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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 ani
mals as on the 2nd June 1958 and also of 
the estimated harvest of different crops in 
1958. Further, figures are given showing the 
results of the census of hogs and poultry in 
April and the hog census in October 1958. 
The publication also contains results from 
surveys of the labour force in agriculture 
in 1958. All these surveys were carried out 
by the sampling method. 

In comparison with the previous year, 
the disposition of arable land according to 
different types of crops in 1958 was charac
terized by a decreased cultivation of bread 
cereals, leguminous plants, potatoes and 
root crops, green forage and oleiferous 
plants, while there was an increased area 
used for fodder cereals, hay and pasture. 
The area of fallow land and untitled arable 
land also showed an increase. The decrease 
for bread cereals amounted to 73 000 hec
tares (16,3 % ) , for leguminous plants to 
2 000 hectares (7,6 % ) , for potatoes and root 
crops to 9 000 hectares (4,4 % ) , for green 
forage to 1000 hectares (1,0 %) and for 
oleiferous plants to 8 000 hectares (8.8 %). 
In the case of the crops whose cultivation 
was expanded, the increase amounted to 
31000 hectares (2,9 %) for fodder cereals, 
to 16 000 hectares (1,5 % ) , for hay and 3 000 
hectares (1,1 %) for pasture. The area of 
fallow land and untitled arable land was 
44 000 hectares (19,3 %) greater than in 
1957. 

Mention can be made of the following 
weather conditions and growth trends. The 
weather was unusually rainy during the 
autumn of 1957 in many parts of the 
country. The sowing of autumn cereals 
was made difficult and was delayed; 
nor was it possible to complete the 
sowing of the intended area. Winter rape 
and winter turnip rape were sown under 
more favourable conditions but their 
development during the autumn was poor. 
Wintering was therefore poor for the 

antumn-sown oleiferous plants. The 
autumn-sown cereals wintered better but it 
was only in the most southerly parts of 
the country that conditions were good in 
this respect. The weather was unusually 
cold during the spring with the result that 
spring sowing and the growth of the crops 
were very delayed. With the improvement 
in the weather at the end of June, the 
crops developed favourably and by the 
middle of July harvest prospects were 
considered comparatively good. The growth 
of the crops was checked, however, by 
cold and rainy weather during the later 
part of the summer and their rate of 
growth was extremely slow. Nevertheless, 
on account of favourable weather during the 
autumn, it was possible for most of the 
crops to ripen, but the harvest was very 
uneven. In the case of spring wheat and 
oats, the harvest was reduced by rust and 
in the case of potatoes by diseases. In gen
eral, the harvest could be carried under 
favourable conditions. 

According to definitive harvest estimates 
the harvest of bread cereals in 1958 amount
ed to 767 000 tons, which was 18 % less 
than that of the immediately preceding 
year. The harvest of fodder cereals was 
estimated as 2 072 000 tons or 6 % more 
than in 1957. The leguminous plant harvest, 
32 000 tons, fell short of the previous year's 
harvest by 14%. The harvest of potatoes, 
sugar beet and fodder roots was estimated 
as 1 393 000 tons, 1 764 000 tons and 853 000 
tons respectively, which implies a reduction 
by 7 %, 16 % and 6 % in comparison with 
1957. The harvest of oleiferous plants was 
estimated as 113 000 tons or 48 % less than 
the previous year. The total hay harvest, 
4 420 000 tons, was 1 % higher than in 1957. 

The decrease in the harvest of bread 
cereals may be explained primarily by re
duced area. Also in the case of rye the yield 
per acre was lower compared with 1957. 
As regards the harvest of fodder cereals, the 
increase was due both to greater area and 
to a higher yield per hectare, while the 
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decrease in the harvest of leguminous 
plants, potatoes, sugar beet, fodder roots and 
oleiferous plants may be explained by a 
reduced area and by a lower yield per 
hectare. The hay harvest increased primarily 
on account of an expansion in area. 

The number of horses showed a con
tinued decline (4,2 %) in 1958. As to the 
cattle, the total number was 4,8 % higher 
than in the preceding year. Bulls and oxen 
decreased in number by 3,9 %. The other 
groups of cattle increased in number, cows 
by 0,8 %, heifers intended for breeding by 
1,8 %, steers and heifers intended for 
slaughter by 38,7 %, calves under one year 
intended for breeding by 1,3 % and calves 
under one year intended for slaughter by 
35,7 %. The number of sheep and lambs 
showed a further reduction (2,8 % ) . The 
total number of hogs and pigs increased by 
9,5 %, and the number of poultry and 
chickens by 0,3 %. 

In conjunction with the area survey 
conducted on the 2nd June 1958 an inves
tigation was made into labour force in 

agriculture. The number of persons over 
15 years of age engaged in agriculture 
amounted on the 2nd June 1958 to 584 000, 
of whom 357 000 were men and 227 000 
were women. Of the entire number the far
mer and the members of his family com
prised 497 000, regular employees 47 000 
and casual labour 40 000 implying a decline 
of respectively 2,0, 6,7 and 9,4 %. The total 
number of hours of hired labour amounted 
in 1957 to 155 797 000, which was 6,6 % less 
than in 1956. 

According to an inquiry into the number 
af tractors, harvest threshers etc. and the 
consumption of motor fuels and lubricants 
in agriculture the number of tractors and 
harvest threshers on the 1st October 1957 
throughout the country was 135 560 and 
19 820 respectively. The consumption of 
motor fuels for tractors etc. in agriculture 
in 1957 amounted to 324100 cub meters 
of which 53 700 cub m petrol, 99 300 cub m 
fuel oil and 171 300 cub m motor paraffin. 
The lubricants consumption was estimated 
at 12 340 tons. 

The areas under different kinds of crops on arable land in 1958 (see also Table 2), compared with corre
sponding data for the years 1956—1957: 



XII 

Yield per hectare and total crop for the entire country in 1958 (see also Tables 5 and 6): 

Number of domestic animals in 1958; the data regarding horses, cattle and sheep relate to the 2nd June 
the number of hogs and poultry as on the 14th April (see also Tables 8 and 10): 
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I. Inledning 

Enligt den nuvarande organisationen 
av jordbruksstatistiken skola de grund
läggande uppgifterna om arealen för 
olika ägoslag och antalet brukningsenhe-
ter m. m. inom olika storleksgrupper och 
områden inhämtas vid allmänna jord
bruksräkningar. Den första jordbruksräk
ningen verkställdes år 1927 och följdes 
av liknande åren 1932, 1937, 1944, 1951 
och 1956. Enligt den ursprungliga pla
nen skulle jordbruksräkningar anordnas 
vart femte år i samband med de all
männa fastighetstaxeringarna. Be 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 

1 En fullständigare redogörelse för jordbruks
statistikens organisation återfinnes i Statistisk 
tidskrift nr 10 år 1953. 

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. rr>. 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
djursräkning ett stickprov, som omfat
tade cirka 10 % av totalpopulationen. 

Principerna för konstruktionen och 
uttagningen av detta urval av bruknings-

1 En redogörelse för dessa undersökningar 
har publicerats i Jordbrnk^ckonomiska Meddelan
den nr 2 år 1951. 
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enheter avveko väsentligt irån 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 med hjälp av detta register. Hösten 

1957 drogs ur nämnda register åter ett 
nytt urval, som sedan senare delen av 
år 1957 använts för centralbyråns jord
bruksstatistiska undersökningar. Vid ut
tagningen av dessa urval tillämpades 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 
1958 använda 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 1958 års urval endast 4,8 % 
av det totala antalet brukningsenheter i 
Västernorrlands län, medan motsvaran
de siffra för Södermanlands län utgjorde 
21,4 %. 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 
storleksgrupperna än i de lägre. Urvals-
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Tab. A. Absoluta och relativa storleken på det år 1958 använda urvalet för de 
jordbruksstatistiska undersökningarna The number and area of farm» in the sample 
Här avses endast brukningsenheter med över 2 hektar åker 

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. 

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
arna sålunda på samma åkerareal. De 
fortgående förändringarna i totalpopu
lationen kunna ej beaktas vid de årliga 
skattningarna. Korrigering för det ku-
mulerade resultatet av dessa förändring
ar under hela perioden (5 år) (nedgång 
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av åkerarealen och ändrad fördelning 
på storleksgrupper) genomföres de år, 
då jordbruksräkning verkställes. 

Sedan resultaten av 1956 års jord
bruksräkning blivit tillgängliga, ha 
skattningarna grundats därpå. De tidi
gare för år 1956 utförda skattningarna 
av arealer, skördar och antal husdjur, 
som voro baserade på 1951 års jord
bruksräkning, äro korrigerade med hän
syn till de konstaterade förändringarna 
av totalpopulationen sedan år 1951. Des
sa korrigeringar ha i allmänhet inne
burit en reducering av tidigare uppgif
ter beroende på minskning av åkerarea
len i totalpopulationen. På grund av att 
fördelningen av brukningsenheterna på 
olika storleksgrupper samtidigt ändrats, 
har reduceringen blivit olika för skilda 
växt- och djurslag. De skattningar av ar
betskraften i jordbruket för åren 1956 
och 1957, som tidigare publicerats, ha 
i föreliggande publikation justerats på 
samma sätt. 

De årliga arealinventeringarna och 
kreatursräkningarna omfatta ej lägenhe
ter och brukningsenheter med högst 2 
hektar åker. För denna storleksgrupp 
användas senast tillgängliga uppgifter. 
De för år 1958 redovisade arealerna 
grunda sig på 1951 års jordbruksräk
ning. Vid 1956 års jordbruksräkning in
hämtades nämligen ej uppgifter om 
åkerjordens användning och antalet 
husdjur vid brukningsenheter med högst 
2 hektar åker. 

Även i fråga om antalet husdjur ha 
beträffande det antal, som redovisas för 
lägenheter och brukningsenheter med 
högst 2 hektar åker 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 °/o. 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. Beträffande sockerbetor 
finnes möjlighet att erhålla kontroll av 
tillförlitligheten i den skattade arealen, 
som år 1958 utgjorde 50 900 hektar. En
ligt uppgift från Sockerfahriksaktiebo-
laget uppgick den odlade arealen till 
51 400 hektar. För denna gröda förelåg 
således god överensstämmelse, trots att 
den omfattade relativt liten areal. 

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 Knngl. 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 1958. 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 Gävleborgs län här re
dovisade landarealen överstiger sålunda 
motsvarande arealuppgift för år 1957 
med 1 528 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 1958 
redovisade arealerna av olika ägoslag i 
hela riket samt av »övrig mark» och 

1 Enligt 1956 &rs jordbraksräkning. 

2—590778 
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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. 

Den förändring av de olika ägoslagens 
arealer inom län och hushållningssäll
skapsområden, som i föreliggande publi
kation konstateras vid jämförelse med 
tidigare uppgifter, beror i vissa områden 
även av gränsregleringar. I fråga om dy
lika arealändringar har under år 1958 
endast ett par mycket obetydliga juste
ringar förekommit, som berört gränser
na för län och hushållningssällskapsom
råden. Inom län har däremot ett flertal 
ändringar av sockengränserna skett. I 
vissa fall ha därvid mindre förändring
ar av arealen inom olika naturliga jord
bruksområden skett. Då uppgifter sak
nas om den överförda landarealens för

delning på olika ägoslag, har arealför
skjutningen mellan naturliga jordbruks
områden i tab. 1 reglerats 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 1958 nyodlad 
areal. 

För årligen utförda nyodlingar, var
om uppgifter erhållas i samband med de 
definitiva uppgifterna om skörden m. m., 
lämnas separat redovisning i ovanståen
de sammanställning, som visar den sam
manlagda arealen nyodlad åker 1952— 
1958 med fördelning på de tre huvud
områdena. 

Under åren 1952—1958 har enligt in
komna rapporter uppodlats 4 504 hektar 
åker. Nyodling har förekommit huvud
sakligen i norra delen av landet, främst 
i Västerbottens och Norrbottens län. För 
åren 1957—1958 konstateras emellertid 
en stark minskning i norra Sverige. 

Åkerjordens användning år 1958 

De i denna publikation redovisade 
arealerna av olika växtslag år 1958 grun
da sig på arealinventeringen den 2 juni 
1958. De därvid inhämtade uppgifterna 
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Tab. B. Åkerjordens användning i hela riket år 1958 i jämförelse med åren 1957 och 1956 
Use of arable land 

framgå av uppgiftsformuläret, vilket in
tagits som bilaga. Antalet brukningsen-
heter, som anmodades att lämna upp
gifter, utgjorde 26 954. Uppgifter erhöl-
los från 25 610 brukningsenheter eller 

95,0 % av samtliga uppgiftsskyldiga. 
Vissa mindre justeringar av de tidigare 
publicerade resultaten från arealinven
teringen i juni 1958 ha här genomförts. 
Med ledning av uppgifter i skörderap-
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porterna i januari om besådd areal, som 
ej lämnat mogen skörd, har nämligen 
verkställts en reducering av spannmåls
arealen och motsvarande ökning av 
arealen grönfoder av säd och baljväxter. 
I fråga om sockerbetor redovisas area
ler, som erhållits från Svenska Socker
fabriksaktiebolaget. 

Uppgifter om åkerjordens användning 
sommaren 1958 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 1958 sammanställts med 
motsvarande uppgifter för åren 1957 och 
1956. Tabellen visar i absoluta och rela
tiva tal förändringarna i jämförelse med 
dessa år. 

Brödsädsarealen år 1958 omfattade 
374 500 hektar, vilket innebar en ned
gång med 73 100 hektar (16,3 % ) . Minsk
ningen kom på höstvete och råg. Sär
skilt för höstvete förelåg en betydande 
nedgång. Arealen omfattade 107 200 
hektar eller 72 800 hektar (40,4 %) 
mindre än den år 1957 skördade area
len. Odlingen av höstråg uppgick till 
89 000 hektar, vilket var 22 000 hektar 
(19,8 %) mindre än föregående år. Area
len vårråg gick ned med 400 hektar 
(11,2 %) och utgjorde 3 100 hektar. Den 
starka minskningen av höstsädsarealen 
sammanhängde med att höstsådden år 
1957 ej kunde utföras i avsedd omfatt
ning på grund av den regniga väder
leken. Som en följd därav stodo större 
arealer till förfogande för odling av 
vårsäd. Arealen vårvete ökade sålunda 
med 22 100 hektar (14,4 %) i förhållan

de till år 1957 och omfattade 175 200 
hektar. 

I fråga om höstvete förelåg areal
minskning i samtliga län utom Malmö
hus och Västernorrlands län. Nedgången 
var i allmänhet betydligt större i länen 
i Svealand än i Götaland. Även beträf
fande höstråg minskade odlingen i fler
talet län. I de sydostligaste länen i Göta
land odlades dock större areal än år 
1957. För vårvete var utvecklingen inom 
länen mera olikartad. I Svealand före
låg arealökning i samtliga län med un
dantag av Örebro län, medan flertalet 
län i Götaland hade mindre odling än 
år 1957. Tillbakagången för vårråg hän
förde sig huvudsakligen till de östra de
larna av landet. I många av de västra 
länen förelåg däremot ökad odling. 

Arealen fodersäd år 1958 uppgick till 
1 080 400 hektar och var 30 700 hektar 
(2,9 '/c) större än närmast föregående 
år. ökningen hänförde sig till korn och 
havre, medan arealen blandsäd minska
de. Odlingen av korn omfattade 293 200 
hektar, vilket innebar en ökning med 
30 400 hektar (11,6%). Det är den 
största areal av denna gröda, som hit
tills förekommit i landet. Under 1940-
talet låg kornarealen i allmänhet under 
100 000 hektar. Arealen för havre ut
gjorde 532 400 hektar och översteg före
gående års areal med 17 200 hektar 
(3,3%). Blandsäd odlades på 254 800 
hektar eller 16 900 hektar (6,2 %) mind
re än år 1957. 

En jämförelse länsvis för fodersäden 
visar beträffande korn arealökning i 
flertalet län. ökningen var relativt sett 
mest framträdande i länen i östra delen 
av Svealand samt i Östergötlands län. 
I sydöstra Götaland och Norrland hade 
vissa län mindre kornareal än år 1957. 
I fråga om havre var utvecklingen olika 
i skilda län. Förändringarna voro emel-
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lertid i allmänhet små. Den för hela ri
ket konstaterade nedgången av arealen 
för blandsäd fördelade sig på flertalet 
län. Endast i ett fåtal län förekom nämn
värd arealökning, nämligen i Göteborgs 
och Bohus, Örebro, Jämtlands och Väs
terbottens län. 

Odlingen av baljväxter (kokärter samt 
foderärter och vicker) uppgick år 1958 
till 24 300 hektar, vilket var 2 000 hektar 
(7,6 %) mindre än föregående år. Minsk
ningen kom på kokärter, som odlades 
på blott 10 900 hektar eller 4 000 hektar 
(26,6 %) mindre än år 1957. Arealen av 
foderärter och vicker, 13 400 hektar, var 
däremot 2 000 hektar (17,3 %) större än 
i fjol. 

Den sammanlagda arealen för odling 
av säd och baljväxter (till mognad) år 
1958 var 44 500 hektar (2,9%) mindre 
än närmast föregående år. 

Potatisarealen år 1958 omfattade 
113 700 hektar och understeg föregåen
de års areal med 5 600 hektar (4,7 %). 

Arealen för sockerbetor uppgick år 
1958 till 51 400 hektar, vilket innebar 
en nedgång med 2 200 hektar (4,0 %) i 
förhållande till år 1957. 

Odlingen av foderrotfrnkter, som un
der längre tid gått ned, var 1 000 hektar 
(3,7 %) mindre än år 1957; arealen ut
gjorde 26 100 hektar. 

Utvecklingen för vallodlingen under 
senare år har kännetecknats av tillbaka
gång. För år 1958 liksom för år 1957 
konstateras emellertid en liten ökning 
av såväl arealen vall till hö som hela 
vallarealen. Arealen vall till hö uppgick 
år 1958 till 1 152 300 hektar, vilket var 
16 500 hektar (1,5 %) mer än föregåen
de år. 

Arealerna för vall till bete och grön
foder samt grönfoder av säd och balj
växter uppgingo år 1958 till 82 600 re
spektive 67100 hektar och minskade 

jämfört med föregående år med 14 200 
(14,6 %) respektive 700 hektar (1,0 % ) . 

Vall till fröskörd och permanent 
betesvall omfattade 43 800 respektive 
199 600 hektar år 1958, vilket i förhål
lande till år 1957 innebar en obetydlig 
ökning för den förstnämnda grödan men 
för den sistnämnda en uppgång med 
17 300 hektar (9,5 %). 

Den sammanlagda arealen för olje
växter sommaren 1958 omfattade 87 400 
hektar, fördelad på 53 500 hektar höst-
raps, 16 900 hektar höstrybs, 7 500 hekt
ar vårraps, 3 000 hektar vårrybs, 1 600 
hektar oljelin och 4 900 hektar övriga 
oljeväxter. Hela oljeväxtarealen var 
8 500 hektar (8,8 %) mindre än år 1957. 
Minskningen kom helt på de höstsådda 
oljeväxterna. Nedgången för dessa grö
dor förklaras av mycket ogynnsam över
vintring. En stor del av den hösten 1957 
besådda arealen, som var betydligt stör
re än närmast föregående år, utvintrade. 
Arealen vårsådda oljeväxter var av unge
fär samma storlek som år 1957 men för
delade sig med större areal på vårraps 
och vårrybs och mindre areal för olje
lin och »övriga oljeväxter». 

En jämförelse med år 1957 för en
skilda län visar, att oljeväxtodlingen 
ökade i vissa delar av landet. Detta var 
fallet i södra Götaland samt i delar av 
Svealand. Stark nedgång förelåg bl. a. 
i Uppsala, Östergötlands, Skaraborgs 
och Västmanlands län. 

I följande tablå har gjorts en samman
ställning av arealerna för oljeväxter un
der de tre senaste åren och den relativa 
fördelningen av hela arealen oljeväxter 
på olika slag därav. Fördelningen av den 
skördade oljeväxtarealen år 1958 på höst-
och vårsådda oljeväxter var ungefär lika 
som närmast föregående år. I jämförelse 
med år 1956 konstateras däremot stor av
vikelse. Arealen höstsådda oljeväxter ut-
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gjorde då betydligt mindre andel av 
hela arealen, vilket förklaras av att stör
re delen av den besådda arealen hade 
utvintrat. 

Odlingen av köksväxter pä åkern, 
som minskade starkt föregående år, re
ducerades ytterligare år 1958, nämligen 
med 600 hektar (5,6 %) och utgjorde 
9 600 hektar. 

Arealen för »andra växtslag», där 
bl. a. spånadsväxter ingå, utgjorde 11 800 
hektar, vilket var 1 500 hektar (11,1 %) 
mindre än närmast föregående år. 

Arealen helträda och obrukad åker
jord redovisades liksom föregående år 
på två grupper, nämligen dels helträda 
och tillfälligt obrukad åkerjord, dels 
varaktigt obrukad åkerjord. Den sam
manlagda arealen uppgick år 1958 till 
273 300 hektar och översteg föregående 
års med 44 200 hektar (19,3 %). Den 
fördelade sig på nämnda delgrupper med 
208 000 respektive 65 300 hektar. Areal
ökningen var relativt sett ungefär lika 
för båda grupperna. Genom denna sär-
redovisning av varaktigt obrukad åker
jord erhålles möjlighet till en viss be
dömning av den årliga minskningen av 
den produktivt använda åkerarealen 
under åren mellan jordbruksräkning
arna. 

Som sammanfattning kan framhållas, 
att arealdispositionen under år 1958 kän
netecknades av minskad odling av bröd
säd, baljväxter, potatis och rotfrukter, 
oljeväxter samt köksväxter och »andra 

växtslag», medan arealen ökade för fo
dersäd, foderväxter samt helträda och 
obrukad åkerjord. I fråga om de enskil
da grödorna visade höstvete, höstråg och 
kokärter en relativt stark nedgång, me
dan en mera framträdande arealökning 
förelåg för vårvete, korn samt foderärter 
och vicker. 

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. Det är emel
lertid sannolikt, att den sålunda beräk
nade arealen slåtteräng är för stor. Av 
den naturliga ängen torde betydligt 
mindre del nu användas för slätter än 
år 1944. 

Den relativa odlingen av olika växtslag 
år 1958 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 1958 den största 
relativa omfattningen i Östergötlands 
län, där den omfattade över 18 % av 
åkerarealen. I östra Svealand och Mal
möhus län användes även stor del av 
åkern för veteodling (11—14 % ) . Od-
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Diagram 1. Arealerna för olika slag av stråsäd i procent av hela åkerarealen under tiden 1911—1958 
(för perioden 1911—1955 femårsmedeltal) 

The areas of different kinds of grain in percent of the total area of arable land for the period 1911—1958 
(the feriod 1911—1955 five years average) 



12 

Tab. C. Åkerjordens användning, i procent, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, år 1958 
Use of arable land, % 
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lingen av råg var relativt störst i Kalmar 
lans södra del, Blekinge och Kristian
stads län (7—9 %}. Den relativt största 
odlingen av korn år 1958 förekom på 
Gotland, drygt 17 % av åkerarealen. Av 
övriga län i Svealand och Götaland var 
det endast Malmöhus och Kopparbergs 
län, som odlade korn på minst 10 % av 
åkerarealen. Liknande omfattning hade 
kornodlingen även i Norrland, där korn 
fortfarande användes i viss utsträckning 
som brödsäd. För Norrbottens län lik
som för inlandsområdena i övriga län i 
mellersta och norra Norrland konsta
teras dock mindre kornodling, vilket 
torde sammanhänga med sämre mog
nadsförhållanden. Havreodlingen om
fattade relativt stor del av åkerarealen 
särskilt i Jönköpings och Kronobergs 
län, norra delen av Kalmar län samt 
västra Götaland och större delen av 
Svealand (20—28 %). I de områden, där 
havreodlingen hade mindre omfattning, 
förekom i regel i stället större odling 
av blandsäd, nämligen i Stockholms, 
Uppsala och Östergötlands län, södra de
len av Kalmar län, Kristianstads och 
Malmöhus län. I Norrland utom Gävle
borgs län var odlingen av både havre 
och blandsäd relativt liten. Potatis od
lades relativt mest i Blekinge och Kris
tianstads län (omkring 14 respektive 
9 % ) . Endast på Öland och Gotland 
samt i Kristianstads och Malmöhus län 
användes en betydande del av åkerarea
len för odling av sockerbetor och foder
rotfrukter. Sålunda upptog odlingen av 
dessa grödor tillsammans nära 12 % i 
Malmöhus län och omkring 6—8 % i de 
tre övriga områdena. Vall till hö omfat
tade i samtliga län med undantag av 
Skaraborgs, Örebro och Västmanlands 
län större andel av åkern än något an
nat växtslag. Skillnaderna mellan olika 
områden i fråga om slåttervallens rela

tiva storlek voro emellertid betydande. 
I större delen av Norrland utgjorde 
nämnda slag av vall omkring två tredje
delar av åkerarealen men i Malmöhus 
län knappast 15 %. Odlingen av olje
växter hade år 1958 den relativt största 
omfattningen i Östergötlands, Gotlands 
och Malmöhus län (omkring 6—8 %). 
Under rubriken »andra växtslag», som 
inrymmer specialodlingar av olika slag, 
fröodlingar, fruktodlingar m. m., redo
visas endast en ringa del av åkerarealen. 
Den största omfattningen därav före
kom på Öland, där nära 5 % av åker
arealen upptogs under denna rubrik. 

En belysning av spannmålsodlingens 
utveckling sedan år 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—1958 (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 area
len av denna gröda redovisades, gick od
lingen starkt tillbaka. Den har dock ut
ökats något under de senaste åren. 

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 
skedde en ökning vid mitten av 1950-
talet. Under de senaste åren har arealen 
åter reducerats. Havreodlingens relativa 
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Tab. D. Åkerjordens användning år 1958 inom olika storleksgrupper, hela riket Use of arable land within different size groups 
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omfattning har gått tillbaka något sedan 
år 1911, medan odlingen av blandsäd 
undergått en mindre ökning. 

Åkerjordens användning inom olika 
storleksgrupper år 1958 

En särskild bearbetning av uppgifts-
materiatet till 1958 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 1958 inom olika 
storleksgrupper. För de storleksgrupper, 
som voro uteslutna vid arealinventering
en år 1958, 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
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 1958 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 proportionellt 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 efterföljande tablå 
har för varje hushållningssällskapsområ
de den sammanlagda arealen äng (inklu
sive kultiverad betesmark) fördelats pro
centuellt på kultiverad betesmark, slåtter
äng och övrig naturlig äng. 
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Enligt den här beräknade fördelningen 
utgjorde år 1956 kultiverad betesmark 
26,9, slåtteräng 17,1 och övrig naturlig 
Ung 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 1958 besådda arealer 
Liksom tidigare under en följd av år 

verkställdes även år 1958 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 2 juni 1958. Resultaten av inven
teringen för hela det undersökta om
rådet redovisas i följande tablå, där jäm
förelse göres med motsvarande uppgifter 
för år 1957. 

Höstsådden år 1958 verkställdes i all
mänhet under gynnsamma väderleksför
hållanden beträffande höstsäden. I fråga 
om oljeväxterna, som sås redan under 
augusti, voro betingelserna för sådden 
ej lika gynnsamma på grund av den reg
niga väderlek, som rådde under större 
delen av månaden. Den varma väder
leken under hösten gynnade de höst-
sådda grödornas utveckling. 

I de 20 län, som inventeringen om
fattade, besåddes hösten 1958 samman
lagt 300 000 hektar med höstsäd, vilket 
innebar en arealutvidgning med ej 
mindre än 91 100 ton (43,6 %) i jämfö
relse med hösten 1957. ökningen hän
förde sig huvudsakligen till höstvete. 
Sålunda var den besådda arealen höst
vete 87 300 hektar (74,9%) större än 
föregående år, medan ökningen för 
höstråg uppgick till blott 3 800 hektar 
(4,1 % ) . Vid jämförelse med år 1957 bör 
emellertid beaktas, att den höstsådda 
arealen var ovanligt liten detta år. I 
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Svealand och i västra Götaland blev 
nämligen sådden av höstsäd år 1957 till 
stor del förhindrad på grund av den 
regniga väderleken. 

Arealen för höstsådda oljeväxter, som 
sammanlagt omfattade 84 100 hektar, 
var 25 600 hektar (23,3%) mindre än 
motsvarande areal år 1957. Arealminsk
ningen utgjorde för höstraps 19 200 
hektar (25,5 %) och för höstrybs 6 400 
hektar (18,6 % ) . 

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 1958 
I samband med inventeringen av de 

hösten 1958 besådda arealerna infordra
des särskilda uppgifter om de arealer, 
som under sommaren 1958 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 1957 och 
1956. Nedanstående uppgifter avse Göta
land och Svealand och brukningsenhe-
ter med mer än 2 hektar åker. 

I jämförelse med år 1957 förelåg areal
minskning för rödklöverfrö, medan od
lingen utvidgades för övriga slag av vall
frö. En betydande arealökning konsta
teras för timotejfrö, nämligen med 31 %. 
Arealen för frö av alsikeklöver och an
nat vallfrö år 1958 var drygt 9 respek

tive 6 % större än närmast föregående 
år. Reduceringen av arealen för rödklö
verfrö uppgick till nära 24 %. Arealen 
vallfrö år 1958 var för samtliga angivna 
slag avsevärt större än år 1956, då emel
lertid odlingen var reducerad på grund 
av dålig utveckling av förstaårsvallarna. 

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 1958. I efterföl
jande sammanställning angivas medel
talen för utsädet per hektar för hela 
riket. 

I tab. 4 meddelas de för län och hus-
håHningssällskapsområden beräknade to
tala utsädesmängderna för 1958 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 tvä senaste årens totala utsädeskvan
titeter för hela riket. 
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Skörd per hektar och totalskörd 

Enligt år 1956 utfärdade föreskrifter1 

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 
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 1958. 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 1958 samt 
definitiva uppgifter för år 1957 ha er
hållits från Riksförbundet Lin och Ham
pa. Sveriges Oljeväxtintressenter ha läm
nat preliminär uppgift om hektarskör
den av vitsenap år 1958 samt definitiva 
uppgifter för år 1957 om skörden per 
hektar av samtliga slag av oljeväxter. 

I följande tablå redovisas för hela 
riket skörden per hektar av de särskilda 
växtslagen år 1958 i jämförelse med de 
två närmast föregående åren samt me
deltalen för tioårsperioden 1948—1957 
och femårsperioden 1953—1957. 

I jämförelse med år 1957 var hektar
skörden för hela riket år 1958 något 
högre för vårvete och korn (6 %) men 
lägre för höstråg och baljväxter (8—• 
10 % ) . För övriga sädesslag voro av
vikelserna obetydliga. Den genomsnitt
liga hektarskörden av all säd var 2 % 
högre än år 1957. En betydande försäm
ring konstateras däremot för oljeväxter
na med undantag dock för vårrybs, som 
lämnade högre avkastning än år 1957. 
Endast mindre nedgång förelåg för po
tatis och foderrotfrukter, medan skör
den per hektar av sockerbetor var 13 % 
lägre än år 1957. Avkastningen av såväl 
vallhö som ängshö var ungefär lika som 
år 1957. Den kvantitativa avkastningen 
per hektar år 1958 var sålunda i genom
snitt av ungefär samma storlek som när
mast föregående år. Om hänsyn läges 
till den i stora delar av landet dåliga 
kvaliteten år 1957, var dock skördere
sultatet år 1958 bättre än föregående år. 1 Kungl. kungörelse den 13 april 1956 (nr 116). 



20 

1 Preliminär hektarskörd, ej valtenbaltsbestämd. 
- Definitiv hektarskörd enligt Sveriges Oljeväxtintressenter, avser frö med 18 % vattenhalt. 
3 Preliminär hektarskörd enligt Sveriges Oljeväxtintressenter, avser frö med 18 % vattenhalt. 

I förhållande till år 1956 var hektarskör-
tlen år 1958 lägre för samtliga grödor 
med undantag av höstvete och hö. För 
flertalet växtslag voro skillnaderna även 
ganska stora. 

I jämförelse med medelskörden per 
hektar för tioårsperioden 1948—1957 
förelåg för flertalet växtslag endast 
mindre avvikelser. Medelhektarskörden 
för samtliga sädesslag år 1958 understeg 
tioårsmedeltalet med 2 %. Hektaravkast-
r.ingen för potatis var 8 % lägre än me
deltalet, medan skörderesultatet för hö 
\ a r något högre. I tablån göres även 
jämförelse med medelskördarna för den 
närmast föregående femårsperioden. 
Därvid konstateras något sämre skörde
utbyte år 1958 än jämförelsen med tio
årsmedeltalet visar. Endast beträffande 
korn, vårrybs, foderrotfrukter och hö 
var 1958 års skörd lika med eller större 
än femårsmedeltalet. 

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—1958 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 
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Diagram 2. Skörden per hektar av höstvete, höstråg, vårvete och korn åren 1913—1958 

Yield per hectare in 1913-1958 

De räta linjerna visa den genomsnittliga hektarskörden för res
pektive år under perioden 1913—1958 (utjämningen av kurvorna 
har utförts enligt minsta kvadratmetoden). 

The straig't lines show the average yield per hectare in the respective 
year lor the period 1913—1958. 

vårvete synes vara mera stabilt i detta 
hänseende. 

Hektarskördarnas storlek ar 1958 inom 

län, hushålliiingssäUskapsområden och 
naturlina jordbruksområden redovisas i 
tab. 5. Betydande skillnader föreligga 

3 - sao778 
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Tab. E. Skörden per hektar av viktigare växtslag, i kilogram, inom vissa större produktionsområden, 
år 1958 Yield per hectare 



23 

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. 
1 Norrland, där odlingen domineras av 
korn, havre, blandsäd, potatis och vallhö, 
konstateras för år 1958 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 var skörden 
per hektar för höstvete högst i Kristian
stads, Malmöhus och Hallands län (re
spektive 2 900, 3 000 och 2 900 kg). De 
två förstnämnda områdena hade även 
det bästa skörderesultatet för vårvete, 
2 400 respektive 2 700 kg per hektar. I 
övriga län understeg vårveteskörden 
2 000 kg med undantag av Stock
holms, Östergötlands, Blekinge och Hal
lands län. I fråga om höstråg hade 
endast Östergötlands och Malmöhus län 
högre hektaravkastning än 2 000 kg. 
Hektaravkastningen för fodersäd över
steg i många lan 2 000 kg men upp
gick endast i Malmöhus län till över 
3 000 kg. Beträffande havre lågo läns
medeltalen i allmänhet under 2 000 kg; 
endast Östergötlands och Malmöhus län 
hade högre skörd (2 030 respektive 2 580 
kg). För baljväxterna konstateras god 
skörd för kokärter på Öland. Det bästa 
skördeutbytet för potatis hade Jämt
lands och Västerbottens län (cirka 15 000 
respektive 17 000 kg per hektar). I sto
ra delar av Svealand var skörden under 
10 000 kg. Skördeutbytet på slättet-vallar 
låg i flertalet län i Götaland över 4 000 
kg per hektar; endast i de nordöstra lä
nen var skörden lägre. För samtliga län 
i Svealand utom Södermanlands län samt 
i hela Norrland var skördeutbytet på 

slåttervallarna lägre än 4 000 kg per 
hektar. 

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 1958 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 
endast i något enstaka fall större än den 
genomsnittliga för riket. I fråga om 
potatis och foderrotfrukter förelåg nå
got avvikande samband mellan skörde
avkastningen och områdenas läge och 
karaktär. Skörden per hektar av potatis 
var sålunda i större delen av Norrland 
betydligt högre än i övriga delar av 
landet. 

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 synas de för år 1958 redovisade 
skördesiffrorna i Mälar- och Hjälmar
bygden vara jämförelsevis låga, vilket 
torde förklaras av tillfälliga förhållan
den. 

Totalskörden år 1958 av olika växtslag 
redovisas i tab. F, där en jämförelse 
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Tab. F. Totalskörden i hela riket åren 1958 och 1957 samt medelskörden 1948/57 och 1953/57 
Crops 

1 Tröskad ej vattenhaltsbcstämd vara. — 2 Avser frö med 18 % vattenhalt. — s Frö av spånads-
lin användes till närmare hälften för ntsäde. Utsädesfröet beräknas hålla en vattenhalt av 12—14 %, 
det övriga 9 %. — Hampfrö, varav större delen användes till utsäde, beräknas hålla en vatten
halt av 12—14 %. 
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även göres med den preliminärt beräk
nade skörden för samma år samt de de
finitiva uppgifterna om skörden år 1957 
och medelskörden för tioårsperioden 
1948—1957 och femårsperioden 1953— 
1957. 

I tab. 6 redovisas den totala skörden 
år 1958 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. 
För år 1958 konstateras för de flesta 
grödorna endast mindre skillnader. I 
fråga om brödsäd och fodersäd !:gger 
skörden enligt de definitiva skördeupp
gifterna något lägre än de preliminärt 
beräknade. För höstvete och korn var 
nedgången obetydlig men uppgick för 
vårråg till 10 % och för övriga sädes
slag till 3—4 %. För den sammanlagda 
skörden av baljväxter är skillnaden mel
lan de båda uppskattningarna mycket 
liten. Den definitiva skörden av potatis 
och rotfrukter var något större än den 
preliminära (1,5—2 f/c). Även för vallhö 
förelåg en mindre ökning, medan skör
den av ängshö minskade något. 

Såsom framgår av tab. F var den to
tala skörden år 1958 för angivna grup
per av grödor mindre än närmast före-
gende är för brödsäd, baljväxter samt po-
gående år för brödsäd, baljväxter samt 
potatis och rotfrukter men större i fråga 
na visar vårvete en avvikande utveckling, 

nämligen en betydande skördeökning, 
medan skörden av övriga slag av bröd
säd var avsevärt lägre än år 1957; sär
skilt höstveteskörden minskade starkt". 
Skörden av blandsäd minskade även nå
got i motsats till korn och havre. Ävert 
för baljväxter förelåg olikartad utveck
ling. Skördeminskningen hänförde sig 
helt till kokärter. Skörden av potatis 
och båda slagen av rotfrukter var lägre 
än år 1957. Skördeökningen för hö kom 
på både vallhö och ängshö. 

Skördeminskningen förklaras för höst
vete och blandsäd av enbart mindre 
areal men för höstråg, vårråg, kokärter, 
potatis, sockerbetor, foderrotfrukter, 
höstraps och höstrybs av både lägre 
skörd per hektar och reducerad areal. 
För grödor med större skörd än föregå
ende år berodde ökningen av både ökad 
areal och högre hektaravkastning be
träffande vårvete men endast av utvid
gad areal för foderärter och vicker samt 
vallhö. 

Även i jämförelse med medelskördar
na för den närmast föregående tio- och 
femårsperioden förelåg minskning för 
skörden av brödsäd och ökning av fo-
dersädsskörden och skillnaderna voro 
större än i förhållande till 1957 års 
skörd vad beträffar brödsäd. Skörden 
av höstvete år 1958 var endast hälften 
av femårsmedeltalet, medan kornskörden 
var nära dubbelt så stor som tioårsme-
deltalet. För övriga grupper av grödor 
voro skillnaderna mindre. 

Den totala veteskörden år 1958 upp
gick till 597 000 ton, rågskörden till 
170 000 ton och hela brödsädsskölden 
till 767 000 ton. I jämförelse med år 1957 
förelåg minskning för vete med 114 000 
ton (16,0 % ) , för råg med 60 000 ton 
(26,1 %) och för hela brödsädsskörden 
med 174 000 ton (18,5 %). Minskningen 
kom på höstsäden, som totalt var 234 000 
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ton (35,5 %) lägre än år 1957. Den totala 
Skörden av brödsäd understeg medel
skörden för åren 1948—1957 och 1953— 
1957 med 26 respektive 32 %. Brödsäds
skörden fördelade sig år 1958 med 78 % 
på vete och 22 % på råg mot 76 respek
tive 24 % år 1957. Motsvarande genom
snittliga tal för den närmast föregående 
tio- och femårsperioden voro 75 och 25 
Ve respektive 78 och 22 %. 

Den totala skörden av fodersäd år 
1958, uppskattad till 2 072 000 ton, var 
120 500 ton (6 %) större än år 1957. 
Den översteg medelskörden för den när
mast föregående fem- och tioårsperio
den med 13 respektive 4 %. Fodersäds-
skörden fördelade sig på 658 000 ton 
korn, 894 000 ton havre och 520 000 ton 
•blandsäd. Kornskörden, som var 18 % 
större än år 1957, översteg ifrågavaran
de medelskördar med ej mindre än 85 
respektive 37 %. För havre förelåg en 
ökning med 5 % och för blandsäd en 
nedgång med 5 '/< i förhållande till år 
1957. 

Skörden av ärter och vicker år 1958, 
som beräknats till sammanlagt 32 000 
ton, understeg 1957 års skörd med 14 {/c 
och var 13 respektive 11 % mindre än 
tio- och femårsmedeltalen. 

Hela skörden av säd utgjorde 2 872 000 
ton, vilket var 58 000 ton eller 2 % 
mindre än föregående år. Den var endast 
1 % lägre än tioårsmedeltalet men 9 % 
lägre än medelskörden för de närmast 
föregående fem åren. 

Skörden av potatis och rotfrukter år 
1958 uppgick till 4 010 000 ton eller 
500 000 ton, 11 CA, mindre än föregåen
de år och 18 respektive 10 '/c lägre än 
medelskördarna. Nedgången sedan före
gående år var störst för sockerbetor. I 
förhållande till tioårsmedeltalet konsta
teras betydligt större minskning för fo
derrotfrukter än för potatis och socker

betor, vilket beror av att odlingen gått 
starkt tillbaka. 

Den totala skörden av vallhö, 4 250 000 
ton, var 60 000 ton eller 1 % större än 
föregående år; den understeg tioårsme
deltalet med 3 % men var 1 % större 
än femårsmedeltalet. Skörden av ängs-
hö var liksom för vallhö 1 % högre än 
föregående år. I förhållande till medel
skördarna för tidigare år förelåg där
emot nedgång. Hela skörden av hö upp
gick till 4 420 000 ton, vilket innebar 
ungefär samma relativa avvikelser från 
jämförelsetalen som för vallhö. 

Halmskörden, beräknad till samman
lagt 2 989 000 ton, var 2 % lägre än år 
1957. Den var även lägre än tio- och 
femårsmedeltalen, nämligen 2 respek
tive 6 %. 

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 1958 till pre
liminärt 113 000 ton, vilket är 106 000 
ton mindre än den i tabell F för år 1957 
redovisade skörden. De i tabellen an
givna skördeuppgifterna för år 1958, som 
för raps, rybs och oljelin avse tröskad, 
ej vattenhaltsbestämd skörd, äro emeller
tid ej direkt jämförbara med uppgifter
na för år 1957, som avse skörd med 18 
% vattenhalt. De här redovisade skörde
uppgifterna för år 1957 grunda sig på 
arealer enligt 1957 års arealinventering 
och definitiva uppgifter om hektarskör
den från Sveriges Oljeväxtintressenter. 
Vid en jämförelse grundad på de preli
minära uppgifterna om hektarskörden 
år 1958 och motsvarande uppgifter för 
år 1957 erhålles en skördeminskning av 
04 000 ton. 

Skörden av spånadsväxter var i frå
ga om lin något lägre än år 1957 men 
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för hampa av ungefär samma storlek. 
Vallfröskörden var 9 % större än före
gående år. Den understeg medelskörden 
för åren 1948—1957 med 10 % men av
vek obetydligt från medeltalet för de 
närmast föregående fem åren. ökningen 
i förhållande till år 1957 förklaras hu
vudsakligen av ökad hektaravkastning. 
Tobaksskörden år 1958 uppgick enligt 
uppgift från Svenska Tobaksmonopolet 
till 370 ton mot 420 ton år 1957. 

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 
skörden för varje växtslag, erhålles i 
tablån nedan angivna antal skördeenhe
ter för år 1958. 

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 tala 
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 oljeväxt-
frö år 1958 enligt preliminära skörde-
uppgifter uppgick till 113 000 ton, mot
svarade denna 226 milj. skördeenheter 
mot 438 milj. år 1957. 

Den totala avkastningen från åkern 
och den naturliga ängen, med ovan an
givna inskränkningar, redovisas i ef
terföljande tablå för åren 1954—1958 i 
1 000-tal skördeenheter. Hela avkast-

1 XTtom avkastningen av vall 1ill frö, olje-
spånads- och köksvälter samt >andra växtslag>. 
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ningen (för åker undantaget vall till 
frö, olje-, spånads- och köksväxter samt 
»andra växtslag») uppgick för år 1958 
till 8 697 milj. skördeenheter, vilket var 
obetydligt mindre än år 1957 (0,1 % ) . 
Den minskning, som förekom, hänförde 
sig till åkern, där avkastningen var 44 
milj. enheter (0,6 %) mindre än när
mast föregående år; för den naturliga 
ängen förelåg en ökning med 35 milj. 
enheter (5,2 %). Försämringen i fråga 
om avkastningen på åkern kom på 
spannmål samt potatis, rotfrukter och 
blast, ökning konstateras däremot för 
hö och halm samt bete och grönfoder. 
Minskningen uppgick för spannmål till 
64 milj. enheter (2,3 % ) , för potatis och 
rotfrukter till 116 milj. enheter (11,7 %) 
och för blast till 15 milj. enheter 
(15 % ) . Ökningen utgjorde för hö och 
halm 22 milj. enheter (0,8 %) och för 
bete och grönfoder 129 milj. enheter 
(8 ,2%). 

Totalavkastningen år 1958 understeg 
medeltalet för tioårsperioden 1948— 
1957 med 170 milj. enheter (1,9 %) och 
medeltalet för den närmast föregående 
femårsperioden med 69 milj. enheter 
(0,8 % ) . Vid denna jämförelse har hän
syn ej tagits till avkastningen av olje
växter. Medräknas oljeväxterna, omräk
nade till skördeenheter enligt vad ovan 
angivits, uppgick totalavkastningen år 

1958 till 8 923 milj. enheter mot 9 144 
enheter år 1957. 

Enligt de definitiva skördenppgifter-
na lämnade höskörden och betet år 1958 
följande avkastning i milj. skördeenhe
ter räknat: första skörd och efterslåtter 
på slåttervall 1932 och på slåtter-
äng 68, bete på slåttervall 1 072, på be
tesvall 527, bete på slåtteräng och öv
rig naturlig äng 360 samt på kultiverad 
betesmark 274. Den beräknade avkast
ningen av betet per hektar utgjorde i 
medeltal för hela riket: för bete på 
slåttervall 930, på betesvall 1 870, på 
slåtteräng och övrig naturlig äng 720 
samt på kultiverad betesmark 1 490 mot 
respektive 860, 1 770, 680 och 1 400 år 
1957. 

I tab. G meddelas för riket, län och 
hushållningssällskapsområden uppgifter 
om den beräknade avkastningen, ut
tryckt i skördeenheter per hektar, år 
1958 och under tioårsperioden 1948— 
1957 och femårsperioden 1953—1957. 
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 1958 till 2 370 och 
per hektar äng till 1 030 skördeenheter 
mot respektive 2 380 och 980 år 1957. 
Den genomsnittliga avkastningen per 
hektar under tioårsperioden 1948—1957 
utgjorde för åkern 2 350 och för ängen 

1 Utom avkastningen av vall till frö, olje-
spånada- och köksväxter samt >andra växtslag> 
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Tab. G. Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per hektar, inom län och hushållningssällskapsområden, år 1958 
Crop units j.er hectare 

1 Utom arealen för vall till frö.-körd, olje-, spanade- och köksv&xter, »andra växtslag> samt varaktigt obrukad åker. 
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840 och under den närmast föregående 
femårsperioden 2 360 respektive 910 
skördeenheter. Avkastningen på den 
areal, som användes för sädesodling år 
1958 (halmen även inräknad), uppgick 
till 2 300 skördeenheter per hektar. Po
tatis- och rotfruktarealens avkastning 
inklusive blast utgjorde 5 020 skörde
enheter och den för foderväxter (hö, 
bete och grönfoder) använda arealen 
lämnade 2 420 skördeenheter per hekt
ar. Liksom tidigare hade Malmöhus län 
den högsta avkastningen per hektar 
åker, nämligen 3 870 skördeenheter, me
dan den lägsta hektaravkastningen år 
1958, 1 G60 skördeenheter, förekom i 
Värmlands län. 

Med användande av uppgifterna i tab. 
G har avkastningen per hektar åker be
räknats i procent av den genomsnittli
ga avkastningen för tioårsperioden 1948 
—1957 och femårsperioden 1953—1957 
för varje hushållningssällskapsområde. 
Resultaten därav angivas i nedanstående 
tablå. 

Hektaravkastningen för hela riket år 
1958, uttryckt i skördeenheter, var obe
tydligt större än medeltalen för den 
närmast föregående tioårs- och femårs
perioden, nämligen endast 0,8 respek
tive 0,4 %. Vid jämförelse för enskilda 
län konstateras, att avkastningen per 
hektar åker år 1958 var något lägre än 
båda medeltalen i större delen av Svea
land. För flertalet län i Götaland före
låg däremot ett motsatt förhållande. 1 
Norrland hade Gävleborgs och Jämt
lands län mera framträdande under
skott, det senare länet dock endast i frå
ga om tioårsperioden, medan avkast
ningen 1958 i övriga län visade mindre 
avvikelser från medeltalen. 

Skördens beskaffenhet 
Uppgifter om skördens beskaffenhet 

och sädesslagens medelvikt lämnas av 
hushållningssällskapens lokalombud i 
samband med de definitiva uppgifterna 
om skörden. På grundval härav ha i 
tab. 7 för de olika hushållningssällskaps
områdena sammanställts uppgifter röran
de skördens bärgning och beskaffenhet. 
Vidare ha medeltal uträknats för spann
målens vikt per hektoliter inom olika 
områden. Dessa framläggas i tab. 15, där 
beträffande rikssiffrorna även jämförel
setal från föregående år meddelas. I 
efterföljande tablå angivas riksmedeltal 
för hektolitervikten åren 1958 och 1957 
samt för tioårsperioden 1948—1957 även
som maximi- och minimisiffror för hus
hållningssällskapsområdena under de 
båda senaste åren. 

Hektoliter vikten år 1958 var lägre än 
normalt. Den understeg för samtliga sä
desslag medelvikten för den närmast 
föregående tioårsperioden. I fråga om 
vete låg den dock något högre än år 
1957. För övriga sädesslag var vikten 
lägre eller ungefär lika som närmast fö
regående år. 



31 

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
sultaten av dessa undersökningar har 
ställts till centralbyråns förfogande och 
publicerats i den preliminära redogörel
sen Årsväxten 1958. 

Beträffande väderleksförhållandena och 
växtlighetens utveckling under produk
tionsåret 1957/58 har en detaljerad re
dogörelse lämnats i Årsväxten 1958. Här 
må endast återgivas en kortfattad över
sikt; i övrigt hänvisas till nämnda pu
blikation. 

Sådden av höstvete och höstråg blev 
mycket försvårad och försenad på grund 
av den regniga väderleken hösten 1957. 
I stora delar av landet kunde den ej ut
föras i avsedd omfattning. För höstsåd
den av oljeväxter, som sker tidigare, vo
ro förutsättningarna i allmänhet gynn
samma. Övervintringen för höstsäden 
var i större delen av landet sämre än 
normalt. Endast i skånelänen rapporte
rades normal övervintring. 1 fråga om 
oljeväxterna förelåg dålig övervintring 
i hela landet. Den var dock något bättre 
i de sydligaste länen i Götaland än i 
landet i övrigt. Vallarna uppgåvos i all
mänhet ha övervintrat tillfredsställande. 
På förstaårsvallarna förekommo dock 

skador orsakade av de ogynnsamma för
hållandena under hösten. På grund av 
sen snösmältning och tjällossning samt 
kall och regnig väderlek därefter blev 
vårsådden mycket försenad. 

I årsväxt- och skörderapporterna i 
mitten av juli uppgavs beträffande höst
säden, att den hade varit försenad un
der våren men att den efter väderleks
förbättringen i slutet av juni hade ut
vecklats gynnsamt. På grund av sen 
sådd samt kylig och regnig väderlek 
hade vårsädsgrödorna blivit försenade. 
Genom den varma väderleken i slutet 
av juni och början av juli uppgavs för
seningen dock vara delvis inhämtad vid 
mitten av juli och skördeutsikterna för 
vårsäden ansågos då förhållandevis 
gynnsamma. I Norrland var förseningen 
större och farhågor uttalades där för 
sädens mognad. Potatis och rotfrukter, 
som voro försenade under våren och 
därefter blevo ytterligare hämmade av 
den kyliga väderleken under försomma
ren, hade liksom sädesslagen förbättrats 
efter midsommar. I fråga om vallar och 
ängar rapporterades för större delen av 
Götaland och delar av Svealand gynn
sam utveckling och god avkastning. I 
de områden av Götaland och Svealand, 
där väderleksförhållandena voro särskilt 
ogynnsamma hösten 1957, samt i hela 
Norrland voro vallarna ojämna och klö
verfattiga. Skörd och bärgning på val
larna hade fram till mitten av juli kun-
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nat utföras under gynnsam väderlek. 
Endast i södra Götaland var höskörden 
i större utsträckning bärgad vid denna 
tidpunkt. I Norrland var skörden nyss 
påbörjad. Beträffande oljeväxterna upp
gavs, att de höstsådda voro ojämna och 
ogräsbemängda. De vårsådda hade ut
vecklats bättre. 

Med hänsyn till de ogynnsamma för
hållandena under våren 1958 voro skör
deutsikterna i juli dock ganska goda i 
större delen av landet. Under förutsätt
ning av normala väderleksförhållanden 
i fortsättningen väntade man nära me
delmåttig skörd för flertalet grödor. 
Dessa förväntningar blevo emellertid ej 
infriade. Efter mitten av juli inträdde 
en långvarig period av kylig och regnig 
väderlek, vilket hämmade den fortsatta 
utvecklingen. I slutet av augusti förelåg 
därigenom en mycket stark försening. 
I stora delar av landet ansågs det ovisst, 
om vårsäden skulle kunna mogna. Vid 
nämnda tidpunkt förbättrades emeller
tid väderleken. L'nder hösten rådde 
ovanligt gynnsamma väderleksförhållan
den, vilket medförde, att grödorna i all
mänhet kunde utvecklas till mognad. 
Beträffande höstrågen, som mognade ti
digast, hade emellertid redan uppstått 
groddskador, särskilt i södra Götaland. 
I oktober meddelades, att höstsäden i 
allmänhet blivit gynnsamt bärgad men 
att kvaliteten på höstrågen var dålig på 
grund av hög mältning. Den var till stor 
del ej kvarnduglig. Vårsäden hade i all
mänhet kunnat utvecklas till mognad 
men skörderesultatet blev mycket ojämnt 
cch motsvarade ej förväntningarna i juli. 
På grund av grönskott och dålig utveck
ling av kärnorna var volymvikten låg. 
Skörden av havre och vårvete blev vida
re nedsatt av rostskador, särskilt i Svea
land. Bärgningen av vårsäden försena
des starkt och var ej helt avslutad i mit

ten av oktober. 1 allmänhet hade dock 
bärgningsförhållandena varit gynnsam
ma. Även potatis och rotfrukter hämma
des av den ogynnsamma väderleken un
der sensommaren. Skörden av potatis 
nedsattes vidare av bladmögel och brun
röta. Bärgningen kunde i regel utföras 
under goda väderleksförhållanden. Med 
undantag för Norrland rapporterades 
gott skörderesultat på vallarna. I södra 
Götaland, där skörden bärgades tidiga
re, blev kvaliteten mycket god. Senare 
bärgad höskörd skadades delvis av regn. 
I fråga om oljeväxterna blevo de vår-
sådda mycket försenade och ojämnt 
mogna. De voro i Svealand delvis oskör
dade i mitten av oktober. 1 allmänhet 
lämnade de ojämn skörd. För de höst-
sådda oljeväxterna nedsattes skördere
sultatet på grund av bl. a. mycket ogräs 
och delvis ojämn mognad. 

Allmän skördesiffra 

I den preliminära redogörelsen Års
växten 1958 redovisade statistiska cen
tralbyrån allmänna omdömen om skör
deutfallet år 1958 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 
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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 balj växter ha skördesiffror 
beräknats med ledning av dels medel-
hektarskördarna för nämnda slag av halm 
under åren 1948—1957, dels medeltalen 
av skördesiffrorna under samma period 
för höstsäd, vårsäd och baljväxter samt 
dels halmskörden per hektar år 1958. 

I efterföljande tablå redovisas sålunda 
beräknade skördesiffror för den defini
tiva skörden. Vidare angives i tablån de 
olika växtslagens relativa andel av to
talskörden, uttryckt i skördeenheter i 
medeltal under åren 1948—1957. 

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 1948—1957 som vikter. 
Den sålunda erhållna allmänna skörde

siffran för år 1958 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,(i och 
för hö, bete och halm 2,9. 

III. Boskapsskötsel 

De vid 1958 års respresentativa krea
tursräkning i juni inhämtade uppgifter
na om antalet husdjur omfattade hästar, 
nötkreatur, svin samt får och lamm. 
Specificeringen av husdjuren på olika 
kategorier och åldersgrupper framgår 
av formuläret (se sid. 98). Hästar, nöt
kreatur och får specificerades på sam
ma sätt som föregående år. Sålunda fö

rekom ej någon uppdelning på ålders
grupper av hästar, 3 år och däröver. 
Antalet kor fördelades på kor, som kal
vat 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 specifi
cerade på följande sätt: tjurar och oxar, 
1 år och däröver — kvigor och kvig-
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kalvar, 1 år och däröver, avsedda för 
pålägg — stutar, kvigor och kalvar, 1 år 
och däröver, avsedda för slakt. För får 
och lamm lämnades en gemensam upp
gift. Vid husdjursräkningen i juni in
hämtades även uppgifter om antalet svin 
enligt i huvudsak samma specifikation 
som vid de särskilda svinräkningarna. 

Efter framställning av Sveriges slak
teriförbund och med tillstyrkan av Sta
tens jordbruksnämnd företog statistiska 
centralbyrån i samband med arealin
venteringen och svinräkningen i okto
ber 1958 en särskild räkning av antalet 
nötkreatur med fullständigare specifi-
cering av kor och slaktkalvar. För att 
få bättre underlag för beräkningar av 
köttproduktionen har det för nämnda 
marknadsorgan ansetts vara av stor be
tydelse att få dels uppgifter om antalet 
kreatur vid mer än en tidpunkt under 
året, dels fullständigare åldersfördelning 
särskilt av kor. För övriga grupper av 
nötkreatur användes samma specifice-
ring som vid räkningen i juni. 

Bearbetningen av uppgifterna om an
talet husdjur utfördes på liknande sätt 
som beträffande arealuppgifterna. Med 
ledning av de i urvalet erhållna uppgif
terna om åkerareal och antal husdjur 
verkställdes skattningar av totala antalet 
husdjur inom olika områden. 

Resultaten av 1958 års representativa 
krcatursräkning i juni framläggas i ta-
bellerna 8, 9 och Ii. I förstnämnda ta
bell redovisas antalet husdjur inom län, 
hushållningssällskapsområden och na
turliga jordbruksområden. I denna ta
bell är antalet kor respektive kalvar ej 
fördelat på de i 1958 års uppgiftsformu-
lar angivna grupperna. Särskild redovis
ning av antalet kor och kalvar med full
ständig specificering lämnas i tab. 9; de 
där lämnade uppgifterna avse emellertid 
ej brukningsenheter med högst 2 hektar 

åker. Tab. 14 lämnar uppgifter om an
talet 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 husdiur i hela riket i 
jämförelse med åren 1957 och 1956 
framgå av tab. H, där antalet husdjur år 
1958 sammanställts med motsvarande 
antal de närmast föregående två åren. 

Resultaten av nötkreatursräkningen i 
oktober 1958 meddelas i tab. 10 och 11. 
1 den förstnämnda tabellen anges för län 
och hushållningssällskapsområden inom 
de delar av landet, som räkningen om
fattade, antalet nötkreatur med samma 
specificering som i tab. 8. I tab. 11 re
dovisas fördelningen av kor samt kalvar 
under 1 år på åldersgrupper m. m. i en
lighet med uppgiftsformuläret. 

Särskilda svin- och hönsräkningar ha 
anordnats. Centralbyrån verkställde räk
ningar av dels antalet svin och höns den 
14 april 1958 och dels antalet svin den 
13 oktober 1958. 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. ni. 
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 svin, för-
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Tab. H. Antal husdjur i hela riket år 1958 i jämförelse med åren 1957 och 1956 
Number of domestic animals 

delade på över och under 3 månader. 
Resultaten av svinräkningarna i april 
och oktober samt hönsräkningen i april 
redovisas i tub. 12. 

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 
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 1959 fram-

1 För år 1959 enligt kungl. kungörelse den 12 
december 1958 (nr 597). 
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Tab. I. Antal husdjur år 1958 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 år 1956. 
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4 — 590778 
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läggas sålunda i föreliggande publikation 
(sid. 46). 

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. 
47). I tab. L ha resultaten för år 1958 
sammanställts med uppgifter för åren 
1954—1957. 

För att visa husdjurens relativa an
tal i olika delar av landet har antalet 
djur per 100 hektar reducerad jordbruks-
jord (åkerareal + 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—1958 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 1958. Hela antalet hästar 
den 2 juni 1958 uppgick till 244 000, vil
ket innebar en nedgång med 10 700 

(4,2 %) i jämförelse med antalet vid 
motsvarande tidpunkt år 1957. Samtliga 
tre åldersgrupper minskade i antal. 
Hästar, 3 år och däröver, sjönk i antal 
med 9 600 (4,1%). Antalet unghästar, 
1 och 2 år, samt föl reducerades med 
300 (2,2 %) respektive 800 (12,1 % ) . 

Det relativa antalet hästar, som för 
år 1958 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 2 
juni 1958 utgjorde 2 543 000 eller 117 100 
(4,8 <7c) mer än närmast föregående år. 
Ökningen hänförde sig främst till nöt
kreatur avsedda till slakt. En mindre 
ökning förelåg dock även för kor samt 
ungdjur för pålägg. Endast tjurar och 
oxar, 1 år och däröver, minskade i an
tal, nämligen med 1300 (3,9%). Det 
sammanlagda antalet kor ökade med 
10 800 (0,8 % ) . Den relativa förändring
en var ungefär lika för de båda grup
perna av kor. ökningen för kvigor 1 år 
och däröver, avsedda för pålägg, upp
gick till 7 800 (1,8%) och för kalvar 
under 1 år avsedda för pålägg till 4 100 
(1,3 % ) . En fortsatt stark ökning kon
stateras av antalet nötkreatur för slakt. 
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Diagram 3. Antal hästar, kor, nötkreatur samt får och lamm åren 1916—1919, 1927 och 
1930—1958 (åren 1920—1926 och 1928—1929 företogos inga husdjursräkningar) 

Number of horses, cows, cattle, sheep and lambs in 1916—1919, 1927 and 1930—1958 (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 
alakt, åren 1958 och 1957 
Number of cows and calves 
Här avses brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

Sålunda ökade antalet stutar, kvigor och 
kalvar, 1 år och däröver avsedda för 
slakt med 33 400 (38,7 %) och antalet 
kalvar under 1 år avsedda för slakt med 
62 100 (35,7 91). 

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 1958 i 
jämförelse med motsvarande uppgifter 
för år 1957. I tab. 9 lämnas uppgifter om 
antalet 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 
ökningen av antalet kor i hela riket på 
både kor, som kalvat endast en gång. 

och »övriga kor». Enligt tabell J var ut
vecklingen sedan år 1957 ej densamma 
i fråga om de tre huvudområdena. Hela 
antalet kor minskade sålunda något i 
norra Sverige men ökade i de två andra 
områdena, ökningen av antalet kor hän
förde sig i slättbygderna helt till grup
pen »övriga kor»; en liten nedgång fö
relåg där för kor, som kalvat endast en 
gång. I skogs- och dalbygderna i södra 
och mellersta Sverige ökade antalet för 
båda grupperna, ehuru mycket obetyd
ligt för den yngre gruppen. Nedgången 
av antalet i norra Sverige kom på »öv
riga kor». För kor, som kalvat endast en 
gång, förelåg där en framträdande ök
ning av antalet. Det relativa antal kor, 
som kalvat endast en gång, var liksom 
tidigare avsevärt större i slättbygderna 
än i skogs- och dalbygderna och i norra 
Sverige, nämligen 20,3 % mot 17,4 re
spektive 15,0 (c. I jämförelse med år 
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1957 konstateras för slättbygderna en 
mindre nedgång av det relativa antalet 
kor, som kalvat endast en gång, medan 
en motsatt utveckling förelåg i norra 
Sverige. I skogs- och dalbygderna var 
fördelningen på de två grupperna av 
kor oförändrad. Även för hela riket var 
det relativa antalet kor, som kalvat en
dast en gång, år 1958 lika som föregå
ende år, nämligen 18,4 %. 

Beträffande kalvar under 1 år förelåg 
mera likartad utveckling i de tre hu
vudområdena än för antalet kor. Det 
sammanlagda antalet kalvar ökade i 
samtliga områden. Den relativa ökning
en var dock större i norra Sverige än de 
två övriga områdena. Även för de två 
grupperna av kalvar, påläggskalvar re
spektive slaktkalvar, konstateras ökning 
i alla tre huvudområdena i jämförelse 
med år 1957. Den relativa ökningen av 
påläggskalvar var dock mycket liten i 
slättbygderna (0,3 %); i de övriga om
rådena uppgick ökningen till över 2 7c 
Uppgången för slaktkalvarna i de tre 
områdena låg mellan 34 och 40 r/<-. Be
träffande fördelningen på de två slagen 
av kalvar konstateras för år 1958 lik
som tidigare, att det relativa antalet på
läggskalvar var störst i slättbygderna 
och minst i norra Sverige. I jämförelse 

med år 1957 förelåg i samtliga tre om
rådena en mycket stark förskjutning 
från påläggs- till slaktkalvar. 

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. 

En fullständigare belysning av kornas 
åldersfördelning erhålles av ovanstående 
tablå, där för de två huvudområdena i 
södra och mellersta Sverige det relativa 
antalet kor inom fyra åldersgrupper re
dovisas. Uppgifterna grunda sig på hus
djursräkningen den 13 oktober 1958 och 
avse liksom i tab. J brukningsenheter 
med över 2 hektar åker. För norra Sve
rige saknas motsvarande uppgifter, då 
denna räkning ej omfattade hela landet. 

Av sammanställningen framgår, att 
kostammen har en yngre sammansätt
ning i slättbygderna än i skogs- och dal
bygderna. Det kan antagas, att den kon
staterade skillnaden står i samband med 
att brukningsenheternas storleksfördel
ning är olika i de två områdena. 1 slätt
bygderna äro sålunda större bruknings
enheter betydligt starkare representera
de. Följande tablå visar för hela södra 
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och mellersta Sverige inom olika stor-
leksgrupper fördelningen på åldersgrup
per av antalet kor i oktober 1958. Det 
framgår därav, att kobesättningarna ha 
betydligt yngre sammansättning vid sto
ra brukningsenheter än vid små. En ut
förligare analys av hela nötkreaturs-
stammens sammansättning på grundval 
av nötkreatursräkningen i oktober 1958 
finnes redovisad i Jordbruksekonomis
ka Meddelanden nr 3 1959. 

Såsom framgår av tab. I föreligga be
tydande variationer mellan olika områ
den i fråga om det relativa antalet nöt
kreatur. I förhållande till den reduce
rade jordbruksarealen redovisas betyd
ligt lägre antal nötkreatur för slättbyg
derna än för skogs- och dalbygderna i 
Södra och mellersta Sverige och för nor
ra Sverige; i de två sistnämnda områdena 
var det relativa antalet ungefär lika. 
Det lägsta relativa antalet nötkreatur år 
1958 förekom på slättbygden i Västman
lands län, nämligen 39,9, varav 22,6 kor 
per 100 hektar jordbruksareal. Beträf
fande enbart kor var det relativa antalet 
år 1958 lägst på slättbygden i Östergöt-
länds län, där det utgjorde 20,1. Det re
lativa antalet nötkreatur var högst i 
fjällbygden i Jämtlands län, nämligen 
113,5, varav 73,4 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 redu
cering. Antalet får och lamm år 1958 
utgjorde 139 100, vilket var 4 000 (2,8 
%) lägre än närmast föregående år. 
Nedgången var mindre än under senare 
år. 

Medelantalet får per 100 hektar redu
cerad jordbruksjord år 1958 utgjorde 
för hela riket 3,7. Motsvarande antal 
voro för slättbygderna i södra och mel
lersta Sverige, 3,4, för skogs- och dalbyg
derna 2,9 och för norra Sverige 6,9. 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 
1958 46,2 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 var 5 320. 
De senast tillgängliga uppgifterna för 
brukningsenheter ra. m. med högst 2 
hektar erhöllos år 1951, då antalet get
ter inom denna storleksgrupp var 2 410. 
Det totala antalet getter år 1958 torde 
emellertid ligga under det sammanlagda 
antalet enligt ovan, som uppgår till 
0 300. Det kan nämligen antagas, att an
talet getter i den lägre gruppen även re
ducerats sedan år 1951. 

Getskötseln har under lång tid gått 
tillbaka. Under åren 1942—1944 förekom 
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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 Ve För brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker sjönk antalet getter mel
lan åren 1951—195G med 27 %. Getsköt
sel förekommer huvudsakligen i vissa 
delar av Dalarna och Norrland. 

Svin 

Såsom tidigare nämnts verkställdes 
under år 1958 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 2 juni 
1958. Då dessa uppgifter hänförde sig 
till senare tidpunkt av året, ha de korri

gerats för att bättre motsvara antalet i 
april. Det sålunda erhållna antalet svin 
för hela riket i april 1958 redovisas i 
tab. H i jämförelse med motsvarande 
uppgifter för åren 1957 och 1956. Enligt 
nämnda beräkningar uppgick antalet 
svin i april 1958 till 2 031 000 mot 
1 855 000 år 1957 och 1 555 000 år 195G. 

Som bakgrund till utvecklingen under 
år 1958 lämnas i nedanstående tablåer 
sammanställningar över antalet svinbe
sättningar och antalet svin i Götaland 
och Svealand enligt vår- och hösträk
ningarna åren 1954—-1958. 

Under de senaste fem åren har anta
let svin ökat betydligt, mellan åren 1954 
och 1958 cirka 27 % enligt aprilräk
ningarna och 28 c/c enligt oktoberräk
ningarna. Ökningen hänförde sig till de 
två senaste åren. I förhållande till år 
1954 förelåg nedgång av antalet svin år 
1955. Vid räkningen i april 1956 konsta
terades ytterligare tillbakagång, medan 
en uppgång förelåg i oktober. Under 
åren 1957 och 1958 ökade antalet svin 
mycket kraftigt. Antalet svinbesättning
ar sjönk starkt under åren 1954—1956 
men ökade något år 1957 i samband 
med den stora uppgången av antalet 
svin. År 1958 sjönk antalet besättningar 
trots fortsatt tillväxt av svinantalet. Den 
motsatta utvecklingen i fråga om anta
let besättningar och svin för de senaste 
åren torde, liksom fallet varit tidigare, 
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Tab. K. Antal svin den 12 januari 1959 i jämförelse med antalet den 13 januari 
och den 13 oktober 1958 
Number of hogs on 12th January 1959 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

ha sammanhängt med minskad före
komst av ettsvinsbesättningar (hushålls-
svin) samtidigt som större besättningar 
ökat i antal. För en fullständigare be
lysning av den allmänna utvecklingen 
under tidigare år hänvisas till Jordbruk 
och boskapsskötsel år 1951, där en över
sikt lämnats över svinstammens storlek 

och sammansättning samt förändringar 
däri under tiden 1939—1951. 

Beträffande utvecklingen under är 
1958 må framhållas, att ökningen av an
talet svin i Svealand och Götaland upp
gick till drygt 9 % enligt räkningen i 
april och 7 % i oktober i jämförelse 
med antalet vid motsvarande tidpunkter 
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år 1957. Den samtidigt inträffade ned
gången av antalet svinbesättningar ut
gjorde något under 1 respektive 4 %. 
Utvecklingen för de olika kategorierna 
av svin framgår i fråga om antalet i 
april av tab. H. För samtliga slag av 
svin förelåg ökning jämfört med april 
1957. Den relativa uppgången utgjorde 
för fargaltar drygt 9 % och för moder-
suggor över 4 %. ökningen var störst 
för gödsvin, 3 månader ocli däröver, 
nämligen över 12 %. Uppgången för gri
sar under 3 månader utgjorde 8 %. Be
träffande resultaten av svinräkningen i 
oktober 1958, för vilken jämförelse med 
närmast föregående år ej gjorts i tabel
lerna kan nämnas, att antalet avelssvin 
ökade med drygt 4 %, gödsvin, 3 måna
der och däröver, med 10 och grisar un
der 3 månader med nära 7 %. 

Den förut berörda utvecklingen av an
talet hushållssvin belyses närmare av 
följande tablå, där antalet hushållssvin 
i Götaland och Svealand i oktober för 
vissa av åren 1943—1958 sammanställts 
med motsvarande antal svinbesättning
ar. Såsom framgår därav föreligger ett 
samband mellan utvecklingen för hus
hållssvin och besättningar. Antalet hus
hållssvin har sålunda sjunkit starkt 
samtidigt med nedgången av besätt
ningarnas antal. Liksom i fråga om be
sättningarna konstateras för år 1957 ett 
avbrott i den tidigare utvecklingen, 
d. v. s. en ökning av antalet hushållssvin. 

De vid husdjursräkningen i juni 1958 
erhållna uppgifterna om antalet svin an
givas i tab. M med fördelning på olika 
storleksgrupper. 

Resultaten av den extra svinräkning
en den 12 januari 1959 redovisas i tab. 
K i jämförelse med motsvarande antal 
i januari respektive oktober 1958. Det 
totala antalet svin i januari 1959 var i 
Kristianstads och Skaraborgs län högre 
än vid motsvarande tidpunkt år 1958. I 
Malmöhus och Hallands län var antalet 
nära oförändrat, ökningen för de två 
förstnämnda länen hänförde sig till göd
svin; antalet avelssvin minskade något. 
För samtliga fyra län voro emellertid 
avvikelserna beträffande hela antalet 
avelssvin obetydliga. Modersuggor, dräk
tiga första gången, ökade dock betyd
ligt, medan antalet övriga modersuggor 
reducerades. I jämförelse med antalet i 
cktober 1958 konstateras nedgång i 
samtliga fyra län. Denna minskning 
kom helt på gödsvin. En mindre upp
gång förelåg nämligen för avelssvin, som 
hänförde sig till modersuggor dräktiga 
första gången. Tablån visar för ifråga
varande fyra län även utvecklingen av 
antalet hushållssvin. I förhållande till 
oktober konstateras en stark nedgång, 
vilket i huvudsak torde återspegla en sä
songmässig förändring. 

I tab. 12 redovisas för län och hus
hållningssällskapsområden antalet svin
besättningar och antalet svin i april och 
oktober år 1958. På grund av viss osä
kerhet för mindre områden beträffande 
antalet 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 av olika slag. 

Vid jämförelse mellan svinstammens 
storlek i april och oktober framgår, att 
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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 erhållas en fullständigare be
lysning av förändringarna i antalet svin 
under året. I Kristianstads, Malmöhus, 
Hallands och Skaraborgs län ha, såsom 
förut nämnts, svinräkningar företagits 
fyra gånger under år 1958 samt dess
utom i januari 1959. 

I nedanstående tablå har gjorts en sam

manställning av indextal, där antalet 
i januari 1958 har satts lika med 100. 
Om den gemensamma utvecklingen för 
samtliga fyra län betraktas, framgår att 
det totala antalet svin minskade obetyd
ligt från januari till april och juni. I 
oktober förelåg en ökning, som i hu
vudsak torde ge uttryck för säsongmäs
sig förändring. Från oktober till januari 
sjönk svinantalet, men det var dock nå
got högre än i januari 1958. Betraktas 
de tre kategorierna av svin framgår, att 
den konstaterade ökningen i januari 
1959 hänförde sig till gödsvin, 3 måna
der och däröver. För avelssvin och gri
sar under 3 månader var antalet oför
ändrat. Avelssvinen kännetecknades av 
mycket obetydliga säsongförändringar. 
Även för grisar under 3 månader voro 
variationerna under året ej stora. Efter 
någon nedgång i april ökade antalet 
fram till oktober, då det var något stör
re än vid övriga tidpunkter. Säsongänd-
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ringarna voro störst för gödsvin, 3 må
nader och däröver. De förändringar i 
antalet svin under året, som betingas av 
enbart säsongmässiga faktorer, framträ
da emellertid ej fullt isolerade vid den
na jämförelse, då svinantalet samtidigt 
påverkas av utvecklingstendenser, som 
sträcka sig över årsväxlingarna. 1 redo
görelser för resultaten av svinräkningar
na i april och oktober 1958, som publi
cerats i Jordbruksekonomiska Medde
landen nr 7 1958 och nr 1 1959 finnas 
utförligare analyser av utvecklingen. 

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 1958 respektive 142,3, 109,3 
och 144,9 svin på 100 hektar reducerad 
jordbruksareal. Motsvarande tal för de 
tre naturliga huvudområdena uppgingo 
till 64,6 för södra och mellersta Sveriges 
slättbygder, 53,7 för skogs- och dalbyg
derna och 14,6 för norra Sverige. Svin
skötseln har sålunda den största rela
tiva omfattningen i södra och mellersta 
Sveriges slättbygder i olikhet mot nöt
kreatursskötseln, 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
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
samlingen 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. 
Hushållningssällskapen ha därigenom 
möjlighet att utöva kontroll över att 
redovisningen blir fullständig. 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, alt 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-

1 Knngl. kung. den 30 december 1953 (nr 758). 
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Tab. L. Antal tjänstbara galtar och betäckta suggor för varje månad åren 1954—1958 

Number of boars and covered, sows 

1 Den starka ökninsen mellan januari och februari 1954 förklaras av omläggningen av denna stati
stik, se sid. 47. — ' För år 19Ö4 har index ej beräknats, beroende pl att antalet för jaunari ej är 
jämförbart med övriga månader. 

nen, J o r d b r u k a r n a s Föreningsblad och 

Jo rdbruksekonomiska Meddelanden. I 

förel iggande redogörelse återgivas i tab. 

L resul ta ten för sista 5-årsperioden be

t räffande tjänstbara galtar och betäckta 

suggor för de olika m å n a d e r n a . Fö r be

täckta suggor angivas i tabellen även in

dextal , som visa fö rändr inga rna u n d e r 

å re t ; antalet i j anuar i respekt ive år , med 

undan tag av å r 1954, ha r sat ts lika med 

100. För å r 1954 äro nämligen månads

siffrorna ej jämförbara med januar i , be

roende på omläggningen av statistiken 

den 1 februari detta år . 

Såsom framgår av tab. I, erhölls en 

betydligt förbät t rad redovisning av så

väl galtar som betäckta suggor genom 

omorganisat ionen. Antalet betäckta sug

gor ökade kraftigt från januar i till 

februar i år 1954. Antalet galtar, som väx-
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Tab. M. Fördelning på olika storleksgrupper av antalet husdjur den 2 juni 1958, hela riket 
Number of domestic animals within different size groups 

1 Antalet hnsdjnr i storleksgruppon 0—2 hektar enligt 1951 ars jordbruksräkning. 
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lar obetydligt från en månad till en an
nan, ökade med nära 1 000. 

Utvecklingen beträffande antalet be
täckningar under år 1958 känneteckna
des liksom tidigare år av en nedgång 
från januari till februari. Under följan
de månader fram till och med augusti 
voro förändringarna ganska små. Efter 
en markant nedgång i september ökade 
betäckningarna och uppgingo i decem
ber till ungefär samma antal som i ja
nuari. Det totala antalet betäckningar 
år 1958 utgjorde för Svealand och Göta
land 360 000 eller nära 2 '/c mindre än 
närmast föregående år. 

Höns 

Den samtidigt med svinräkningen i 
april 1958 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 åren 1957 och 1956. De i tabellen 
lämnade uppgifterna avse hela riket; 
komplettering har verkställts för Norr
land utom Gästrikland med användan
de av uppgifter från 1951 års jordbruks-
räkning, vilka omräknats till att avse 
samma tidpunkt som hönsräkningen. 
Antalet höns i april 1958 i hela riket ut
gjorde efter nämnda kompletteringar 
7 503 000, vilket innebar en obetydlig 
ökning sedan år 1957, nämligen med 
32 000 (0,4 % ) . I fråga om kycklingar, 
som vid samma tidpunkt uppgick till 
3 804 000, var antalet i det närmaste 
oförändrat. Det sammanlagda antalet 
höns och kycklingar år 1958 utgjorde 
11307 000, vilket var 33 000 (0,3 CA) 
mer än år 1957. 

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 tub. 13. Det sålunda beräknade an
talet nötkreatursenheter uppgick år 1958 
till 2 853 000 mot 2 762 000 år 1957: ök
ningen motsvarade 3,3 %. 

Det till nötkreatursenheter omräkna
de antalet husdjur har satts i relation 
till jordbruksarealen. I tab. I redovisas 
antalet nötkreatursenheter per 100 hek
tar reducerad jordbruksjord för samtli
ga län och naturliga områden. Södra 
och mellersta Sveriges skogs- och dal
bygder hade liksom åren 1956 och 1957 
det högsta relativa antalet nötkreaturs
enheter. Det uppgick där till 92,6 mot 
87,9 i norra Sverige, som före år 1956 
hade större antal nötkreatur per hektar 
jordbruksjord än de båda övriga huvud
områdena. I slättbygderna var antalet 
betydligt lägre, 64,9. För hela riket upp
gick det relativa antalet nötkreatursen
heter år 1958 till 76,5. 

Husdjurens fördelning på storleksgrupper 
efter åkerarealen 

I likhet med arealuppgifterna ha även 
uppgifterna till kreatursräkningen år 
1958 blivit föremål för en särskild bear
betning, avsedd att belysa husdjurens 
fördelning på olika storleksgrupper efter 
åkerarealen. I tab. M lämnas för hela ri
ket uppgifter om dels det absoluta anta
let hästar, nötkreatur, får och svin, dels 

1 1 nötkreatarsenhet -= 1 fullvuxet nötkrea
tur, 2 ungnöt eller kalvar, 2/ä vuxen häst, /s 
unghäst eller föl, 4 svin, 10 far resp. 12 getter. 
Till kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hän
syn ej tagits. 
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det relativa antalet inom olika storleks
grupper. För de storleksgrupper, som 
voro uteslutna vid kreatursräkningen år 
1958, 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 1958 redovi
sade storleksgruppfördelningen av an
talet husdjur torde dock ganska väl mot
svara den aktuella. 

Enligt tab. M kom år 1958 80 % av 
hästarna, 64 % av nötkreaturen, 62 % 
av fåren och 56 7c 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 55 
7o av hästarna, 37 % av nötkreaturen, 
42 % av fåren och 25 % av svinen. Av 
hela antalet hästar och får kommer så
lunda förhållandevis större del på de 
mindre jordbruken än i fråga om nöt
kreatur och svin. Gruppen 10—20 hek
tar representerar en stor del av svin
stammen, år 1958 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 

Sedan år 1951 ha vid arealinventering
arna i juni förutom uppgifterna om 
åkerjordens användning och antalet 
husdjur även infordrats vissa andra 
uppgifter rörande jordbruket, bl. a. om 
arbetskraftens storlek. Uppgifternas om
fattning och specificering framgå av 
uppgiftsformulären, vilka ingå som bi
lagor i publikationen Jordbruk och bo
skapsskötsel för ifrågavarande år. På 
grundval av detta material ha verkställts 
skattningar av arbetskraftens storlek 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-
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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 
arbetsvolymen. 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. X angives för de tre huvudom
rådena och hela riket det beräknade an
talet i jordbruket sysselsatta personer i 
början av juni åren 1956—1958 samt det 
totala antalet lejda arbetstimmar åren 
1956 och 1957. Uppgifterna avse enbart 
brukningsenheter med mer än två hek
tar åker. De här redovisade uppgifterna 
för åren 1956—1957 avvika något från 
tidigare publicerade, beroende på att 
nya skattningar utförts på grundval av 
1956 års jordbruksräkning (se sid. 4). 

Det totala antalet i jordbruket syssel
satta personer den 2 juni 1958 på bruk
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
i hela riket utgjorde enligt undersök
ningen 584 000 mot 602 000 år 1957 och 
613 000 år 1956, vilket innebar en ned
gång med 3,0 {/o sedan år 1957 ocli 4,7 

Ve jämfört med år 1956. Antalet syssel
satta den 2 juni 1958 fördelade sig med 
497 000 på brukare jämte familjemed
lemmar, varav 289 000 män och 208 000 
kvinnor, 47 000 fast anställda, varav 
40 000 män och 7 000 kvinnor samt 
40 000 tillfälligt anställda, varav 28 000 
män och 12 000 kvinnor. 

Beträffande utvecklingen för hela ri
ket under tiden 1956—1958 för de olika 
kategorierna av arbetskraft konstateras, 
att nedgången varit störst för den fast 
anställda arbetskraften, som under de 
två åren sjunkit med 10 % ifråga om 
män och 25 % för kvinnor. För bru
kare jämte familjemedlemmar samt till
fälligt anställda föreligger endast mind
re nedgång beträffande män, omkring 
2 7c, medan antalet kvinnor i dessa 
grupper sjunkit betydligt mera. Ut
vecklingen inom de tre huvudområdena 
synes för män i gruppen brukare jämte 
familjemedlemmar och den fast anställ
da arbetskraften ha varit ganska likar
tad i slättbygderna samt skogs- och dal
bygderna i södra och mellersta Sverige. 
I norra Sverige har nedgången varit 
större, särskilt beträffande den senare 
gruppen. Även för kvinnor tillhörande 
gruppen brukare jämte familjemedlem
mar redovisas större nedgång i norra 
Sverige. Detta gäller däremot ej för fast 
anställda kvinnor, som kännetecknas av 
något mera ojämn utveckling. 

Den tillfälligt anställda arbetskraften 
visar beträffande män nedgång i skogs-
och dalbygderna, medan oförändrat an
tal redovisas för de två övriga område
na. För tillfälligt anställda kvinnor kon
stateras större växlingar mellan enskil
da år än för män. I de två huvudområ
dena i södra och mellersta Sverige före
låg en stark nedgång år 1958 för denna 
grupp. 

I fråga om antalet sysselsatta kan jäm-
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Tab. N. Antal i jordbruket den 1 juni 1956, 3 juni 1957 och den 2 juni 1958 sysselsatta personer över 15 år samt totala antalet lejda 
arbetstimmar åren 1956 och 1957 
Number of persona over 15 years of age engaged in agriculture and number of paid working-hours on farms of more than 2 hectares (5 acres) arable land 

Uppgifterna avse brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

1 Tidigare publicerade uppgifter för åren 1956 och 1957 korrigerade. Se sid. 4. 

5—
590778 
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Tab. O. 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, % 
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föreisen 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 1955—1957 utgjorde respektive 
181 001 000, 166 876 000 och 155 797 000, 
vilket innebar en minskning mellan 
åren 1955—1956 med 7,8 % och åren 
1956—1957 med 6,6 %. 

I tab. 16 lämnas för de tre huvudom
rådena och hela riket uppgifter om ar
betskraftens storlek inom olika stor
leksgrupper år 1958. Tab. O visar för de 
tre huvudområdena och hela riket den 
relativa fördelningen på storleksgrupper 
av dels samtliga kategorier av sysselsat
ta i jordbruket och dels antalet lejda 
arbetstimmar i jämförelse med åkerare
alens och brukningsenheternas fördel
ning enligt 1956 års jordbruksräkning. 
Såsom man kan vänta framgår av ta
bellen, att brukarnas fördelning i hu
vudsak motsvarar brukningsenheternas, 
medan den lejda arbetskraften visar 
bättre anslutning till åkerarealens för
delning. 

Arbetskraftens storlek i förhållande 
till åkerarealen belyses storleksgruppvis 
i tab. 17. Såsom framgår därav är anta
let i jordbruket sysselsatta brukare jäm
te familjemedlemmar per 100 hektar 
åker helt naturligt högst i den lägsta 
storleksgruppen och avtar starkt med 
ökad storlek på brukningsenheterna. För 
fast anställda män liksom för antalet lej
da arbetstimmar konstateras ett motsatt 
förhållande. Beträffande fast anställda 
kvinnor och tillfälligt anställda av båda 
könen föreligger ej något utpräglat sam
band mellan antalet anställda per hektar 
och brukningsenheternas storlek. En 
jämförelse storleksgruppvis mellan de 
tre huvudområdena visar för de lägsta 

grupperna något högre antal brukare 
jämte familjemedlemmar per 100 hektar 
åker i 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. P har gjorts en sammanställning 
av antalet i jordbruket sysselsatta per
soner vid fyra tidpunkter under ett pro
duktionsår, nämligen den 1 oktober 
1957 samt den 14 april, 2 juni och 1 ok
tober 1958. En uppfattning om variatio
nerna i arbetsvolymen under ett pro
duktionsår erhålles genom jämförelse 
mellan de olika tidpunkterna. Jämförel
sen kan emellertid ej göras för hela ri
ket utan endast för de två huvudområ
dena i södra och mellersta Sverige. Un
dersökningarna 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 1957 Ull april 1958 
med 11 % för män och 16 % för kvin
nor. Från april till juni förelåg däremot 
en ökning med drygt 5 respektive 8 % 
I oktober hade antalet stigit ytterligare 
men var för de två kategorierna 4 re
spektive 6 % lägre än vid samma tid
punkt år 1957k Den här beskrivna ut
vecklingen avser samtliga sysselsatta. 
För de tre grupperna av jordbrukets ar
betskraft konstateras stora skillnader i 
fråga om variationerna under året. Som. 
väntat företer gruppen brukare jämte 
familjemedlemmar de minsta växlingar
na, medan antalet tillfälligt sysselsatta 
varierar starkt. Beträffande den först 
nämnda gruppen konstateras en säsong-
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Tab. P. I jordbruket den 1 oktober 1957, 14 april, 2 juni och 1 oktober 1958 sysselsatt arbetskraft över 15 år 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on farms of more than 2 hectares (5 acres) arable land 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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mässig nedgång i april. Efter uppgång i 
juni och oktober var antalet dock något 
lägre än i oktober 1957. För fast anställ
da män förelåg likartad utveckling; 
nedgången var emellertid något större. 
Antalet fast anställda kvinnor minskade 
starkt i april och sjönk ytterligare i ju
ni; det förblev sedan ungefär oföränd
rat i oktober men var då 23 % lägre än 
vid samma tidpunkt år 1957. 

I fråga om den tillfälligt anställda 
arbetskraften förelåg en mycket stark 
nedgång i april. Därefter ökade antalet 
i juni och oktober, men var vid den 
sistnämnda tidpunkten betydligt lägre 
(21 %) än i oktober 1957. Säsongväx

lingarna voro större för kvinnor än för 
män. Sålunda var antalet tillfälligt an
ställda kvinnor i april blott en tiondel 
av antalet i oktober 1957. 

Mellan de två huvudområdena förelå-
go inga mera framträdande skillnader i 
säsongförändringarna i fråga om bru
kare jämte familjemedlemmar samt fast 
anställd arbetskraft. För tillfälligt an
ställda konstateras större olikheter mel
lan områdena. Sålunda var nedgången i 
april och uppgången i juni större i slätt
bygderna. Däremot förelåg i skogs- och 
dalbygderna betydligt större ökning av 
antalet tillfälligt sysselsatta personer 
från juni till oktober 1958. 

V. Antal traktorer, skördetröskor m. m. samt förbrukningen av 

driv- och smörjmedel i jordbruket år 1957 

På framställning av statens jordbruks
nämnd infordrade statistiska centralby
rån i samband med inventeringen av 
höstsådda arealer i oktober 1957 uppgif
ter om antalet traktorer, skördetröskor 
m. m. samt förbrukningen av driv- och 
smörjmedel under år 1957. Uppgifterna 
inhämtades från det urval av bruk-
ningsenheter, som uttogs år 1957 för de 
jordbruksstatistiska undersökningarna 
(se sid. 2). Undersökningen avsåg 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker i hela landet. Hela urvalet uppgick 
till 26 800 brukningsenheter och upp
gifter erhöllos från 25 610 eller 95,6 %. 
Uppgifterna om maskininnehavet skulle 
avse maskiner, som jordbrukarna ägde 
den 1 oktober 1957 och användes för 
arbete i jordbruk och skogsbruk. Upp
gifterna om driv- och smörjmedel skulle 
avse förbrukningen för de redovisade 
maskinerna under tiden 1 januari—30 
september och den beräknade förbruk

ningen för tiden 1 oktober—31 decem
ber. 

Bearbetningen av det infordrade upp
giftsmaterialet utfördes av statens jord
bruksnämnd. Därvid kompletterades 
materialet med motsvarande uppgifter 
från maskinhållare (maskinstationer), 
som använde maskinerna huvudsakligen 
i jordbruket. Skattningar av totalsiffror 
för olika områden och storleksgrupper 
utfördes på samma sätt som vid areal
inventeringarna och grundades på upp
gifter om totalpopulationen enligt 1956 
års jordbruksräkning. 

En utförlig redogörelse för undersök
ningen och resultaten därav har publi
cerats i Jordbruksekonomiska Medde-
laden 1958: 6 och 1959:1. Då det har an
setts önskvärt, att uppgifter av detta 
slag äro tillgängliga i denna publikation, 
meddelas huvudresultaten av denna un
dersökning även här. Så skedde även 
vid en av statistiska centralbyrån verk-
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Tab. Q. Antal traktorer, skördetröskor, dragbilar, jeepar och stationära motorer inom huvud
områden och olika storleksgrupper av jordbruk samt antal traktorer och skördetröskor 
per 100 hektar åker år 1957 
Number of tractors, harvest threshers etc. by size of holdings in, 1957 
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ställd liknande undersökning i oktober 
1954. Resultaten redovisades då i Jord
bruks- och boskapsskötsel 1954. 

I tab. 18 redovisas för län och hela 
riket det skattade totala antalet trakto
rer samt antalet därav tillhörande ma-
skinhållare. Vidare anges i tabellen trak
torernas fördelning efter utrustning och 
drivmedel. Uppgifter om antalet skörde-
tröskor, dragbilar, jeepar och stationära 
motorer lämnas i tab. 19. För de tre 
huvudområdena och hela riket redovi
sas i tab. Q fördelningen på olika stor
leksgrupper av jordbruk dels det abso
luta antalet traktorer, skördeträskor, 
dragbilar, jeepar och stationära moto
rer, dels antalet per 100 hektar åker av 
de två förstnämnda maskinslagen. 

Antalet traktorer i jordbruksdrift den 
1 oktober 1957 uppgick enligt undersök
ningen till 135 560, varav 840 tillhöran
de maskinhållare. Av hela antalet voro 
130 930 utrustade med gummihjul, 4 000 
med järnhjul och 630 med bandkryp-
kedjor. De fördelades efter drivmedel 
på följande sätt. För 20 650 traktorer 
användes bensin, för 39 830 motorbränn-
olja och för 75 080 motorfotogen. För 
att belysa utvecklingen har följande 
sammanställning gjorts med uppgifter 
från tidigare traktorräkningar: 

Då tidigare räkningar ha avsett trak
torer hos jordbrukare, har för 1957 ute
slutits det i tabellerna medtagna anta
let hos maskinhållare. Sedan år 1944 
har antalet traktorer ökat mer än sex 
gånger. Ökningen sedan år 1954 uppgår 
till 25 %. 

Följande tablå visar traktorernas re

lativa fördelning på olika storleksgrup
per av jordbruk i jämförelse med mot
svarande fördelning åren 1954 och 1944. 
Det framgår därav, att den tidigare kon
staterade ökningen av det relativa anta
let i de lägsta storleksgrupperna har 
fortsatt även mellan åren 1954 och 1957, 
trots minskning av antalet bruknings-
enheter i dessa grupper. Av hela anta
let traktorer år 1957 kom sålunda över 
25 % på brukningsenheter med högst 10 
hektar åker mot knappt 22 % respektive 
drygt 6 % åren 1954 och 1944. 

I förhållande till åkerarealen hade 
brukningsenheter med 10—20 hektar 
åker det största antalet traktorer, näm
ligen för hela riket 5,1 per 100 hektar 
åker. Det lägsta relativa antalet konsta
teras för den högsta storleksgruppen, 
där antalet var 2,1. Även i den minsta 
storleksgruppen (2—5 hektar åker) var 
antalet traktorer lågt, nämligen 2,7 per 
100 hektar åker, vilket torde samman
hänga med att där i större utsträckning 
användas förhyrda traktorer eller an
nan dragkraft. För de största bruknings-
enheterna torde ett effektivare utnytt
jande av traktorerna förklara det låga 
antalet. Av de tre huvudområdena hade 
slättbygderna i södra och mellersta Sve
rige det högsta antalet traktorer i för
hållande till åkerarealen, vilket gällde 
för samtliga storleksgrupper. 

I tab. 19 lämnas uppgifter om det 
skattade antalet skördetröskor, dragbi-
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Tab. R. Förbrukning av driv- och smörjmedel till traktorer, skördetröskor, dragbilar, jeepar och 
stationära motorer i jordbruket år 1957 

Consumption of motorfuels and labricanta for tractors, harvest threshers etc. in agriculture in 1957 

Uppgifterna avse brukningsenheter med mer än 2 hektar åker samt maskinhållare i jordbruket 

lar, jeepar och stationära motorer i jord
bruket den 1 oktober 1957. Antalet skör
detröskor uppgick för hela riket till 
19 800, varav 170 hos maskinhållare. 
Vidare skattades antalet dragbilar till 
4 000, jeepar till 710 och stationära mo
torer till 6 240, varav 40, 10 respektive 
20 tillhörde maskinhållare. Av dragbi
larna kom huvuddelen (80 %) på bruk
ningsenheter med 2—10 hektar åker 
men endast ett fåtal av skördetröskor-
na. Såsom framgår av tab. Q var an

talet skördetröskor per 100 hektar åker 
störst i grupperna 30—50 och 50—100 
hektar åker. Detta gällde såväl hela ri
ket som de tre huvudområdena. Liksom 
i fråga om traktorerna hade slättbyg
derna det högsta antalet skördetröskor i 
förhållande till åkerarealen och norra 
Sverige det lägsta. 

I tab. R redovisas för län och hela ri
ket den skattade förbrukningen av olika 
slag av drivmedel samt smörjmedel för 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
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åker samt maskinhållare, som medtagits 
i undersökningen. Hela förbrukningen 
av drivmedel för maskiner i jordbruks
drift under år 1957 uppgick till 324 100 
nf, varav 53 700 m' bensin, 99 270 m3 

motorbrännolja och 171130 m8 motor
fotogen. Av smörjmedel förbrukades 
12 340 ton. Motorfotogen var således det 
mest använda drivmedlet. Förbrukning
en av detta drivmedel har emellertid 
gått tillbaka sedan år 1954. Detta fram

går av ovanstående tablå, som visar för
brukningen hos jordbrukare år 1957 i 
jämförelse med år 1954. 

I motsats till uppgifterna för år 1957 
innefatta ej siffrorna för år 1954 för
brukningen för stationära motorer. Den
na kvantitet har emellertid beräknats 
understiga 1 % av totalförbrukningen, 
varför jämförelsen ej nämnvärt stores 
därav. 
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Tab. 1. Hela ägoviddens fördelning på särskilda ägoslag, i hektar, och antalet 
bruksområden, år 1958 

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

number of farms, in 1958 
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Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar, inom län, hushållningssällskapsområden samt 
Use of arable land, in hectares, in 1958 

Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 4. 

1 Även till ensilage 
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naturliga jordbruksområden, år 1958 
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Tab. 3. Åkerjordens användning inom olika storleksgrupper, i hektar, inom större riks-
områden, år 1958 
Use of arable land within different size groups, in hectares, in major areas in 1958 
Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 4. 
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Tab. 4. Utsädet inom län och hushållninggsällskapsområden, i ton, år 1958 

The sowings, in tons, in 1958 
Utsädesmängd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 

6—S90778 
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Tab. 5. Skördat per hektar, i kilogram, inom län, hushållningssällskapsområden 

Yield per hectare, in kilogrammes, in 1958 

Medieval stil utmärker, ätt direkt uppgift för området saknas eller att arealen för vederbörande 
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samt naturliga jordbruksområden, år 1958 

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 1958 
Skörd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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områden, år 1958 
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1 Preliminära uppgifter, ej yattenhaltsbestämd vara. — 2 Avser frö med 18 "i vattenhalt. 
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Tab. 7. Skördens beskaffenhet inom hushållningssällskapsområden, år 1958 

Quality of the harvest in 1958 
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Tab. 8. Antal hästar, nötkreatur och får inom län, hushållningssällskapsområden samt 

Number of horses, cattle and sheep in June 1958 

Beträffande komplettering av uppgifterna för lägenheter och brukningsenheter med högst 2 hektar åker se sid. 4. 
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naturliga jordbruksområden, den 2 juni 1958 
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Tab. 9. Antal kor, fördelade på åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för 
hållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, den 2 juni 1958 

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 June 1958 

7—590778 
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Tab. 10. Antal nötkreatur den 13 oktober 1958 i Götaland, Svealand och 
Gävleborgs län 
Number of cattlle in October 1958 
Avser brukningsenheter med över 2 hektar åker. 
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Tab. 11. Antal kor samt kalvar under 1 år den 13 oktober 1958 med fördelning på 

åldersgrupper m. m. 

Number of cows and calves divided into age groups etc. 
Avser brukningsenheter med över 2 hektar åker. 
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Tab. 12. Antal svin den 14 april och den 13 oktober 1958 samt antal höns 

ningssällskapsområden 

Number of hogs on 14th April and 13th October 1958, and number of poultry on 

1 Endast Gästrikland redovisat. — Fördelade pa 7 080 fargaltar, 48 930 modersuggor, dräktiga 
ntslagssnggor. — Fördelade pä 7 320 fargaltar, 36 850 modersuggor, dräktiga första gången, 102 470 
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den 14 april 1958 i Götaland, Svealand och Gästrikland inom län och hushåll-

14th April 1958 in Götaland, Svealand and Gästrikland 

första gången, 102990 övriga dräktiga, 05 240 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 9 340 
övriga dräktiga, 70 100 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 10 900 utslagssuggor. 
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Tab. 13. Beräknat antal nötkreatursenheter inom län, hushållningssällskaps-
områden samt naturliga jordbruksområden, år 1958 

Estimated number of units of cattle in 1958 
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Tab. 14. Antal hästar, nötkreatur och får i olika storleksgrupper, inom större riksom
råden, den 2 juni 1958 

Number of horses, cattle and sheep within different size groups in major areas in June 1958 
Se anm. till tab. 8. 
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Tab. 15. Sädesslagens medelvikt, i kilogram per hektoliter, inom län 
och hushållningssällskapsområden, år 1958 

Average weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre, in 1958 
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Tab. 16. Antal i jordbruket den 2 juni 1958 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1957, storleksgruppvis inom huvudområden 
och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 2nd June 1958 and 
number of paid working-hours in 1957 

S—590 778 
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Tab. 17. Antal i jordbruket den 2 juni 1958 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1957, per 100 hektar åker, storleksgruppvis 
inom huvudområden och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 2nd June 1958 and 
number of paid working-hours in 1957, per 100 hectares arable land 
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Tab. 18. Antal traktorer i jordbruket den 1 oktober 1957 med fördelning 

efter utrustning och drivmedel 

Number of tractors in agriculture in 1957 

Uppgifterna avse brukningsenheter med mer än 2 hektar åker samt maskinhållare i jordbruket. 
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Tab. 19. Antalet skördetröskor, dragbilar, jeepar och stationära motorer 
i jordbruket den 1 oktober 1957 

Number of harvest threshers, etc. in agriculture in 1957 

Uppgifterna avse briikningsenheter med mer än 2 hektar åker samt maskinhållare i jordbruket. 
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Bilaga 1 
Uppgift om antalet svin och höns samt om arbetskraften i jordbruket den 14 april 1958. 
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Bilaga 2 

Uppgift om åkerarealens användning och antalet husdjur m. m. år 1958. 
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Bilaga 3 

Uppgift till areolinventering i okt. 1958, om arbetskraften i jordbruket den 1 okt. 1958 
och om antalet nötkreatur den 13 okt. 1958. 












	Jordbruk och boskapsskötsel. År 1958 = Agriculture 1958
	Inledning
	Jordbruk och boskapsskötsel. År 1958
	Innehållsförteckning
	Symboler använda i tabellerna
	Text
	Engelsk översikt
	I. Inledning
	II. Jordbruk
	Ägoslag
	Åkerjordens användning
	Åkerjordens användning inom olikastorleksgrupper
	Ängens användning
	Hösten 1958 besådda arealer
	Odlingen av vallfrö år 1958
	Utsäde
	Skörd per hektar och totalskörd
	Skördens beskaffenhet
	Allmän skördesiffra

	III. Boskapsskötsel
	Hästar
	Nötkreatur
	Får
	Getter
	Svin
	Höns
	Nötkreatursenheter
	Husdjurens fördelning på storleksgrupperefter åkerarealen

	IV. Arbetskraften i jordbruket
	V. Antal traktorer, skördetröskor m. m.samt förbrukningen av driv- ochsmörjmedel i jordbruket år 1957

	Texttabeller
	Tab. A. Absoluta och relativa storleken pådet år 1958 använda urvalet för de jordbruksstatistiskaundersökningarna
	Tab. B. Åkerjordens användning i hela riketår 1958 i jämförelse med åren 1957 och 1956
	Tab. C. Åkerjordens användning, i procent,inom län, hushållningssällskapsområdensamt naturliga jordbruksområden, år 1958
	Tab. D. Åkerjordens användning år 1958inom olika storleksgrupper, hela riket
	Tab. E. Skörden per hektar av viktigareväxtslag, i kilogram, inom vissa större produktionsområden,år 1958
	Tab. F. Totalskörden i hela riket åren 1958och 1957 samt medelskörden 1948/57 och1953/57
	Tab. G. Åkerns och den naturliga ängensavkastning, i skördeenheter per hektar, inomlän och hushållningssällskapsområden, år1958
	Tab. H. Antal husdjur i hela riket år 1958i jämförelse med åren 1957 och 1956
	Tab. I. Antal husdjur år 1958 på 100 hektarreducerad jordbruksareal
	Tab. J. Antal kor, fördelade på två åldersgrupperoch antal kalvar, avsedda förpålägg och slakt, åren 1958 och 1957
	Tab. K. Antal svin den 12 januari 1959i jämförelse med antalet den 13 januarioch den 13 oktober 1958
	Tab. L. Antal tjänstbara galtar och betäcktasuggor för varje månad åren 1954—1958
	Tab. M. Fördelning på olika storleksgrupperav antalet husdjur den 2 juni 1958, helariket
	Tab. N. Antal i jordbruket den 1 juni 1956,den 3 juni 1957 och den 2 juni 1958 sysselsattapersoner över 15 år samt totalaantalet lejda arbetstimmar åren 1956 och1957
	Tab. O. Procentuell fördelning på olika storleksgrupperav arbetskraften i jordbruketi jämförelse med åkerarealens och brukningsenheternasfördelning
	Tab. P. I jordbruket den 1/10 1957, 14/4,2/6 och 1/10 1958 sysselsatt arbetskraftöver 15 år
	Tab. Q. Antal traktorer, skördetröskor,m. m. inom huvudområden och olika storleksgrupperav jordbruk samt antal traktoreroch skördetröskor per 100 hektaråker år 1957
	Tab. R. Förbrukning av driv- och smörjmedeltill traktorer, skördetröskor, m. m.i jordbruket år 1957

	Tabeller
	Tab. 1. Hela ägoviddens fördelning på särskildaägoslag, i hektar, och antalet brukningsenheter,inom län, hushållningssällskapsområdensamt naturliga jordbruksområden,år 1958
	Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar,inom län, hushållningssällskapsområdensamt naturliga jordbruksområden, år 1958
	Tab. 3. Åkerjordens användning inom olikastorleksgrupper, i hektar, inom större riksområden,år 1958
	Tab. 4. Utsädet inom län och hushållningssällskapsområden,i ton, år 1958
	Tab. 5. Skörden per hektar, i kilogram, inomlän, hushållningssällskapsområden samt naturligajordbruksområden, år 1958
	Tab. 6. Skörden, i ton, inom län, hushållningssällskapsområdensamt naturliga jordbruksområden,år 1958
	Tab. 7. Skördens beskaffenhet inom hushållningssällskapsområden,år 1958
	Tab. 8. Antal hästar, nötkreatur och fårinom län, hushållningssällskapsområdensamt naturliga jordbruksområden, den 2juni 1958
	Tab. 9. Antal kor, fördelade på åldersgrupperoch antal kalvar, avsedda för påläggoch slakt, vid brukningsenheter med över2 hektar åker inom län, hushållningssällskapsområdensamt naturliga jordbruksområden,den 2 juni 1958
	Tab. 10. Antal nötkreatur den 13 oktober1958 i Götaland, Svealand och Gävleborgslän
	Tab. 11. Antal kor samt kalvar under 1 ården 13 oktober 1958 med fördelning pååldersgrupper m. m.
	Tab. 12. Antal svin den 14 april och den 13oktober 1958 samt antal höns den 14 april1958 i Götaland, Svealand och Gästriklandinom län och hushållningssällskapsområden
	Tab. 13. Beräknat antal nötkreatursenheterinom län, hushållningssällskapsområdensamt naturliga jordbruksområden, år 1958
	Tab. 14. Antal hästar, nötkreatur och fåri olika storleksgrupper, inom större riksområden,den 2 juni 1958
	Tab. 15. Sädesslagens medelvikt, i kilogramper hektoliter, inom län och hushållningssällskapsområden,år 1958
	Tab. 16. Antal i jordbruket den 2 juni 1958sysselsatta personer över 15 år samt antallejda arbetstimmar år 1957, storleksgruppvisinom huvudområden och hela riket
	Tab. 17. Antal i jordbruket den 2 juni 1958sysselsatta personer över 15 år samt antallejda arbetstimmar år 1957, per 100 hektaråker, storleksgruppvis inom huvudområdenoch hela riket
	Tab. 18. Antal traktorer i jordbruket den 1oktober 1957 med fördelning efter utrustningoch drivmedel
	Tab. 19. Antalet skördetröskor, dragbilar,jeepar och stationära motorer i jordbruketden 1 oktober 1957

	Diagram
	Diagram 1. Arealerna för olika slag av stråsädi procent av hela åkerarealen undertiden 1911—1958
	Diagram 2. Skörden per hektar av höstvete,höstråg, vårvete och korn åren 1913—1958
	Diagram 3. Antal hästar, kor, nötkreatursamt får och lamm åren 1916—1919, 1927och 1930—1958

	Bilagor
	Formulär



	Agriculture 1958
	Contents
	Explanation of symbols
	Text
	Summary
	I. Introduction
	II. Agriculture
	Types of land
	Use of arable land
	Use of arable land within different sizegroups
	Use of meadows
	Areas sown in the autumn of 1958
	The cultivations of certain kinds ofmeadow-hay seed in 1958
	Sowings
	Crop per hectare and total harvest
	Quality of the harvest
	General harvest figure

	III. Stock-raising
	Horses
	Cattle
	Sheep
	Goats
	Hogs
	Poultry
	Units of cattle
	Distribution of cattle by size groupsas measured by arable land

	IV. The labour force in agriculture
	V. Number of tractors, harvest threshersetc. and consumption of motorfuelsand labricants in agriculture in 1957

	Tables in text
	Table A. The number and area of farms inthe sample in 1958
	Table B. Use of arable land in 1958 as comparedwith 1957 and 1956
	Table C. Use of arable land within countyagricultural societies and natural farmingareas in 1958, %
	Table D. Use of arable land within differentsize groups in 1958
	Table E. Yield per hectare of more importantcrops, in kilogrammes, within majorproduction areas in 1958
	Table F. Total crops, in tons, in 1958 ascompared with 1957 and the average harvestin 1948/57 and 1953/57
	Table G. Crop of arable land and grass landin crop units per hectare within countyagricultural societies in 1958
	Table H. Number of domestic animals in1958 as compared with 1957 and 1956
	Table I. Number of domestic animals per100 hectares agricultural land in 1958
	Table J. Number of cows by two age groupsand number of calves intended for breedingand slaughter in 1958 and 1957
	Table K. Number of hogs on 12th January1959
	Table L. Number of boars and covered sowsmonthly in 1954—1958
	Table M. Number of domestic animals withindifferent size groups on 2nd June 1958
	Table N. Number of persons over 15 yearsof age engaged in agriculture on 1st June1956, 3rd June 1957 and 2nd June 1958 andthe number of paid working-hours in 1956and 1957
	Table O. Distribution of the labour force inagriculture into different size groups ascompared with the distribution of arableland and the number of farms, %
	Table P. Number of persons over 15 years ofage engaged in agriculture on 1st October1957, 14th April, 2nd June and 1st October1958
	Table Q. Number of tractors, harvest threshersetc. by size of holdings in 1957
	Table R. Consumption of motor fuels andlubricants for tractors, harvest threshersetc. in agriculture in 1957

	Tables
	Table 1. Distribution of the entire compassof land by separate types of land, in hectares,and number of farms, within countyagricultural societies and natural farmingareas in 1958
	Table 2. Use of arable land, in hectares,within county agricultural societies andnatural farming areas in 1958
	Table 3. Use of arable land within differentsize groups, in hectares, in major areas in1958
	Table 4. The sowings within county agriculturalsocieties, in tons, in 1958
	Table 5. Yield per hectare, in kilogrammes,within county agricultural societies andnatural farming areas in 1958
	Table 6. Crops, in tons, within county agriculturalsocieties and natural farming areasin 1958
	Table 7. Quality of the harvest withincounty agricultural societies in 1958
	Table 8. Number of horses, cattle and sheepwithin county agricultural societies andnatural farming areas in 1958
	Table 9. Number of cows divided into agegroups and number of calves under 1 yearintended for breeding and slaughter onfarms of more than 2 hectares (5 acres)arable land within county agriculturalsocieties and natural farming areas in 1958
	Table 10. Number of cattle in October 1958
	Table 11. Number of cows and calves dividedinto age groups etc.
	Table 12. Number of hogs on 14th Apriland 13th October 1958 and number ofpoultry on 14th April 1958 in Götaland,Svealand and Gästrikland, within countyagricultural societies
	Table 13. Estimated number of units ofcattle within county agricultural societiesand natural farming areas in 1958
	Table 14. Number of horses, cattle and sheepwithin different size groups in major areasin 1958
	Table 15. Average weight of the differentkinds of grain, in kilogrammes per hectolitre,within county agricultural societiesin 1958
	Table 16. Number of persons over 15 yearsof age engaged in agriculture on 2nd June1958 and number of paid working-hours in1957
	Table 17. Number of persons over 15 yearsof age engaged in agriculture on 2nd June1958 and number of paid working-hoursin 1957, per 100 hectares arable land
	Table 18. Number of tractors in agriculturein 1957
	Table 19. Number of harvest threshers etc.in agriculture in 1957

	Diagrams
	Diagram 1. The areas of different kinds ofgrain in percentage of the total area ofarable land in 1911—1958
	Diagram 2. Yield per hectare for winterwheat, winter rye, spring wheat and barleyin 1913—1958
	Diagram 3. Number of horses, cows, cattle,sheep and lambs in 1916—1919, 1927 and1930—1958

	Appendices
	Forms





