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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 1st June 1959 and also of 
the estimated harvest of different crops in 
1959. Further, figures are given showing the 
results of the census of hogs and poultry in 
April and the hog census in October 1959. 
The publication also contains results from 
surveys of the labour force in agriculture 
in 1959. All these surveys were carried out 
by the sampling method. 

Compared with the preceding year the 
area of arable land devoted to various 
crops in 1959 showed an increase in the 
case of bread cereals, fodder cereals, po
tatoes and pasture and a reduction as 
regards leguminous plants, green forage\ 
root crops and hay. There was a decrease 
in the area of fallow and untilled arable 
lan.i. An additional 37 000 hectares (9.9 %) 
was used for the production of bread 
cereals, a further 20 000 hectares (1.9 %) 
for fodder cereals, 5 000 hectares (4.6 c7o) 
more for potatoes and another 20 000 hect
ares (7.2 %) for pastureland. The reduc
tions were 5 000 hectares (20.9 %) for 
leguminous plants, 12 000 hectares (17.7 %) 
for green forage and 31 500 hectares (2.7 %) 
for hay. The cultivation of root crops was 
more or less unchanged. The area of fallow 
and untilled arable land was 34 000 hect
ares (12.3 %) less than in 1958. 

As regards weather conditions and growth 
trends during the year under review it may 
be mentioned that, owing to the late har
vest, the sowing of winter wheat and 
winter rye was greatly delayed in the 
autumn of 1958. However, sowing conditions 
were favourable and covered a greater area 
than during the previous year. The sowing 
of winter rapeseed and winter turnip rape 
was complicated by rainy weather. The 
autumn-sown crops developed favourably 
during the autumn months and, by and 
large, the autumn cereals wintered well. 
Oleiferous plants fared less well and only 
in the southern parts of the country did 

the}- survive the winter well. Spring sowing 
could be undertaken unusually early and 
there was every prospect of a good harvest 
in 1959 but, owing to dr}- conditions the 
plants soon began to suffer. In the middle 
of July it was reported that the drought 
was hampering growth. Frost damage was 
also noticed in many parts of the country. 
The drought continued throughout the sum
mer and most crops showed a smaller yield 
than usual. The autumn-sown crops on the 
other hand fared better. It was possible to 
harvest the crop in 1959 under very favo
urable conditions and the quality was ex-
ceptionnally good. 

According to definitive harvest estimates 
the harvest of bread cereals in 1959 
amounted to 1 047 000 tons, which was 
36 % more than that of the immediately 
preceding year. The harvest of fodder cereals 
was estimated at 1 937 000 tons, 7 % less 
than in 1958. The leguminous crop — 28 000 
tons — was 11 % below the 1958 figure. 
The harvest of potatoes, sugar beet and fod
der root crops was estimated at 1 411 000 
tons, 1 733 000 tons and 732 000 tons re
spectively, which figures, compared with 
1958, show a negligible difference in case 
of the first two commodities but a decrease 
of 14 % for fodder root crops. The estimated 
harvest of oleiferous crops was 148 000 tons 
or 7 % more than during the previous year. 
The total hay harvest was 3 664 000 tons, or 
17 % below the 1958 figure. 

The reason for the increased harvest of 
bread cereals was both increased area and 
a greater yield per hectare but this condi
tion did not apply to all types of bread 
cereal. A considerably smaller area was 
devoted to spring wheat. In regard to fodder 
cereals the smaller harvest was due mainly 
to a lower yield per hectare while in the 
case of the leguminous crop the decrease was 
due exclusively to a reduction of the area. 
The improved figures for potatoes were due 
to increased area and for sugar beet by a 
better yield. A reduction of both these fac
tors led to reduced harvests of fodder root 
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crops and hay. In the case of oleiferous 
plants the increase was due mainly to a 
much greater yield per hectare for the 
autumn-sown varieties. 

The number of horses showed a continued 
decline (6.2 %) in 1959. As to the cattle, 
the total number was 1.5 %, higher than in 
the preceding year. Bulls and oxen de
creased in number by 2.9 %, and cows by 
2.2 %. The other groups of cattle increased 
in number, heifers intended for breeding 
by 2.5 %, steers and heifers intended for 
slaughter by 32.8 %, calves under one year 
intended for breeding by 2.3 % and calves 
under one year intended for slaughter by 
4.5 %. The number of sheep and lambs, 
which has decreased for a long period, 
increased by 4.9 % in 1959. The total number 

of hogs and pigs was 8.4 % higher than the 
previous year and the number of poultry 
and chicken increased by 11.0 %. 

In conjunction with area survey conducted 
on the 1st June 1959 an investigation was 
made into labour force in agriculture. The 
number of persons over 15 years engaged 
in agriculture amounted on the 1st June 1959 
to 573 000 of whom 345 000 were men and 
228 000 were women. Of the entire number, 
the farmer and the members of his family 
comprised 491 000, regular employees 46 000 
and casual labour 36 000, implying a decline 
of respectivly 1.3, 2.9 and 9.4 %. The total 
number of hours of hired labour amounted 
in 1958 to 149 257 000, which was 4.2 % 
less than in 1957. 

The areas under different kinds of crops on arable land in 1959 (see also Table 2), compared with corre
sponding data for the years 1957—1958: 
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Number of domestic animals in 1959; the data regarding horses, cattle and sheep relate to the 1st June 
the number of hogs and poultry as on the 13th 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. De längre 
tidsintervallerna före 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 far jordbruks
statistikens organisation återfinnes i Statistisk 
tidskrift nr 10 år 1953. 

med mer fin 2 hektar åker. Ur jordbruks
synpunkt mindre betydande områden, så
som städer och köpingar samt vissa delar 
av Norrland, Dalarna och Värmland, be
friades från skyldigheten att lämna dy
lika uppgifter. Uttagningen av de bruk
ningsenheter, från vilka uppgifter skulle 
införskaffas, utfördes av de lokala upp-
giftsinsamlarna enligt av centralbyrån 
givna riktlinjer. Centralbyrån angav så
lunda urvalets ungefärliga storlek inom 
varje kommun samt vissa normer för er
hållande av största möjliga representati
vitet hos urvalet beträffande olika delar 
av kommunerna och olika storleksgrup
per. 

Med hänsyn till behovet av noggran
nare uppgifter under krisåren verkställ
des allmänna arealinventeringar och 
kreatursräkningar under åren 1940— 
1949 i stället för de tidigare representa
tiva jordbruksräkningarna. Fr. o. m. år 
1950 skedde en återgång till representa
tiva jordbruksräkningar men efter and
ra mer tillförlitliga metoder än tidigare. 
Särskilda undersökningar1 företogos år 
1949 för att finna lämplig stickprovs
metodik. Därvid eftersträvades en meto
dik, som förenade kravet på rimlig kost
nad och enkelhet med tillfredsställande 
och mätbar precision. I enlighet med de 
principer, som härvid godtogos, uttogs 
för 1950 års arealinventering och hus
djursräkning ett stickprov, som omfat
tade cirka 10 % av totalpopulationcn. 

Principerna för konstruktionen och 
uttagningen av detta urval av bruknings-

1 En redogörelse för dessa undersökningar 
har publicerats i Jordbruksekonomiska Meddelan
den nr 2 år 1951. 
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enheter avveko väsentligt från de under 
1930-talet tillämpade. Sålunda användes 
variabla urvalsfraktioner, d. v. s. urvalets 
relativa storlek växlade mellan olika 
områden och storleksgrupper. Med ut
gångspunkt från det ungefärligt fixerade 
antalet urvalsenheter (brukningsenheter) 
i hela urvalet eftersträvades en fördel
ning av dessa på områden och storleks
grupper, som skulle ge största möjliga 
precision vid skattningarna. Undersök
ningar ha visat att en god approximation 
till en optimal fördelning erhåiles 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 jordbruksstatis
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 
1959 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 1959 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 1959 använda urvalet för de 
jordbruksstatistiska undersökningarna The number and area of farms 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 naturliga jordbruksområden. Där
vid användas senast tillgängliga uppgif
ter om totalpopulationen, nämligen re
sultaten från den senaste jordbruksräk
ningen. Under åren mellan jordbruks
räkningarna grundas skattningarna så
lunda på samma åkerareal. De fortgåen
de förändringarna i totalpopulationen 
ha ej beaktats vid de årliga skattning
arna. Detta medför en tendens till suc
cessivt stigande överskattningar under 
åren mellan jordbruksräkningarna, be-
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roende på att åkerarealen fortgående re
duceras. 

Vid förnyade skattningar, som för vis
sa år verkställts på grundval av aktu
ellare uppgifter om populationen enligt 
jordbruksräkningarna, har i allmänhet 
erhållits en reducering av tidigare skatt
ningar. Avvikelsen har emellertid varit 
olika för skilda data, vilket berott på 
att populationen ej blott undergår en 
minskning utan även samtidigt ändras 
i fråga om sammansättning (fördelning 
på storleksgrupper av areal och antal 
brukningsenheter). De i denna publika
tion redovisade uppgifterna för åren 
1956—1959 äro skattade på basis av 1956 
ars jordbruksräkning och för år 1955 
enligt 1951 års jordbruksräkning. 

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 1959 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 har 
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 uppgifter dock 
inhämtats för varje år. 

På grund av att de årliga jordbruks
statistiska undersökningarna utföras en
ligt stickprovsmetod äro de därvid er

hållna resultaten behäftade med vissa 
slumpfel. För hela riket och större om
råden torde emellertid de relativa me
delfelen i de skattade talen vara obetyd
liga. Variansberäkningar för antalet kor 
vid husdjursräkningen år 1950 ha gi
vit ett medelfel för hela riket av c:a 
0,3 %. Medelfelets relativa storlek hos 
länssiffrorna varierade mellan 0,8 och 
2,7 %. För växt- och djurslag med ojämn 
förekomst äro de skattade uppgifterna 
mera osäkra, särskilt för små områden, 
vilket bör beaktas vid användningen av 
uppgifterna. Beträffande sockerbetor 
finnes möjlighet att erhålla kontroll av 
tillförlitligheten i den skattade arealen, 
som år 1959 utgjorde 51 070 hektar. En
ligt uppgift från Sockerfabriksaktiebo
laget uppgick den odlade arealen till 
51 120 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 är skyldig att 
lämna uppgift om bl. a. åkerjordens an
vändning och antalet husdjur. Den lo
kala insamlingen och granskningen av 
uppgifterna åvilar kommunernas styrel
ser. Sedan år 1954 infordras i olikhet 
mot tidigare år uppgifter även från fjäll
bygden i Jämtlands län samt inlandet i 
Västerbottens och Norrbottens län. 

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

Ägoslag 
Uppgifter om arealerna av olika ägo

slag ha ej infordrats för år 1959. Full
ständiga uppgifter i detta hänseende er
hållas endast vid de allmänna jordbruks-
räkningarna. De i tab. i för län, hushåll
ningssällskapsområden och naturliga 
jordbruksområden angivna arealerna av 
kultiverad betesmark, naturlig äng och 
skogsmark äro utan ändring hämtade 
från 1956 års jordbruksräkning. Vid den
na jordbruksräkning erhöllos uppgifter
na om ägoslagens arealer genom bear
betning av RLF:s jordbruksregister. Det
ta register avser att omfatta samtliga som 
jordbruk taxerade fastigheter. Åkerareal 
kan emellertid även förekomma på »an
nan fastighet», som ej omfattas av re
gistret. Dylika fastigheter förekomma 
huvudsakligen i storleksgruppen med 
högst 2 hektar åker. För att få fullstän
digare redovisning av åkerarealen och 
bättre anslutning till tidigare angiven 
areal har en komplettering verkställts. 
Sålunda har tillagts åkerarealen för an
nan fastighet med högst 2 hektar åker 
enligt 1951 års jordbruksräkning. 

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. På grund av att dylika nya 
uppgifter om landarealen ej erhållas spe
cificerade på olika ägoslag, ha ändring
arna reglerats på arealen »övrig mark», 
som utgör skillnaden mellan hela land-
arealen och den sammanlagda arealen 
av de olika ägoslagen. 

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 1959 
redovisade arealerna av olika ägoslag i 
hela riket samt av »övrig mark» och 
hela landarealen sammanställts med mot
svarande uppgifter enligt 1951 års jord
bruksräkning. Såsom framgår därav har 
en fortsatt nedgång av åkerarealen skett 

1 Enligt 1956 års jordbruksräkning. 

2—600615 
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under perioden mellan de två senaste 
jordbruksräkningarna, nämligen med 
49 350 hektar (1,4 %). Denna reducering 
sammanhänger med den fortgående ra
tionaliseringen inom jordbruket. Sålunda 
sker i viss utsträckning utläggning till 
betes- och skogsmark av sämre och 
olämpligt belägen åkerjord. Vidare tages 
en del åkerareal i anspråk för tomter, 
upplagsplatser, vägbyggnad m. m. Trots 
att åkerjord delvis nedlagts till betes
mark och äng har den sammanlagda are
alen kultiverad betesmark och naturlig 
äng reducerats med 39 470 hektar 
(5,5 % ) . Minskningen kommer huvud
sakligen på den naturliga ängen och har 
varit starkast i norrlandslänen. Ängen 
torde delvis ha fått växa igen och bli 
skogsmark. 

Som ovan nämnts uppstå arealföränd
ringar även på grund av gränsjustering
ar mellan administrativa områden. I tab. 
1 genomföres årligen korrigering här
för. Under år 1959 ha endast ett par 
mindre sådana justeringar förekommit, 
som berört gränserna för län och hus
hållningssällskapsområden. Inom län har 
däremot ett flertal ändringar av socken
gränserna skett. Liksom fallet är vid ny-
mätningar erhållas ej uppgifter om den 
mellan områden förflyttade arealens för
delning på ägoslag. Korrigeringen i tab. 
1 göres därför på arealen »övrig mark». 

Tidigare (före år 1954) gjordes varje 
år tillägg till den vid senaste allmänna 
jordbruksräkning redovisade åkerarea
len för därefter nyodlade arealer. Då 
utvecklingen inom jordbruket för när

varande är sådan, att nedläggning av 
åkerjord kan antagas förekomma i större 
utsträckning än nyodling, har det ej an
setts motiverat att göra dylika årliga till-
lägg. För årligen utförda nyodlingar, 
varom uppgifter erhållas i samband 
med de definitiva uppgifterna om skör
den m. m., lämnas dock separat redovis
ning i ovanstående sammanställning, 
som visar den sammanlagda arealen ny-
odlad åker åren 1952—1959 med fördel
ning på de tre huvudområdena. 

Under åren 1952—1959 har enligt in
komna rapporter uppodlats 4 612 hektar 
åker. Nyodling har förekommit huvud
sakligen i norra delen av landet, främst 
i Västerbottens och Norrbottens län. För 
åren 1957—1959 konstateras emellertid 
att nyodlingen varit obetydlig även i 
norra Sverige. 

Åkerjordens användning år 1959 

De i denna publikation redovisade 
arealerna av olika växtslag år 1959 grun
da sig på arealinventeringen den 1 juni 
1959. De därvid inhämtade uppgifterna 
framgå av uppgiftsformuläret, vilket in
tagits som bilaga. Antalet brukningsen-
heter, som anmodades att lämna upp
gifter, utgjorde 26 954. Uppgifter erhöl-
los från 25 138 brukningsenheter eller 
93,3 % av samtliga uppgiftsskyldiga. 
Vissa mindre justeringar av de tidigare 
publicerade resultaten från arealinven
teringen i juni 1959 ha här genomförts. 
Med ledning av uppgifter i skörderap-
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Tab. B. Åkerjordens användning i hela riket år 1959 i jämförelse med åren 1958 och 1957 

Use of arable land 

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 1959 lämnas i tabellerna 2 
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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 1959 sammanställts med 
motsvarande uppgifter för åren 1958 och 
1957. Tabellen visar i absoluta och rela
tiva tal förändringarna i jämförelse med 
dessa år. 

Brödsädsarealen år 1959 omfattade 
411 700 hektar, vilket innebar en ök
ning med 37 200 hektar (9,9 % ) . Areal
utvidgningen kom helt på höstsäden. 
Särskilt för höstvete förelåg en stark 
arealökning. Arealen omfattade år 
1959 202 900 hektar eller 95 700 hektar 
(89,3 %) mer än den år 1958 skördade 
arealen. Odlingen av höstråg uppgick 
till 94 100 hektar, vilket var 5 100 hektar 
(5,7 %) mer än närmast föregående år. 
Arealen av vårvete var däremot betydligt 
mindre än år 1958. Den utgjorde 111 800 
hektar och understeg föregående års are
al med 63 400 hektar (36,2 % ) . Även 
odlingen av vårråg minskade något, näm
ligen med 200 hektar (5,8 %) och om
fattade 2 900 hektar. De stora avvikel
serna från 1958 års arealfördelning för 
brödsäd förklaras främst av att höstsäds
arealen var ovanligt liten föregående år 
på grund av de ogynnsamma betingel
serna för höstsådden år 1957. Till följd 
därav odlades stor areal vårvete år 1958. 
Men även i jämförelse med år 1957 och 
tidigare år var arealen vårvete liten år 
1959. 

I fråga om utvecklingen för enskilda 
län förelåg beträffande höstvete areal-
utvidgning i samtliga län. ökningen var 
dock jämförelsevis liten i södra Göta

land, medan länen i nordvästra Göta
land och Svealand hade mycket stor ut
ökning av höstvetearealen; särskilt Upp
sala och Västmanlands län hade stor od
ling av höstvete jämfört med år 1958. 
För höstråg förelåg minskning av area
len i södra Götaland. I övriga delar av 
landet var odlingen större än år 1958. 
Odlingen av vårvete minskade i samtliga 
län i Svealand och Götaland. Nedgången 
var stor för alla län i Svealand. Av länen 
i Götaland hade särskilt Östergötlands 
och Skaraborgs län stark minskning av 
arealen för vårvete, medan Malmöhus län 
hade endast mindre arealreducering. 
Tillbakagången för vårråg hänförde sig 
till norra Götaland och Svealand; i södra 
Götaland förelåg arealökning. 

Arealen fodersäd år 1959 uppgick till 
1 100 400 hektar och var 20 000 hektar 
(1,9 %) större än närmast föregående 
år. ökningen hänförde sig till korn och 
havre, medan arealen blandsäd minska
de något. Odlingen av korn omfattade 
316 800 hektar, vilket innebar en fortsatt 
ökning sedan år 1958 med 23 600 hekt
ar (8,1 % ) . Det är den största areal av 
denna gröda, som hittills förekommit i 
landet. Under 1940-talet låg kornarealen 
i allmänhet under 100 000 hektar. Arealen 
för havre utgjorde 536 300 hektar och 
översteg föregående års areal med 3 900 
hektar (0,7 % ) . Blandsäd odlades på 
247 300 hektar eller 7 500 hektar (2,9 %) 
mindre än år 1958. 

En jämförelse länsvis för fodersäden 
visar beträffande korn arealökning i 
flertalet län. Nedgång förelåg endast i 
Östergötlands, Jönköpings, Skaraborgs, 
Gävleborgs och Norrbottens län. I många 
län voro emellertid avvikelserna från fö
regående år ganska små. Detta gäller i 
ännu högre grad för havre, som i fler
talet län i Svealand och Götaland var 
ungefär lika som år 1958. En framträ-
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dande arealminskning förelåg dock i 
Stockholms och Uppsala län, medan 
havrearealen ökade betydligt i östergöt-
lands, Gotlands och Malmöhus län. Med 
undantag av Norrbottens län hade samt
liga län i Norrland större odling av hav
re än år 1958. Även för blandsäd före
låg i huvudsak arealutvidgning i Norr
land, medan de flesta länen i Svealand 
och Götaland hade mindre odling än 
närmast föregående år. 

Odlingen av baljväxter (kokärter samt 
foderärter och vicker) reducerades starkt 
år 1959. Arealen uppgick till 19 200 hekt
ar, vilket var 5100 hektar (20,9 %) 
mindre än föregående år. Minskningen 
var av ungefär samma storlek för de två 
slagen av baljväxter, nämligen 2 400 
hektar (21,9 %) för kokärter och 2 700 
hektar (20,1 %) för foderärter och vic
ker. 

Den sammanlagda arealen för odling 
av säd och baljväxter (till mognad) år 
1959 var 52100 hektar (3,5 %) större 
än närmast föregående år. 

Potatis odlades år 1959 på 118 900 
hektar och översteg föregående års areal 
med 5 200 hektar (4,6 %). 

Arealen för sockerbetor uppgick år 
1959 till 51 100 hektar, vilket var en
dast obetydligt mindre än år 1958 
(0,6 % ) . 

Även beträffande foderrotfrukter var 
odlingen ungefär lika som föregående år 
eller 25 900 hektar. 

Vallodlingen, som under åren 1957—• 
1958 kännetecknades av en mindre ut
vidgning, reducerades åter något år 
1959. Minskningen hänförde sig främst 
till odlingen av vallhö. Arealen vall till 
hö omfattade år 1959 1 120 800 hektar, 
vilket var 31 500 hektar (2,7 %) mindre 
än föregående år. 

Arealerna för vall till bete och grön
foder samt grönfoder av säd och balj

växter uppgingo år 1959 till 103 800 
respektive 55 200 hektar, vilket för 
den förstnämnda grödan innebar en ök
ning med 21100 hektar (25,6 %) men 
för den sistnämnda en nedgång med 
11900 hektar (17,7 % ) . 

Vall till fröskörd och permanent be
tesvall omfattade 44 800 respektive 
198 800 hektar år 1959, vilket innebar 
endast mindre avvikelser från föregå
ende år. Arealen för vallfröskörd ökade 
med 1 000 hektar (2,2 % ) , medan perma
nent betesvall minskade i areal med 800 
hektar (0,4 %). 

Den sammanlagda arealen för olje
växter sommaren 1959 omfattade 84 700 
hektar, fördelad på 51 900 hektar höst
raps, 23 600 hektar höstrybs, 3 800 hekt
ar vårraps, 1 200 hektar vårrybs och 700 
hektar oljelin samt 3 500 hektar övriga 
oljeväxter. Hela oljeväxtarealen var 2 700 
hektar (3,0 %) mindre än år 1958. Area
len reducerades starkt för samtliga slag 
av vårsådda oljeväxter. En mindre ned
gång förelåg även beträffande höstraps, 
medan odlingen av höstrybs var betyd
ligt större än år 1958. Den sammanlagda 
arealen höstsådda oljeväxter var sålun
da större än år 1958. 

En jämförelse med år 1958 för en
skilda län visar, att oljeväxtodlingen 
ökade j vissa delar av landet. Detta var 
fallet i delar av Svealand samt nord
östra Götaland. Betydande arealutvidg
ning förelåg bl. a. i Uppsala, Östergöt
lands och Västmanlands län. Däremot 
gick oljeväxtodlingen starkt tillbaka sär
skilt i Gotlands, Malmöhus och Örebro 
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. Liksom de närmast 
föregående två åren dominerades olje-
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växtodlingen starkt av de höstsådda olje
växterna. Dessa omfattade nära 90 % av 
hela arealen. Höstrapsarealen år 1959 
hade samma relativa omfattning som 
åren 1958 och 1957. För höstrybs kon
stateras däremot en ökning, medan ande
len vårsådda oljeväxter reducerades be
tydligt. 

Odlingen av köksväxter på åkern, som 
gick tillbaka åren 1957—1958, utvidga
des under år 1959 med 1500 hektar 
(15,4 %) och omfattade 11100 hektar. 

Arealen för »andra växtslag», där bl. a. 
spånadsväxter ingå, utgjorde 11 900 hekt
ar och var i det närmaste lika som år 
1958. 

Arealen helträda och obrukad åkerjord 
redovisas på två grupper, nämligen dels 
helträda och tillfälligt obrukad åker
jord, dels varaktigt obrukad åkerjord. 
Den sammanlagda arealen uppgick år 
1959 till 239 600 hektar och understeg fö
regående års areal med 33 700 hektar 
(12,3 %). Den fördelade sig på nämnda 
delgrupper med 164 300 respektive 75 300 
hektar. För den förstnämnda gruppen 
förelåg en arealminskning med 21 %, 
medan den sistnämnda ökade i areal 
med drygt 15 %. Genom denna särredo-
visning av varaktigt obrukad åkerjord 
erhålles möjlighet till en viss bedömning 
av den årliga minskningen av den pro
duktivt använda åkerarealen under åren 
mellan jordbruksräkningarna. 

Som sammanfattning kan framhållas, 
att arealdispositionen under år 1959 
kännetecknades av ökad odling av bröd

säd, fodersäd och potatis, medan area
len reducerades för baljväxter, rotfruk
ter, foderväxter, samt helträda och obru
kad åkerjord. I fråga om de enskilda 
grödorna förelåg mycket stor arealök
ning för höstvete och stark minskning 
av vårveteodlingen. Relativt sett voro 
avvikelserna stora även för baljväxter 
och vissa oljeväxter. 

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 1959 framgår av tab. C, där uppgifter 
lämnas om de olika växtslagens pro
centuella andel av åkerarealen för län, 
hushåliningssällskapsområden, naturliga 
jordbruksområden och hela riket. De oli
ka växtslagens relativa omfattning va
rierar betydligt mellan olika områden. 
Veteodlingen hade år 1959 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 (13—15 % ) . Od-
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Diagram 1. Arealerna för olika slag av stråsäd i procent av hela åkerarealen under tiden 1913—1959 
(för perioden 1916—1955 femårsmedeltal) 
The areas of different kinds of grain in percent of the total area of arable land for the period 1913—1959 
(the period 1916—1955 five years average) 
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Tab. C. Åkerjordens användning, i procent, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, år 1959 
Use of arable land, % 
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lingen av råg var relativt störst i Kalmar 
läns södra del, Gotlands, Blekinge och 
Kristianstads län (6—7 %). Den rela
tivt största odlingen av korn år 1959 
förekom på Gotland, nära 19 % av åker
arealen. Betydande odling av korn (över 
10 7c) hade även Kalmar läns södra del, 
Malmöhus, Hallands, Örebro, Västman
lands och Kopparbergs län. I Norrland, 
där korn fortfarande användes i viss ut
sträckning som brödsäd, omfattade korn
arealen 10—12 % av åkerarealen med 
undantag för Norrbottens län. Kornod
lingen omfattade där endast omkring 
6 %, vilket torde sammanhänga med 
sämre mognadsförhållanden. Havreod
lingen omfattade relativt stor del av 
åkerarealen i Södermanlands, Jönkö
pings och Kronobergs län, Kalmar läns 
norra del, Göteborgs och Bohus, Älvs
borgs, Skaraborgs, Örebro och Västman
lands län (21—28 % ) . Även Hallands, 
Värmlands och Kopparbergs län hade 
stor havreodling (18—20 % ) . I de områ
den, där havreodlingen hade mindre om
fattning, förekom i stället större odling 
av blandsäd, nämligen i Stockholms, 
Uppsala, Kristianstads och Malmöhus 
län (13—16 % ) . Med undantag för Gävle
borgs län, där nära 14 % av åkern an
vändes för havre, hade norrlandslänen 
relativt liten odling av havre och bland
säd. Potatis odlades relativt mest i Ble
kinge och Kristianstads län (cirka 15 
respektive 9 % ) . På Öland och Gotland 
samt i Kristianstads och Malmöhus län 
användes en betydande del av åkerarea
len för odling av sockerbetor och fo-
derotfrukter. Sålunda upptog odlingen 
av dessa grödor nära 12 % i Malmöhus 
län och 6—8 % i de tre övriga områ
dena. Vall till hö omfattade i samtliga 
län med undantag för Södermanlands, 
Skaraborgs, Örebro och Västmanlands 
län större andel av åkern än något annat 

växtslag. Skillnaderna mellan olika om
råden i fråga om slåttervallens relativa 
storlek voro emellertid betydande. I 
stor del av Norrland utgjorde slåtter-
vallen omkring två tredjedelar av åker
arealen men i Malmöhus län endast cirka 
14 %. Odlingen av oljeväxter hade år 
1959 den relativt största omfattningen i 
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Gotlands och Malmöhus län (omkring 
5—8 % ) . Under rubriken »andra växt
slag», som inrymmer specialodlingar 
av olika slag, fröodlingar, fruktodlingar 
m. m., redovisas endast en ringa del av 
åkerarealen. Den största omfattningen 
därav förekom på Öland, där nära 5 % 
av åkerarealen upptogs under denna rub
rik. 

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—1959 (för perioden 
1911—1951 enbart femårsmedeltal). För 
vårvete och råg konstateras en olikartad 
utveckling under ifrågavarande period. 
Den relativa odlingen av vårvete har 
ökat avsevärt, medan odlingen av råg 
gått starkt tillbaka. Under början av 
1950-talet utvidgades rågodlingen något 
men har sedan åter begränsats. Även för 
vårvete har en mindre tillbakagång av 
odlingen skett efter mitten av 1950-talet. 
Den relativa omfattningen av höstvete
odlingen företer ingen framträdande 
långtidsutveckling. För senare år konsta
teras årliga variationer, som i huvudsak 
sammanhänger med växlande betingelser 
för höstsådd och övervintring. 

Kornodlingen kännetecknades tidigare 
av tillbakagång men har efter år 1950 
utvidgats starkt. Sålunda utgjorde korn-
arealen 8,8 % av åkerarealen år 1959 
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Tab. D. Åkerjordens användning år 1959 inom olika storleksgrupper, hela riket Use of arable land within different size groups 
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mot endast 2,5 % år 1950. Havreodling
ens relativa omfattning har gått tillbaka 
något sedan år 1911, medan odlingen av 
blandsäd kännetecknats av någon ut
vidgning. 

Åkerjordens användning inom olika 
storleksgrupper år 1959 

En särskild bearbetning av uppgifts
materialet till 1959 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 är 1959 inom olika 
storleksgrupper. För de storleksgrupper, 
som voro uteslutna vid arealinventering
en år 1959, 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 1959 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 
slätter än år 1944. I efterföljande tablå 
har för varje hushållningssällskapsområ-
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de den sammanlagda arealen äng (inklu
sive kultiverad betesmark) fördelats pro
centuellt på kultiverad betesmark, slåtter-
äng och övrig naturlig äng. 

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

10 %. I Kopparbergs län och Norrland 
har slåtterängen större relativ omfatt
ning. 

Hösten 1959 besådda arealer 

Liksom tidigare under en följd av år 
verkställdes även år 1959 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 1 juni 1959. Resultaten av inven
teringen för hela det undersökta om
rådet redovisas i följande tablå, där jäm
förelse göres med motsvarande uppgifter 
för år 1958. 

Höstsådden år 1959 kunde genomföras 
under goda väderleksförhållanden. På 
grund av den starka torkan försvårades 
emellertid groningen. Detta gällde sär
skilt oljeväxterna, för vilka sådden verk
ställes tidigare. De besådda arealerna 
måste i betydande omfattning harvas 
upp. För höstsäden voro betingelserna 
bättre men den hämmades också till en 
början av torkan. Genom bättre väderlek 
under hösten utvecklades dock de höst' 
sådda grödorna förhållandevis gynn
samt. 

I de 20 län, som inventeringen om
fattade, besåddes hösten 1959 samman-
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lagt 377100 hektar med höstsäd, vilket 
innebar en arealökning med ej mindre 
än 77 000 hektar (25,7 %) i jämförelse 
med hösten 1958. Ökningen hänförde 
sig till båda sädesslagen men var större 
för höstvete än för höstråg. Sålunda var 
den besådda arealen höstvete 64 800 
hektar (31,8 %) större än föregående år, 
medan ökningen för höstråg stannade 
vid 12 200 hektar (12,7 % ) . Den med 
höstvete besådda arealen var ovanligt 
stor; den översteg sålunda medelarealen 
för den senaste tioårsperioden med cir
ka 40 %. 

Arealen för höstsådda oljeväxter, som 
sammanlagt omfattade 52 700 hektar, var 
31 400 hektar (37,4 %) mindre än år 
1958. Arealminskningen utgjorde för höst
raps 21300 hektar (37,9 %) och för 
höstrybs 10 200 hektar (36,5 %). Till
bakagången hänförde sig till Svealand 
och östra Götaland, där torkan var mest 
utpräglad. 

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 1959 

I samband med inventeringen av de 
hösten 1958 besådda arealerna infordra
des särskilda uppgifter om de arealer, 
som under sommaren 1959 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 1958 och 
1957. Efterföljande uppgifter avse Göta
land och Svealand och brukningsenhe-
ter med mer än 2 hektar åker. 

I jämförelse med år 1958 förelåg areal
minskning för rödklöver- och alsikeklö-
verfrö, medan odlingen av timotej och 
annat vallfrö utvidgades. För den sist
nämnda gruppen var ökningen obetydlig, 
medan arealen av timotejfrö utökades 
med drygt 15 %. Minskningen av arealen 
för rödklöver- och alsikeklöver var gans
ka stor, nämligen över 20 %. I jämfö
relse med år 1957 konstateras främst en 
mycket stark ökning av timotejfröod-
lingen och en betydande reducering av 
arealen för rödklöverfrö. 

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 1959. I efterföl
jande sammanställning angivas medel
talen för utsädet per hektar för hela 
riket. 

I tab. 4 meddelas de för län och hus
hållningssällskapsområden beräknade to-
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tala utsädesmängderna för 1959 års 
skörd. I samma tabell ingå även upp
gifter för hela riket om motsvarande 
utsädesmängder under några föregående 
år. I följande tablå ha sammanställts 
de två senaste årens totala utsädeskvan
titeter för hela riket. 

Skörd per hektar och totalskörd 

Enligt år 1956 utfärdade 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 1959. 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 1959 samt 
definitiva uppgifter för år 1958 ha er
hållits från Riksförbundet Lin och Ham
pa. Sveriges Oljeväxtintressenter ha läm
nat preliminär uppgift om hektarskör
den av vitsenap år 1959 samt definitiva 
uppgifter för år 1958 om skörden per 
hektar av samtliga slag av oljeväxter. 

I följande tablå redovisas för hela 
riket skörden per hektar av de särskilda 
växtslagen år 1959 i jämförelse med de 
två närmast föregående åren samt me
deltalen för tioårsperioden 1949—1958 
och femårsperioden 1954—1958. 

Av tablån framgår, att skörden per 
hektar år 1959, trots torkan, för vissa 
grödor var bättre än år 1958. Detta var 
fallet för höstvete, vårvete, höstråg, kok-1 Kungl. kungörelse den 13 april 1956 (nr 116). 
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1 Preliminär hektarskBrd, ej vattennaltsbcstämd. 
s Definitiv hektarskBrd enligt Sveriges Oljeväxtintressenter, avser frö med 18 % vattenhalt. 
s Preliminär hektarskörd enligt Sveriges Oljeväxtintressenter, avser frö med 18 % vattenhalt. 

ärter, foderärter och vicker, samt fler
talet slag av oljeväxter. För höstvete 
och höstråg samt kokärter var förbätt
ringen betydande (18—24 % ) . Beträf
fande oljeväxterna föreligger ej full jäm
förbarhet mellan angivna siffror. De 
för år 1959 redovisade preliminära hekt
arskördarna av oljeväxter kunna näm
ligen ej angivas till en bestämd vat
tenhalt. För flertalet vårsädsgrödor, po
tatis och rotfrukter samt hö var skörde
utfallet sämre år 1959. I fråga om vissa 
av nämnda grödor var försämringen 
ganska stor (12—-15 % ) , nämligen för 
havre, sockerbetor, foderrotfrukter och 
hö. Trots de ganska stora skillnaderna 
för enskilda spannmålsgrödor förelåg 
endast obetydlig avvikelse i fråga om 
den genomsnittliga skörden för all säd, 
som var 1 % högre än år 1958. I för
hållande till år 1957 förelågo i allmänhet 
avvikelser i samma riktning som i jäm

förelse med år 1958. Beträffande olje
växterna var emellertid skörderesulta
tet betydligt sämre år 1959 än år 1957. 
Om hänsyn tages till den goda kvalite
ten var skördeutfallet år 1959 i stort sett 
bättre än som framgår av den siffermäs
siga jämförelsen. 

I förhållande till medelskörden per 
hektar för tioårsperioden 1949—1958 fö
relåg för samtliga grödor avvikelser i 
samma riktning som vid jämförelse med 
år 1958 och skillnaderna voro även i de 
flesta fall av ungefär samma storlek. Me-
delhektarskörden för samtliga sädesslag, 
som var högre än år 1958, understeg 
dock tioårsmedeltalet med 1 %. I tablån 
göres även jämförelse med medelskör
darna för den närmast föregående fem
årsperioden. Därvid konstateras i hu
vudsak samma avvikelser som i förhål
lande till tioårsmedeltalen. 

Vid sidan av de årliga variationerna i 
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Diagram 2 . Skörden per hektar av höstvete, höstråg, vårvete och korn åren 1913—1959 

Yield per hectare in 1913—1959 

De rä ta linjerna visa den genomsnittliga hektarskörden för res
pektive år under perioden 1913—1959 (utjämning av kurvorna 
har utförts enligt minsta kvadratmetoden). 
The straight lines show the average yield per hectare in the respective 
year for the period 1913—1959. 

3—60061Ö 
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Tab. E. Skörden per hektar av viktigare växtslag, i kilogram, inom vissa större produktionsområden, 
år 1959 Yield per hectare 
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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—1959 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 10,1 
kg, för höstråg 12,7 kg, för vårvete 15,2 
kg och för korn 14,0 kg. En framträdan
de skillnad konstateras mellan höstsäd 
och vårsäd i fråga om de årliga variatio
nerna; dessa äro betydligt större för 
höstsäden. Särskilt höstvete uppvisar stor 
känslighet för de årliga skördebetingel
serna, medan särskilt korn men även 
vårvete synes vara mera stabilt i detta 
hänseende. 

Hektarskördarnas storlek år 1959 inom 
län, hushållningssällskapsomräden och 
naturliga jordbruksområden redovisas i 
tab. 5. Betydande skillnader föreligga 
mellan dels olika län och dels olika de
lar inom länen. I Götaland och Svea
land hade slättbygdsområdena i allmän
het högre skörd per hektar år 1959 för 
spannmål än övriga områden. I Norr
land, där odlingen domineras av korn, 
havre och blandsäd, potatis och vallhö, 
konstateras även i flertalet fall högre 
skördeutbyte i kustområdena än i in
landet. I fråga om särskilt potatis men 
även vallhö hade skogs- och dalbygderna 
ofta högre hektaravkastning än slätt
bygderna. 

Såsom framgår av tab. 5 var skörden 
per hektar av höstvete högst i Östergöt
lands, Kristianstads, Malmöhus och Hal
lands län (respektive 3 660, 3 400, 3 890 
och 3 240 kg). De tre förstnämnda länen 

hade även det bästa skörderesultatet för 
vårvete (2 390, 2 490 och 2 980 kg per 
hektar). I övriga områden understeg 
hektarskörden för vårvete 2 000 kg. I 
fråga om höstråg låg skörden över 2 500 
kg per hektar i Uppsala, Södermanlands, 
Östergötlands, Malmöhus och Västman
lands län. Hektaravkastningen för foder
säd uppgick endast i Östergötlands och 
Malmöhus län till över 2 000 kg för samt
liga tre grödor. Beträffande korn och 
blandsäd hade vidare Kristianstads samt 
Jämtlands och Norrbottens län över 2 000 
kg per hektar och för enbart korn dess
utom Södermanlands, Blekinge, Hallands 
och Västerbottens län. Det bästa skörde
utbytet för kokärter förelåg i Malmöhus 
län och för foderärter och vicker i Ble
kinge län. Västerbottens och Norrbot
tens län hade den högsta hektarskörden 
av potatis (över 16 000 kg). Den låg i 
hela Svealand utom Kopparbergs län 
under 10 000 kg. Kalmar och Gotlands 
län hade även låg avkastning för pota
tis. Skördeutbytet på slåttervallar över
steg 4 000 kg per hektar endast i Kristian
stads, Malmöhus och Hallands län. I 
Kalmar läns södra del samt i Gotlands 
och Värmlands län uppgick hektarav
kastningen på slåttervallarna till endast 
något över 2 000 kg. Med undantag av 
Gävleborgs län hade samtliga län i Norr
land 3 000 kg per hektar eller däröver 
av vallhö, medan i Svealand endast 
Stockholms och Södermanlands län hade 
motsvarande skörderesultat. 

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 
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Tab. F. Totalskörden i hela riket åren 1959 och 1958 samt medelskörden 1949/58 och 1954/58 
Crops 

1 Tröskad ej vattenhaltsbcstämd vara. — 2 Avser frö med 18 % vattenhalt. — " Frö av »påtiads-
lin användes til) närmare hälften för ntsäde. Utsädesfröet beräknas hålla en vattenhalt av Vi—14 %. 
det övriga 9 %. — Hampfrö, varav stöne delen användes till ntsäde, beräknas hålla en vatten
halt av 12—14 %. 
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lika med 100. Såsom framgår av tabellen 
var hektarskörden år 1959 för flertalet 
växtslag större än riksmedeltalet i om
rådena Skåne-Hallands slättbygder, öst
götaslätten och Sydsvenska mellanbyg
den. Det förstnämnda området hade 
högre hektaravkastning för samtliga i ta
bellen angivna grödor och för särskilt 
fodersädsgrödorna var skillnaden stor 
(över 50 % ) . I fråga om spannmålsgrö
dorna hade även östgötaslätten avse
värt högre skörd än den genomsnittliga 
för hela riket. För enskilda grödor före
kom högre hektaravkastning än riksme
deltalet även i vissa övriga områden. 
Delta gällde främst Mälar- och Hjälmar
bygden, Södra Bergslagen, Kustlandet i 
övre Norrland och Jämtländska silur-
området. I fråga om potatis hade större 
delen av norra Sverige högre skörd än 
medeltalet för hela riket. 

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 1959 redovi
sade skördesiffrorna vara jämförelsevis 
liiga på Öland och Gotland, Vänerslätten 
och i Västsvenska dalsjöområdet, vilket 
torde förklaras av tillfällliga förhållan
den. 

Totalskörden år 1959 av olika växtslag 
redovisas i tab. F, där en jämförelse 
även göres med den preliminärt beräk
nade skörden för samma år samt de de
finitiva uppgifterna om skörden år 1958 
och medelskörden för tioårsperioden 
1949—1958 och femårsperioden 1954— 
1958. 

I tab. 6 redovisas den totala skörden 
år 1959 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 1959 konstateras för de flesta 
grödorna endast mindre avvikelser. Med 
undantag för höstvete ligger skörden av 
brödsäd och fodersäd enligt de defini
tiva skördeberäkningarna lägre än den 
preliminärt beräknade. För höstråg upp
gick nedgången till drygt 2 c/r, medan 
avvikelserna voro små för övriga sädes
slag. Den sammanlagda skörden av balj-
växter var drygt 7 % högre enligt de 
definitiva uppgifterna. Beträffande soc
kerbetor förelåg nedgång, medan skör
den av potatis och foderrotfrukter ökade 
något. Även för hö (både vallhö och 
ängshö) redovisades högre skörd i de 
definitiva skördeuppgifterna. 

Såsom framgår av tab. F var den to
tala skörden år 1959 större än närmast 
föregående år i fråga om brödsäd och 
oljeväxter, medan skörden av foder
säd, balj växter, potatis och rotfrukter 
samt hö var mindre. För vissa enskilda 
grödor inom nämnda grupper konsta
teras dock avvikande utveckling. Så
lunda förelåg beträffande brödsäd skör
deminskning för vårvete och vårråg; 
skörden av korn var till skillnad från 
övrig fodersäd större än år 1958. En 
mindre skördeförbättring förelåg vidare 
för potatis, medan skörden av rotfruk
ter minskade. Skördeökningen för olje-
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växter kom enbart på höstrybs och vit
senap. 

Beträffande grödor med större skörd 
år 1959 ån närmast föregående ar för
klaras ökningen i vissa fall av både ökad 
areal och högre avkastning per hektar, 
nämligen för höstvete, höstråg och höst
rybs. Skördeökningen för korn och po
tatis berodde av större areal och för 
vitsenap av högre skörd per hektar. 
För grödor ined mindre skörd än när
mast föregående år förklaras nedgång
en av både arealreducering och lägre 
hektaravkastning beträffande vårråg, 
blandsäd, sockerbetor, foderrotfrukter, 
vallhö och oljelin. För vårvete, balj-
växter, vårraps och vårrybs minskade 
skörden på grund av begränsad areal, 
medan sämre skördeutbyte per hektar 
orsakade nedgången för havre och ängs-
hö. 

Vid jämförelse med medelskördarna 
för den närmast föregående tio- och fem
årsperioden konstateras mindre avvi
kelser för brödsäd och fodersäd än i 
förhållande till 1958 års skörd, medan 
skillnaden var något större för baljväx-
ter samt potatis och rotfrukter. Skörden 
av brödsäd, som var avsevärt högre än 
ar 1958, översteg endast obetydligt me
delskördarna. För enskilda grödor kon
stateras ännu större olikhet i differen
serna vid jämförelse med 1958 års skörd 
respektive medelskördarna. Detta gäller 
särskilt höstvete, höstråg och korn. 

Den totala veteskörden år 1959 upp
gick till 836 000 ton, rågskörden till 
211 000 ton och hela brödsädsskörden 
till 1 047 000 ton. I jämförelse med år 
1958 förelåg en ökning för vete med 
239 000 ton (40 %), för råg med 41000 
ton (24 %) och för hela brödsädsskör
den med 280 000 ton (36 %). ökningen 
kom på skörden av höstsäd, som totalt 
översteg 1958 års skörd med ej mindre 

än 394 000 ton (93 %). Hela brödsäds
skörden var endast 4 respektive 2 % 
större än medelskörden för åren 1949— 
1958 och 1954—1958. Den fördelade sig 
år 1959 med 80 % på vete och 20 % 
på råg. Motsvarande genomsnittliga tal 
tor den närmast föregående tio- och 
femårsperioden voro 70 och 24 CU re
spektive 78 och 22 ','c. 

Den totala skörden av fodersäd år 
1959, uppskattad till 1 937 000 ton, var 
135 000 ton (7 %) lägre än år 1958. 
Den översteg medelskörden för den när
mast föregående tioårsperioden med 3 % 
men var 2 °/o mindre än femårsmedel-
talet. Fodersädsskörden fördelade sig 
på 664 000 ton korn, 787 000 ton havre 
och 486 000 ton blandsäd. Kornskörden 
var endast 1 r/c större än år 1958 men 
översteg ifrågavarande medelskördar 
med ej mindre än 65 respektive 28 %. 
För havre förelåg en nedgång med 12 % 
och för blandsäd med 7 % i förhållande 
till år 1958. 

Skörden av ärter och vicker år 1959, 
som beräknats till sammanlagt 28 000 
ton, understeg 1958 års skörd med 11 % 
och var cirka 20 % lägre än tio- och 
femårsmedeltalen. 

Hela skörden av säd utgjorde 3 013 000 
ton, vilket var 141 000 ton eller 5 % 
mer än föregående år. Den var 3 % 
större än tioårsmedeltalet men 1 ','c 
mindre än medelskörden för de när
mast föregående fem åren. 

Skörden av potatis och rotfrukter år 
1959 uppgick till 3 876 000 ton eller 
134 000 ton (3 %) mindre än föregående 
år och 7 respektive 9 % lägre än me
delskördarna. Nedgången kom på rot
frukterna, medan en liten ökning förelåg 
för potatis i jämförelse med år 1958. 
För samtliga tre grödor låg 1959 års 
skörd under tio- och femårsmedeltalen. 
Nedgången var betydligt större för fo-
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derrotfrukter än för de två övriga grö
dorna, vilket förklaras av att odlingen 
gått starkt tillbaka. 

Den totala skörden av vallhö, 3 517 000 
ton, var 733 000 ton eller 17 ','c mindre 
än föregående år och 19 respektive 
14 % lägre än tio- och femårsmedeltalen. 
Skörden av ängshö understeg föregående 
års skörd med 13 %. Hela skörden av 
hö uppgick till 3 664 000 ton och avvek 
från jämförelseskördarna nästan lika 
som beträffande vallhö. 

Halmskörden, uppskattad till samman
lagt 2 655 000 ton, var 11 % lägre än 
år 1958. Den var även mindre än tio-
och femårsmedeltalen, nämligen 13 re
spektive 14 9r. Detta innebär ett mot
satt förhållande till avvikelsen för skör
den av säd (se ovan), vilket förklaras av 
dålig stråutveckling under år 1959 pä 
grund av torkan. Den regniga väderle
ken år 1958 medförde däremot ganska 
god halmskörd detta år. 

Med ledning av hushållningsgillenas 
uppskattningar av skörden per hektar 
för raps, rybs och oljelin samt prelimi
nära uppgifter från Sveriges Oljeväxtin-
tressenter beträffande vitsenap har den 
totala skörden av oljeväxter år 1959 
preliminärt beräknats till 148 000 ton, 
vilket är 10 000 ton (7 %) mer än den 
för år 1958 uppskattade definitiva skör
den. De i tabellen angivna skördeupp
gifterna för år 1959, som för raps, rybs 
och oljelin avse tröskad, ej vattenhalts
bestämd skörd, äro emellertid ej direkt 
jämförbara med uppgifterna för år 1958, 
som avse skörd med 18 % vattenhalt. 
De här redovisade skördeuppgifterna 
för år 1958 grunda sig på arealer enligt 
1958 års arealinventering och definitiva 
uppgifter om hektarskörden från Sve
riges Oljeväxtintressenter. Vid en jäm
förelse grundad på de preliminära upp

gifterna om hektarskörden år 1959 och 
motsvarande uppgifter för år 1958 er-
hålles betydligt större skördeökniug än 
som framgår av tab. F, nämligen 35 000 
ton (31 % ) . 

Skörden av spånadsväxter var i fråga 
om lin något högre än år 1958 av frö 
men betydligt lägre av tåga och blånor. 
Även för hampa var skörden av tåga 
lägre år 1959, medan skörden av frö 
och blånor var högre än år 1958. Vall
fröskörden ökade starkt, nämligen med 
40 Ve. Den översteg medelskörden för 
den närmast föregående tio- och fem
årsperioden med 28 respektive 55 CU. 
ökningen i förhållande till år 1958 för
klaras av främst högre hektarskörd; area
len var endast obetydligt större. To
baksskörden år 1959 uppgick enligt 
uppgift från Svenska Tobaksmonopolet 
till 330 ton mot 370 ton år 1958. 

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 har direkta uppgifter 
erhållits i de definitiva skörderappor
terna i januari. 

lifter sålunda gjord omräkning av 
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1 Utom avkastningen av vall till frö, olje-, spå
nads- och köksväxter samt »andra växtslag». 

skörden för varje växtslag, erhålles i 
tablån ovan antalet skördeenheter för år 
1959. 

Vid dessa beräkningar har emellertid 
hänsyn icke tagits till vall till frö, olje-
och spånadsväxter samt köksväxter på 
åkern och ej heller till under rubriken 
»andra växtslag» redovisade grödor. Ti
digare 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 användes för od
ling av oljeväxter, har liksom de när
mast föregående åren gjorts en liknande 
beräkning för dessa som för ovan an
givna grödor. Därvid har en skördeen
het satts lika med 0,5 kg oljeväxtfrö; 
då hela skörden av oljeväxtfrö år 1959 
enligt preliminära skördeuppgifter upp
gick till 148 000 ton, motsvarade denna 
296 milj. skördeenheter mot 276 milj. år 
1958. 

Den totala avkastningen från åkern 
och den naturliga ängen, med ovan an
givna inskränkningar, redovisas i ef
terföljande tablå för åren 1955—1959 
i 1000-tal skördeenheter. Hela avkast
ningen (för åker undantaget vall till 
frö-, olje-, spånads- och köksväxter samt 
»andra växtslag») uppgick för år 1959 
till 7 888 milj. skördeenheter, vilket var 
betydligt mindre än år 1958, nämligen 
809 milj. enheter (9,3 %). Minskningen 
kom på både åker och naturlig äng. Re
lativt sett var nedgången större för äng
en nämligen 16 % mot nära 9 % för 
åkern. I fråga om avkastningen på åkern 
förelåg försämring för samtliga i tablån 
angivna grödgrupper med undantag av 
spannmål. Minskningen uppgick för 
potatis och rotfrukter till 16 milj. en-

1 Utom avkastningen av vall till frö, olje-, spånads- och köksväxter samt »andra växtslag». 
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T a b . G. Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per hektar, inom län och hushållningssällskapsområden, år 1959 
Crop units per hectare 

1 Utom arealen liir vull till fröskörd, oljc-, spånads- och köksväxter, >andra växtslag> tamt varaktigt otirukad åker. 
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heter (1,8 % ) , för hö och halm till 431 
milj. enheter (10,2 Ve), för blast till 3 
milj. enheter (3,5 %) och för bete och 
grönfoder till 409 milj. enheter (24,0 r/c). 
ökningen för spannmål utgjorde 162 
milj. enheter (Cl ch). 

Totalavkastningen år 1959 understeg 
medeltalet för tioårsperioden 1949— 
1958 med 957 milj. enheter (10,8 Ve) 
och medeltalet för den närmast föregå
ende femårsperioden med 544 milj. en
heter (6,5 % ) . Vid denna jämförelse 
liar hänsyn ej tagits till avkastningen av 
oljeväxter. Medräknas oljeväxterna, om
räknade till skördeenheter enligt vad 
ovan angivits, uppgick totalavkastning
en år 1959 till 8 184 milj. enheter mot 
8 973 enheter år 1958. 

Enligt de definitiva skördeuppgifter
na lämnade höskörden och betet år 
1959 följande avkastning i milj. skörde
enheter räknat: första skörd och efter-
slåtter på slåttervall 1 599 och på slåtter-
äng 59, bete på slåttervall 800, på be
tesvall 420, bete på slåtteräng och övrig 
naturlig äng 307 samt på kultiverad be
tesmark 225. Den beräknade avkastning
en av betet per hektar utgjorde i me
deltal för hela riket: för bete på slåtter
vall 710, på betesvall 1 390, på slåtteräng 
och övrig naturlig äng 610 samt på kulti
verad betesmark 1 220 mot respektive 
930, 1870, 720 och 1490 år 1958. 

I tab. G meddelas för riket, län och 
hushållningssällskapsområden uppgifter 
om den beräknade avkastningen, ut
tryckt i skördeenheter per hektar, år 
1959 och under tioårsperioden 1949— 
1958 och femårsperioden 1954—1958. 
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 1959 till 2 170 
och per hektar äng till 860 skördeenheter 
mot respektive 2 370 och 1 030 år 1958. 
Den genomsnittliga avkastningen per 
hektar under tioårsperioden 1949—1958 
utgjorde för åkern 2 360 och för ängen 
870 och under den närmast föregående 
femårsperioden 2 310 respektive 930 
skördeenheter. Avkastningen på den 
areal, som användes för sädesodling år 
1959 (halmen även inräknad), uppgick 
till 2 260 skördeenheter per hektar. Po
tatis- och rotfruktarealens avkastning 
inklusive blast utgjorde 4 810 skörde
enheter och den för foderväxter (hö, 
bete och grönfoder) använda arealen 
lämnade 1 960 skördeenheter per hekt
ar. Liksom tidigare hade Malmöhus län 
den högsta avkastningen per hektar åker, 
nämligen 4 050 skördeenheter, medan 
den lägsta hektaravkastningen år 1959, 
nämligen 1 220 skördeenheter, förekom 
i Värmlands län. 

Med användande av uppgifterna i tab. 
G har avkastningen per hektar åker 
beräknats i procent av den genomsnitt
liga avkastningen för tioårsperioden 
1949—1958 och femårsperioden 1954— 
1958 för varje hushållningssällskapsom
råde. Resultaten därav angivas i efter
följande tablå. 

Hektaravkastningen för hela riket år 
1959, uttryckt i skördeenheter, låg be
tydligt under medeltalen för den när
mast föregående tio- och femårsperio
den, nämligen 8,1 respektive 6,1 %. Vid 
jämförelse för enskilda län konstateras, 
att avkastningen per hektar åker 1959 
var lägre än båda medeltalen i flertalet 
län. Nedgången var stor i vissa län, 
särskilt i Kalmar läns söra del, Got
lands, Värmlands och Gävleborgs län. 
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Östergötlands samt Jämtlands, Väster
bottens och Norrbottens län hade högre 
avkastning på åkern än den genomsnitt
liga för tio- och femårsperioden. I 
Malmöhus län och Älvsborgs läns södra 
del förelåg endast obetydlig avvikelse 
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 1959 och 1958 
samt för tioårsperioden 1949—1958 
ävensom maximi- och minimisiffror för 
hushållningssällskapsområdena under 
de båda senaste åren. Hektorlitervikten 
år 1959 var betydligt högre än närmast 
föregående år. Den låg även över medel
vikten för perioden 1949—1958. Sär
skilt för höst- och vårvete konstateras 
hög volymvikt år 1959. 

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 1959. 

Beträffande väderleksförhållandena och 
växtlighetens utveckling under produk
tionsåret 1958/59 har en detaljerad re
dogörelse lämnats i Årsväxten 1959. Här 
må endast återgivas en kortfattad över-
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sikt; i övrigt hänvisas till nämnda pu
blikation. 

Sådden av höstvete och höstråg år 
1958 kunde i allmänhet utföras under 
gynnsamma väderleksförhållanden. Den 
blev emellertid delvis försenad. För 
höstsådden av oljeväxter, som sker tidi
gare, voro väderleksbetingelserna sämre. 
Utvecklingen under hösten var gynn
sam för både höstsäd och oljeväxter. 
Övervintringen var beträffande höstsä
den bättre än normalt för landet i ge
nomsnitt. För höstvete gällde detta även 
flertalet län. I fråga om höstraps och 
höstrybs var övervintringen sämre. I 
södra Götaland var den dock bättre än 
normalt även för oljeväxterna. Vallarna 
hade i allmänhet övervintrat tillfreds
ställande. Skador förekommo endast i 
ringa omfattning. Genom tidig snösmält
ning och tjällossning kunde vårsådden 
påbörjas tidigt och utfördes i allmänhet 
under gynnsamma förhållanden. 

I årsväxt- och skörderapporterna vid 
mitten av juli meddelades beträffande 
höstsäden, att den trots torka hade ut
vecklats ganska gynnsamt. Vårsäden ha
de lidit mera av torkan och uppgavs va
ra kortvuxen och ojämn. Detta gällde 
särskilt lätta jordar. Vårsäden hade i 
stora delar av landet även varit utsatt 
för frostskador. Även för potatis och 
rotfrukter hade utvecklingen försvårats 
av nattfrost och torka. Särskilt potatis, 
som ofta odlas på lättare jordar, upp
gavs lida av torkan, medan skördeutsik-
terna för sockerbetor bedömdes ljusare. 
I fråga om vallar och ängar rapportera
des för större delen av landet, att växt
ligheten hade försämrats av den torra 
väderleken. Förutsättningarna för skörd 
och bärgning av vallarna voro emeller
tid mycket goda. För betesvallarna upp
gavs dålig avkastning i hela landet. Ol
jeväxterna hade liksom övriga grödor 

hämmats av torkan men för de höstsåd-
da rapporterades förhållandevis gynn
sam utveckling. 

I julirapporterna framhölls emellertid, 
att en förbättring av skördeutsikterna 
kunde väntas under förutsättning av me
ra regn under den fortsatta utveckling
en. Dessa förväntningar blevo emeller
tid ej infriade. Under tiden efter mitten 
av juli fram till mitten av oktober var 
nederbörden mycket liten i större delen 
av landet. I skörderapporterna vid mit
ten av oktober uppgavs, att skörderesul
tatet ändock hade blivit gott för höstsä
den. Den hade även kunnat bärgas un
der svnnerligen goda väderleksförhållan
den och hade blivit av god kvalitet. För 
vårsäden rapporterades däremot ojämnt 
skörderesultat, som i hög grad hade va
rit beroende av jordmånen. På jordar, 
som hade motstått torkan bättre, t. ex. 
mullrika jordar och mossjordar, hade 
vårsäden utvecklats förhållandevis gynn
samt. Korn hade i allmänhet givit det 
bästa resultatet. Goda bärgningsförhål
landen och god kvalitet rapportera
des i hela landet. För potatis och rot
frukter förelåg samma utveckling som 
för vårsäden. Skörderesultatet hade be
rott av jordmånen. På lätta och höglänta 
jordar hade utvecklingen hämmats av 
torkan, medan vissa jordar lämnat till
fredsställande skörd. Bärgningen hade 
gynnats av goda väderleksförhållanden. 
Växlande skördeutbyte rapporterades 
även för vallarna. Genom mycket goda 
bärgningsförhållanden hade kvaliteten 
på höskörden blivit hög. Mycket svag 
återväxt och dåligt bete rapporterades 
från hela landet. På grund av torkan ha
de vidare vallinsådden utvecklats dåligt. 
Den fortsatta utvecklingen för oljeväx
terna hade beträffande de höstsådda va
rit förhållandevis god. De vårsådda ol
jeväxterna, som lidit mera av torkan, ha-
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de lämnat ojämnt skördeutbyte. Liksom 
ö\riga grödor hade oljeväxterna blivit 
väl bärgade och av god kvalitet. 

Allmän skördesiffra 
I den preliminära redogörelsen Års

växten 1959 redovisade statistiska cen
tralbyrån allmänna omdömen om skör
deutfallet år 1959 på grundval av skör
desiffror enligt årsväxt- och skörderap
porterna vid mitten av oktober. Nämnda 
omdömen utgjorde medeltal för län och 
hela riket av de av hushållningssällska
pens lokalombud församlingsvis avgiv
na, i siffror uttryckta omdömena om 
skörden och skördeutsikterna enligt föl
jande skala: 5 = mycket god skörd, 4 
= god skörd, 3 = medelmåttig skörd 
(medelskörd), 2 = betydligt under me
delskörd, 1 = nära missväxt och 0 = 
fullständig missväxt. 

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

För bete och grönfoder från odlad 
jord, avkastning från naturlig äng och 
halm saknas skördesiffror. Beträffande 
de förstnämnda två grödorna ha använts 
på ovan angivet sätt korrigerade skör
desiffror för hö från odlad jord respek
tive naturlig äng. För halm av höstsäd, 
vårsäd och baljväxter ha skördesiffror 
beräknats med ledning av dels medel-
hektarskördarna för nämnda slag av halm 
under åren 1949—1958, dels medeltalen 
av skördesiffrorna under samma period 
för höstsäd, vårsäd och baljväxter samt 
dels halmskörden per hektar år 1959. 

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 1949—1958. 

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 1949—1958 som vikter. 
Den sålunda erhållna allmänna skörde
siffran för år 1959 utgjorde 2,6 eller 
under medelmåttig skörd. Vid dessa be
räkningar har hänsyn tagits endast till 
kvantiteten och icke till kvaliteten. 

Den på detta sätt beräknade allmän
na skördesiffran för samtliga grödor på
verkas i hög grad av avkastningen av hö, 
bete och halm och motsvarar vissa år ej 
skördeutbytet för enbart säd, potatis och 
rotfrukter. Särskilda skördesiffror ha 
därför beräknats för de två huvudkate
gorierna av grödor. Därvid har för säd, 
potatis och rotfrukter erhållits 2,7 och 
för hö, bete och halm 2,6. 
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III. Boskapsskötsel 

De vid 1959 års representativa krea
tursräkning i juni inhämtade uppgifter
na om antalet husdjur omfattade hästar, 
nötkreatur, fär och lamm, svin samt 
höns och kycklingar. Beträffande höns 
och kycklingar ha uppgifter ej inford
rats vid de tidigare juniräkningarna un
der 1950-talet. Specificeringen av husdju
ren på olika kategorier och åldersgrup
per framgår av formuläret (se sid. 94). 
Hästar redovisades på tre åldersgrup
per: hästar 3 år och däröver — ung
hästar 1 och 2 år — föl. Antalet kor 
fördelades på kor, som kalvat endast 
en gång och övriga kor. Kalvar under 
1 år redovisades med uppdelning på 
kalvar, avsedda för pålägg och kalvar, 
avsedda för slakt. Övriga slag av nöt
kreatur voro specificerade på följande 
sätt: tjurar och oxar, 1 år och däröver 
— kvigor och kvigkalvar, 1 år och där
över, avsedda för pålägg — stutar, kvi
gor och kalvar, 1 år och däröver, av
sedda för slakt. För får och lamm läm
nades en gemensam uppgift. Antalet svin 
specificerades på i huvudsak samma sätt 
som vid de särskilda svinräkningarna. 
Höns fördelades på två åldersgrupper. 

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 1959 års representativa 
kreatursräkning i juni framläggas i ta
bellerna 8, 9 och 14. 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 1959 års uppgiftsformu
lär angivna grupperna. Särskild redovis
ning av antalet kor och kalvar med full
ständig specificering lämnas i tab. 9; de 
där lämnade uppgifterna avse 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 husdjur i hela riket i 
jämförelse med åren 1958 och 1957 
framgå av tab. H, där antalet husdjur år 
1959 sammanställts med motsvarande 
antal de närmast föregående två åren. 

Resultaten av nötkreatursräkningarna 
i april och oktober 1959 meddelas i 
tab. 10 och 11. I den förstnämnda ta
bellen anges för län och hushållningssäll
skapsområden inom de delar av landet, 
som räkningarna omfattade, antalet nöt
kreatur med samma specificering som i 
tab. 8. I tab. 11 redovisas fördelningen 
av kor samt kalvar under 1 år på ålders
grupper m. m. i enlighet med uppgifts
formuläret. 

Särskilda svin- och hönsräkningar ha 
anordnats. Centralbyrån verkställde räk
ningar av dels antalet svin och höns den 
13 april 1959 och dels antalet svin den 
12 oktober 1959. 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-
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Tab. H. Antal husdjur i hela riket år 1959 i jämförelse med åren 1958 och 1957 
Number of domestic animals 

en i juni månad; för lägenheter m. m. 
samt brukningsenheter med högst 2 hekt
ar åker har använts särskilt urval. 
Uppgifterna om antalet svin specifice
rades i formuläret på följande sätt: far-
galtar—modersuggor, dräktiga första 
gången — övriga dräktiga—digivande 
samt icke dräktiga — utslagssuggor — 
hushållssvin, fördelade på över och un
der 3 månader — övriga svin, för
delade på över och under 3 månader. 
Resultaten av svinräkningarna i april 

och oktober samt hönsräkningen i april 
redovisas i tab. 12. 

Efler framställning av Sveriges Slak
teriförbund och med tillstyrkan av sta
tens jordbruksnämnd inhämtade statis
tiska centralbyrån i samband med ovan 
nämnda räkningar i april och oktober 
1959 särskilda uppgifter om antalet nöt
kreatur med fullständigare specificering 
av kor och slaktkalvar. För att få bättre 
underlag för beräkningar av köttproduk
tionen har det för nämnda marknadsor-
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Tab. I. Antal husdjur år 1959 på 100 hektar reducerad jordbruksareal1 

Number of domestic animals per 100 hectares agricultural land 

1 Ängen reducerad efter sitt värde i förhallande till åkern enligt Jordbmksråkningen år 1956. 
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i—60061å 
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gan ansetts vara av stor betydelse 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 specificering som vid 
räkningen i juni. 

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 1960 fram
läggas sålunda i föreliggande publikation 
(sid. 47). 

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. 
48). I tab. L ha resultaten för år 1959 
sammanställts med uppgifter för åren 
1955—1958. 

För att visa husdjurens relativa an
tal i olika delar av landet har antalet 
djur per 100 hektar reducerad jordbruks-
jord (åkerareal -f till åkerareal omräk

nad ängsareal) beräknats för län, hus
hållningssällskapsområden och naturli
ga jordbruksområden. I tab. I lämnas 
uppgifter härom för de olika slagen av 
husdjur. 

En belysning av förändringarna i hus
djursstammen under en längre tidspe
riod erhålles av diagram 3, som visar an
talet hästar, kor, nötkreatur samt får 
och lamm under tiden 1916—1959 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. Beträffande hela antalet 
nötkreatur har dock en motsatt utveck
ling ägt rum under de senaste åren. För 
hästar samt får och lamm började till
bakagången omkring mitten av 1940-ta-
let, medan nötkreaturen 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 1959. Hela antalet hästar 
den 1 juni 1959 uppgick till 229 000, vil
ket innebar en nedgång med 15 300 
(6,2 %) i jämförelse med antalet vid 
motsvarande tidpunkt år 1958. Nedgång
en hänförde sig till hästar 3 år och 
däröver, som minskade i antal med 16 300 
(7,2 %). Antalet unghästar och föl öka
de däremot med 400 (2,9 %) respektive 
600 (11,5 % ) . 

Det relativa antalet hästar, som för 
år 1959 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 

1 För år 1960 enligt knngl. kungörelse den 11 
december 1959 (nr 539). 
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Diagram 3. Antal hästar, kor, nötkreatur samt får och lamm åren 1916—1919, 1927 och 
1930—1959 (åren 1920—1926 och 1928—1929 företogos inga husdjursräkningar) 
Number of horses, cows, cattle, sheep and lambs in 1916—1919, 1927 and 1930—1959 (in 1920—1926 
and 1928—1929 no censuses were taken) 
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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 1 
juni 1959 utgjorde 2 580 000 eller 37 500 
(1,5 %) mer än närmast föregående år. 
ökningen kom på kvigor och kalvar för 
såväl pålägg som slakt. Den var dock 
betydligt större för slaktdjur. Tjurar och 
oxar samt kor minskade i antal. Ned
gången utgjorde för tjurar och oxar, 1 år 
och däröver, nära 900 (2,9 %) och för 
kor 30 300 (2,2 %). Tillbakagången var 
något mindre för kor, som kalvat endast 
en gång än för övriga kor. Ökningen i 
fråga om kvigor och stutar, 1 år och 
däröver, var beträffande kvigor för på
lägg endast 11400 (2,5 %), medan an
talet stutar och kvigor för slakt ökade 
med 39 200 (32,8 %). Uppgången för kal
var under 1 år avsedda för pålägg var 
ungefär lika som för motsvarande kate

gori av kvigor eller 2,3 %. För siakt-
kalvar under 1 år var ökningen betyd
ligt mindre än beträffande stutar och 
kvigor för slakt, nämligen 4,5 7o. 

Den här för år 1959 konstaterade ök
ningen av antalet ungnöt och kalvar 
samtidigt som koantalet minskat har kän
netecknat den allmänna utvecklingen un
der hela 1950-talet. För att närmare belysa 
detta har i följande tablå gjorts en sam
manställning, som för åren 1952—1959 
visar antalet ungnöt och kalvar per 100 
kor. 

Såsom framgår av tablån har antalet 
ungnöt och kalvar för slakt ökat starkt i 
förhållande till koantalet, vilket innebär 
att det skett en övergång från mjölkpro
duktion till ökad produktion av kött. 

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 1959 i 
jämförelse med motsvarande uppgifter 
för år 1958. I tab. 9 lämnas uppgifter om 
antalet för län, hushållningssällskapsom
råden och naturliga jordbruksområden. 
Uppgifterna avse endast brukningsenhe
ter med mer än 2 hektar åker. 

Såsom redan framgått av tab. H kom 
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Tab. J. Antal kor, fördelade på två åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för pålägg och 
slakt, åren 1959 och 1958 
Number of cows and calves 
Här avses brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

nedgången av antalet kor för hela riket 
på både kor, som kalvat endast en gång, 
och övriga kor. Enligt tab. J förelåg 
minskning av hela antalet kor i samtliga 
tre huvudområdena. Detta gällde även 
för de två skilda grupperna av kor. Re
lativt sett var nedgången för gruppen 
»övriga kor» av ungefär samma storlek 
som för hela antalet kor. I fråga om 
kor, som kalvat endast en gång var till
bakagången minst i södra Sveriges slätt
bygder och störst i norra Sverige. För
delningen på de två grupperna av kor 
var liksom tidigare år olika i de tre 
huvudområdena. Det relativa antalet kor, 
som kalvat endast en gång, var sålunda 
betydligt större i slättbygderna än i 
skogs- och dalbygderna och i norra 
Sverige, nämligen 20,8 % mot 17,5 re
spektive 15,7 %. Denna skillnad har för
stärkts något under år 1959. Vid jäm
förelse med närmast föregående år kon

stateras för samtliga tre huvudområden 
en obetydlig ökning av det relativa an
talet kor, som kalvat endast en gång. 

Beträffande kalvar under 1 år förelåg 
en avvikande utveckling i norra Sve
rige. Det sammanlagda antalet kalvar 
minskade där med 9 %, medan en ök
ning med över 5 % förekom i såväl 
slättbygderna som skogs- och dalbyg
derna i södra och mellersta Sverige. Ut
vecklingen gick i samma riktning för de 
tre områdena även för de två grupperna 
av kalvar, påläggskalvar respektive slakt-
kalvar. I slättbygderna var ökningen 
dock betydligt mindre för påläggskal
varna än för slaktkalvarna. Skogs- och 
dalbygderna i södra och mellersta Sve
rige hade mera likartad uppgång för 
de två grupperna. Den relativa minsk
ningen i norra Sverige var något större 
för kalvar till slakt än för pålägg. Be
träffande fördelningen på de två slagen 
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av kalvar konstateras för år 1959 liksom) 
tidigare, att det relativa antalet påläggs
kalvar var störst i slättbygderna och 
minst i norra Sverige. Under senare år 
har skett en stark förskjutning från 
påläggs- till slaktkalvar. För södra och 
mellersta Sverige har denna utveckling 
fortsatt även under år 1959. Ett motsatt 
förhållande konstateras för norra Sve
rige, där det relativa antalet påläggs
kalvar var något större än år 1958. 

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
djursräkningarna den 13 april och den 
12 oktober 1959 och avse liksom i tab. J 
brukningsenheter med över 2 hektar 

åker. För norra Sverige saknas motsva
rande uppgifter, då dessa räkningar 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. I slätt
bygderna äro sålunda större bruknings
enheter betydligt starkare representera
de. Följande tablå visar för hela södra 
och mellersta Sverige inom olika stor
leksgrupper fördelningen på åldersgrup
per av antalet kor i april och oktober 
1959. Det framgår därav, att kobesätt-
ningarna ha betydligt yngre samman
sättning vid stora brukningsenheter än 
vid små. En jämförelse mellan de två 
tidpunkterna visar, att det relativa an
talet äldre kor var något lägre i oktober 
än i april, vilket ger uttryck för en ut-
slaktning av äldre kor, som år 1959 var 
större än de normalt säsongmässiga. En 
utförligare analys av hela nötkreaturs
stammens sammansättning på grundval 
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av dessa nötkreatursräkningar finnes re
dovisad i Jordbruksekonomiska Medde
landen nr 2 1960. 

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. Det lägsta relativa antalet 
nötkreatur år 1959 förekom på slättbyg
den i Västmanlands län, nämligen 41,1 
varav 22,3 kor per 100 hektar jord
bruksareal. Beträffande enbart kor var 
det relativa antalet år 1959 lägst på slätt
bygden i Östergötlands län, där det ut
gjorde 19,6. Det relativa antalet nötkrea
tur var högst i fjällbygden i Koppar
bergs län, nämligen 117,0, varav 89,6 
kor. 

Olikheterna mellan skilda områden i 
detta hänseende sammanhänga bl. a. 
med att brukningsenheterna äro större 
i slättbygdsområdena än i övriga områ
den. Relativt sett är nämligen antalet 
nötkreatur betydligt större på små än 
på stora brukningsenheter. De i tab. I 
angivna siffrorna för det relativa antalet 
nötkreatur äro dock icke jämförbara som 
uttryck för kött- och mjölkproduktio
nens 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. För år 1959 konstateras dock ett 
avbrott i denna utveckling. Antalet får 
och lamm utgjorde då 145 800, vilket var 
6 800 (4,9 %) mer än närmast föregå
ende år. ökningen fördelade sig över 

olika delar av landet. Sålunda ökade an
talet får i 16 av landets 26 hushållnings
sällskapsområden. Särskilt i Västernorr
lands län förelåg en stark uppgång. 

Medelantalet får per 100 hektar redu
cerad jordbruksjord år 1959 utgjorde 
för hela riket 3,9. Motsvarande antal 
voro för slättbygderna i södra och mel
lersta Sverige, 3,5, för skogs- och dalbyg
derna 3,0 och för norra Sverige, 7,6. 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 
1959 47,9 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 3 900. 
Motsvarande antal år 1951 var 5 300. 
De senast tillgängliga uppgifterna för 
brukningsenheter m. m. med högst 2 
hektar erhöllos år 1951, då antalet get
ter inom denna storleksgrupp var 2 400. 
Det totala antalet getter år 1959 torde 
emellertid ligga under det sammanlagda 
antalet enligt ovan, som uppgår till 
6 300. 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 
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 °Ic. För brukningsenheter med mer än 
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2 hektar åker sjönk antalet getter mel
lan aren 1951—1956 med 27 %. Getsköt
sel förekommer huvudsakligen i vissa 
delar av Dalarna och Norrland. 

Svin 

Såsom tidigare nämnts verkställdes 
under år 1959 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 lan 
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 1 juni 
1959. 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 1959 redovisas i 
tab. H i jämförelse med motsvarande 

uppgifter för åren 1958 och 1957. Enligt 
nämnda beräkningar uppgick antalet 
svin i april 1959 till 2 202 000 mot 
2 031 000 år 1958 och 1 855 000 år 1957. 

Som bakgrund till utvecklingen under 
år 1959 lämnas i nedanstående tablåer 
sammanställningar över antalet svinbe
sättningar och antalet svin i Götaland 
och Svealand enligt vår- och hösträk
ningarna åren 1955—1959. 

Under senare år har antalet svin ökat 
betydligt, mellan åren 1955 och 1959 
med över 40 %. ökningen har huvudsak
ligen skett efter år 1956. Särskilt åren 
1957—1958 förelåg en stark uppgång av 
svinantalet. I fråga om antalet svinbe
sättningar har däremot minskning no
terats för samtliga år utom 1957. Den 
motsatta utvecklingen i fråga om antalet 
besättningar och svin för de senaste 
åren torde, liksom fallet varit tidigare, 
ha sammanhängt med minskad före
komst av ettsvinsbesättningar (hushålls
svin) samtidigt som större besättningar 
ökat i antal. 

Beträffande utvecklingen under år 
1959 må framhållas, att ökningen av an
talet svin i Svealand och Götaland upp
gick till drygt 8 % enligt räkningen i 
april och nära 5 % i oktober i jämfö
relse med antalet vid motsvarande tid
punkter år 1958. Den samtidigt inträf
fade nedgången av antalet svinbesätt-
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Tab. K. Antal svin den 11 januari 1960 i jämförelse med antalet den 12 januari 
och den 12 oktober 1959 

Number of hogs on 11th January 1960 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 

n ingar utgjorde 1 respekt ive 4 %, Ut

vecklingen för de olika kategor ierna av 

svin framgår i fråga om antalet i apr i l 

av tab . H. För samtliga slag av svin före

låg ökning jämfört med apr i l 1958. Den 

relat iva uppgången utgjorde för fargaltar 

nä ra 1 °/o och för modersuggor över 

4 %. ö k n i n g e n var störst för gr isar 

u n d e r 3 månade r , nämligen över 12 %. 

Uppgången för gödsvin, 3 m å n a d e r och 

däröver , utgjorde drygt 5 %. Beträf

fande resul ta ten av sv inräkningen i ok

tober 1959, för vi lken jämförelse med 

närmas t föregående å r ej gjorts i tabel-
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lerna, kan nämnas alt antalet avelssvin 
ökade med nära 3 ''<, gödsvin, 3 må
nader och däröver, med över 5 % och 
grisar under 3 månader med drygt 

Den förut berörda utvecklingen av an
talet hushällssvin belyses närmare av 
följande tablå, där antalet hushällssvin 
i Götaland och Svealand i oktober för 
vissa av åren 1943—1959 sammanställts 
med motsvarande antal svinbesättning
ar. Såsom framgår därav föreligger ett 
samband mellan utvecklingen för hus
hållssvin och besättningar. Antalet hus
hällssvin 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, 
il. v. s. en ökning av antalet hushållssvin. 

De vid husdjursräkningen i juni 1959 
erhållna uppgifterna om antalet svin an
givas i tab. M med fördelning på olika 
storleksgrupper. 

Resultaten av den extra svinräkning
en den 11 januari 1960 redovisas i tab. 
K i jämförelse med motsvarande antal 
i januari respektive oktober 1959. Det 
totala antalet svin i januari 1960 var i 
Kristianstads, Malmöhus och Hallands 
län högre än vid motsvarande tidpunkt 
år 1959. I Skaraborgs län förelåg en li
ten nedgång, ökningen för de tre först

nämnda länen hänförde sig till gödsvin 
och främst gödsvin 3 månader och där
över. För samtliga fyra län konstateras 
minskning av antalet avelssvin. Ned
gången kom huvudsakligen på moder-
suggor dräktiga första gången. I Kris
tianstads, Malmöhus och Hallands län 
var antalet avsevärt lägre än år 1959. 
Beträffande övriga modersuggor voro 
avvikelserna ganska små. I jämförelse 
med antalet svin i oktober 1959 förelåg 
nedgång i Kristianstads, Malmöhus och 
Skaraborgs län, medan Hallands län ha
de obetydligt högre antal än i oktober. 
Nedgången för de tre förstnämnda länen 
hänförde sig till samtliga angivna slag 
av svin. ökningen i Hallands län kom 
på grisar under 3 månader, medan öv
riga grupper även där sjönk från okto
ber till januari. Tabellen 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 1959. 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 
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 
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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 1959 samt dess
utom i januari 1960. 

I nedanstående tablå har gjorts en sam
manställning av indextalet, där antalet 
i januari 1959 har satts lika med 100. 
Om den gemensamma utvecklingen för 
samtliga fyra län betraktas, framgår att 
det totala antalet ökade något från ja
nuari till april och sedan var nästan 

oförändrat i juni. I oktober förelåg en 
ökning, som torde ge uttryck för en sä
songmässig förändring. Från oktober 
sjönk svinantalet, men det var dock nå
got högre än i januari 1959. I fråga om 
de tre kategorierna av svin konstateras 
för avelssvin en uppgång i april och ju
ni med nedgång i oktober och ytterliga
re tillbakagång i januari. Antalet göd
svin, 3 månader och däröver, var endast 
obetydligt högre i april och juni än i 
januari men ökade starkt i oktober och 
gick sedan ned i januari 1960. Grisar un
der 3 månader utmärktes av större ök
ning från januari till april än de två 
andra svingrupperna men antalet var 
sedan nästan oförändrat i juni och okto
ber. Efter nedgång i januari var antalet 
något högre än vid samma tidpunkt år 
1959. De förändringar i antalet svin un
der året, som betingas av enbart säsong
mässiga faktorer, framträder emellertid 
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ej fullt isolerade vid denna jämförelse, 
då svinantalet samtidigt påverkas av ut
vecklingstendenser, som sträcka sig över 
växlingarna inom året. Den här konsta
terade nedgången av antalet avelssvin i 
januari 1960 torde sålunda ej vara en 
säsongmässig förändring utan tyder på 
att en begränsning av svinproduktionen 
skett. I redogörelser för resultaten av 
svinräkningarna i april och oktober 
1959, som publicerats i Jordbrukseko
nomiska Meddelanden nr 8 1959 och nr 
1 1960 finnas utförliga analyser av ut
vecklingen. 

I fråga om svinskötselns relativa om
fattning i olika områden visar tab. I, 
att Kristianstads, Malmöhus och Hal
lands län skilja sig från övriga län ge
nom avsevärt högre relativt antal svin, 
nämligen för år 1959 respektive 162,0, 
114,9 och 153,3 på 100 hektar jordbruks
areal. Motsvarande tal för de tre na
turliga huvudområdena uppgingo till 70,6 
för södra och mellersta Sveriges slätt
bygder, 56,7 för skogs- och dalbygderna 
och 17,3 för norra Sverige. Svinskötseln 
har sålunda den största relativa omfatt
ningen i södra och mellersta Sveriges 
slättbygder i olikhet mot nötkreaturs
skötseln, 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, att upprätta sammandrag 
för sällskapets område och insända det
ta till statistiska centralbyrån senast 
10 dagar efter kalendermånadens utgång. 
Inom centralbyrån göres därefter en 
sammanställning, som visar antalet 
tjänstbara galtar och antalet betäckta 
suggor under den senast förflutna måna
den samt förändringarna i jämförelse 
med närmast föregående månad och 
motsvarande månad föregående år. Des
sa månadsrapporter tillställas månadsvis 
de närmast intresserade myndigheterna 
samt publiceras i tidskriften Lantman-

1 Kniigl. kung. den 30 december 1953 (nr 758). 
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Tab. L. Antal tjänstbara galtar och betäckta suggor för varje månad åren 1955—1959 
Number of boars and covered sows 

nen, Jordbrukarnas Föreningsblad och 
Jordbruksekonomiska Meddelanden. I 
föreliggande redogörelse återgivas i tab. 
L resultaten för sista 5-årsperioden be
träffande tjänstbara galtar och betäckta 
suggor för de olika månaderna. För be
täckta suggor angivas i tabellen även in
dextal, som visa förändringarna under 
året; antalet i januari respektive år har 
satts lika med 100. 

Beträffande utvecklingen av antalet 

betäckningar under är 1959 konstateras 
en nedgång från januari till februari, 
nämligen för hela riket från 35 400 till 
31 300. Under de följande två månader
na förelåg en obetydlig ökning. I maj 
ökade betäckningarna mera och uppgick 
då till 33 900. Därefter följde nedgång 
till augusti—september, som hade de 
lägsta månadssiffrorna. Efter ökning un
der oktober och november gick antalet 
betäckningar tillbaka något i december, 
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då det utgjorde 29 300 eller betydligt 
mindre än i januari. Det totala antalet 
betäckningar år 1959 utgjorde för hela 
riket 372 500 eller lika som närmast 
föregående år. Antalet tjänstbara galtar 
varierade endast obetydligt mellan olika 
månader och uppgick i medeltal till 
då 6 900. 

Höns 

Den samtidigt med svinräkningen i 
april 1959 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 1958 och 1957. De i tabellen 
lämnade uppgifterna avse hela riket. 
Siffror för hela riket ha erhållits genom 
komplettering för Norrland utom Gäst
rikland. Därvid ha för hönsinnehavare 
med högst 2 hektar åker använts upp
gifter om antalet höns och kycklingar 
enligt jordbruksräkningen år 1951. För 
brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker har använts antalet enligt husdjurs
räkningen i juni 1959, som omfattade 
hela riket. Dessa uppgifter ha emellertid 
korrigerats med hänsyn till att de av-
sågo en senare tidpunkt av året. An
talet höns i april 1959 i hela riket ut
gjorde efter nämnda kompletteringar 
7 872 000, vilket innebar en ökning sedan 
år 1958 med nära 5 %. I fråga om kyck
lingar, som vid samma tidpunkt uppgick 
till 4 681 000, var ökningen större, näm
ligen drygt 23 %. Det sammanlagda an
talet höns och kycklingar år 1959 ut
gjorde 12 553 000, vilket var 1 246 000 
(11 %) mer än år 1958. Det föreligger 
emellertid ej full jämförbarhet med år 

1958, beroende på att vissa komplette
ringar företogos vid hönsräkningen i 
april 1959 för gruppen hönsinnehavare 
med högst 2 hektar åker. För denna 
grupp har stickprovet ej omfattat stora 
hönsbesättningar, för vilka total redo
visning eftersträvats. Med hjälp av för
teckningar från Svenska ägghandelsför
bundet kunde en fullständigare redovis
ning erhållas vid 1959 års hönsräkning. 
För att få en belysning av utveckling
en sedan år 1958 måste därför jämfö
relse göras för antalet höns vid bruk
ningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
För denna kategori var ökningen av an
talet höns densamma som för totala an
talet höns (4,9 % ) , medan uppgången 
för kycklingar var betydligt lägre än som 
framgår av tab. H, nämligen 7,4 %. Det 
sammanlagda antalet höns och kyckling
ar år 1959 var enligt denna jämförelse 
5,6 % högre än närmast föregående år. 
Följande sammanställning visar den re
lativa fördelningen av höns och kyck
lingar på brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker respektive innehavare 
med högst 2 hektar åker. 

Såsom framgår härav kom år 1959 en 
mycket stor del av antalet kycklingar på 
innehavare med högst 2 hektar åker, och 
huvuddelen av dessa kycklingar hän
förde sig till ovan nämnda totalräknade 
stora besättningar, nämligen 83,7 %, 
vilket var 35,6 % av totala antalet kyck
lingar. 
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Tab. M. Fördelning på olika storleksgrupper av antalet husdjur den 1 juni 1959, hela riket 
Number of domestic animals within different size groups 

1 Antalet hnsdjur i storleksgruppon 0—2 hektar enligt 1951 års jordbruksräkning. 
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Nötkreatursenheter1 

För att erhålla jämförbara uttryck för 
kreatursskötselns omfattning som helhet 
betraktad inom olika områden ha de oli
ka slagen av husdjur reducerats till en 
gemensam enhet, enligt inom jordbruks
statistiken tidigare tillämpade grunder. 
Resultaten av denna omräkning medde
las i tab. 13. Det sålunda beräknade an
talet nötkreatursenheter uppgick år 1959 
till 2 876 000 mot 2 853 000 år 1958. 
ökningen motsvarade 0,8 %. 

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 de senaste åren det 
högsta relativa antalet nötkreatursenhe
ter. År 1959 uppgick det där till 93,0 
mot 86,3 % i norra Sverige, som tidigare 
(före år 1956) hade största antalet nöt
kreatur per hektar jordbruksjord. I slätt
bygderna var antalet betydligt lägre, 
66,1. För hela riket uppgick det relativa 
antalet nötkreatursenheter år 1959 till 
77,1. 

Husdjurens fördelning på storleksgrupper 
efter åkerarealen 

I likhet med arealuppgifterna ha även 
uppgifterna till kreatursräkningen år 
1959 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 

det relativa antalet inom olika storleks
grupper. För de storleksgrupper, som 
voro uteslutna vid kreatursräkningen år 
1959, 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 1959 redovi
sade storleksgruppfördelningen av an
talet husdjur torde i någon mån ha på
verkats av nämnda förhållande. Enligt 
tab. M kom år 1959 81 % av hästarna, 
64 % av nötkreaturen, 63 % av fåren 
och 56 % av svinen på brukningsenhe-
ter med högst 20 hektar åker. En bety
dande del av husdjuren hänförde sig till 
småbruk (brukningsenheter med högst 
10 hektar åker), nämligen 56 % av häs
tarna, 37 r/c av nötkreaturen, 44 % av 
fåren och 25 % av svinen. Av hästar och 
får kommer sålunda större andel på de 
mindre jordbruken än i fråga om nöt
kreatur och svin. Brukningsenheter med 
10—20 hektar åker representerar en stor 
del av svinstammen, år 1959 drygt 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 

1 1 nötkreatnrsenhet = 1 fullvuxet nötkrea
tur, 2 ungnöt eller kalvar, 2/s vuxen häst, '» 
unghäst eller föl, 4 svin, 10 får resp. 12 getter. 
Till kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hän
syn ej tagits. 
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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 de uppgifter, som 
redovisas i de föregående kapitlen, även 
infordrats uppgifter om i jordbruket sys
selsatta personer med fördelning på oli
ka kategorier. Fr. o. m. år 1952 ha dess
utom inhämtats uppgifter om det totala 
antalet under närmast föregående år i 
jordbruket lejda arbetstimmar. Uppgifts
formuläret, vilket ingår som bilaga i 
denna publikation, har därefter varit 
oförändrat. Uppgifterna avse enbart 
brukningsenheter med mer än 2 hek
tar åker. På grundval av detta material 
ha verkställts skattningar av arbetskraf
tens storlek i jordbruket inom olika om
råden och storleksgrupper. 

Uppgifterna ha omfattat alla, som vid 
ifrågavarande tidpunkt varit sysselsatta 
inom jordbruket, med fördelning på 
brukare och deras familjemedlemmar 
samt lejd arbetskraft över 15 år. Inom 
den sistnämnda gruppen har uppdelning 
skett på fast anställda och tillfälligt an
ställda. Några närmare anvisningar för 
uppgiftslämnandet, t. ex. om avgräns-
ning i förhållande till hemsysslor och 
skogsarbete, som kan vara kombinerade 
med jordbruksarbete, ha icke förekom
mit. Detta har möjligen medfört att 
gruppen brukare jämte familjemedlem
mar avgränsats på varierande sätt. Så
lunda torde till familjen hörande kvin
nor, som huvudsakligen sysslat med hus
hållsarbete, i vissa fall ha medtagits. 
Vidare iörefinnes risk för att personer, 
som tillfälligt arbetat i t. ex. skogsav

verkning, kunna ha betraktats som sys
selsatta i jordbruket. Då jordbrukets ar
betskraft varierar under året och de in
fordrade uppgifterna avse en viss be
stämd dag, kunna de här framlagda upp
gifterna om antalet sysselsatta i början 
av juni icke göra anspråk på att repre
sentera den genomsnittliga arbetskraf
ten under ifrågavarande år. Avsikten 
har varit, att dessa undersökningar, ut
förda under en längre tid, skulle bidraga 
till att belysa de relativa förändring
arna från år till år i arbetsvolymen. År 
1955 påbörjades liknande undersökning
ar av arbetskraftens storlek i oktober i 
samband med arealinventeringen. Sedan 
år 1956 inhämtas dylika uppgifter även 
i anslutning till svinräkningen i april. 
Sålunda utföras skattningar av arbets
kraftens storlek fr. o. m. år 1956 tre 
gånger om året, i april, juni och okto
ber. 

I tab. N angives för de tre huvudom
rådena och hela riket det beräknade an
talet i jordbruket sysselsatta personer i 
början av juni åren 1957—1959 samt det 
totala antalet lejda arbetstimmar åren 
1957 och 1958. 

Av tabellen framgår, att det totala 
antalet i jordbruket sysselsatta personer 
den 1 juni 1959 på brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker i hela riket 
enligt undersökningen utgjorde 573 000 
mot 584 000 år 1958 och 602 000 år 1957, 
vilket innebar en nedgång med 1,9 c,'< 
sedan år 1958 och 4,8 % jämfört med 
år 1957. Antalet i jordbruket sysselsatta 

5—600615 



54 Tab. N. Antal i jordbruket den 3 juni 1957, 2 juni 1958 och den 1 juni 1959 sysselsatta personer över 15 år samt totala antalet lejda 
arbetstimmar åren 1957 och 1958 
Number of persons 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 
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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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fördelade sig den 1 juni 1959 på 491 000 
brukare jämte familjemedlemmar, varav 
283 000 män och 208 000 kvinnor, 46 000 
fast anställda, varav 38 000 män och 
8 000 kvinnor samt 36 000 tillfälligt an
ställda, varav 24 000 män och 12 000 
kvinnor. 

I fråga om utvecklingen för hela riket 
under tiden 1957—1959 för de olika ka
tegorierna av arbetskraft har nedgången 
relativt sett varit störst för den lejda 
arbetskraften. Sålunda minskade de fast 
anställda med 11 % för män och 3 % 
för kvinnor samt de tillfälligt anställda 
med 17 % för män och 20 % för kvin
nor. För gruppen brukare jämte familje
medlemmar var nedgången under samma 
tid 3 % för män och 4 % för kvinnor. 
En jämförelse mellan de tre huvudom
rådena visar bland annat följande. För 
gruppen brukare jämte familjemedlem
mar har nedgången varit större i norra 
Sverige än i de två övriga områdena. 
Detsamma gäller gruppen fast anställda 
män, medan gruppen fast anställda kvin
nor kännetecknas av en något mera 
ojämn utveckling. För denna grupp re
dovisas nedgång i slättbygderna, medan 
ökat antal konstateras för de två övriga 
områdena. Den tillfälligt anställda ar
betskraften visar för män minskning i 
samtliga områden. Nedgången har varit 
störst i norra Sverige med 28 % ; i vart 
och ett av de två övriga områdena liar 
minskningen utgjort 14 %. För tillfäl
ligt anställda kvinnor redovisas också 
nedgång, nämligen med 16 % i södra 
och mellersta Sveriges slättbygder och 
med 33—34 % i de två andra områdena. 

Variationer i antalet sysselsatta, sär
skilt tillfälligt anställda, kunna orsakas 
av olika faktorer, t. ex. onormala vä
derleksförhållanden, växtlighetens ut
veckling, förändringar i driften o. d. 
Därför bör antalet i jordbruket under 

hela året lejda arbetstimmar bättre be
lysa utvecklingen från år till år. Upp
gifterna om totala antalet arbetstimmar 
för lejd arbetskraft under kalenderåret 
inom hela riket samt relativa föränd
ringar av arbetsvolymen redovisas i föl
jande tablå. 

I tab. 16 lämnas för de tre huvudom
rådena och hela riket uppgifter om ar
betskraftens storlek inom olika stor 
leksgrupper år 1959. Tab. O visar för d< 
tre huvudområdena och hela riket der. 
relativa fördelningen på storleksgruppei 
av dels samtliga kategorier av sysselsat 
ta i jordbruket och dels antalet lejds 
arbetstimmar i jämförelse med åkerare
alens och brukningsenheternas fördel 
ning enligt 1956 års jordbruksräkning 

Arbetskraftens storlek i förhållandt 
till åkerarealen belyses storleksgruppvi; 
i tab. 17. Såsom framgår därav är anta
let i jordbruket sysselsatta brukare järn 
te familjemedlemmar per 100 hektai 
åker helt naturligt högst i den lägsh 
storleksgruppen och avtar starkt mec 
ökad storlek på brukningsenheterna. Föi 
fast anställda män liksom för antalet lej 
da arbetstimmar konstateras ett motsat 
förhållande. Beträffande fast anställd: 
kvinnor och tillfälligt anställda av bådt 
könen föreligger ej något utpräglat sam 
band mellan antalet anställda per 10 
hektar åker och brukningsenheterna: 
storlek. En jämförelse storleksgruppvi: 
mellan de tre huvudområdena visar föl 
de lägsta grupperna något högre anta 
brukare jämte familjemedlemmar pei 
100 hektar åker i södra och mellersti 
Sveriges skogs- och dalbygder samt 
norra Sverige än i slättbygderna. I frå 
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Tab. P. I jordbruket den 1 oktober 1958, 13 april, 1 juni och 1 oktober 1959 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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ga om den lejda arbetskraften konstate
ras för fast anställda män något högre 
antal i slättbygderna och för tillfälligt 
anställda något högre antal i norra Sve
rige än i de övriga områdena. Beträffan
de anställda kvinnor äro skillnaderna 
mellan områdena 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 
1958 samt den 13 april, 1 juni och 1 ok
tober 1959. En uppfattning om variatio
nerna i arbetskraftens storlek under ett 
produktionsår 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. 

Av tabellen P framgår, att det totala 
antalet sysselsatta för hela området 
minskade från oktober 1958 till april 
1959 med 10 % för män och 13 % för 
kvinnor. Från april till juni skedde där
emot en ökning med drygt 4 respektive 
12 %. I oktober hade antalet sysselsatta 
män åter minskats och var 2 % lägre 
än i juni; antalet kvinnor uppvisar en 
obetydlig minskning (icke fullt 1 % ) . 
Jämfört med samma tidpunkt år 1958 
var antalet för de två kategorierna 8 
respektive 4 % lägre. Den här beskrivna 
utvecklingen 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 framträder en säsong
mässig nedgång i april jämfört med ok
tober 1958. Efter uppgång i juni var 
antalet dock något lägre i oktober och 
även lägre än vid samma tidpunkt 1958. 
För fast anställda män förelåg en lik
artad utveckling; nedgången var emel
lertid något större. Antalet fast anställda 
kvinnor ökade i april och steg ytterligare 
i juni; det förblev sedan ungefär oför
ändrat i oktober, då det var 16 % högre 
än vid samma tidpunkt år 1958. 

I fråga om den tillfälligt anställda ar
betskraften förelåg en mycket stark ned
gång i april. Därefter ökade antalet 
kraftigt i juni och något även i oktober, 
men var vid den sistnämnda tidpunkten 
betydligt lägre (26 %) än i oktober 1958. 
Det låga antalet sysselsatta i oktober var 
särskilt utpräglat för tillfälligt anställda 
män. Den långvariga torkan under som
maren och hösten 1959 i hela landet, 
med tidig och snabbt genomförd skörd 
som följd, synes främst vara orsaken 
härtill. Säsongväxlingarna voro större 
för kvinnor än för män. Sålunda var 
antalet tillfälligt anställda kvinnor i ap
ril 1959 omkring en sjundedel av an
talet i oktober 1958. 

Mellan de två huvudområdena före-
lågo inga mera framträdande skillnader 
i säsongförändringarna i fråga om bru
kare jämte familjemedlemmar samt fast 
anställd manlig arbetskraft. För övriga 
kategorier förelåg däremot betydande 
säsongvariationer, som närmare framgår 
av tabellen. 



TABELLER 
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Tab. 1. Hela ägoviddens fördelning på särskilda ägoslag, i hektar, och antalet 
bruksområden, år 1959 

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 1959 
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Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar, inom län, hushållningssällskapsområden samt 
Use of arable land, in hectares, in 1959 
Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 4. 

1 Även till ensilage 
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naturliga jordbruksområden, år 1959 
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Tab. 3. Åkerjordens användning inom olika storleksgrupper, i hektar, inom större riks-

områden, år 1959 
Use of arable land within different size groups, in hectares, in major areas in 1959 
Beträffande komplettering a r uppgiftsmaterialet se s i d . 4. 
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Tab. 4. Utsädet inom län och hushållningssällskapsområden, i ton, år 1959 
The sowings, in tons, in 1959 
Utsädesmängd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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Tab. 5. Skörden per hektar, i kilogram, inom län, hushållningssällskapsområden 

Yield per hectare, in kilogrammes, in 1959 

Medieval stil utmärker, att direkt uppgift för området saknas eller att arealen för vederbörande 

http://Medier.il
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samt naturliga jordbruksområden, år 1959 

växtslag är obetydlig (i fråga om vederbörande naturliga jordbruksområde understiger 10 hektar). 

6—600615 
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6f—eooeiå 
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Tab. 6. Skörden, i ton, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruks-
Crops, in tons, in 1959 

Skörd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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områden, år 1959 
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1 Preliminära uppgifter, ej vattenhaltsbeatämd vara. — 1 Avser frO med 18 % vattenhalt. 
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Tab. 7. Skördens beskaffenhet inom hushållningssällskapsområden, år 1959 

Quality of the harvest in 1959 
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Tab. 8. Antal hästar, nötkreatur och får inom län, hushållningssällskapsområden samt 

Number of horses, cattle and sheep in June 1959 
Beträffande komplettering av uppgifterna för lägenheter och brukningsenheter med högst 2 hektar åker se sid. 4. 
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naturliga jordbruksområden, den 1 juni 1959 
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Tab. 9. Antal kor, fördelade på åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för 
hållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, den 1 juni 1959 

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 1959 
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Tab. 10. Antal nötkreatur den 13 april och den 12 oktober 1959 i Götaland, Svealand och Gästrikland 
Number of cattle in April and October 1959 
Avser brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

1 Endast Gästrikland redovisat. 
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Tab. 11. Antal kor samt kalvar under 1 år med fördelning på åldersgrupper m. m. den 13 april och den 12 oktober 1959 
i Götaland, Svealand och Gästrikland 
Number of cows and calves divided into groups etc. 
Avser brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

1 Endast Gästrikland redovisat. 
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Tab. 12. Antal svin den 13 april och den 12 oktober 1959 samt antal höns 

ningssällskapsområden 

Number of hogs on 13th April and 12th October 1959, and number of poultry on 

1 Endast Gästrikland redovisat. — 1 Fördelade pi 7 190 fargaltar, 55 670 modersuggor, dräktiga 
utslagssuggor. — » Fördelade på 7 680 fargaltar, 39110 modersuggor, dräktiga första gängen, 100 270 
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den 13 april 1959 i Götaland, Svealand och Gästrikland inom län och hushåll-

13th April 1959 in Götaland, Svealand and Gästrikland 

första gången, 99 640 övriga dräktiga, 71790 digivande aamt icke dräktiga modersuggor och 8 120 
övriga dräktiga, 74 840 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 12 400 utsJagssnggor. 
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Tab. 13. Beräknat antal nötkreatursenheter inom län, hushållningssällskaps-
områden samt naturliga jordbruksområden, år 1959 
Estimated number of units of cattle in 1959 
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Tab. 14. Antal hästar, nötkreatur och får i olika storleksgrupper, inom större riksom

råden, den 1 juni 1959 

Number of horses, cattle and sheep within different size groups in major areas in June 1959 
Se anm. till tab. 8. 

i—60061-J 
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Tab. 15. Sädesslagens medelvikt, i kilogram per hektoliter, inom län 
och hushållningssällskapsområden, år 1959 

Average weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre, in 1959 
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Tab. 16. Antal i jordbruket den 1 juni 1959 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1958, storleksgruppvis inom huvudområden 
och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 1st June 1959 and 
number of paid working-hours in 1958 
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Tab. 17. Antal i jordbruket den 1 juni 1959 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1958, per 100 hektar åker, storleksgruppvis 
inom huvudområden och hela riket 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on 1st June 1959 and 
number of paid working-hours in 1958, per 100 hectares arable land 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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