet i jordbruket sysselsatta perso
ner i början av juni åren 1952—1954 

samt det totala antalet lejda arbetstim
mar åren 1952 och 1953. 

Uppgifterna avse enbart brukningsen-
heter med mer än två hektar åker. För 
de tre områdena, Jämtlands läns fjäll
bygd samt Västerbottens och Norrbot
tens läns inland, som ej ingått i under
sökningen, har arbetskraften uppskattats. 
Den har i dessa områden antagits vara 
av samma storlek per hektar åker stor
leksgruppvis som i närmast angränsan
de områden. De här lämnade uppgifter
na för åren 1952—1953 avvika något från 
de i Jordbruk och boskapsskötsel 1953 
publicerade, beroende på att för dessa år 
nya skattningar verkställts på grundval 
av aktuellare uppgifter om totalpopula-
tionen (se sid. 3) . 

Det totala antalet i jordbruket syssel
satta personer den 1 juni 1954 på bruk-
ningsenheter med mer än två hektar 
åker i hela riket utgjorde enligt under
sökningen 687 900 mot 718 430 år 1953 
och 768 840 år 1952, vilket innebar en 
nedgång med 4,3 7c från år 1953 och 
10,5 ' r från år 1952. Antalet sysselsatta 
den 1 juni 1954 fördelade sig med 
575 400 på brukare jämte familjemed
lemmar, varav 323 420 män och 251 980 
kvinnor, 66 280 fast anställda, varav 
53 110 män och 13 170 kvinnor samt 
46 220 tillfälligt anställda, varav 29 300 
män och 16 920 kvinnor. 

Beträffande utvecklingen under tiden 
1952—1954 för de olika kategorierna av 
arbetskraft konstateras, att nedgången 
varit störst för tillfälligt anställda män 
och minst för brukare jämte familjemed
lemmar. Utvecklingen för den lejda ar
betskraften visar särskilt för år 1954 en 
framträdande skillnad mellan män och 
kvinnor. För fast anställda föreligger för 
år 1954 en betydligt större nedgång i 
antalet kvinnor än antalet män, medan 
ett motsatt förhållande konstateras för 
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Tab. N. Relativ fördelning på olika storleksgrupper av arbetskraften i jordbruket i jämförelse med 
åkerarealens och brukninggenheternas fördelning 
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ile tillfälligt anställda. Inom de tre hu
vudområdena synes utvecklingen ha va
rit i huvudsak likartad för gruppen bru
kare jämte familjemedlemmar, medan för 
lejd arbetskraft reduceringen varit minst 
i södra och mellersta Sveriges slättbyg
der och störst i norra Sverige. 

I fråga om antalet sysselsatta kan jäm
förelsen mellan olika år störas av vissa 
faktorer, t. ex. väderleksförhållandena 
och växtlighetens utveckling. Däremot 
bör jämförbarhet föreligga mellan upp
gifterna om totala antalet lejda ar
betstimmar, som för hela riket under 
åren 1951—1953 utgjorde respektive 
290 093 000, 270 724 000 och 223 551000, 
vilket innebar en minskning mellan åren 
1951—1952 med C,9 rh och mellan åren 
1952—1953 med 17,4 '/,. 

Vid 1954 års arbetskraftundersökning 
har det i olikhet mot tidigare varit möj
ligt att genomföra en fullständig stor-
leksgruppredovisning. I tab. 14 lämnas 
för de tre huvudområdena och hela riket 
uppgifter om arbetskraftens storlek in
om olika storleksgrupper. Tab. A" visar 
för de tre huvudområdena och hela ri
ket den relativa fördelningen på stor
leksgrupper av dels samtliga kategorier 
av sysselsatta i jordbruket och dels an
talet lejda arbetstimmar i jämförelse 

med åkerarealens och brukningsenheter-
nas fördelning enligt 1951 års jordbruks-
räkning. Såsom man kan vänta framgår 
därav, att brukarnas fördelning i huvud
sak motsvarar brukningsenheternas, me
dan den lejda arbetskraften visar bättre 
anslutning till åkerarealens fördelning. 

Arbetskraftens storlek i förhållande 
till åkerarealen belyses storleksgruppvis 
i tab. 15. Såsom framgår därav är anta
let i jordbruket sysselsatta brukare jäm
te familjemedlemmar per 100 hektar 
åker helt naturligt högst i den lägsta 
storleksgruppen och avtar starkt med 
ökad storlek på brukningsenheterna. För 
fast anställda män liksom för antalet lej
da arbetstimmar konstateras ett motsatt 
förhållande. Beträffande fast anställda 
kvinnor och tillfälligt anställda av båda 
könen föreligger ej något utpräglat sam
band mellan antalet anställda per hektar 
och brukningsenheternas storlek. En 
jämförelse storleksgruppvis mellan de 
tre huvudområdena visar för de lägsta 
grupperna något högre antal brukare 
jämte familjemedlemmar per 100 hektar 
åker i norra Sverige än i de två övriga 
områdena. 1 fråga om den lejda arbets
kraften äro skillnaderna mellan områ
dena mindre. 

V. Antalet traktorer m. m. samt förbrukningen av driv- och smörjmedel 

i jordbruket år 1954 

För att ytterligare tillgodose behovet 
av fortlöpande aktuella uppgifter om ut
vecklingen inom jordbruket verkställde 
statistiska centralbyrån i oktober 1954 
en undersökning av antalet traktorer 
in. ni. samt förbrukningen av driv- och 
smörjmedel under år 1954.1 Undersök
ningen utfördes enligt stickprovsmetod 

och uppgifter infordrades i samband 
med inventeringen av höstsådden 1954. 
Urvalet omfattade samma brukningsen-
heter som vid arealinventeringen och 
kreatursräkningen i juni 1954 samt dess
utom ett urval för fjällbygds- och in-
Iandsområdena i de tre nordligaste lä
nen. Undersökningen avsåg således bruk-
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 1 Kungl. kung. den 24 september 1951 (nr 602). 
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Tab. O. Antalet traktorer m. m. i jordbruket den 1 oktober 1954 inom län och 
hushållningssällskapsområden 
Uppgifterna avse brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

i hela landet. Antalet brukningsenheter 
i urvalet utgjorde 27 689, varav 27 057 
eller 97,7 % lämnade användbara upp
gifter. Materialet underkastades nog
grann granskning, vilket särskilt gällde 
uppgifterna om förbrukningen av driv-
och smörjmedel, som jordbrukarna del
vis måste uppskatta. Skattningarna av to
talsiffror utfördes på samma sätt som 
vid arealinventeringarna, d. v. s. stor
leksgruppvis inom de olika naturliga 
jordbruksområdena. Resultaten av un
dersökningen redovisas i tab. O, P och Q. 

I tab. O lämnas för samtliga hushåll
ningssällskapsområden uppgifter om an
talet traktorer in. m. I tab. P meddelas 

för samma områden förbrukningen av 
driv- och smörjmedel under år 1954. För 
de tre huvudområdena och hela riket 
redovisas i tab. Q fördelningen på olika 
storleksgrupper av det absoluta antalet 
egentliga traktorer och dragbilar samt 
antalet egentliga traktorer per 100 hek
tar åker. 

Antalet egentliga traktorer i jordbru
ket (för brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker) uppgick för hela riket 
den 1 oktober 1954 till 107 460, varav 
100 620 voro försedda med gummihjul, 
6 470 med järnhjul och 370 ined band 
(krypkedjor). Av dragbilar funnos 6 160 
och av jeepar 710. För att belysa ut-

5—550880 
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Tab. P. Förbrukning i jordbruket av driv- och smörjmedel under år 1954 till traktorer, dragbilar, 
jeepar och skördetröskor inom län och husghållningssällskapsområden 
Uppgifterna avse brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

vecklingen under de senasle tio åren 
liar följande sammanställning gjorts med 
jämförbara uppgifter från tidigare trak
torräkningar. 

Sedan år 1944 har antalet egentliga 
traktorer femdubblats; särskilt för de se
naste åren konstateras en stark ökning. 
Av följande tablå, som för hela riket vi
sar de egentliga traktorernas relativa 
fördelning på storleksgrupper i jämfö
relse med år 1944, framgår, att år 1954 

mer än hälften av traktorerna förekom 
på brukningsenheter med högst 20 hek
tar åker mot endast 19 % år 1944, trots 
att det relativa antalet dylika bruknings
enheter sjunkit starkt. 

I förhållande till åkerarealen ha bruk
ningsenheter med 10—20 hektar åker det 
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Tab. Q. Antalet egentliga traktorer och dragbilar inom olika storleksgrupper samt antalet 
egentliga traktorer per 100 hektar åker, inom huvudområden och hela riket 

största antalet egentliga traktorer, näm
ligen för hela riket 4,2 traktorer per 100 
hektar åker. Det lägsta relativa antalet 
konstateras för den minsta och den störs
ta storleksgruppen (2—5 respektive över 
100 hektar ) , där antalet är ungefär lika, 
1,7 respektive 1,9 per 100 hektar. Det 
låga antalet traktorer i den lägsta stor
leksgruppen torde sammanhänga med 
att där i större utsträckning användas 
förhyrda traktorer eller annan drag
kraft. Det sistnämnda bestyrkes bl. a. av 
att antalet dragbilar är störst i denna 
storleksgrupp. För brukningsenheter 
med mer än 100 hektar åker torde ett 
effektivare utnyttjande av traktorerna 
förklara det förhållandevis låga antalet. 
Av de tre huvudområdena företer södra 
och mellersta Sveriges slättbygder det 

högsta antalet per 100 hektar åker, vil
ket gäller samtliga storleksgrupper utom 
den högsta, där skillnaden mellan områ
dena är obetydlig. Mellan skogs- och dal
bygderna i södra och mellersta Sverige 
samt norra Sverige föreligga endast 
mindre skillnader. 

Förbrukningen av drivmedel för trak
torer, dragbilar, jeepar och skördetrös-
kor i jordbruket under år 1954 utgjor
de totalt 287 480 m\ varav 187 880 m3 

motorfotogen, 62 260 m3 motorbrännolja, 
17 890 ms drivbensin och 19 450 in» start
bensin. Motorfotogen var således det 
mest använda drivmedlet, medan bensin 
brukades endast i mindre utsträckning. 
Av smörjmedel förbrukades under år 
1954 10 700 ton. 
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Tab. 1. Hela ägoviddens fördelning på särskilda ägoslag, i hektar, och antalet 
bruksområden, år 1954 

Distribution of the entire compass of land by separate types of land, in hectares, and 

Uppgifterna i kol. 2—5 och S enligt 1951 års jordbruksräkning. 
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brukningsenheter, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jord-

number of farms, in 1954 
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Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar, inom län, hushållningssällskapsområden samt 
Use of arable land, in hectares, in 1954 

Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 4. 

1 Ej permanent vall, även till ensilage. 
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naturliga jordbruksområden, år 1954 
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1 Tidigare publicerade uppgifter för åren 1951—1953 korrigerade, se sid. 3. 
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Tab. 3. Åkerjordens användning inom olika storleksgrupper, i hektar, inom större riks
områden, år 1954 
Use of arable land within different size groups, in hectares, in major areas in 1954 
Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 4. 
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Tab. 4. Utsädet inom län och hushållningssällskapsområden, i ton, år 1954 
The sowings, in tons, in 1954 
Utsädesmängd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 

1 Inräknat säd till bete och grönfoder. — Tidigare publicerade uppgifter för åren 1951—53 korrigerade, 
se sid. 3. 



66 

Tab. 5. Skörden per hektar, i kilogram, inom län, hushållningssällskapsområden 
Yield per hectare, in kilogrammes, in 1954 

Medieval stil utmärker, att direkt uppgift för området saknas eller att arealen för vederbörande 
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samt naturliga jordbruksområden, år 1954 

växtslag är obetydlig (i fråga om vederbörande naturliga jordbruksområde understiger 10 hektar). 
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Tab. 6. Skörden, i ton, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruks-
Crops, in tons, in 1954 

Skörd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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områden, år 1954 

6—550880 
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1 Preliminära uppgifter (definitiva uppgifter for år 1953 i tab. F). 
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Tab. 7. Skördens beskaffenhet, inom hushållningssällskapsområden, år 1954 
Quality of the harvest in 1954 
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Tab. 8. Antal hästar, nötkreatur och får inom län, hushållningssällskapsområden samt 
Number of horses, cattle and sheep in 1954 
Beträffande komplettering av uppgifterna för lägenheter och brukningsenheter med högst 2 hektar åker samt fjäll-
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naturliga jordbruksområden, år 1954 

bygden i Jämtlands och inlandet i Västerbottens och Norrbottens län se sid. 4. 

' Tidigare publicerade uppgifter för åren 1951—1953 korrigerade, se sid. 3. 
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Tab. 9. Antal kor, fördelade på åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för 
hållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, år 1954 

Number of cows divided into age groups and number of calves intended for breeding 
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pålägg och slakt, vid brukningsenheter med över 2 hektar åker inom län, hus

 slaughter on farms of more than 2 hectares (5 acres) arable land in 1954 
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Tab. 10. Antal svin den 20 april och den 11 oktober 1954 samt antal höns 
ningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden 
Number of hogs on 20th April and 11th October 1954, and number of poultry on 



83 

den 20 april 1954 i Götaland, Svealand och Gästrikland inom län, hushåll-

20 th April 1954 in Götaland, Svealand and Gästrikland 
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1 Endast Gästrikland redovisat. — ' Fördelade på 5 100 fargaltar, 59 670 modersuggor, dräktiga 
utslagssuggor. — s Fördelade på 5 270 fargaltar, 29 400 modersuggor, dräktiga första gången, 86 900 
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första gången, 79 880 övriga dräktiga, 50210 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 7860 
övriga dräktiga, 50330 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 10670 utslagssuggor. 
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Tab. 11. Beräknat antal nötkreatursenheter inom län, hushållningssällskaps-
områden samt naturliga jordbruksområden, år 1954 
Estimated number of units of cattle in 1954 

1 Tidigare publicerade uppgifter för åren 1951—1953 korrigerade, se sid. 3. 
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Tab. 12. Sädesslagens medelvikt, i kilogram per hektoliter, inom län 

och hushållningssällskapsområden, år 1954 

Average weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre, in 1954 

7—550880 
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Tab. 13 . Antal hästar, nötkreatur och får i olika storleksgrupper, inom större riksområ
den, år 1954 

Number of horses, cattle and sheep within different size groups in major areas in 1954 

Se anm. till tab. 8. 
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Tab. 14. Antal i jordbruket den 1 juni 1954 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1953, storleksgruppvis inom huvudområden 
och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 1st June 1954 and 
number of paid working-hours in 1953 
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Tab. 15. Antal i jordbruket den 1 juni 1954 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1953, per 100 hektar åker, storleksgruppvis 
inom huvudområden och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 1st June 1954 and 
number of paid working-hours in 1953, per 100 hectares arable land 
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Bilaga 1 

Förteckning över i föreliggande publikation berörda kungörelser 
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Bilaga 2 
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