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Summary 

In the present publication an account is given 
of the final results of the stocktaking by areas 
and the census of domestic animals as on the 
3rd June 1957 and also of the estimated harvest of 
different crops in 1957. Further, figures are given 
showing the results of the census of hogs and 
poultry in April and the hog census in October 
1957. The publication also contains results from 
surveys of the labour force in agriculture in 1957. 
All these surveys were carried out by the sampling 
method. 

In comparison with the immediately preceding 
year, 1957 was characterized by a decreased area 
under bread cereals, fodder cereals, leguminous 
plants, potatoes, fodder roots, green pasture and 
vegetables, while there has been an increase in the 
cultivation of sugar beet, hay, hay seed and oil 
plants . In addition, there was an increase in the 
area lying fallow and in unfilled arable land. The 
decrease in area amounted to 71800 hectares 
(13,8 %) for bread cereals, to 15 300 hectares 
(1,4 %) for fodder cereals, to 1 000 hectares (3,7 
%) for leguminous plants and to 2 500 hectares 
(2,1 %) for potatoes. The increase in the case of 
crops with expanded cultivation amounted to 
3 400 hectares (6,7 %) for sugar beet, 5 600 hectares 
(0,5 %) for hay, 14 600 hectares (51,1 %) for hay 
seed and 66 500 hectares (226,3 %) for oil plants. 
The area of land lying fallow and of untitled 
arable land increased by 25 300 hectares (12,4 % ) . 

Mention may be made for the following weather 
conditions and growth trend during this produc
tion year. The autumn of 1956 was characterized 
by favourable weather conditions. Autumn rape 
and autumn turnip rape, and autumn cereals, 
could be sown when conditions were favourable. 
Wintering was also favourable for the autumn 
sown crops. On account of the cold weather during 
the spring, the spring sowings were delayed; this 
delay was very considerable in the nothern parts 
of the country. However, owing to the warm 
weather and the high precipitation of the late 
summer, growth was rapid and the harvest as 
reported to be very promising at the end of 
August. In September, however, very unfavour
able weather conditions set in. Owing to un
usually rainy weather, the cutt ing and carrying 
of the harvest was impeded and delayed. In 

many parts of the country the damage to cereals 
was considerable; in certain districts not all the 
cereals could be carried. 

According to definitive harvest estimates the 
harvest of bread cereals in 1957 amounted to 
941 000 tons which was 23 % less than that of 
the immediately preceding year. The harvest of 
fodder cereals is estimated as 1 952 000 tons, or 
20 % lower than in 1956. The harvest of leguminous 
plants, 37 000 tons, fell short of the harvest of 
the previous year by 22 %. The potatoes, sugar 
beet and fodder root harvest have been calculated 
as 1 498 000, 2 103 000 and 909 000 tons respec
tively, which implies a decrease by 26 and 12 % 
for potatoes and fodder roots but an increase by 
18 % for sugar beet in comparison with 1956. 
The harvest of oil plants is estimated as 177 000 
tons or 134 000 tons more than tha t of the previous 
year. The total hay harvest, 4 358 000 tons 
exceeded the 1956 harvest by 9 %. 

The decrease in the harvest of bread cereals, 
fodder cereals and leguminous crops is mainly 
accounted for by both a smaller area and a lower 
harvest per hectare. This is also true of potatoes, 
while the decrease in the harvest of fodder roots 
only depends on the reduced area. Both an ex
panded area and a larger harvest per hectare 
played their par t in increasing the harvest of 
sugar beet, oil plants and hay. 

The number of horses showed a continued 
decline (7,6 %) in 1957. As to the cattle, the 
total number was 1,2 % higher than in the 
preceding year. Some groups of cattle decreased 
in number, cows by 1,4% and heifers intended 
for breeding by 2,3 %. The following groups in
creased in number, steers and heifers intended 
for slaughter by 28,5 %, calves under one year 
intended for breeding by 4,9 % and calves under 
one year intended for slaughter by 16,9 %. The 
number of sheep and lambs showed a further 
reduction (7,1 % ) . The total number of hogs and 
pigs increased by 19,3 % while the number of 
poultry and chickens was almost the same as in 
1956. 

In conjunction with the area survey conducted 
on the 3rd June 1957 an investigation was made 
— as in the years 1951 — 1956 — into labour force 
in agriculture. The number of persons over 15 years 



XI 

of age engaged in agriculture amounted on the 3rd 
June 1957 to 623 000 of whom 372 700 were men 
and 250 300 were women. Of the entire number, 
the farmer and the members of his family com
prised 528 100, regular employers 50 700 and 
casual labour 44 200 implying a decline of respec

tively 1,6 and 6,3 % for the first two groups and 
an increase of 2,6 % for the last mentioned group 
since 1956. The total number of hours of hired 
labour amounted in 1956 to 166 764 000, which 
was 7,9 % less than in 1955. 

The areas under different kinds of crops on arable land in 1957 (see also Table 2), compared with corre
sponding data for the years 1955—1956: 

Yield per hectare and total crop for the entire country in 1957 (see also Tables 5 and 6): 

Number of domestic animals in 1957; the da ta regarding horses, cattle and sheep relate to the 3rd June 
the number of hogs and poultry as on the 15th April (see also Tables 8 and 10): 





1 

I. Inledning 

Enligt den nuvarande organisationen 
av jordbruksstatistiken skola de grund
läggande uppgifterna om arealen för 
olika ägoslag och antalet brukningsenhe-
ter ra. 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, 1951 
och 1956. Enligt den ursprungliga pla
nen skulle jordbruksräkningar anordnas 
vart femte år i samband med de all
männa fastighetstaxeringarna. De längre 
tidsintervallerna till 1944 och 1951 års 
jordbruksräkningar sammanhängde med 
att fastighetstaxeringarna på grund av 
krisförhållandena blevo uppskjutna i 
två år. Huvudändamålet med dessa 
totala jordbruksstatistiska undersök
ningar är således att lämna uppgifter 
om arealerna av olika ägoslag samt att 
belysa jordbrukens storleksgruppering 
och förändringar däri inom olika områ
den ned till kommuner och församling
ar. För de sistnämnda erhållas vid jord
bruksräkningarna även uppgifter om 
åkerjordens användning och antalet hus
djur.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 
föreskrevs, att uppgifter om åkerjordens 
användning och antalet kreatur senast 
den 15 juli varje år genom hushållnings
sällskapen skulle inskaffas från omkring 
en tiondel av samtliga brukningsenheter 

med mer än 2 hektar åker. Ur jordbruks
synpunkt mindre betydande områden, så
som städer och köpingar samt vissa delar 
av Norrland, Dalarna och Värmland, be
friades från skyldigheten att lämna dy
lika uppgifter. Uttagningen 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. m. år 
1950 skedde en återgång till representa
tiva jordbruksräkningar men efter and
ra mer tillförlitliga metoder än tidigare. 
Särskilda undersökningar1 företogos år 
1949 för att finna lämplig stickprovs
metodik. Därvid eftersträvades en meto
dik, som förenade kravet på rimlig kost
nad och enkelhet med tillfredsställande 
och mätbar precision. I enlighet med de 
principer, som härvid godtogos, uttogs 
för 1950 års arealinventering och hus-
djtirsräkning ett stickprov, som omfat
tade cirka 10 % av totalpopulationen. 

Principerna för konstruktionen och 
uttagningen av detta urval av bruknings-

1 En fullständigare redogörelse f5r jordbruks
statistikens organisation återfinnes i Statistisk 
tidskrift nr 10 ar 1953. 

1 En redogSrelse för dessa undersökningar 
har publicerats i Jordbruksekonomiska Meddelan
den nr 2 ar 1951. 



2 

enheter avveko väsentligt från de under 
1930-talet tillämpade. Sålunda användes 
variabla urvalsfraktioner, d. v. s. urvalets 
relativa storlek växlade mellan olika 
områden och storleksgrupper. Med ut
gångspunkt från det ungefärligt fixerade 
antalet 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 under åren 1950 
—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. Tidigare ha 
dylika uppgifter kunnat erhållas endast 
vid totalundersökningar, nämligen de 
allmänna arealinventeringarna eller 

jordbruksräkningarna. Ett annat mate
rial rörande totalpopulationen har under 
senare år insamlats av Riksförbundet 
Landsbygdens Folk (RLF). Där har upp
lagts ett hålkortsregister med uppgifter 
om åkerareal m. m. för 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. Statistiska 
centralbyrån har beretts möjlighet att 
med hjälp av detta jordbruksregister ut
taga nya urval för de jordbrukssstatis-
tiska undersökningarna. Under åren 
1954—1955 uttogs sålunda ett nytt ur
val, som därefter använts till större de
len av år 1957. Hösten 1957 drogs ur 
nämnda register ett nytt urval, som an
vänts vid svinräkningen och inventering
en av höstsådden m. m. i oktober 1957. 
Vid uttagningen av dessa urval tillämpa
des i huvudsak samma principer som år 
1950. 

För att belysa urvalets sammansätt
ning har i tab. A gjorts en sammanställ
ning, som för varje län visar det år 
1957 uttagna urvalets absoluta och rela
tiva storlek i förhållande till totala an
talet brukningsenheter och hela åker
arealen enligt 1956 års jordbruksräk
ning. 

Urvalets relativa storlek varierar avse
värt mellan de olika områdena. Sålunda 
omfattade 1957 års urval endast 4,5 % 
av det totala antalet brukningsenheter i 
Norrbottens län, medan motsvarande 
siffra för Södermanlands län utgjorde 
21,4 r/c I förhållande till 1956 års åker
areal omfattade det uttagna stickprovets 
areal endast 7,2 % i Västerbottens län 
men 48,4 % i Södermanlands län. Dessa 
skiljaktigheter förklaras av att enligt 
urvalsmetoderna större relativ andel av 
brukningsenheterna uttagits i de högre 
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Tab. A. Absoluta och relativa storleken på det år 1957 uttagna urvalet för de årliga 
jordbruksstatistiska undersökningarna The number and area of farms in the sample 
Här avses endast brukningsenheter med över 2 hektar åker 

storleksgrupperna än i de lägre. Urvals
procenten för olika storleksgrupper har 
varierat mellan c :a 3 % i de lägsta stor
leksgrupperna och 100 % i de högsta. I 
områden med huvudsakligen små bruk
ningsenheter, såsom Norrland, har ett 
relativt litet antal brukningsenheter ut-
tagits. Då de högre storleksgrupperna 
representera större relativ andel av åker
arealen än av antalet brukningsenheter, 
bli skillnaderna mellan länen större i 
fråga om åkerarealen än för antalet bruk
ningsenheter. Motsvarande uppgifter be
träffande 1954 års urval, som använts 

för flertalet inventeringar och räkning
ar under år 1957, redovisas i tab. A i 
Jordbruk och boskapsskötsel för när
mast föregående år. 

Vid arealinventeringarna skattas to
talarealer av olika växtslag på grundval 
av åkerarealen i totalpopulationen. Skatt
ningar göras för varje storleksgrupp 
inom strata (naturliga jordbruksområ
den). Därvid användas senast tillgäng
liga uppgifter om totalpopulationen, 
nämligen resultaten från den senaste 
jordbruksräkningen. Under åren mellan 
jordbruksräkningarna grundas skattning-
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arna sålunda på samma åkerareal. De 
fortgående förändringarna i totalpopu-
lationen kunna ej beaktas vid de årliga 
skattningarna. Korrigering för det kumu-
lerade resultatet av dessa förändringar 
under hela perioden (5 år) (nedgång av 
åkerarealen och ändrad fördelning på 
storleksgrupper) genomföres de år, då 
jordbruksräkning verkställes. 

Då resultaten av 1956 års jordbruks
räkning nu blivit tillgängliga, ha skatt
ningarna för år 1957 kunnat grundas 
därpå. De tidigare för år 1956 utförda 
skattningarna, som voro baserade på 
1951 års jordbruksräkning, ha vidare 
korrigerats med hänsyn till de konstate
rade förändringarna av totalpopulationen 
sedan år 1951. De uppgifter om arealer 
och totalskördar m. m. för detta år, som 
redovisas i föreliggande publikation, av
vika därför något från uppgifterna i pub
likationerna för år 1956. De nya skatt
ningarna ha för flertalet sädesslag inne
burit en reducering av tidigare publice
rade areal- och skördeuppgifter beroen
de på minskning av åkerarealen i total
populationen. På grund av att fördel
ningen av brukningsenheterna på olika 
storleksgrupper samtidigt ändrats, har 
reduceringen blivit olika för olika växt
slag. 

De årliga arealinventeringarna och 
kreatursräkningarna omfatta ej lägen
heter och brukningsenheter med högst 
2 hektar åker. För denna storleksgrupp 
användas senast tillgängliga uppgifter. 
De för år 1957 redovisade arealerna 
grunda sig på 1951 års jordbruksräk
ning. De vid 1956 års jordbruksräkning 
inhämtade uppgifterna om åkerjordens 
användning och antalet husdjur avsågo 
endast brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker. 

Även i fråga om antalet husdjur ha 
verkställts nya skattningar för år 1956. 
Det här redovisade antalet avviker där

för något från tidigare publicerade. Lik
som beträffande arealerna ha omräk
ningarna medfört en reducering. För lä
genheter och brukningsenheter med högst 
2 hektar åker har använts antalet hus
djur enligt 1951 års jordbruksräkning. 
I fråga om arméns hästar, som redo
visas i gruppen lägenheter m. m. med 
högst 0,25 hektar åker, ha dock inhäm
tats uppgifter för varje 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 %. Medelfelets relativa storlek hos 
länssiffrorna varierade mellan 0,8 och 
2,7 %. För växt- och djurslag med ojämn 
förekomst äro de skattade uppgifterna 
mera osäkra, särskilt för små områden, 
vilket bör beaktas vid användningen av 
uppgifterna. 

Arealinventeringar och kreatursräk
ningar under åren 1950—1955 utfördes 
med stöd av särskilda kungörelser varje 
år. År 1956 utfärdades allmänna bestäm
melser1 angående insamlande av årli
ga uppgifter till rikets officiella jord
bruksstatistik, enligt vilka ägare eller 
brukare av fastighet efter anmodan av 
statistiska centralbyrån äro skyldiga att 
lämna uppgift om bl. a. åkerjordens an
vändning och antalet husdjur. Den lo
kala insamlingen och granskningen av 
uppgifterna åvilar kommunernas styrel
ser. Sedan år 1954 infordras i olikhet 
mot tidigare år uppgifter även från fjäll
bygden i Jämtlands län samt inlandet i 
Västerbottens och Norrbottens län. 

1 Kungl. kungörelse den 13 april 1956 (nr 
116). 
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II. Jordbruk 

Ägoslag 
Uppgifter om arealerna av olika ägo

slag ha ej infordrats för år 1957. Full
ständiga uppgifter i detta hänseende er
hållas endast vid de allmänna jordbruks
räkningarna. De i tab. 1 för län, hushåll
ningssällskapsområden och naturliga 
jordbruksområden angivna arealerna av 
kultiverad betesmark, naturlig äng och 
skogsmark äro oförändrade hämtade 
från 1956 års jordbruksräkning. I fråga 
om åkerarealen har ett tillägg gjorts till 
den areal, som där redovisats. 

Vid 1956 års jordbruksräkning erhöl-
los uppgifterna om ägoslagens arealer 
genom bearbetning av RLF:s jordbruks
register. Detta register avser att omfatta 
samtliga som jordbruk taxerade fastig
heter. Åkerareal kan emellertid även fö
rekomma på »annan fastighet», som ej 
omfattas av registret. Dylika fastigheter 
förekomma huvudsakligen i storleks
gruppen med högst 2 hektar åker. För 
att få fullständigare redovisning av 
åkerarealen och bättre anslutning till 
tidigare angiven areal har en komplette
ring verkställts. Sålunda har tillagts 
åkerarealen för annan fastighet med 
högst 2 hektar åker enligt 1951 års jord
bruksräkning. 

För vissa områden avviker arealen av 
»övrig mark» och hela landarealen från 
uppgifterna enligt jordbruksräkningen 
1956. Uppgifterna om den totala land
arealen korrigeras nämligen årligen med 

ledning av uppgifter om förändringar, 
som centralbyrån erhåller från rikets 
allmänna kartverk. 

Beträffande landarealen för hela riket 
uppstå förändringar genom att mer 
aktuella uppgifter erhållas vid nymät-
ningar. För län och hushållningssäll
skapsområden kan arealen dessutom 
även ändras genom gränsregleringar. 
Verkställda nymätningar i samband med 
uppgörandet av nya kartor ha för hit
tills undersökta områden medfört änd
ringar av tidigare uppgifter om land
arealen. Den för Jönköpings län här re
dovisade landarealen understiger sålun
da motsvarande arealuppgift för år 1956 
med 1 530 hektar; resultaten av nymät
ningar för detta län ha blivit tillgäng
liga under det senaste året. På grund 
av att dylika nya uppgifter om land
arealen ej erhållas specificerade på olika 
ägoslag, ha ändringarna reglerats på area
len »övrig mark», som utgör skillnaden 
mellan hela landarealen och den sam
manlagda arealen av de olika ägoslagen. 

Då korrigering för ändringar i arealer
na av olika ägoslag ej kunna göras årli
gen utan endast vid jordbruksräkningar
na, uppstå därvid rätt stora arealänd
ringar, vilka egentligen hänföra sig till 
samtliga år mellan jordbruksräkningar
na. 

I nedanstående tablå ha de för år 1957 
redovisade arealerna av olika ägoslag i 
hela riket samt av »övrig mark» och 

1 Enligt 1956 &rs jordbruksräkning . 
2—580840 
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hela landarealen sammanställts med mot
svarande uppgifter enligt 1951 års jord
bruksräkning. Såsom framgår därav har 
en fortsatt nedgång av åkerarealen skett 
under perioden mellan de två senaste 
jordbruksräkningarna, nämligen med 
49 350 hektar (1,4 %). Denna reducering 
torde främst sammanhänga med den 
fortgående rationaliseringen inom jord
bruket. Sålunda torde i viss utsträckning 
förekomma utläggning till betes- och 
skogsmark av sämre och olämpligt be
lägen åkerjord. Vidare torde en del åker
areal tagas i anspråk för tomter, upp
lagsplatser, vägbyggnad m. m. Trots att 
åkerjord delvis nedlagts till betesmark 
och äng har den sammanlagda arealen 
kultiverad betesmark och naturlig äng 
reducerats med 39 470 hektar (5,5 % ) . 
Minskningen kommer huvudsakligen på 
den naturliga ängen och har varit star
kast i norrlandslänen. Ängen torde delvis 
ha fått växa igen och bli skogsmark. 

Ben 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. Sålunda har 
den 1 januari 1957 16 130 hektar av land
arealen förts över från Jämtlands län, 
fjällbygden, till Kopparbergs lan, fjäll
bygden, överflyttningen har ej berört 
hela socknar utan delar därav, varför 
uppgifter saknas om den överförda area
lens fördelning på olika ägoslag. Areal
förskjutningen har därför i tab. 1 regle
rats på arealen »övrig mark». 

Tidigare gjordes varje år tillägg till 
den vid senaste allmänna jordbruksräk
ning redovisade åkerarealen för däref
ter nyodlade arealer. Då utvecklingen 
inom jordbruket för närvarande är så
dan, att nedläggning av åkerjord kan an
tagas förekomma i större utsträckning 

än nyodling, har det ej ansetts motive
rat att göra dylika årliga tillägg. I den
na publikation har därför ej gjorts nå
got tillägg för under år 1957 nyodlad 
areal. 

För årligen utförda nyodlingar, var
om uppgifter erhållas i samband med de 
definitiva uppgifterna om skörden m. m., 
lämnas separat redovisning i följande 
sammanställning, som visar den sam
manlagda arealen nyodlad åker 1952—• 
1957 med fördelning på de tre huvud
områdena. 

Under åren 1952—1957 har enligt in
komna rapporter uppodlats 4 365 hektar 
åker. Nyodling förekommer huvudsakli
gen i norra delen av landet, främst i 
Västerbottens och Norrbottens län. För 
år 1957 konstateras emellertid en stark 
minskning i norra Sverige. 

Åkerjordens användning år 1957 

De i denna publikation redovisade 
arealerna av olika växtslag år 1957 grun
da sig på arealinventeringen den 3 juni 
1957. De därvid inhämtade uppgifterna 
framgå av uppgiftsformuläret, vilket in
tagits som bilaga. Antalet brukningsen-
heter, som anmodades att lämna upp
gifter, utgjorde 27 623. Uppgifter er-
höllos från 26 191 brukningsenheter eller 
94,8 % av samtliga uppgiftsskyldiga. 
Förutom de förändringar, som uppstått 



7 

Tab. B. Åkerjordens användning i hela riket år 1957 i jämförelse med år 1956 
The use of arable land 

1 Tidigare publicerade uppgifter för ar 1956 korrigerade, se sid. 4. 

på grund av nya skattningar på grund
val av 1956 års jordbruksräkning, ha 
vissa mindre justeringar av de tidigare 
publicerade resultaten från arealinven
teringen i juni 1957 här genomförts. 
Med ledning av uppgifter i skörderap

porterna i januari om besådd areal, som 
ej lämnat mogen skörd, har verkställts 
en reducering av spannmålsarealen och 
motsvarande ökning av arealen grön
foder av säd och baljväxter. I fråga om 
sockerbetor redovisas arealer, som er-
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hållits från Svenska Sockerfabriksaktie
bolaget. 

Uppgifter om åkerjordens användning 
sommaren 1957 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 grupperna 
högst 2 och över 2 hektar åker. 

I tab. B ha uppgifter om åkerjordens 
användning år 1957 sammanställts med 
motsvarande uppgifter för år 1956. Ta
bellen visar i absoluta ooh relativa tal 
förändringarna i jämförelse med detta 
år. 

Brödsädsarealen år 1957 omfattade 
447 700 hektar, vilket innebar en ned
gång med 71 800 hektar (13,8 %) sedan 
närmast föregående år. Minskningen 
kom på höstvete och råg. Särskilt för 
höstvete förelåg en stark arealreduce
ring. Arealen omfattade 180 000 hektar 
eller 76 900 hektar (29,9 %) mindre än 
den år 1956 skördade arealen. Odlingen 
av höstråg uppgick till 111 000 hektar, 
vilket var 7 800 hektar (6,6 %) mindre 
än föregående år. Arealen av vårråg gick 
ned med 300 hektar (7,4 %) och utgjor
de 3 500 hektar. Vid jämförelse med år 
1956 bör ifråga om höstsäden beaktas, 
att arealen därav var ovanligt stor år 
1956. För vårvete konstateras en mot
satt utveckling. Arealen uppgick till 
153 200 hektar ooh var 13 300 hektar 
(9,5 %) större än år 1956. 

I fråga om de enskilda länen visade 
samtliga utom Kronobergs län nedgång 
av höstvetearealen. I Svealand var den 
relativa minskningen stor i alla län, me
dan i Götaland de sydligaste länen vi
sade mindre nedgång. Även för höstråg 
var arealminskningen större och mera 

allmän i Svealand än i Götaland, där 
arealen ökade i några län. Arealökning
en för vårvete var däremot mera fram
trädande i Svealand än i Götaland, där 
en mera olikartad utveckling förelåg. Be
träffande vårråg voro förändringarna 
mera växlande än för övrig brödsäd. 

Arealen fodersäd år 1957 uppgick till 
1 049 800 hektar och var endast obetyd
ligt mindre än föregående års areal, 
nämligen 15 300 hektar (1,4 %). Minsk
ningen av fodersädsodlingen hänförde 
sig till havre och blandsäd. Korn där
emot visade en fortsatt utökning. Area
len omfattade nämligen 262 800 hektar, 
vilket var 23 200 hektar (9,7 %) mera 
än år 1956. Det är den största areal av 
denna gröda, som hittills förekommit i 
landet. Under 1940-talet låg kornarealen 
i allmänhet under 100 000 hektar. Hav
rearealen omfattade 515 200 hektar och 
understeg närmast föregående års areal 
med 19 500 hektar (3,6 % ) . Odlingen av 
blandsäd, 271800 hektar, var 19100 
hektar (6,6 %) mindre än år 1956. 

En jämförelse länsvis för fodersäden 
visar beträffande korn arealökning i 
samtliga län utom Östergötlands, Malmö
hus och Norrbottens län. Endast i Öster
götlands län förelåg en större nedgång 
av kornarealen. Arealökningen var i 
vissa län obetydlig. Den för hela riket 
konstaterade minskningen av havre-
arealen fördelade, sig på flertalet län. En
dast i ett fåtal län förelåg ökning. De 
sydligaste länen i Götaland visade en 
mera framträdande reducering av hav
reodlingen än övriga län. Nedgången av 
arealen blandsäd var även fördelad på 
de flesta länen. 

Odlingen av baljväxter (kokärter samt 
foderärter och vicker) uppgick år 1957 
till 26 300 hektar eller 1000 hektar 
(3,7 %) mindre än föregående år. Minsk
ningen kom på kokärter, som omfatta-
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de 14 900 hektar eller 1 300 hektar 
(8,1 %) mindre än år 1956. Arealen av 
foderärter och vicker, 11 400 hektar, var 
obetydligt större än i fjol, nämligen 300 
hektar (2,7 %). 

Den sammanlagda arealen för odling
en av säd och baljväxter (till mognad) 
år 1957 var 88100 hektar (5,5 %) mind
re än närmast föregående år. 

Potatisarealen år 1957 omfattade 
119 300 hektar och understeg föregåen
de års areal med 2 500 hektar (2,1 %). 

Arealen för sockerbetor uppgick till 
53 600 hektar, vilket var 3 400 hektar 
(6,7 %) mer än år 1956. ökningen kom 
på samtliga län med sockerbetsodling 
med undantag av Kronobergs län, där 
arealen var mycket obetydlig. 

Odlingen av foderrotfrukter, som fö
regående år ökade något i motsats till 
den allmänna utvecklingen under senare 
år, reducerades år 1957 åter, nämligen 
med 3 800 hektar (12,3 % ) . Arealen ut
gjorde 27 100 hektar. 

En successiv reducering har även kän
netecknat vallarna under de senare åren. 
För år 1957 konstateras emellertid någon 
ökning. Arealen för vall till hö uppgick 
till 1 135 800 hektar, vilket var 5 600 
hektar (0,5 %) mer än föregående år. 

Arealerna för vall till bete och grön
foder samt grönfoder av säd och baljväx
ter år 1957, 96 800 respektive 67 800 hekt
ar, minskade jämfört med föregående år, 
nämligen med 5 500 hektar (5,4 %) 
respektive 10 400 hektar (13,3 %). 

Vallarna till fröskörd och till perma
nent bete omfattade 43 300 respektive 
182 300 hektar, vilket i förhållande till 
år 1956 innebar en ökning för den först
nämnda grödan med 14 600 hektar 
(51,1 %) men en minskning för den sist
nämnda med 2 700 hektar (1,5 % ) . Den 
starka ökningen av arealen för vall till 

fröskörd förklaras av att 1956 års areal 
var ovanligt liten. 

Den sammanlagda arealen för olje
växter sommaren 1957 omfattade 95 900 
hektar, fördelad på 58 600 hektar höst
raps, 20 200 hektar höstrybs, 6 400 hekt
ar vårraps, 2 300 hektar vårrybs, 1 800 
hektar oljelin, och 6 600 hektar övriga 
oljeväxter. Hela oljeväxtarealen var 
66 500 hektar (226,3 %) större än år 
1956. Av ökningen kom 65 400 hektar 
på de höstsådda oljeväxterna. Den 
starka utökningen för dessa slag av olje
växter förklaras av att 1956 års skör
dade areal var obetydlig på grund av 
att större delen av den hösten 1955 be
sådda arealen utvintrade. I fråga om de 
vårsådda oljeväxterna förelåg ökning för 
vårraps, vårrybs och oljelin men ned
gång för »övriga oljeväxter», som i hu
vudsak torde ha avsett vitsenap. 

Arealutvidgningen för oljeväxterna 
fördelade sig i fråga om de höstsådda på 
de flesta länen. Av den absoluta ök
ningen kom dock cirka 75 lo på Upp
sala, Södermanlands, Östergötlands, Mal
möhus och Skaraborgs län; särskilt i 
Östergötlands län ökade arealen mycket 
starkt. Beträffande de vårsådda oljeväx
terna förelåg minskning av arealen i 
vissa län, däribland Östergötlands, Malmö
hus och Skaraborgs län. 

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. Fördelningen 
av den skördade oljeväxtarealen år 1957 
på höst- och vårsådda oljeväxter avvek 
starkt från närmast föregående år. Så
lunda var den relativa arealen för de 
höstsådda avsevärt större år 1957. Detta 
förklaras av den onormalt stora utvint-
ringen av höstraps och höstrybs vintern 
1955—1956. Vid jämförelse med år 1955 
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1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 korrigerade, se sid. 4. 

konstateras däremot ganska likartad för
delning. 

Odlingen av köksväxter på åkern 
minskade betydligt i jämförelse med år 
1956, nämligen med nära 2 000 hektar 
(16,1 %) och utgjorde 10 200 hektar. 

Arealen för andra växtslag, där bl. a. 
spånadsväxter ingå, utgjorde 13 300 
hektar, vilket var 500 hektar (3,6 %) 
mindre än närmast föregående år. 

Arealen för heltråda och obrukad åker
jord redovisades år 1957 på två grup
per, nämligen dels helträda och tillfäl
ligt obrukad åkerjord, dels varaktigt 
obrukad åkerjord. Den sammanlagda 
arealen uppgick till 229 100 hektar och 
översteg föregående års areal med 25 300 
hektar (12,4 % ) . Den fördelade sig på 
nämnda delgrupper med 175 500 respek
tive 53 600 hektar. Genom denna sär-
redovisning av varaktigt obrukad åker
jord erhålles möjlighet att bedöma den 
årliga minskningen av den produktivt 
använda åkerarealen för åren mellan de 
allmänna jordbruksräkningarna. 

Som sammanfattning kan framhållas, 
att arealdispositionen under år 1957 kän
netecknades av en betydande nedgång i 
odlingen av brödsäd och en mindre re
ducering av arealen för fodersäd, balj-
växter samt potatis och rotfrukter, me
dan arealen ökade starkt för oljeväxter 
samt helträda och obrukad åkerjord. Den 
sammanlagda arealen foderväxter var i 
det närmaste oförändrad. 1 fråga om de 
enskilda grödorna visade höstvete en 

stark nedgång, medan större arealökning 
förelåg för främst vall till frö samt höst
raps och höstrybs. 

Den areal för slåtterängar, som legat 
till grund för beräkningen av skörden av 
hö från naturlig äng, har beräknats på 
grundval av arealen naturlig äng enligt 
jordbruksräkningen 1956. Arealen slåt-
teräng har därvid antagits utgöra lika 
stor del av den naturliga ängen som år 
1944, då fördelningen på slåtteräng och 
betesäng senast redovisades. Liksom i 
fråga om övriga grödor ha tidigare för 
år 1956 publicerad areal och totalskörd 
för ängshö korrigerats på grundval av 
arealen naturlig äng enligt 1956 års jord
bruksräkning. 

Den relativa odlingen av olika växtslag 
år 1957 framgår av tab. C, där uppgifter 
lämnas om de olika växtslagens pro
centuella andel av åkerarealen för län, 
hushållningssällskapsområden, naturliga 
jordbruksområden och hela riket. De oli
ka växtslagens relativa omfattning va
rierar betydligt mellan olika områden. 
Veteodlingen hade år 1957 i östra delen 
av Svealand samt i Östergötlands och 
Malmöhus län större relativ omfattning 
än i övriga delar av landet (14—19 % ) . 
Odlingen av råg var relativt störst i Kal
mar läns södra del, Blekinge, Kristian
stads och Malmöhus län (omkr. 
6—9 % ) . Den relativt största odlingen av 
korn år 1957 förekom i Gotlands, Malmö
hus och Kopparbergs län (10—18 7c) 
samt i Norrland, där kortnet fortfarande 
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Diagram 1. Arealerna för olika slag ar stråsäd i procent ar hela åkerarealen under tiden 1911—1957 
(för perioden 1911—1955 femårsmedeltal) 

The areas oj different kinds of grain in percent oj the total area oj arable land for the period 1911—1957 
(the period 1911 — 1955 five years average) 



12 Tab. C. Åkerjordens användning, i procent, inom län, hushållningssällskapgområden samt naturliga jordbruksområden, år 1957 
Use of arable land, % 



13 



14 

i stor utsträckning användes som bröd
säd. Havreodlingen omfattade en relativt 
stor del av åkerarealen särskilt i västra 
Götaland, Jönköpings och Kronobergs 
län, norra delen av Kalmar län samt i 
större delen av Svealand (18—27 % ) . 

I de områden, där 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. 1 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 (15 respek
tive 10 % ) . Endast på Gotland och Öland 
samt i Kristianstads och Malmöhus län 
användes en betydande del av åkerarea
len för odling av sockerbetor och foder
rotfrukter (sammanlagt 6—12 % ) . Vall 
till hö omfattade i samtliga län, med un
dantag av Örebro och Västmanlands län, 
större andel av åkern än något annat 
växtslag. Skillnaderna mellan olika om
råden i fråga om slåttervallens relativa 
storlek voro emellertid betydande. 1 
Norrland utgjorde nämnda slag av vall 
omkring två tredjedelar av åkerarealen, 
men i Malmöhus län knappt 15 %. Od
lingen av oljeväxter hade år 1957 den 
relativt största omfattningen i östergöt-
lands och Gotlands län (8 % ) . Under 
rubriken »andra växtslag», som inrym
mer specialodlingar av olika slag, frö
odlingar, fruktodlingar m. m., redovisa
des endast en ringa del av åkerarealen. 
Den största relativa odlingen därav före
kom på Öland (4 % ) . 

En belysning av spannmålsodlingens 
utveckling sedan är 1911 erhålles av dia
gram 1, som visar den procentuella an
del av hela åkerarealen, som använts 
för odling av respektive höstvete, vår
vete, råg, korn, havre och blandsäd 

under tiden 1911—1957 (för perioden 
1911—1950 enbart femårsmedeltal). Vår
vete och råg uppvisa de största föränd
ringarna. För vårvete konstateras en av
sevärd ökning under ifrågavarande pe
riod, medan odlingen av råg gått starkt 
tillbaka; under de närmaste åren efter 
1951 förelåg dock en ökning av rågod
lingen, som emellertid avbröts år 1955. 
Även för vårvete konstateras detta år ett 
avbrott i utvecklingen. Efter en fortgå
ende arealutvidgning för vårvete fram 
till år 1954, då den hittills största od
lingen av denna gröda redovisades, har 
en tillbakagång skett. 

Även kornodlingen har under en lång 
period undergått minskning men visar 
för de senaste åren en motsatt utveck
ling. Höstveteodlingen var störst under 
1930-talet; efter därpå följande nedgång 
har under de senaste åren en utvidgning 
av arealen skett. Havreodlingens relativa 
omfattning har gått tillbaka något sedan 
år 1911, medan odlingen av blandsäd 
undergått en mindre ökning. 

Åkerjordens användning inom olika 
storleksgrupper år 1957 

En särskild bearbetning av uppgifts
materialet till 1957 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 1957 inom olika 
storleksgrupper. För de storleksgrupper, 
som voro uteslutna vid arealinventering
en år 1957, har komplettering företagits 
med ledning av uppgifter från 1951 och 
1956 års jordbruksräkningar. Fördel
ningen av den totala åkerarealen i riket 
på olika storleksgrupper hänför sig till 
år 1956, det sista år, för vilket dylika 
uppgifter föreligga. På grund av den 
fortgående sammanslagningen av mind-



15 

Tab. D. Åkerjordens användning år 1957 inom olika storlekagrupper, hela riket Use of arable land within different size groups 
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re jordbruk till större brukningsenheter 
sker årligen förskjutningar i storleks-
gruppfördelningen. Den relativa fördel
ningen på olika växtslag inom storleks
grupperna, som är grundad på 1957 års 
uppgifter, beröres ej av förändringar i 
åkerarealen inom grupperna. 

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 är något mindre i de två 
lägsta storleksgrupperna men varierar 
endast obetydligt mellan övriga storleks-
grupper. I fråga om de enskilda växtsla
gen konstateras mindre samvariation 
med åkerarealen för råg än för vete. De 
tre slagen av fodersäd visa olika förhål
lande till åkerarealens storlek. Den re
lativa omfattningen av kornodlingen 
ökar med åkerarealen, medan havreod
lingen har ungefär samma omfattning i 
de olika storleksgrupperna med undan
tag av den lägsta gruppen, där något 
mindre andel av åkern användes här
för. 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 och 1956 års jordbruksräk
ningar ändrades specificeringen till kul
tiverad betesmark och naturlig äng. Då 
uppgift om arealen slåtteräng erfordras 
för uppskattning av skörden av hö från 
naturlig äng, har en beräkning av area
len slåtteräng gjorts. För varje hushåll
ningssällskapsområde har arealen natur
lig äng enligt 1956 års jordbruksräkning 
uppdelats propotionellt mot fördel
ningen på slåtteräng och »annan betes
äng» enligt 1944 års jordbruksräkning. 
Det är emellertid sannolikt, att den så
lunda beräknade arealen slåtteräng är 
för stor. Av den naturliga ängen torde 
betydligt mindre del nu användas för 
slåtter än år 1944. I ovanstående tablå har 
för varje hushållningssällskapsområde 
den sammanlagda arealen äng (inklu
sive kultiverad betesmark) fördelats pro-
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centuellt på kultiverad betesmark, slåtter-
äng och övrig naturlig äng. 

Enligt den här beräknade fördelningen 
utgjorde år 1956 kultiverad betesmark 
26,9, slåtteräng 17,1 och övrig naturlig 
äng 56,0 % av den sammanlagda arealen. 
Motsvarande tal åren 1951 och 1944 voro 
26,1, 18,6 och 55,3 % respektive 13,7, 
25,4 och 60,9 %. Den relativa arealen 
kultiverad betesmark har således ökat 
betydligt sedan år 1944 men nästan hela 
ökningen inträffade före år 1951. I Gö
taland och större delen av Svealand är 
arealen slåtteräng, trots den antagna 
överskattningen av arealen, förhållande
vis liten, i många områden mindre än 
10 %. I Kopparbergs län och Norrland 
har slåtterängen större relativ omfatt
ning. 

Hösten 1957 besådda arealer 
Liksom tidigare under en följd av år 

verkställdes även år 1957 inom Götaland, 
Svealand och Gävleborgs län en särskild 
inventering i oktober av de arealer, som 
besatts med höstvete, höstråg, höstraps 
och höstrybs. Denna undersökning ut
fördes enligt samma metod och grunda
des på samma representativa urval av 
brukningsenheter som arealinventering
en den 3 juni 1957. Resultaten av inven
teringen för hela det undersökta om
rådet redovisas i följande tablå, där jäm
förelse göres med motsvarande uppgifter 
för år 1956. 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 
korrigerade, se sid. 4. 

Höstsådden år 1957 verkställdes i sto
ra delar av landet under ogynnsamma 
väderleksförhållanden. Endast i de syd
ligaste och sydöstra länen kunde den be
träffande höstsäden utföras under till
fredsställande betingelser. I övriga om
råden blev sådden av höstsäd försenad 
och delvis förhindrad på grund av den 
regniga väderleken. Höstsådden av olje
växter, som sker tidigare, kunde i all
mänhet verkställas före regnperioden 
och under gynnsamma väderleksförhål
landen. 

I de 20 län, som inventeringen om
fattade, besåddes hösten 1957 samman
lagt 208 900 hektar med höstsäd, vilket 
innebar en minskning med icke mindre 
än 90 900 hektar (30,3 %) i jämförelse 
med hösten 1956. Nedgången var betyd
ligt större för höstvete än höstråg. Area
len minskade för höstvete med 69 400 
hektar (37,3 %) och för höstråg med 
21 400 hektar (18,8 %). Reduceringen av 
höstsädsarealen framstår som ännu me
ra markerad, om hänsyn tages till att 
arealen för år 1956 var betydligt lägre 
än medeltalet för de senast föregående 
fem åren (1952—1956). 

Odlingen av höstsådda oljeväxter, som 
sammanlagt omfattade 109 700 hektar, 
var 27 300 hektar (33,1 %) större än 
motsvarande areal år 1956. Arealökning
en utgjorde för höstraps 15 700 hektar 
(26,3 %) och för höstrybs 11 500 hekt
ar (50,7 %). 

Det bör observeras, att uppgifterna om 
de höstsådda arealerna kunna vara be
häftade med viss osäkerhet, beroende på 
att höstsådden stundom ej är helt avslu
tad vid tidpunkten för inventeringen. 

Odlingen av vallfrö år 1957 

I samband med inventeringen av de 
hösten 1957 besådda arealerna infordra-
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des särskilda uppgifter om de arealer, 
som under sommaren 1957 hade använts 
för odling av frö av timotej, rödklöver, 
alsikeklöver och annat vallfrö inom Gö
taland och Svealand. I följande tablå re
dovisas resultaten av denna inventering 
jämte motsvarande arealer, erhållna vid 
liknande undersökningar åren 1956 och 
1955. Nedanstående uppgifter avse hela 
Götaland och Svealand. 

I jämförelse med år 1956 förelåg areal
ökning för samtliga slag av vallfrö med 
undantag av timotejfrö. Arealen utvid
gades mycket starkt för övriga vallfrö-
slag, nämligen med 128 % för rödklöver
frö, 286 % för alsikeklöver och 42 % 
för annat vallfrö. Ökningen förklaras del
vis av att odlingen var förhållandevis 
liten år 1956 på grund av dålig utveck
ling av förstaårsvallarna. Även i förhål
lande till år 1955 konstateras utökad od
ling av vallfrö. Ökningen var dock för 
klöverfrö betydligt mindre än i jämfö
relse med år 1956. 

Utsäde 

År 1946 inhämtades genom hushåll
ningssällskapens sockenombud uppgifter 
angående utsädesmängden per hektar. 
De sålunda erhållna uppgifterna ha le
gat till grund för beräkningen av utsä
desmängderna även år 1957. I efterföl
jande sammanställning angivas medel
talen för utsädet per hektar för hela 
riket. 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 
korrigerade, se sid. 4. 

I tab. 4 meddelas de för län och hus
hållningssällskapsområden beräknade to
tala utsädesmängderna för 1957 års 
skörd. I samma tabell ingå även upp
gifter för hela riket om motsvarande 
utsädesmängder under några föregående 
år. I följande tablå ha sammanställts 
de två senaste årens totala utsädeskvan
titeter för hela riket. 

Skörd per hektar och totalskörd 
Enligt år 1956 utfärdade föreskrifter-

skola årliga uppgifter om skörden in
sändas till hushållningssällskapen av 
dess underavdelningar. Sedan sällskapen 
granskat uppgifterna skola dessa insän
das till statistiska centralbyrån. 

I de definitiva uppgifterna om skör
den m. m. under närmast föregående år, 
vilka avgivas årligen senast den 15 ja
nuari, meddelas uppgifter om skörden 
per hektar för alla sädesslag, för po
tatis, sockerbetor, foderrotfrukter, hö 
från odlad jord och från naturlig äng 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 kor
rigerade, se sid. 4. 

2 Kungl. kungörelse den 13 april 1956 (nr 116). 
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samt för halm av höstsäd, vårstråsäd 
och baljväxter. Där lämnas dessutom nu
mera uppgifter om hektarskörden även 
för vissa slag av oljeväxter, nämligen 
höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs och 
oljelin samt för klöverfrö och gräsfrö. 
Tidigare infordrades sockenvis uppgifter 
om den totala skörden av klöverfrö, gräs
frö, spånadslin, oljelin, hampa, raps, rybs 
och senap samt av andra möjligen före
kommande växtslag, såsom oljedådra, 
vallmo och solrosor. Dylika uppgifter ha 
ej infordrats för år 1957. I fråga om skör
den av spånadslin och hampa, som redo
visas endast för hela riket, ha tillförlit
ligare uppgifter erhållits på annat sätt. 
För oljeväxter och vallfrö har det an
setts lämpligare att inhämta uppgifter 
om hektarskörden. En uppskattning av 
totalskörden inom en församling försvå
ras nämligen av att arealerna där av oli
ka grödor ej äro kända för varje år. 

I de definitiva skörderapporterna läm
nas vidare uppgifter i foderenheter om 

beräknad avkastning av betet å slåtter-
och betesvallar, naturlig äng och kulti
verad 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 1957 samt 
definitiva uppgifter för år 1956 ha er
hållits från Riksförbundet Lin och Ham
pa. Sveriges Oljeväxtintressenter ha läm
nat preliminär uppgift om hektarskör
den av vitsenap år 1957 samt definitiva 
uppgifter för år 1956 om totala skörden 
av samtliga slag av oljeväxter. 

I följande tablå redovisas för hela 
riket skörden per hektar av de särskilda 
växtslagen år 1957 i jämförelse med de 

1 Preliminär hektarskörd, ej vattenhaltsbestämd. 
2 Definitiv hektarskörd enligt Sveriges Oljeväxtintressenter, avser frö med 18 % vattenhalt. 
3 Preliminär hektarskörd enligt Sveriges Oljeväxtintressenter, avser frö med 18 % vattenhalt. 
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två närmast föregående åren samt me
deltalen för tioårsperioden 1947—1956 
och femårsperioden 1952—1956. 

I jämförelse med år 1956 var medel-
hektarskörden för hela riket år 1957 
lägre för samtliga sädesslag med undan
tag för höstvete samt för vårsådda olje
växter, potatis och halm. För vårvete, 
havre, kokärter, vårraps, vårrybs, olje
lin och potatis var försämringen bety
dande, över 20 %. Avsevärt högre hekt
aravkastning lämnade däremot höstrabs, 
höstrybs och sockerbetor. I fråga om fo
derrotfrukter och hö förelåg en mindre 
förbättring, medan höstvete lämnade 
samma skördeutbyte. I förhållande till 
år 1955 var däremot hektarskörden år 
1957 högre för samtliga angivna växtslag 
med undantag av vitsenap. Vid denna 
jämförelse bör emellertid ihågkommas, 
att 1955 års hektarskördar voro mycket 
låga på grund av den onormalt torra 
väderleken. 

I jämförelse med medelskördarna för 
tioårsperioden 1947—1956 förelågo i hu
vudsak endast mindre avvikelser i båda 
riktningarna. För vissa grödor var 1957 
års hektaravkastning lägre men för and
ra högre än tioårsmedeltalet. Medelhekt-
arskörden för samtliga sädesslag år 1957 
var ca 1 % lägre i genomsnitt för åren 
1947—1956. I tablån göres även jämfö
relse med medelhektarskördarna för den 
närmast föregående femårsperioden. Där 
konstateras lägre avkastning år 1957 för 
flertalet sädesslag och potatis, medan 
oljeväxter utom vitsenap samt rotfrukter 
och hö gåvo något bättre skördeutbyte. 

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—1957 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 8,4 
kg, för höstråg 12,8 kg, för vårvete 15,2 
kg och för korn 14,4 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 år 1957 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 
sädesslagen och oljeväxterna högre av
kastning per hektar än övriga områden. 
I Norrland, där odlingen domineras av 
korn, havre, blandsäd, potatis och vallhö, 
konstateras för år 1957 i vissa fall högre 
skördeutbyte i inlands- än i kustområ
dena. I fråga om potatis och vallhö hade 
skogsbygderna även i landet i övrigt 
ofta större hektaravkastning än slättbyg
derna. 

Såsom framgår av tab. 5 erhöllo en
dast de två sydligaste länen över 3 000 
kg per hektar för höstvete (Kristianstads 
län 3 200 kg och Malmöhus län 3 700 
kg). Dessa områden hade även det bästa 
skörderesultatet för vårvete, 2 300 re
spektive 2 700 kg per hektar. Med un
dantag av Blekinge län låg hektarskör
den i samtliga övriga län under 2 000 kg. I 
fråga om höstråg redovisas över 2 000 kg 
per hektar i de två skånelänen samt i Got-
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Diagram 2. Skörden per hektar av höstvete, höstråg, vårvete och korn åren 1913—1957 
Yield per hectare in 1913—1957 

3—580840 
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Tab. E. Skörden per hektar av viktigare växtslag, i kilogram, inom vissa större produktionsområden, 
år 1957 Yield per hectare 
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lands, Östergötlands och Örebro län. I 
fråga om fodersäden uppgick hektarav
kastningen till 2 000 kg eller däröver i 
rätt många län beträffande korn men 
för samtliga slag av fodersäd endast i 
Södermanlands, Östergötlands och Malmö
hus län. I sistnämnda län lämnade fo
dersäden betydligt högre avkastning än 
i landet i övrigt. För potatis konstateras 
stora växlingar i hektarskörden mellan 
olika län. I Uppsala län understeg den 
4 000 kg men uppgick i Blekinge län till 
över 17000 kg. Hektaravkastningen av 
vallhö var i allmänhet god, men endast 
i ett fåtal län översteg den 4 000 kg, 
nämligen i Jönköpings, Gotlands, Ble
kinge, Kristianstads, Hallands län samt 
Göteborgs och Bohus län. 

För att lämna en mera överskådlig bild 
av skördeutfallet i olika delar av landet 
ha 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 100. Såsom framgår av tabellen 
var hektarskörden år 1957 för flertalet 
växtslag större än riksmedeltalet i om
rådena Skåne-Hallands slättbygder, Öst
götaslätten och Sydsvenska mellanbyg
den. Särskilt i det förstnämnda områ
det var hektaravkastningen för de i ta
bellen angivna grödorna avsevärt större 
än i genomsnitt för hela riket. För öv
riga områden var hektaravkastningen 
större än den genomsnittliga för riket 
endast för något enstaka växtslag. I 
fråga om brödsäden voro skillnaderna 
mellan slättbygdsområdena i södra och 
mellersta Sverige och övriga områden 
större än för övriga växtslag. För vall
hö konstateras betydligt mindre sam
band mellan hektarskörden och områ
denas karaktär och läge. Detta gäller i 

viss mån även potatis, som i de två nord
ligaste länen lämnade ungefär lika eller 
högre skörd per hektar än medeltalet för 
hela riket, medan Mälar- och Hjälmar
bygden hade endast omkring hälften så 
stor skörd. 

De stora variationerna mellan olika 
områden i hektaravkastningen för sä-
desslagen orsakas normalt främst av 
skiljaktigheter i jordmån och klimat. 
För enskilda år kunna emellertid skill
naderna i hektarskörden mellan olika 
områden utjämnas eller förstoras genom 
olikheter i väderleksförhållandena. Så
lunda bidrogo de jämförelsevis goda 
bärgningsförhållandena i bl. a. sydli
gaste Götaland och delar av Östergötland 
under hösten 1957 till det ovan konstate
rade goda skördeutbytet i dessa om
råden i jämförelse med medeltalen för 
hela riket. 

Totalskörden år 1957 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 1956 
och medelskörden för tioårsperioden 
1947—1956 och femårsperioden 1952— 
1956. 

I tab. 6 redovisas den totala skörden 
år 1957 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. 
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Tab. F. Totalskörden i hela riket åren 1957 och 1956 samt medelskörden 1947/56 och 1952/56 
Crops 

1 Tidigare publicerade uppgifter för 1956 korri
gerade, se sid. 4. — 2 Tröskad ej vattenhaltsbe-
stamd rara. — 3 Avser frö med 18 % vattenhalt. 
— 4 Frö av spånadalin användes till närmare hälf

ten för utsäde. Utsädesfröet beräknas hålla en vat
tenhalt av 12—14 %, det övriga 9 %. —5 Hamp-
frö, varav större delen användes till utsäde, beräk
nas hålla en vattenhalt av 12—14 %. 
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För år 1957 konstateras för de flesta 
grödorna endast mindre skillnader. I 
fråga om brödsäden ligger skörden en
ligt de definitiva skördeuppgifterna med 
undantag av vårråg lägre än den pre
liminärt beräknade. Endast för vårvete 
är nedgången mera framträdande (över 
8 %), medan försämringen för höstvete 
och höstråg samt fodersäd var obetyd
lig. En mindre ökning förelåg för balj-
växterna. Förbättrat skörderesultat kon
stateras vidare för potatis och sockerbe
tor, under det att foderrotfrukterna läm
nade något lägre skörd, än de prelimi
nära siffrorna visade. I fråga om hö
skörden äro de definitiva siffrorna en
dast obetydligt lägre än de preliminära. 

Såsom framgår av tab. F var den to
tala skörden år 1957 mindre än när
mast föregående år för flertalet växt
slag. Skördeökning konstateras endast 
för sockerbetor, hö samt vissa slag av 
oljeväxter. För flertalet växtslag var 
minskningen ganska stor, för höstvete 
30 och för havre 25 %. Den för fler
talet växtslag konstaterade lägre avkast
ningen per hektar, var den främsta or
saken till skördeminskningen. I fråga om 
höstvete förklaras nedgången enbart av 
arealminskning, men beträffande vårve
te, korn, foderärter och vicker samt vis
sa slag av vårsådda oljeväxter helt av 
lägre hektaravkastning. För övriga sä
desslag samt potatis och foderrotfruk
ter orsakades minskningen av både säm
re skördeutbyte och mindre areal. Den 
starka skördeökningen för höstsådda ol
jeväxter berodde huvudsakligen av areal
utvidgning. 

Vid jämförelse med medelskördarna 
för den närmast föregående tio- och fem
årsperioden konstateras, att 1957 års 
skörd var lägre för flertalet grödor. Av
vikelserna voro dock mindre än i för
hållande till 1956 års skörd. För vissa 

sädesslag var 1957 års skörd lika stor 
eller större än tioårsmedeltalet. Korn
skörden var avsevärt större än ifrågava
rande medelskördar. 

Den totala veteskörden år 1957 upp
gick till 711 000 ton, rågskörden till 
230 000 ton och hela brödsädsskörden 
till 941 000 ton. I jämförelse med år 1956 
förelåg minskning för vete med 240 000 
ton (25 %), för råg med 37 000 ton 
(14 %) och för hela brödsädsskörden 
med 277 000 ton (23 %). Mer än hälften 
av nedgången kom på skörden av höst
vete, som var 184 000 ton eller 30 '/o 
lägre än år 1956. Den totala skörden av 
brödsäd understeg medelskörden för 
åren 1947—1956 och 1952—1956 med 5 
respektive 18 %. Brödsädsskörden för
delade sig år 1957 med 76 % på vete 
och 24 % på råg mot 78 respektive 22 9o 
år 1956. Motsvarande genomsnittliga tal 
för åren 1947—1956 och 1952—1956 voro 
75 och 25 % respektive 77 och 23 %. 

Den totala skörden av fodersäd år 
1957, uppskattad till 1 952 000 ton, un
dersteg 1956 års skörd med 492 000 ton 
eller 20 %. Den .översteg däremot me
delskörden för den närmast föregående 
tioårsperioden med 11 % och var av 
ungefär samma storlek som medeltalet 
för åren 1952—1956. Nedgången i förhål
lande till närmast föregående år var 
förhållandevis liten för korn, nämligen 
9 % mot 25 respektive 22 % för havre 
och blandsäd. Kornskörden år 1957 var 
trots nedgång i hektaravkastningen be
tydligt större än tio- och femårsmedel-
talen, beroende på att större arealer od
las nu än tidigare. 

Skörden av ärter och vicker, som be
räknas till sammanlagt 37 000 ton, var 
22 % lägre än år 1956 men 3 respektive 
5 % större än medelskördarna för när
mast föregående tio- och femårsperiod. 
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Hela skörden av säd utgjorde enligt 
uppskattningarna 2930000 ton, vilket 
var 780 000 ton eller 21 % mindre än 
föregående år men 5 % mer än tioårs-
medeltalet. I jämförelse med femårsme-
deltalet förelåg en minskning med 7 %. 

Skörden av potatis och rotfrukter upp
skattas till sammanlagt 4510000 ton el
ler 319 000 ton, 7 %, mindre än före
gående år; den var 8 % mindre än tio-
årsmedeltalet men 1 % större än medel
skörden för de närmast föregående fem 
åren. Nedgången kom på skörden av po
tatis och foderrotfrukter, som var 26 
respektive 12 % mindre än år 1956. 
Skörden av sockerbetor var däremot 
18 % större än föregående år. Den to
tala skörden av vallhö, 4 189 000 ton, var 
349 000 ton eller 9 % större än föregå
ende år men understeg tio- och femårs-
medeltalen med 2 %. Skörden av ängshö 
var 3 % större än år 1956 men 6 % 
mindre än femårsmedeltalet. Hela skör
den av hö uppgick till 4 358 000 ton och 
visade samma avvikelser från jämförel
setalen som vallhö. 

Halmskörden, sammanlagt 3 056 000 
ton, var 17 % mindre än år 1956; den 
var 3 % större än tioårsmedeltalet men 
4 % mindre än femårsmedeltalet. 

Med ledning av de av hushållnings
sällskapens underavdelningar verkställ
da uppskattningarna av hektarskörden 
(för vitsenap preliminär uppgift från 
Sveriges Oljeväxtintressenter) beräknas 
skörden av oljeväxter år 1957 till pre
liminärt 177 000 ton, vilket är 134 000 
ton mer än den i tabell F för år 1956 
redovisade skörden. De i tabellen an
givna skördeuppgifterna för år 1957, som 
för raps, rybs och oljelin avse tröskad, 
ej vattenhaltsbestämd skörd, äro emeller
tid ej direkt jämförbara med uppgifter
na för år 1956, som avse skörd med 18 

% vattenhalt. De här redovisade skörde
uppgifterna för år 1956 grunda sig på 
arealer enligt 1956 års arealinventering 
och definitiva uppgifter om hektarskör
den från Sveriges Oljeväxtintressenter. 
Vid en jämförelse grundad på de preli
minära uppgifterna om hektarskörden 
år 1957 och motsvarande uppgifter för 
år 1956 erhålles en skördeökning av 
141 000 ton. 

Skörden av spånadsväxter var i fråga 
om lin mindre men för hampa större 
än år 1956. Vallfröskörden var 15 % 
större än föregående år men understeg 
medelskörden för åren 1947—1956 och 
1952—1956 med 20 resp. 6 %. Ökningen 
i förhållande till år 1956 förklaras hu
vudsakligen av arealökning. Tobaksskör
den år 1957 uppgick enligt uppgift från 
Svenska Tobaksmonopolet till 420 ton 
mot 380 ton år 1956. 

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 vårstrå
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 % av den upp
givna skörden av betor och för foderrot
frukter till 20 % av foderrotfruktskör-
den. Potatisblasten har icke medräknats. 
Beträffande avkastningen av betet på 
vallar och ängar erhållas numera di
rekta uppgifter i de definitiva skörde
rapporterna i januari. 

Efter sålunda gjord omräkning av 
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skörden för varje växtslag, erhållas i 
tablån nedan angivna antal skördeenhe
ter för år 1957. 

Vid dessa beräkningar har emellertid 
hänsyn icke tagits till vall till frö, olje-
och spånadsväxter samt köksväxter på 
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 tak 
om fodervärde. Då emellertid en relativt 
stor del av åkerarealen numera använ
des för odling av oljeväxter, har liksom 
de närmast föregående åren gjorts en 
liknande beräkning för dessa som för 
ovan angivna grödor. Därvid har en 
skördeenhet satts lika med 0,5 kg olje-
växtfrö; då hela skörden av olje växt-
frö år 1957 uppgick till 177 000 ton, mot
svarade denna 354 milj. skördeenheter 
mot 86 milj. år 1956. 

Den totala avkastningen från åkern 
och den naturliga ängen, med ovan an
givna inskränkningar, redovisas i ne
danstående tablå för åren 1953—1957 i 
1 000-tal skördeenheter. 

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 1957 till 8 706 milj. skör
deenheter, vilket var 588 milj. (6,3 %) 
enheter mindre än år 1956. Nedgången 
kom helt på åkern, där avkastningen var 
622 milj. enheter mindre än närmast fö
regående år, medan för den naturliga 
ängen förelåg en ökning med 34 milj. 
enheter. Minskningen i avkastningen på 
åkern hänförde sig huvudsakligen till 
spannmål. Nedgång konstateras även för 
potatis och rotfrukter, medan hö och 

1 Utom avkastningen av vall till frö, olje-, spånads- och köksväxter aamt »andra växtslag>. 
2 Tidigare publicerade uppgifter för i r 1956 korrigerade, se sid. 4. 
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halm, blast, samt bete och grönfoder 
lämnade något större skörd. Minskning
en uppgick för spannmål till 718 milj. 
enheter (20,8 %) och för potatis och 
rotfrukter till 62 milj. enheter (5,9 % ) . 
Ökningen utgjorde för hö och halm 18 
milj. enheter (0,7 % ) , för blast 12 milj. 
enheter (13,6 %) och för bete och grön
foder 128 milj. enheter (8,8 %). 

Totalavkastningen år 1957 översteg 
medeltalet för tioårsperioden 1947—1956 
med 30 milj. enheter (0,3 %) men un
dersteg medeltalet för närmast föregå
ende femårsperiod med 192 milj. enhe
ter (2,2 % ) . Vid denna jämförelse har 
hänsyn ej tagits till avkastningen av 
oljeväxter. Medräknas oljeväxterna, om
räknade till skördeenheter enligt vad 
ovan angivits, uppgick totalavkastning
en år 1957 till 9 060 milj. enheter mot 
9 380 milj. enheter för år 1956. 

Enligt de definitiva uppgifterna om 
skörden lämnade höskörden och betet 
år 1957 följande avkastning i milj. skör
deenheter räknat: första skörd och ef-
terslåtter på slåttervall 1 904 och på slåt-
teräng 67, bete på slåttervall 979, på be
tesvall 494, på slåtteräng och övrig na
turlig äng 341 samt på kultiverad betes
mark 259. Den beräknade avkastningen 
av betet per hektar utgjorde i medeltal 
för hela riket: för bete på slåttervall 
860, på betesvall 1 770, på slåtteräng och 
övrig naturlig äng 680 samt på kultive
rad betesmark 1 400 skördeenheter mot 
resp. 800, 1 520, 650 och 1 280 skörde
enheter år 1956. 

I tab. G meddelas för riket, län och 
hushållningssällskapsområden uppgifter 
om den beräknade avkastningen, ut
tryckt i skördeenheter per hektar, år 
1957 och under tioårsperioden 1947— 
1956 och femårsperioden 1952—1956. 
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. 
Vidare har uteslutits arealen varaktigt 
obrukad åkerjord. För hela riket upp
gick den sålunda beräknade avkastning
en per hektar åker år 1957 till 2 380 och 
per hektar äng till 980 skördeenheter 
mot resp. 2 460 och 920 år 1956, 2 280 
och 800 i medeltal under tioårsperioden 
1947—1956, samt 2 370 och 870 i ge
nomsnitt under femårsperioden 1952— 
1956. Avkastningen på den areal, som 
användes för sädesodling år 1957 (hal
men även medräknad) uppgick till 2 280 
skördeenheter per hektar. Potatis- och 
rotfruktarealens avkastning inklusive 
blast utgjorde 5 460 skördeenheter och 
den för foderväxter (hö, bete och grön
foder) använda arealen lämnade 2 350 
skördeenheter per hektar. Liksom tidi
gare hade Malmöhus län den högsta av
kastningen per hektar åker, nämligen 
4 240 skördeenheter, medan den lägsta 
hektaravkastningen år 1957, 1 410 skör
deenheter, redovisas för Kopparbergs 
län. 

Med användande av uppgifterna i tab. 
G har avkastningen per hektar åker be
räknats i procent av den genomsnittli
ga avkastningen för tioårsperioden 1947 
—1956 och femårsperioden 1952—1956 
för varje hushållningssällskapsområde. 
Resultaten därav angivas i efterföljande 
tablå. 

Hektaravkastningen för hela riket år 
1957 var 4,4 % större än medeltalet 
för den närmast föregående tioårsperio
den och ungefär lika som femårsmedel-
talet. I förhållande till tioårsmedeltalet 
hade de flesta länen i Svealand samt 
länen i södra och mellersta Norrland läg
re avkastning per hektar år 1957. I 
vissa län var dock avvikelsen obetydlig. 
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Tab. G. Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per hektar, inom län och hushållningssällskapsområden, år 1957 
Crop units per hectare 

1 Utom arealen för vall till fröskörd, olje-, spånads- och köksväxter, »andra växtslag» samt varaktigt obrukad åker. 
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Skillnaden var störst i Uppsala, Väst
manlands och Kopparbergs län, 13— 
23 %. I jämförelse med medeltalet för 
femårsperioden 1952—1956 hade samt
liga län i Svealand något lägre avkast
ning, medan i större delen av Götaland 
skördeutbytet var ungefär lika eller nå
got större än medeltalet. I Norrland fö
relåg underskott i sydligaste delen, obe
tydlig avvikelse i mellersta länen och 
överskott i de två nordligaste länen. 

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 
lab. 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. 13, där 
beträffande rikssiffrorna även jämförel
setal från föregående år meddelas. I 
nedanstående tablå angivas riksmedeltal 
för hektolitervikten åren 1957 och 1956 
samt för tioårsperioden 1947—1956 även
som maximi- och minimisiffror för hus-
hållningssällskapsområdena under de 
båda senaste åren. 

Hektolitervikten år 1957 var för samt
liga sädesslag lägre än närmast föregå
ende år. Försämringen torde förklaras av 
de ogynnsamma väderleksförhållandena 
under hösten 1957, som i hög grad ned
satte sädens kvalitet. 

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
tetsundersökningar verkställts av Sveri
ges utsädesförenings cereallaboratorium 
i Svalöv. En kort redogörelse för re-

1 Tidigare publicerade uppgifter för är 1956 korrigerade, se sid. 4. 
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sulfaten av dessa undersökningar har 
ställts till centralbyråns förfogande och 
publicerats i den preliminära redogörel
sen Årsväxten 1957. 

Beträffande väderleksförhållandena 
och växtlighetens utveckling under pro-
duktionsåret 1956/57 har en detaljerad 
redogörelse lämnats i Årsväxten 1957. 
Här må endast återgivas en kortfattad 
översikt; i övrigt hänvisas till nämnda 
publikation. 

Sådden av höstvete och höstråg hös
ten 1956 kunde i allmänhet verkställas 
under gynnsamma väderleksförhållan
den. På grund av sen skörd blev den 
dock delvis försenad. Även för höstsåd
den av oljeväxter voro betingelserna go
da. De utvecklades också gynnsamt un
der hösten. Övervintringen för höstsä
den var för riket i dess helhet något 
bättre än normalt, särskilt i södra Gö
taland rapporterades god övervintring. 
Även i fråga om oljeväxterna var över
vintringen gynnsam. Den var liksom för 
höstsäden bättre i Götaland än i Svea
land. Vallarna uppgåvos i allmänhet ha 
övervintrat tillfredsställande. Mindre 
skador förekommo dock på förstaårsval-
larna. 

I mitten av juli rapporterades, att 
höstsäden hade lidit av torka i södra 
Götaland och av kylig väderlek i övriga 
delar av landet men ansågs dock lova 
god avkastning. Med undantag av de 
sydligaste länen blev vårsådden förse
nad; särskilt i Norrland förelåg stark 
försening. Den kyliga väderleken under 
försommaren hämmade utvecklingen för 
vårsäden men utsikterna ansågos dock 
goda i juli utom i Norrland, där farhå
gor uttalades för mognaden. Potatis och 
rotfrukter uppgåvos av samma orsaker 
som för vårsäden vara försenade. I söd
ra Götaland hade potatisen lidit av tor
ka. Under förutsättning av gynnsam vä

derlek under sensommaren ansågos dock 
skördeutsikterna goda utom i Norrland. 
I fråga om vallar och ängar rapportera
des i Svealand och Götaland, att första-
årsvallarna delvis varit ojämna, medan 
äldre vallar hade lämnat god avkastning. 
I Norrland var förhållandet omvänt. 
Med undantag av södra Götaland rap
porterades, att skörden och bärgningen 
av höet hade försenats på grund av 
ogynnsam väderlek. 

Särskilt i Norrland förelåg stark för
sening. I fråga om oljeväxterna rappor
terades i juli gynnsam utveckling, fram
förallt för de höstsådda. För de vårsåd-
da, som hade lidit mera av kylan och 
torkan, voro utsikterna ej lika goda. 

I slutet av augusti rapporterades gynn
sam utveckling under sensommaren för 
såväl höst- som vårsäden. Värme och ne
derbörd hade drivit på växtligheten. I 
Norrland hade utsikterna förbättrats be
tydligt. För riket som helhet beteckna
des skördeutsikterna för de flesta sädes-
slagen som medelmåttiga eller något 
bättre. Potatisen hade i stor utsträck
ning angripits av bladmögel; särskilt i 
Svealand hade angreppen varit svåra. 
Skördeutsikterna ansågos där betydligt 
sämre än i juli, medan en förbättring 
rapporterades i Norrland. För rotfruk
terna förelåg en förbättring av utsikter
na. I fråga om vallar och ängar upp
gavs, att höskörden kvantitativt blivit 
god men att kvaliteten i stora delar av
landet blivit nedsatt på grund av dåligt 
bärgningsväder. De höstsådda oljeväx
terna hade blivit välbärgade och hade 
lämnat god skörd. Även för de vårsåd-
da ansågos utsikterna ganska goda. 

De förväntningar på ett gott skörde
resultat, som i slutet av augusti rappor
terades i hela landet, blevo emellertid ej 
förverkligade. På grund av onormalt reg
nig väderlek under september blev skör-
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den och bärgningen av säden mycket 
försvårad och försenad. I skörderappor
terna i mitten av oktober uppgavs för 
stora delar av landet, att säden blivit 
mycket groddskadad. Av brödsäden var 
endast en mindre del kvarnduglig. I de 
nederbördsrikaste områdena, nordvästra 
Götaland, stora delar av Svealand, sär
skilt Västmanlands och Uppsala län, 
samt i sydligaste Norrland, hade ej all 
säd kunnat bärgas. Endast i de sydligas
te och sydöstra delarna av Götaland 
samt delar av Östergötlands län rappor
terades i huvudsak tillfredsställande 
bärgning. Även skörden av potatis hade 
försvårats av de ogynnsamma väderleks
förhållandena. Skador av brunröta rap
porterades förekomma i hela landet. Rot
frukterna väntades däremot lämna gott 
skördeutbyte. Kvaliteten på höskörden 
uppgavs i vissa områden vara betydligt 
nedsatt. Den rikliga nederbörden hade 
gynnat återväxt och bete. Vallarna hade 
emellertid blivit delvis söndertrampade 
under betesgången. För de höstsådda ol
jeväxterna rapporterades gott skördere
sultat. De vårsådda hade liksom säden 
försämrats efter augusti. 

Allmän skördesiffra 

I den preliminära redogörelsen Års
växten 1957 redovisade statistiska cen
tralbyrån allmänna omdömen om skör
deutfallet år 1957 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
jande skala: 5 = mycket god skörd, 4 
= god skörd, 3 = medelmåttig skörd 
(medelskörd), 2 = betydligt under me

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 1947—1956, dels medeltalen 
av skördesiffrorna under samma period 
för höstsäd, vårsäd och baljväxter samt 
dels halmskörden per hektar år 1957. 

I efterföljande tablå redovisas sålunda 
beräknade skördesiffror för den defini-
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tiva skörden. Vidare angives i tablån de 
olika växtslagens relativa andel av to
talskörden, uttryckt i skördeenheter i 
medeltal under åren 1947—1956. 

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 1947—1956 som vikter. 
Den sålunda erhållna allmänna skörde
siffran för år 1957 utgjorde 2,8 eller 
nära medelmåttig skörd. Vid dessa be

räkningar 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 och motsvarar vissa år ej 
skördeutbytet för enbart säd, potatis och 
rotfrukter. Särskilda skördesiffror ha 
därför beräknats för de två huvudkate
gorierna av grödor. Därvid har för säd, 
potatis och rotfrukter erhållits 2,7 och 
för hö, bete och halm 3,0. 

III. Boskapsskötsel 

De vid 1957 års representativa krea
tursräkning inhämtade uppgifterna om 
antalet husdjur omfattade hästar, nöt
kreatur, svin samt får och lamm. Speci-
ficeringen av husdjuren på olika kate
gorier och åldersgrupper framgår av for
muläret (se sid. 91). Hästar, nötkreatur 
och får specificerades på samma sätt 
som föregående år. Sålunda förekom ej 
någon uppdelning på åldersgrupper av 
hästar, 3 år och däröver. Antalet kor 
fördelades på kor, som kalvat endast en 
gång, och övriga kor samt kalvar under 
1 år på kalvar, avsedda för pålägg och 
kalvar, avsedda för slakt, övriga slag 
av nötkreatur voro specificerade på 
följande sätt: tjurar och oxar, 1 år och 
däröver •— kvigor och kvigkalvar, 1 år 
och däröver, avsedda för pålägg — stu-
tar, kvigor och kalvar, 1 år och där
över, avsedda för slakt. För får och lamm 
lämnades en gemensam uppgift. Vid hus
djursräkningen 1957 inhämtades även 
uppgifter om antalet svin enligt i hu
vudsak samma specifikation som vid de 
särskilda svinräkningarna. 

Bearbetningen av ifrågavarande upp
gifter utfördes på liknande sätt som be

träffande arealuppgifterna. Med ledning 
av de i urvalet erhållna uppgifterna om 
åkerareal och antal husdjur verkställ
des skattningar av totala antalet husdjur 
inom olika områden och i hela riket. 

Resultaten av 1957 års representativa 
kreatursräkning framläggas i tabellerna 
8, 9 och 12. I förstnämnda tabell redo
visas antalet husdjur den 3 juni 1957 
inom län, hushållningssällskapsområden 
och naturliga jordbruksområden. I denna 
tabell är antalet kor respektive kalvar ej 
fördelat på de i 1957 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. Tab. 12 lämnar uppgifter om 
antalet husdjur för hela riket och de tre 
huvudområdena med fördelning på lä
genheter samt brukningsenheter med 
0,26—2 och över 2 hektar åker. Föränd
ringarna i antalet husdjur i hela riket i 
jämförelse med år 1956 framgå av tab. H, 
där antalet husdjur år 1957 samman
ställts med motsvarande antal närmast 
föregående år. 
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Tab. H. Antal husdjur i hela riket år 1957 i jämförelse med år 1956 
Number of domestic animals 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 korrigerade, se sid. 4. 

Särskilda svin- och hönsräkningar ha 
anordnats. Centralbyrån verkställde räk
ningar av dels antalet svin och höns den 
15 april 1957 och dels antalet svin den 
14 oktober 1957. 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 kreatursräkningen, 
enligt representativ metod. I fråga om 
brukningsenheter med över 2 hektar 
åker användes därvid samma urval som 
vid den representativa kreatursräkning
en i juni månad; för lägenheter m. m. 
samt brukningsenheter med högst 2 hekt

ar åker har använts särskilt urval. 
Uppgifterna om antalet svin specifice
rades i formuläret på följande sätt: far-
galtar—modersuggor, dräktiga första 
gången — övriga dräktiga—digivande 
samt icke dräktiga — utslagssuggor — 
hushållssvin, fördelade på över och un
der 3 månader — övriga gödsvin, för
delade på över och under 3 månader. 
Resultaten av svinräkningarna i april 
och oktober samt hönsräkningen i april 
redovisas i tab. 10. 

För att erhålla säkrare underlag för 
bedömningen av fläskproduktionen och 
marknadstillförseln under första kvarta
let ha svinräkningar i mer begränsad om
fattning ansetts erforderliga i början av 
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året. I enlighet med särskilda bestäm
melser1 har centralbyrån verkställt dy
lika svinräkningar i början av januari 
sedan år 1954. De ha omfattat Kristian
stads, Malmöhus, Hallands och Skara
borgs län (år 1954 även Örebro län) och 
ha avsett brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker. Liksom vid de ordinarie 
svinräkningarna tillämpades därvid 
stickprovsmetod. Då resultaten av dessa 
extra räkningar blivit tillgängliga tidigt 
på året, ha resultaten kunnat publiceras 
i Jordbruk och boskapsskötsel för när
mast föregående år. Resultaten av den 
extra svinräkningen i januari 1958 fram
läggas sålunda i föreliggande publikation 
(sid. 43). 

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. 
46). I tab. K ha resultaten för år 1957 
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-
jord (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 3, som visar an
talet hästar, kor, nötkreatur samt får 
och lamm under tiden 1916—1957 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 1957. Hela antalet hästar 
den 3 juni 1957 uppgick till 255 000, vil
ket innebar en nedgång med 20 900 
(7,6 %) i jämförelse med antalet vid 
samma tidpunkt år 1956. Antalet hästar, 
3 år och däröver, gick ned med 19 900 
(7,8 %). Unghästar, 1 och 2 år, samt föl 
minskade i antal med 800 (5,5 %) re
spektive 200 (3,2 %). 

Det relativa antalet hästar, som för 
år 1957 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 Älvsborgs 
län samt Kopparbergs län och de norr
ländska länen uppvisa de högsta talen. 
Det relativt stora antalet hästar i skogs-
och dalbygderna och i Norrland sam
manhänger med att i dessa områden 
åkerjorden i större utsträckning är upp
delad på mindre brukningsenheter med 
mindre omfattande mekanisering. Vida
re har skogsbruket i dessa områden stör
re behov av hästar. 

Nötkreatur 

Hela antalet nötkreatur i riket den 3 
juni 1957 utgjorde 2 426 000 eller 28 800 
(1,2 %) mindre än närmast föregående 

1 För år 1958 enligt kungl. kungörelse den 29 
november 1957 (nr 643). 
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Tab. I. Antal husdjur år 1957 på 100 hektar reducerad jordbruksareal1 

Number of domestic animals per 100 hectares agricultural land 

1 Ängen reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern enligt Jordbruksräkningen är 1956. 
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1 Tidigare publicerade uppgifter for år 1956 korrigerade, se sid. 4. 

4—580840 
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Diagram 3. Antal hästar, kor, nötkreatur samt får och lamm åren 1916—1919, 1927 och 
1930—1957 (åren 1920—1926 och 1928—1929 företogos inga husdjursräkningar) 

Number of horses, cows, cattle, sheep and lambs in 1916—1919, 1927 and 1930—1957 (in 1920—1926 
and 1928—1929 no censuses were taken) 
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Tab. J. Antal kor, fördelade på två åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för pålägg och 
slakt, åren 1957 och 1956 
Number of cows and calves 
Här avses endast brakningsenheter med över 2 hektar åker. 

år. Minskningen kom på kor samt kvi
gor, 1 år och däröver, avsedda för på
lägg, medan ökning förelåg för övriga 
grupper av nötkreatur. Det sammanlag
da antalet kor minskade med 20100 
(1,4 % ) . Den relativa nedgången var 
större för kor, som kalvat endast en 
gång än för övriga kor. Nedgången upp
gick för de förra till 3,6 % mot 0,9 % 
för övriga kor. Minskningen för kvi
gor, avsedda för pålägg, utgjorde 10 500 
(2,3 % ) . Antalet tjurar och oxar, 1 år 
och däröver, var endast obetydligt stör
re än år 1956. En stark ökning förelåg 
däremot för stutar, kvigor och kalvar, 
1 år och däröver avsedda för slakt, näm
ligen med 19 200 (28,5 %). Av kalvar 
under 1 år ökade antalet avsedda för 
pålägg med 15 100 (4,9 %) och antalet 
avsedda för slakt med 25 100 (16,9 %). 

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 1957 i 
jämförelse med motsvarande uppgifter 
för år 1956. I tab. 9 lämnas dylika upp
gifter för län, hushållningssällskapsom
råden ooh naturliga jordbruksområden. 
Uppgifterna avse endast brukningsenhe-
ter med mer än 2 hektar åker. 

Såsom redan framgått av tab. H kom 
minskningen av antalet kor i hela riket 
på både kor, som kalvat endast en gång, 
och »övriga kor». Enligt tabell J förelåg 
för hela antalet kor samma utveckling 
i de tre huvudområdena. Den relativa 
minskningen var störst i norra Sverige. 
I slättbygderna samt i norra Sverige kon
stateras nedgång för både kor, som kal
vat endast en gång, och övriga kor, me-



40 

dan i skogs- och dalbygderna i södra och 
mellersta Sverige den sistnämnda grup
pen av kor ökade något i antal jämfört 
med år 1956. Det relativa antalet kor, 
som kalvat endast en gång, var avsevärt 
större i slättbygderna än i skogs- och 
dalbygderna och norra Sverige, näm
ligen 20,7 r,i mot 17,4 och 14,6 %. I 
jämförelse med år 1956 konstateras för 
skogs- och dalbygderna en mindre ned
gång av det relativa antalet kor, som 
kalvat endast en gång, medan fördel
ningen på de två grupperna av kor i 
slättbygderna och norra Sverige var i 
huvudsak oföriindrad. För hela riket ut
gjorde det relativa antalet kor, som kal
vat endast en gång, 18,4 % år 1957 mot 
18,8 % närmast föregående år. 

Beträffande kalvar under 1 år förelåg 
likartad utveckling i de tre huvudområ
dena. Det sammanlagda antalet kalvar 
ökade i samtliga tre områden och den 
relativa ökningen var av ungefär samma 
storlek, c:a 9 %. Även för de två grup
perna av kalvar, påläggskalvar respek
tive slaktkalvar, konstateras ökning i alla 
tre huvudområdena i jämförelse med år 
1956. I fråga om slaktkalvar var emel
lertid uppgången betydligt större i slätt
bygderna än i de två övriga områdena, 
medan skogs- och dalbygderna visade 
den största relativa ökningen för på
läggskalvarna. Beträffande fördelningen 
på de två slagen av kalvar konstateras 
för år 1957 liksom tidigare, att det re
lativa antalet påläggskalvar var störst 
i slättbygderna i södra och mellersta de
larna av landet och minst i norra Sve
rige. I jämförelse med år 1956 förelåg 
en förskjutning från påläggs- till slakt
kalvar, som var ganska stor i slättbyg
derna men mycket obetydlig i skogs- och 
dalbygderna i södra och mellersta Sve
rige. 

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. 1 föreligga be
tydande variationer mellan olika områ
den i fråga om det relativa antalet nöt
kreatur. 1 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; i de två sistnämnda områdena 
var det relativa antalet ungefär lika. 
Det lägsta relativa antalet nötkreatur år 
1957 förekom på slättbygden i Västman
lands län, nämligen 38,7, varav 23,2 kor 
per 100 hektar jordbruksareal. Beträf
fande enbart kor var det relativa antalet 
år 1957 lägst på slättbygden i östergöt-
lands län, där det utgjorde 20,5. Liksom 
tidigare år var det relativa antalet nöt
kreatur högst i fjällbygden i Koppar
bergs län, nämligen 114,7, varav 84,7 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 

Sedan mitten av 1940-talet har får-
stammen undergått en fortgående re-
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ilucering. Under de senaste åren har till
bakagången varit betydande. Antalet får 
och lamm år 1957 utgjorde 143 100, vil
ket var 10 900 (7,1 %) mindre än när
mast föregående år. 

Medelantalet får per 100 hektar redu
cerad jordbruksjord år 1957 utgjorde 
för hela riket 3,8. Motsvarande antal 
voro för slättbygderna i södra och mel
lersta Sverige, 3,4, för skogs- och dalbyg
derna 3,1 och för norra Sverige 7,2. Får
skötselns relativa omfattning är sålunda 
mindre i södra och mellersta delarna 
av landet än i norra Sverige. Gotland in
tar emellertid en särställning i detta hän
seende med ett relativt stort antal får, år 
1957 43,5 per 100 hektar reducerad jord
bruksjord. 

Getter 

Uppgifter om antalet getter ha ej in
fordrats vid de årliga räkningarna efter 
år 1949. Antalet getter har därefter en
dast redovisats vid jordbruksräkning
arna. Enligt 1956 års jordbruksräkning 
utgjorde antalet getter för brukningsen-
heter med mer än 2 hektar åker 3 860. 
Motsvarande antal år 1951 utgjorde 5 320. 
De senast tillgängliga uppgifterna för 
brukningsenheter m. m. med högst 2 
hektar erhöllos år 1951, då antalet var 
2 410. Det totala antalet getter år 1957 
torde emellertid ligga något under det 
sammanlagda antalet enligt ovan, som 
uppgår till 6 300. Det kan nämligen an
tagas, att antalet getter i den lägre grup
pen även reducerats sedan år 1951. 

Getskötseln har under lång tid gått 
tilbaka. Under åren 1942—1944 förekom 
en mindre ökning men sedan har an
talet sjunkit kraftigt. Antalet getter upp
gick år 1944 till 34 500. Från år 1944 
till år 1951 förelåg en nedgång med 
78 %. För brukningsenheter med mer än 

2 hektar åker sjönk antalet getter mel
lan åren 1951—1956 med 27 %. Getsköt-
se] förekommer huvudsakligen i vissa 
delar av Dalarna och Norrland. 

Svin 

Såsom tidigare nämnts verkställdes 
under år 1957 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 
beräknad uppgift om antalet svin i hela 
riket har en komplettering av antalet 
svin enligt räkningarna i april utförts 
beträffande återstoden av Gävleborgs län 
samt Norrland i övrigt. Härvid ha för 
brukningsenheter med högst 2 hektar 
åker använts uppgifter om antalet svin 
enligt den allmänna jordbruksräkningen 
år 1951. För brukningsenheter med mer 
än 2 hektar åker har använts antalet svin 
enligt husdjursräkningen den 3 juni 1957. 
Då dessa uppgifter hänförde sig till se
nare tidpunkt av året, ha de korrige
rats för att bättre motsvara antalet i 
april. Det sålunda erhållna antalet svin 
för hela riket i april 1957 redovisas i 
tab. H i jämförelse med motsvarande 
uppgifter för år 1956. Enligt nämnda 
beräkningar uppgick antalet svin i ap
ril 1957 till 1 855 000 mot 1 555 000 år 
1956. 

Som bakgrund till utvecklingen under 
år 1957 lämnas i efterföljande tablåer 
sammanställningar över antalet svinbe
sättningar och antalet svin i Götaland 
och Svealand enligt vår- och hösträk
ningarna åren 1953—1957. 

Under de senaste fem åren har antalet 
svin ökat betydligt, mellan åren 1953 och 
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1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 korrigerade, se sid. 4. 

1957 cirka 32 % enligt aprilräkningarna 
och 30 % enligt oktoberräkningarna, 
ökning har ägt rum flertalet år men 
större delen därav inträffade mellan de 
två senaste åren. Antalet besättningar 
har däremot sjunkit varje år med un
dantag för år 1957, då ökning förelåg. 
Den motsatta utvecklingen i fråga om 
antalet besättningar och svin torde ha 
sammanhängt med minskad förekomst 
av ettsvinsbesättningar (hushållssvin) 
samtidigt som större besättningar ökat 
i antal. För en fullständigare belysning 
av den allmänna utvecklingen under ti
digare år hänvisas till Jordbruk och bo
skapsskötsel år 1951, där en översikt 
lämnats över svinstammens storlek och 
sammansättning samt förändringar däri 
under tiden 1939—1951. 

Beträffande utvecklingen under år 
1957 må framhållas, att antalet svin i 
Svealand och Götaland enligt räkningen 
i april ökade med nära 20 % och i ok
tober med nära 18 % i jämförelse med 
antalet vid motsvarande tidpunkter år 
1956. Som ovan framhållits förelåg år 
1957 ett avbrott i den under lång tid 
fortgående minskningen av antalet be
sättningar; det var i april 9 % och i 
oktober nära 8 % större än år 195G. Ut

vecklingen för de olika grupperna av 
svin belyses i fråga om antalet i april 
av tab. H. Det sammanlagda antalet av 
såväl avelssvin som övriga svin ökade 
jämfört med antalet i april 1956. ökning
en var av ungefär samma relativa storlek 
för de skilda kategorierna av svin. Både 
fargaltar och modersuggor ökade i antal 
med 18 % i förhållande till år 1956. 
För gödsvin, 3 månader och däröver, 
förelåg en ökning med nära 21 °/o och 
för grisar under 3 månader med nära 
19 %. Beträffande resultaten av svinräk-
ningen i oktober 1957, för vilka jämfö
relser ej gjorts i tabellerna med när
mast föregående år för de olika slagen 
av svin, kan nämnas, att antalet avels
svin ökade med drygt 20 %, gödsvin, 
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3 månader och däröver med 18 % och 
grisar under 3 månader med nära 17 %. 

Den förut berörda utvecklingen av an
talet hushållssvin belyses närmare av 
närmast föregående tablå, där antalet 
hushållssvin i Götaland och Svealand i 
oktober för vissa av åren 1943—1957 
sammanställts med motsvarande antal 
svinbesättningar. Såsom framgår därav 
föreligger ett samband mellan utveck

lingen för hushållssvin och besättningar. 
Antalet hushållssvin har sålunda sjunkit 
starkt samtidigt med nedgången av be
sättningarnas antal. Liksom i fråga om 
besättningarna konstateras för år 1957 
ett avbrott i den tidigare utvecklingen, 
d. v. s. en ökning av antalet hushållssvin. 

De vid husdjursräkningen i juni 1957 
erhållna uppgifterna om antalet svin an
givas i tab. L med fördelning på olika 

Uppgifterna avse brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
1 Tidigare publicerade uppgifter för den ~/i 1957 korrigerade, se sid. 4. 
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storleksgrupper. Någon redovisning på 
områden har ej lämnats. Resultaten av 
den extra svinräkningen den 13 januari 
1958 redovisas i tablån (sid. 43) i jäm
förelse med motsvarande antal i januari 
respektive oktober 1957. Det totala an
talet svin i januari 1958 var för samt
liga fyra län betydligt högre än vid 
motsvarande tidpunkt 1957. Uppgången 
hänförde sig till såväl avels- som göd
svin. I Hallands län förelåg lika stor rela
tiv ökning för modersuggor, dräktiga förs
ta gången, som för övriga modersuggor, 
medan i Kristianstads och Malmöhus län 
ökningen var betydligt mindre och Ska
raborgs län företedde nedgång för den 
förstnämnda gruppen av modersuggor. 
ökningen av antalet gödsvin i de fyra 
länen fördelade sig något olika på de 
två åldersgrupperna. I Hallands län kom 
ökningen huvudsakligen på grisar un
der 3 månader, medan i Skaraborgs län 
gödsvin över 3 månader ökade betyd
ligt mer än den yngre gruppen. I jäm
förelse med oktober 1957 förelåg en 
obetydlig ökning av antalet svin i samt
liga fyra län. Denna ökning kom helt 
på gödsvin. En mindre nedgång kon
stateras för avelssvin, som hänförde sig 
till modersuggor dräktiga första gången. 
Den starka reduceringen av dessa mo
dersuggor torde ha orsakats av propa
ganda för begränsning av fläskproduk
tionen, som bedrevs under slutet av år 
1957. Tablån visar för ifrågavarande fy
ra län även utvecklingen av antalet hus
hållssvin. I förhållande till oktober 
konstateras en stark nedgång, vilket i 
huvudsak torde återspegla en säsong
mässig förändring. 

I tab. 10 redovisas för län, hushåll-
ni ngssällskapsområden och naturliga 
jordbruksområden antalet svinbesätt
ningar och antalet svin i april och ok
tober år 1957. På grund av viss osäker
het för mindre områden beträffande an

talet fargaltar ha dessa redovisats till
sammans med modersuggorna under 
rubriken avelssvin. I not till tabellen 
angives för hela det undersökta området 
avelssvinens fördelning på fargaltar 
samt modersuggor, dräktiga första gång
en 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 1957 erhållas en full
ständigare belysning av förändringarna i 
antalet svin under året. I Kristianstads, 
Malmöhus, Hallands och Skaraborgs län 
ha, såsom förut nämnts, svinräkningar 
företagits fyra gånger under år 1957 
samt dessutom i januari 1958. 

I efterföljande tablå har gjorts en sam
manställning av indextal, där antalet 
i januari 1957 har satts lika med 100. 
Om den gemensamma utvecklingen för 
samtliga fyra län betraktas, framgår att 
det totala antalet svin ökade något från 
januari till april (4 %) men var sedan 
oförändrat i juni. I oktober förelåg en 
betydande uppgång, som dock ej torde 
ge uttryck för enbart säsongmässig för
ändring utan även den allmänna utök
ningen av svinproduktionen under år 
1957. Denna utveckling torde även för
klara den fortsatta ökningen från ok
tober till januari, då normalt en ned-
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gång av svinstammen borde ske. Även i 
fråga om avelssvin dominerades utveck
lingen under större delen av året av 
den allmänna ökningen av svinantalet. 
Den jämna och starka ökningen av an
talet avelssvin från januari till oktober 
motsvarar ej en normal säsongvariation. 
Antalet gödsvin, 3 månader och däröver, 
var i det närmaste oförändrat från ja
nuari till juni. Grisar under 3 månader 
ökade något under samma tid. För båda 
grupperna av gödsvin förelåg en stark 
ökning i oktober, vilket till stor del var 
en säsongmässig uppgång. Detta gäller 
däremot ej beträffande den fortsatta 
uppgången i januari. De konstaterade 
förändringarna i antalet svin under år 
1957 synas sålunda ej motsvara ett nor
malt förlopp utan ha mera känneteck
nats av den allmänna utvecklingen än 
av variationerna under året. 

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 1957 respektive 124,2, 9C,0 
och 129,8 svin på 100 hektar reducerad 
jordbruksareal. Motsvarande tal för de 
tre naturliga huvudområdena uppgingo 
till 59,4 för södra och mellersta Sveriges 
slättbygder, 48,5 för skogs- och dalbyg
derna och 13,3 för norra Sverige. Svin
skötseln har sålunda den största relativa 
omfattningen i södra och mellersta Sve
riges slättbygder i olikhet mot nötkrea
tursskötseln, som där är relativt lägst. 

Uppgifter om antalet tjänstbara galtar 
och betäckta 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-
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Tab. K. Antal tjänstbara galtar och betäckta suggor för varje månad åren 1953—1957 
Number of boars and covered sows 

1 Den starka ökningen mellan januari och februari 1954 förklaras av omläggningen av denna stati
stik, se nedan — 2 För år 1954 har index ej beräknats, beroende pä att antalet för jannari ej är 
jämförbart med övriga månader. 

lade landsfiskalerna respektive magistra
terna eller kommunalborgmästarna, som 
skulle insända dem till statistiska cen
tralbyrån, där bearbetningen verkställ
des. Under 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-

samlmgen överflyttades till hushållnings
sällskapen. Enligt de nya bestämmelser
na angående befrämjandet i allmänhet av 
svinaveln föras hos dessa bl. a. galtregis
ter och kontrollregister över avelssvin. 
Sällskapens husdjurskonsulenter 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 
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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. 
Galtinnehavarnas månadsuppgift omfat
tar sålunda numera, i olikhet mot tidi
gare, redovisning för varje betäckning 
under månaden. Uppgiftsskyldigheten 
har vidare utvidgats till att omfatta hela 
riket. Det åligger varje hushållnings
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. 

Såsom framgår av tab. K erhölls en 
betydligt förbättrad redovisning av så
väl galtar som betäckta suggor genom 
omorganisationen. Antalet betäckta sug
gor 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 1957 kännetecknades av endast mind
re variationer under månaderna januari 
—augusti. Under september och oktober 
förelåg en betydande nedgång, varefter 
antalet betäckningar ökade, under de sista 
två månaderna. Antalet i december var 
dock endast obetydligt högre än i janu
ari. För tidigare år konstateras större 
ökning under slutet av året. Den be
gränsning av svinproduktionen, som med 
hänsyn till befarade avsättningssvårig
heter vidtogs under slutet av år 1957, 
kommer starkare till uttryck i fråga om 
svinbetäckningarna än för antalet svin. 

Höns 

Den samtidigt med svinräkningen i 
april 1957 verkställda hönsräkningen ut
fördes även enligt stickprovsmetod och 
omfattade Götaland, Svealand och Gäst
rikland. Inom det undersökta området 
redovisades vid 1951 års jordbruksräk
ning 95 % av det totala antalet höns och 
kycklingar i riket. Sammanställningen i 
tab. H visar utvecklingen i jämförelse 
med år 1956. De i tabellen lämnade upp
gifterna avse hela riket; komplettering 
har verkställts för Norrland utom Gäst
rikland på likartat sätt som för svinen, 
d. v. s. med användande av uppgifter 
från 1951 års jordbruksräkning, vilka 
omräknats till att avse samma tidpunkt 
som hönsräkningen. Antalet höns i april 1 Kungl. knng. den 30 december 1953 (nr 758). 
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1957 i hela riket utgjorde efter nämnda 
kompletteringar 7 470 900, vilket innebar 
en minskning med 200 700 (2,6 %) se
dan år 1956. I fråga om kycklingar, som 
vid samma tidpunkt uppgick till 
3 803 100, konstateras en ökning sedan 
närmast föregående år med 173 100 
(4,8 % ) . Det sammanlagda antalet höns 
och kycklingar år 1957 utgjorde 
11274 000, vilket var 27 600 (0,2 %) 
mindre än år 1956. 

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
statistiken tidigare tillämpade grunder. 
Resultaten av denna omräkning medde
las i tab. 11. Det sålunda beräknade an
talet nötkreatursenheter uppgick år 1957 
till 2 762 000 mot 2 714 000 år 1956; 
ökningen motsvarade 1,8 %. Det till 
nötkreatursenheter omräknade antalet 
husdjur har satts i relation till jordbruks
arealen. I tab. I redovisas antalet nöt
kreatursenheter per 100 hektar reduce
rad jordbruksjord för samtliga län och 
naturliga områden. I norra Sverige samt 
i skogs- och dalbygderna i södra och 
mellersta Sverige förelåg endast mind
re skillnad i det relativa antalet krea
tursenheter; det utgjorde där 86,7 re
spektive 89,2. I slättbygderna var anta
let betydligt lägre (62,6). För hela riket 
uppgick det relativa antalet nötkreaturs-
enheter år 1957 till 74,0. 

Husdjurens fordelning på storleksgrupper 
efter åkerarealen 

I likhet med arealuppgifterna ha även 
uppgifterna till kreatursräkningen år 
1957 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 storleksgrupper, som 
voro uteslutna vid kreatursräkningen år 
1957, har komplettering företagits med 
användande av uppgifter från jordbruks
räkningen år 1951. 

Fördelningen av antalet husdjur på 
olika storleksgrupper grundar sig på 
storleksgruppfördelningen av den totala 
åkerarealen enligt jordbruksräkningen 
år 1956. På grund av att åkerarealens 
fördelning på olika storleksgrupper un
dergår en fortlöpande förskjutning från 
lägre mot högre grupper, uppstår för 
åren mellan jordbruksräkningarna nå
gon överskattning för de lägre stor
leksgrupperna och motsvarande under
skattning för de högre. Denna avvikelse 
ökar med antalet år efter senaste jord
bruksräkning. Den för år 1957 redovi
sade storleksgruppfördelningen av an
talet husdjur torde dock ganska väl mot
svara den aktuella. 

Enligt tab. L kom år 1957 80 % av 
hästarna, 65 % av nötkreaturen, 67 % 
av fåren och 56 % av svinen på bruk-
ningsenheter med högst 20 hektar åker. 
En betydande del av husdjuren hänför
de sig till småbruk (brukningsenheter 
med högst 10 hektar åker), nämligen 
54 % av hästarna, 38 % av nötkreatu
ren, 45 % av fåren och 26 % 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 

1 1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkrea
tur, 2 ungnöt eller kalvar, 2/s vuxen häst, 4/3 
unghäst eller föl, 4 svin, 10 får resp. 12 getter. 
Till kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hän
syn ej tagits. 
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Tab. L. Fördelning på olika storleksgrupper av antalet husdjur den 3 juni 1957, hela riket 
Number of domestic animals within different size groups 

1 Antalet husdjur i storleksgruppon 0—2 hektar enligt 195l års jorclbruksrakuinp:. 
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av svinstammen, år 1957 nära 31 %. 
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 
år, 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. Göddjursuppfödning sy
nes främst förekomma på medelstora och 
stora jordbruk. 

IV. Arbetskraften i jordbruket 

Vid arealinventeringarna i början av 
juni åren 1951—1957 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 
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. 

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 
den totala under närmast föregående år 
lejda arbetskraften i arbetstimmar räk
nat. De förstnämnda uppgifterna ha även 
omfattat brukarna jämte familjemedlem
mar över 15 år. För bedömningen av 
dessa uppgifter må framhållas, att av
görandet, i vilken mån familjemedlem
marna skulle räknas som deltagande i 
jordbruksarbetet, kan ha varierat. Så
lunda torde till familjen hörande kvin
nor, som huvudsakligen sysslat med hus
hållsarbete i vissa fall här ha medta-
gits. Vidare förefinnes risk, att i vissa 
fall personer, som tillfälligt arbetat i 
t. ex. skogsavverkning, kunna ha be

traktats som sysselsatta i jordbruket. 
Då jordbrukets arbetskraft varierar un
der året och de infordrade uppgifterna 
avse 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 
arbelsvolymen. År 1955 påbörjades lik
nande undersökningar av arbetskraftens 
storlek i oktober i samband med areal
inventeringen. Sedan år 1956 inhämtas 
dylika uppgifter även i anslutning till 
svinräkningen i april. Sålunda utföras 
skattningar av arbetskraftens storlek 
fr. o. m. år 1956 tre gånger om året, 
i april, juni och oktober. 

I tab. M angives för de tre huvud
områdena och hela riket det beräknade 
antalet i jordbruket sysselsatta perso
ner i början av juni åren 1955—1957 
samt det totala antalet lejda arbetstim
mar åren 1955 och 1956. Uppgifterna av
se enbart brukningsenheter med mer än 
två hektar åker. 

Det totala antalet i jordbruket syssel
satta personer den 3 juni 1957 på bruk
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
i hela riket utgjorde enligt undersök-
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Tab. M. Antal i jordbruket den 1 juni 1955 och 1956 och den 3 juni 1957 sysselsatta personer över 15 år samt totala antalet lejda 
arbetstimmar åren 1955 och 1956 
Number oj persons over 15 years of age engaged in agriculture and number of paid working-hours 

Uppgifterna avse brukningsenheter med mer än 2 hektar äker. 
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Tab. N. Procentuell fördelning på olika storleksgrupper av arbetskraften i jordbruket i jämförelse 
med åkerarealens och brukningsenheternas fördelning 
Distribution of the labour force in agriculture into different size groups, % 

1 Pä. grand av att skattningarna av arbetskraften i jordbruket grundats pä jcrdbraksräkningen år 
1951 har jämförelsen här även gjorts med detta är. 
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ningen 623 000 mot 633 700 år 1956 och 
654 700 år 1955, vilket innebar en ned
gång med 1,7 % sedan år 1956 och 
4,8 % jämfört med år 1955. Antalet sys
selsatta den 3 juni 1957 fördelade sig 
med 528 100 på brukare jämte familje
medlemmar, varav 301 500 män och 
226 600 kvinnor, 50 700 fast anställda, 
varav 42 400 män och 8 300 kvinnor samt 
44 200 tillfälligt anställda, varav 28 700 
män och 15 500 kvinnor. 

Beträffande utvecklingen för hela riket 
under tiden 1955—1957 för de olika kate
gorierna av arbetskraft konstateras, att 
nedgången varit störst för den fast an
ställda arbetskraften, som under de två 
åren sjunkit med 15 % i fråga om män 
och 22 % för kvinnor. För brukare jäm
te familjemedlemmar föreligger endast 
mindre tillbakagång. Antalet tillfälligt 
anställda har ökat under ifrågavarande 
period; i fråga om tillfälligt anställda 
kvinnor är ökningen stor. Utvecklingen 
inom de tre huvudområdena synes ha 
varit ganska likartad för gruppen bru
kare jämte familjemedlemmar samt den 
fast anställda arbetskraften. Den konti
nuerliga nedgång, som skett för dessa 
grupper, visar endast mindre skillna
der mellan de tre områdena utom beträf
fande antalet fast anställda kvinnor, som 
kännetecknats av något mera ojämn ut
veckling. 

Den tillfälligt anställda arbetskraften 
visar olikartad utveckling dels inom de 
tre områdena, dels för män och kvin
nor. I södra och mellersta Sveriges slätt
bygder samt i norra Sverige konstateras 
ökning för både män och kvinnor; den 
var emellertid betydligt större för kvin
nor än för män. I slättbygderna hän
förde sig ökningen för kvinnor helt till 
år 1956, medan i norra Sverige ök
ningen för båda könen ägde rum mel
lan årpn 1950 och 1957. Södra och mel

lersta Sveriges skogs- och dalbygder 
kännetecknas av sjunkande antal tillfäl
ligt anställda män. År 1956 förelåg ned
gång även av antalet kvinnor, som emel
lertid ökade starkt år 1957. 

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 det totala antalet lejda ar
betstimmar, som för hela riket under 
åren 1954—1956 utgjorde respektive 
206 580 000, 181 001 000 och 166 764 000, 
vilket innebar en minskning mellan åren 
1954—1955 med 12,4 % och mellan åren 
1955—1956 med 7,9 %. 

I tab. 14 lämnas för de tre huvudområ
dena och hela riket uppgifter om arbets
kraftens storlek inom olika storleksgrup
per år 1957. Tab. N visar för de tre hu
vudområdena och hela riket den relativa 
fördelningen på storleksgrupper av dels 
samtliga kategorier av sysselsatta i jord
bruket och dels antalet lejda arbetstim
mar i jämförelse med åkerarealens och 
brukningsenheternas fördelning enligt 
1951 års jordbruksräkning. Jämförelsen 
har här ej gjorts med motsvarande för
delning enligt jordbruksräkningen år 
1956, beroende på att det redovisade an
talet i jordbruket sysselsatta personer 
skattats på grundval av jordbruksräk
ningen 1951. Såsom man kan vänta fram
går av tabellen, att brukarnas fördelning 
i huvudsak motsvarar brukningsenheter
nas, medan den lejda arbetskraften visar 
bättre anslutning till åkerarealens för
delning. 

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 

5 rt<')S40 
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Tab. O. I jordbruket den 1 oktober 1956, 15 april, 3 juni och 1 oktober 1957 sysselsatt arbetskraft över 15 år. 

Number of persons over 15 years oj age engaged in agriculture. 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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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 södra och mellersta Sveriges 
skogs- och dalbygder samt i norra Sveri
ge än i slättbygderna. I fråga om den 
lejda arbetskraften konstateras för fast 
anställda män något högre antal i slätt
bygderna och för tillfälligt anställda nå
got högre antal i norra Sverige än i de 
övriga områdena. Beträffande anställda 
kvinnor äro skillnaderna mellan områ
dena mindre. 

I tab. O har gjorts en sammanställning 
av antalet i jordbruket sysselsatta per
soner vid fyra tidpunkter under ett år, 
nämligen den 1 oktober 1956 samt den 15 
april, 3 juni och 1 oktober 1957. En upp
fattning om variationerna i arbetsvoly-
men under ett produktionsår erhålles ge
nom jämförelse, mellan de olika tidpunk
terna. Jämförelsen kan emellertid ej göras 
för hela riket utan endast för de två hu
vudområdena i södra och mellersta Sveri
ge. Undersökningarna i april och oktober 
ha ej omfattat de fyra nordligaste länen. 
Såsom framgår av tabellen, minskade för 
hela området det totala antalet syssel
satta från oktober 1956 till april 1957 
med 10 % för män och nära 20 % för 
kvinnor. Från april till juni förelåg där
emot en ökning med 5 respektive 14 %. 
I oktober hade antalet sysselsatta stigit 
ytterligare och var beträffande män un

gefär lika som vid samma tidpunkt år 
1956. Antalet i jordbruket sysselsatta 
kvinnor i oktober 1957 var 5 % högre 
än i juni men understeg motsvarande 
siffra år 1956 med 4 %. Den här beskriv
na utvecklingen avser samtliga syssel
satta. För de tre grupperna av jordbru
kets arbetskraft konstateras stora skill
nader i fråga om variationerna under 
året. Som väntat företer gruppen bru
kare jämte familjemedlemmar de minsta 
växlingarna, medan antalet tillfälligt sys
selsatta varierar starkt. Beträffande den 
förstnämnda gruppen förelåg någon ned
gång i april; vid övriga tidpunkter var 
antalet i det närmaste konstant. Anta
let fast anställda män sjönk under hela 
året men huvudsakligen under tiden ok
tober 1956 till april 1957. Även för fast 
anställda kvinnor hänförde sig föränd
ringen främst till denna del av året, 
då antalet minskade avsevärt, medan 
obetydlig ökning ägde rum i juni och 
oktober. 

I fråga om den tillfälligt anställda ar
betskraften förelåg en mycket stark ned
gång i april. Därefter ökade antalet och 
var för manlig arbetskraft i oktober 1957 
endast något lägre än i oktober 1956. An
talet tillfälligt anställda kvinnor ökade 
även synnerligen starkt från april till 
oktober men var dock vid sistnämnda 
tidpunkt betydligt lägre än år 1956. 

Mellan de två huvudområdena förelig
ga inga mera framträdande skillnader i 
fråga om antalet brukare jämte familje
medlemmar och fast anställda. För till
fälligt anställda voro förhållandena inom 
de två områdena mera olika. Sålunda 
förelåg i skogs- och dalbygderna betyd
ligt mindre ökning av antalet sysselsatta 
från april till juni och oktober än i slätt
bygderna. 
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Tab. 1. Hela ägoviddens fördelning på särskilda ägoslag, i hektar, och antalet 
bruksområden, år 1957 

Distribution of the entire compass of land by separate types of land, in hectares, and 
Uppgifterna grunda sig på 1956 åra jordbrnksräkning se sid. 5. 
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brukningsenheter, inom län, hashållningssällskapsområden samt naturliga jord-

number oj farms, in 1957 
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Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar, inom län, hoshållningssällskapsområden samt 
Use of arable land, in hectares, in 1957 

Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 4. 

1 Äyen till ensilage. 
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naturliga jordbruksområden, år 1957 
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1 Tidigare publicerade uppgifter för ar 1956 korrigerade, se sid. 4. 



61 



62 

Tab. 3. Åkerjordens användning inom olika storleksgrupper, i hektar, inom större riks
områden, år 1957 
Use of arable land within different size groups, in hectares, in major areas in 1957 
Beträffande komplettering av lippgiftsmaterialet se sid. 4. 
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Tab. 4. Utsädet inom län och hushållningssällskapsområden, i ton, år 1957 
The sowings, in tons, in 1957 
Utsädesmängd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 

1 Tidigare publicerade uppgifter för ar 1956 korrigerade, se sid. 4. 
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Tab. 5. Skörden per hektar, i kilogram, inom län, hushållningssällskapsområden 

Yield per hectare, in kilogrammes, in 1957 

Medieval stil utmärker, att direkt uppgift för området saknas eller att arealen för vederbörande 
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samt naturliga jordbruksområden, år 1957 

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 1957 

Skörd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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områden, år 1957 

6—580S40 
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1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 korrigerade, ae sid. 4. — ' Preliminära uppgifter, ej vatten-
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haltsbestämd rara. — 3 Avser frö med 18 % yattenhalt. 
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Tab. 7. Skördens beskaffenhet inom hushållningssällskapsområden, år 1957 

Quality of the harvest in 1957 
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Tab. 8. Antal hästar, nötkreatur och får inom län, hushållningssällskapsområden samt 
Number of horses, cattle and sheep in 1957 
Beträffande komplettering av uppgifterna för lägenheter och brukningsenheter med högst 2 hektar åker se sid. 4. 
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naturliga jordbruksområden, år 1957 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 korrigerade, se sid. 4. 
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Tab. 9. Antal kor, fördelade på åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för 
hållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, år 1957 

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-

and slaughter on farms of more than 2 hectares (5 acres) arable land in 1957 
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Tab. 10. Antal svin den 15 april och den 14 oktober 1957 samt antal höns 
ningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden 
Number of hogs on 15th April and 14th October 1957, and number of poultry on 
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den 15 april 1957 i Götaland, Svealand och Gästrikland inom län, hushåll-

15th April 1957 in Götaland, Svealand and Gästrikland 
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1 Endast Gästrikland redovisat. — 2 Fördelade på 6 670 fargaltar, 58 260 modersuggor, dräktiga 
utslagssuggor. — 3 Fördelade på 6 800 fargaltar, 49 940 modersuggor, dräktiga första gången, 100 200 
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första gången, 91 20O övriga dräktiga, 59 920 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 7 230 
övriga dräktiga, 66 250 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 14 770 utslagssuggor. 

7—580S40 
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Tab. 11. Beräknat antal nötkreatursenheter inom län, hushållningssällskaps-
områden samt naturliga jordbruksområden, år 1957 

Estimated number of units of cattle in 1957 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 korrigerade, se sid. 4. 
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Tab. 12. Antal hästar, nötkreatur och får i olika storleksgrupper, inom större riksom

råden, år 1957 

Number of horses, cattle and sheep within different size groups in major areas in 1957 
Se anm. till tab. 8. 
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Tab. 13. Sädesslagens medelvikt, i kilogram per hektoliter, inom län 

och hushållningssällskapsområden, år 1957 

Average weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre, in 1957 

1 Tidigare publicerade uppgifter för år 1956 korrigerade, se sid. 4. 
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Tab. 14. Antal i jordbruket den 3 juni 1957 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1956, storleksgruppvis inom huvudområden 
och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 3rd June 1957 and 
number of paid working-hours in 1956 



90 

Tab. 15. Antal i jordbruket den 3 juni 1957 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1956, per 100 hektar åker, storleksgruppvis 
inom huvudområden och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 3rd June 1957 and 
number of paid working-hours in 1956, per 100 hectares arable land 
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