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Summary 

In the present publication an account is 
given of the final resul ts of the acreage and 
livestock inventory as on the 1st June 1960 
and also of the estimated harvest of differ
ent crops in 1960. Fur ther , figures are giv
en showing the results of the census of 
hogs and poultry in April and the hog cen
sus in October 1960. The publication also 
contains results from surveys of the labour 
force in agriculture in 1960. All these sur
veys were carried out by the sampling meth
od. 

Compared wi th 1959 there was an in
crease in I960 of the area under bread 
cereals, fodder cereals, leguminous plants , 
potatoes, green forage and pasture, as well 
as for vegetables grown on fields and other 
types of plants , while there was reduced 
cultivation of root crops, t ame hay, seeds 
and oleiferous plants . The area of fallow 
and unfilled arable land also increased. 
The increase in area was 7,5 % for bread 
cereals, 1,0 % for fodder cereals, 6,2 % for 
leguminous plants, 4,6 % for potatoes, 6,7 % 
for green forage and pasture, and 21,7 % 
for vegetables grown on fields and for 
other types of plants . In respect of the crops 
whose area was reduced the decrease was 
1.5 % for root crops, 2,6 % for tame hay, 
17,6 % for seeds and 52,3 % for oleiferous 
plants. The area of fallow and untitled 
arable land was 5,8 % greater than in 1959. 

As regards weather conditions and growth 
trends during this production year the fol
lowing may be mentioned. On account of a 
long period of drought the sowing of win
ter wheat and winter rye was delayed and 
their growth very much hampred during 
the au tumn of 1959. Nevertheless sowing 
took place under favourable conditions and 
very much more widely than in the imme
diately preceding year . Winter rape and 
winter tu rn ip rape were sown during unu
sually dry and warm weather. As a result 
germination as poor and large areas were 
harrowed over that very au tumn. Wintering 
of autumn-sown cereals was not as good 
as usual. Oleiferous plants fared consider

ably worse than cereals during the winter , 
a large par t of the area of autumn-sown 
oleiferous plants having to be harrowed 
over, too, during the spring. Spring sowing 
could be commenced at the normal t ime 
and was carried out under favourable con
dit ions. To start with, growth was held back 
by cool and dry weather by development 
was rapid, however, in the heat and ra in 
of June . In the middle of Ju ly there appe
ared to be good prospects for the 1960 har
vest. However there was a lot of ra in from 
the end of June wi th a result tha t the 
harvesting and carrying of all the crops 
were delayed and made more difficult. Im
proved weather conditions in September 
enabled the greater par t of the cereals to 
be carried, but the harvest was very much 
damaged by sprouting. For the majori ty 
of crops the harvest was thus good in re
gard to quant i ty but poor in qualify, but 
for some crops it was bad. 

According to the final harvest reports 
the total harvest of bread cereals was only 
0,6 % more than in 1959. The harvest of 
fodder cereals was 34 % more than in the 
immediately preceding year. The leguminous 
plant harvest, was 11 % less than in 1959. 
The harvest of potatoes, sugar beet and 
fodder roots represented an increase over 
1959 by 24 %, 39 % and 32 % respectively. 
The harvest of oleiferous p lants only 
amounted to 61000 tons, which is 67 % 
less than in the previous year. The total 
harvest of hay was 22 % greater than in 
1959. 

As regards crops wi th a greater total 
harvest than in 1959, for rye and potatoes 
the increase was due both to an increased 
area and to a higher yield per acre. The 
very greatly increased harvest of oats and 
of barley can principally be explained by 
a higher yield per hectare, the increase in 
area being of less importance. The in
creased harvest of mixed grain, sugar beet, 
fodder roots, spring turn ip rape and tame 
hay was entirely due to a higher yield per 
hectare. As regards crops with a smaller 
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harvest than in 1959 the decrease for win
ter wheat and dry peas was only due to a 
lower yield per hectare but for fodder peas 
and vetches both to a lower yield per 
hectare and to a reduced area. The con
siderable decrease in the harvest of winter 
rape and winter turnip rape was principally 
caused by a very great reduction in area 
and also by a lower yield per hectare. 

The number of horses continued to decline 
in 1960 was 8,6 % lower t h a n in 1959. 
There was also a reduction in the total 
number of cattle (3,1 % ) . The decrease was 
relatively greatest for the group bulls and 
for the group »other cows»; on the other 
hand heifers and steers intended for slaugh
ter, 1 year and over, and cows that had 
only calved once, increased in number. The 
number of sheep and lambs, which showed 
an increase in 1959 after a period of con
t inual reduction since the middle of the 
1940's, continued to increase in 1960, the 
figures being 7,3 % greater t h a n in the im
mediately preceding year. The number of 
hogs and pigs decreased by 13,1 %. This re

duction was chiefly apparent in the case of 
fattening hogs. Fowls and chicken also 
showed a decline in comparison wi th 1959 
(5,0 % ) . The greatest reduction was in the 
number of chicken. 

Data on the number of persons engaged 
in agriculture are collected annual ly and 
data on the total number of hours of hired 
labour for the immediately preceding year . 
On 1st J u n e there were 559 000 persons 
engaged in agriculture, 332 000 of them 
being men and 227 000 women. Of this total 
476 000 were farmers and the members of 
their families, 42 000 were permanent em
ployes and 41 000 casual labour, i.e. 2,5 % 
fewer engaged in agriculture than in 1959. 
The decrease in the permanent ly employed 
was greatest while casual labour showed an 
increase, there being 14,5 % more persons 
casually employed in June 1960 than at the 
same t ime in 1959. The total number of 
hours of hired labour for 1959 amounted 
to 133,4 mil l ions, th is figure being 10,6 % 
less than in 1958. 

The areas under different kinds of crops on arable land in 1960 (see also Table 2), compared with corre
sponding data for the years 1958 — 1959: 
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Yield per hectare and total crop for the entire country 1960 (see also Tables 5 and 6): 

Number of livestock in 1960; the data regarding horses, cattle and sheep relate to the 1st June 
the number of hogs and poultry as on the 11th April 
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I. Inledning 

Denna redogörelse har till syfte att 
lämna en statistisk översikt över förhål
landena inom det svenska jordbruket 
under år 1960 på grundval av de olika 
undersökningar, som utförts av statis
tiska centralbyrån. 

Den officiella jordbruksstatistiken 

Enligt nuvarande organisation av den 
officiella jordbruksstatistiken1 insamlas 
uppgifter om växtodling, boskapsskötsel 
m. m. genom dels allmänna jordbruks
räkningar, dels årlig statistik och dels 
tillfälliga undersökningar. 

De grundläggande uppgifterna om 
arealen för olika ägoslag och antalet 
brukningsenheter m. m. inom olika stor
leksgrupper och områden inhämtas vid 
allmänna jordbruksräkningar. Den första 
jordbruksräkningen verkställdes år 1927, 
och följdes av liknande åren 1932, 
1937, 1944, 1951 och 1956. Enligt den 
ursprungliga planen skulle jordbruks

ringarna. De längre tidsintervallerna före 
1944 och 1951 års jordbruksräkningar 
sammanhängde med att fastighetstaxe
ringarna på grund av krisförhållandena 
blev uppskjutna i två år. Sedan år 1956 
användes ett nytt system och jordbruks
räkningarna verkställdes ej i direkt an
slutning till den allmänna fastighetstaxe
ringen. Detta system skall tillämpas även 
för nästa jordbruksräkning år 1961. 

För att belysa den årliga utvecklingen 
i fråga om odlingen av olika växtslag, 
antalet husdjur m. m. har sedan år 1950 
enligt stickprovsmetodik utförts ett fler
tal olika undersökningar (se även tablå 
på sid. 8) . 

Sålunda har under år 1960 företagits 
i nedanstående tablå angivna stickprovs
undersökningar. 

Dessutom redovisas i denna publika
tion uppgifter från extra svinräkningen 
i januari 1961, vilken utföres i fyra län, 
nämligen Kristianstads, Malmöhus, Hal
lands och Skaraborgs län. 

räkningar anordnas vart femte år i sam
band med de allmänna fastighetstaxe-

Utöver de nämnda uppgifterna, som 
införskaffas genom urvalsundersökning
ar, upprättas månadsstatistik över tjänst-
bara galtar och betäckta suggor. Denna 

1 En fullständigare redogörelse för jordbruka
statistikens organisation t. o. m. år 1953 åter
finnes i Statistisk Tidskrift 1953:10. 



2 

har fr. o. ra. 1 februari 1954 formen av 
totalundersökning inom hela riket. Dess
utom avger hushållningssällskapens un
deravdelningar årligen dels årsväxt- och 
skörderapporter senast den 15 maj, 15 
juli och 15 oktober och dels definitiva 
uppgifter om skörden senast den 15 ja
nuari året efter skördeåret. På grundval 
av dessa rapporter upprättar statistiska 
centralbyrån sammandrag (jfr sid. 10). 

De tillfälliga undersökningarna utgö-
res dels av speciella bearbetningar av 
material, som insamlas för den årliga sta
tistiken och dels av undersökningar grun
dade på särskilt material. Såsom exempel 
kan nämnas att på framställning av sta
tens jordbruksnämnd inhämtades år 1960 
vid juniinventeringen uppgifter om svin
slaktens omfattning under tiden 1/1— 
31/12 1959. 

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 årliga 
uppgifter till rikets officiella jordbruks
statistik, enligt vilka ägare eller brukare 
av fastighet efter anmodan av statistiska 
centralbyrån är skyldiga att lämna upp
gift om bl. a. åkerjordens användning 
och antalet husdjur. De extra svinräk
ningarna i januari utföres fortfarande 
med stöd av särskilda kungörelser från 
år till år.s 

Berättelsens uppläggning 

Berättelsens innehåll är i huvudsak 
detsamma som de närmast föregående 
åren, men några ändringar har vidtagits. 
Sålunda har uppgifterna om ängens an
vändning och om skörden av hö från 
naturlig äng nu uteslutits. Den areal slåt-

teräng, som legat till grund för uppskatt
ningen av skörden av hö från natur
lig äng, beräknades för åren 1957—1959 
på grundval av arealen naturlig äng 
enligt jordbruksräkningen 1956. Arealen 
slåtteräng antogs därvid utgöra li
ka stor del av den naturliga ängen som 
år 1944, då fördelningen på slåtteräng 
och betesäng senast redovisades. Det är 
emellertid sannolikt, att den sålunda be
räknade arealen slåtteräng blivit något 
för stor. Av den naturliga ängen torde 
numera en mindre del användas för 
slåtter än år 1944. 

Av liknande skäl har i berättelsen ej 
medtagits uppgifter om antalet getter. 

De färskaste statistiska uppgifterna för 
brukningsenheter och lägenheter med 
högst 2 hektar åker härstammar från 
1951 års jordbruksräkning. Dessa siffror 
är numera föråldrade och därför mycket 
osäkra. Då uppgifterna likväl återges i 
föreliggande berättelse, sker detta i så
dan form (se tab. 4), att de lätt kan 
särskiljas. Nya uppgifter för bruknings
enheter och lägenheter med högst 2 
hektar åker kommer att insamlas vid 
1961 års jordbruksräkning. 

Föreliggande berättelse innehåller 
uppgifter om ägoslagsfördelningen, åker
jordens användning och skördens stor
lek, antalet husdjur samt arbetskraften 
i jordbruket. Dessa uppgifter redovisas 
efter vissa regionala enheter (naturli
ga jordbruksområden, hushållningssäll
skapsområden, län och hela r iket) , me
dan åkerjordens användning, antalet 
husdjur samt arbetskraften även redovi
sas efter storleksgrupper och tidsmo
ment. Publikationens innehåll är uppde
lat på fem kapitel. Det inledande kapit
let omfattar kortfattad historik och upp
gifter om den författningsmässiga grun
den för undersökningarna. I kap. II 
lämnas en redogörelse för de olika un-

1 Kung], kungörelse den 13 april 1956 (nr 116). 
1 Se t. ex. kungl. kungörelse den 2 december 

1960 (nr 639). 
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dersökningarnas planläggning och ge
nomförande samt för uppgifternas till
förlitlighet. Kap. III redogör dels för 
ägoslagsfördelningen på grundval av se
naste jordbruksräkning, dels för åkerjor
dens användning, dels för utsäde av vis
sa grödor och dels för skördens storlek 
(hektar- och totalskörd) och beskaffen

het enligt s. k. subjektiv metod samt läm
nar slutligen en sammanfattande över
sikt för den sista tioårsperioden. I kap. 
IV meddelas uppgifter om antalet hus
djur och en översikt häröver för den 
sista tioårsperioden. Kap. V innehåller 
uppgifter om arbetskraften i jordbruket. 

II . Undersökningarnas planläggning och genomförande 

De uppgifter, som ligger till grund 
för denna berättelse, har insamlats ge
nom ett flertal undersökningar. Plan
läggningen av dessa undersökningar har 
skett på olika sätt, och olika mät- och 
bearbetningsmetoder har kommit till an
vändning. För att man skall få en upp
fattning om uppgifternas karaktär och 
tillförlitlighet, lämnas i detta kapitel en 
kortfattad redovisning för hur primär
materialet erhållits, hur bearbetningen 
skett och vilken kvalitet resultaten kan 
förutsättas ha. Härvid redogöres först 
för planläggningen och genomförandet 
av de urvalsundersökningar, som har va
rit aktuella under redovisningsåret. I 
fråga om jordbruksräkningarna hänvisas 
till respektive publikationer. 

1. Arealinventeringar, husdjursräkningar 
och arbetskraftsundersökningar 

Den plan, som under senare år legat 
till grund för användningen av stick
provsmetodik vid arealinventeringarna 
och kreatursräkningarna m. m., utarbe
tades under 1949—19501. Därvid efter
strävades ett förfarande, som i sig för
enade kravet på en rimlig kostnad och 
enkelhet med tillfredsställande och 
mätbar precision. Planen har med vis-

sa modifieringar tillämpats sedan areal-
inventeringen i juni 1950. Metodiken av
viker väsentligt från den under 1930-
talet tillämpade, främst i avseende på 
utformningen och uttagningen av stick
provet. 

Stickprovsförfarande 
Undersökningarnas population består 

av samtliga brukningsenheter i riket med 
mer än 2 hektar åker. För husdjursräk
ningarna tillkommer vissa andra grup
per av djurhållare, från vilka dock bort
ses i närmast följande avsnitt. 

Urvalet har formen av stratifierat sys
tematiskt urval, varvid stratifieringen 
sker efter jordbruksområde och storleks
grupp enligt den inom jordbruksstatisti
ken tillämpade indelningen. Urvalsfrak
tionen varierar mellan strata, men 
inom dessa är urvalssannolikheten lika 
för samtliga brukningsenheter; inom 
storleksgruppen med över 100 hektar 
åker uttages samtliga brukningsenheter. 
Med utgångspunkt från det ungefärligt 
fixerade antalet urvalsenheter (10 % av 
det totala antalet brukningsenheter i 
landet) i hela urvalet eftersträvas en för
delning av dessa på områden och stor
leksgrupper, som ger största möjliga pre
cision vid skattningarna. Undersökning
ar har visat, att en god approximation 1 Närmare redogörelse återfinnes i tidskriften 

Jordbruksekonomiska Meddelanden 1951:2. 
2—610167 
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till en optimal fördelning erhålles genom 
att antalet urvalsenheter göres propor
tionellt mot den totala åkerarealen inom 
strata. 

Urvalet för 1950 års arealinventering 
baserades på blankettmaterialet från 
motsvarande totala inventering 1949. 
Detta urval bibehölls till och med 1953, 
varefter ett nytt urval gjordes på grund
val av det jordbruksregister som Riksför
bundet Landsbygdens Folk (RLF) upp
rättade i början av 1950-talet och som 
sedan fortlöpande aktualiserats.1 Detta 
register har också kommit till använd
ning vid uttagningen av de nya urval, 
som började användas på hösten 1957 
respektive i juni 1960. 

De uttagna urvalsenheterna har ord
nats församlingsvis, varefter listor upp
rättats med angivande av fastighetens be
teckning, brukarens namn och adress 
samt totala åkerarealen enligt RLF:s re
gister. Dessa listor har tillställts de kom
munstyrelser, som ombesörjer uppgifts
insamlingen. 

På grundval av de uppgifter, som er
hålles från de i stickprovet ingående 
brukningsenheterna, verkställes skatt
ningarna storleksgruppvis inom de olika 
områdena. 

Vid arealinventeringarna skattas total
arealer av olika växtslag med ledning av 
förhållandet mellan den i urvalet redo
visade åkerarealen och den totala åker
arealen enligt de allmänna jordbruksräk
ningarna. Skattningar göres för varje 
storleksgrupp inom naturliga jordbruks
områden. Därvid användes senast till
gängliga uppgifter om totalpopulationen, 
nämligen resultaten frän den senaste 
jordbruksräkningen. Under åren mellan 
jordbruksräkningarna grundas skattning
arna sålunda på samma åkerareal. 

Vid förnyade skattningar, som för vis
sa år verkställts på grundval av aktuel
lare 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 minsk
ning utan även samtidigt ändras i fråga 
om sammansättning (fördelning på stor
leksgrupper av areal och antal bruk-
ningsenheter). De i denna publikation 
redovisade uppgifterna för åren 1956— 
1960 är skattade på basis av 1956 års 
jordbruksräkning. 

Med ledning av förhållandet mellan 
den i urvalet redovisade åkerarealen och 
den totala åkerarealen enligt sista jord
bruksräkningen skattas också för varje 
storleksgrupp inom naturliga jordbruks
områden 

a) antalet nötkreatur vid räkningarna 
i april och oktober samt antalet husdjur 
vid juniräkningen, 

b) antalet sysselsatta i april, juni och 
oktober samt antalet vid juniinventering
en registrerade arbetstimmar för lejd 
arbetskraft inom jordbruket under före
gående år (ej storleksgruppvis). 

Däremot använder man förhållandet 
mellan antalet brukningsenheter ingåen
de i stickprovet och det totala antalet 
brukningsenheter enligt sista jordbruks
räkningen såsom basis för skattningen 
inom varje storleksgrupp och naturligt 
jordbruksområde av 

a) antalet svin vid extra svinräkning
en i januari, 

b) antalet svin och höns vid räkning
en i april samt 

c) antalet svin i oktober. 

De två sistnämnda räkningarna har i 
motsats till kreatursräkningen i juni 
även omfattat lägenheter och bruknings-1 Se SOS Jordbrnksräkmngen 1956. sid 5° och 6°. 
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Tab. A. Absoluta och relativa storleken på det år 1960 använda urvalet för de 
jordbruksstatistiska undersökningarna The number and area of farms in the sample 
Här avses endast brukniagsenheter med över 2 hektar åker 

enheter med högst 2 hektar åker samt 
andra innehavare av svin och höns än 
jordbrukare. Detta betyder att uppgifter 
om antalet svin och höns infordrats dels 
från två olika urval av jordbruksfastighe
ter (med högst 2 hektar och med mer än 
2 hektar åker), dels från annan fastig
het än jordbruk. I fråga om bruknings
enheter med över 2 hektar åker har där
vid använts arealinventeringens urval, 
medan särskilda urval gjorts för övriga 
kategorier. Härvid har besättningar, som 
överstigit c:a 500 svin eller 1 000 höns 
och kycklingar, totalräknats med hjälp 

av bl. a. adressförteckningar erhållna 
från Sveriges Slakteriförbund och Sven
ska Ägghandelsförbundet. 

Urvalets storlek och sammansättning 

För att belysa sammansättningen av 
det urval som utnyttjades första gången 
i juni 1960 har i tab. A gjorts en sam
manställning, som för varje län visar 
urvalets absoluta och relativa storlek i 
förhållande till totala antalet bruknings
enheter och hela åkerarealen enligt 1956 
års jordbruksräkning. 
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Urvalets relativa storlek varierar av
sevärt mellan de olika områdena. Sålun
da omfattade 1960 års urval endast 4,8 
% av det totala antalet brukningsenhe-
ter i Västernorrlands län, medan mot
svarande siffra för Södermanlands län 
utgjorde 21,9 %. I förhållande till 1956 
Ars åkerareal omfattade det uttagna 
stickprovets areal endast 7,5 % i Väs
terbottens län men 48,7 % i Söderman
lands län. Dessa skiljaktigheter förkla
ras av att enligt urvalsmetoden större 
relativ andel av brukningsenheterna ut-
tagits i de högre storleksgrupperna än i 
de lägre. Urvalsprocenten för olika stor
leksgrupper har varierat mellan c:a 3 % 
i de lägsta storleksgrupperna och 100 % 
i de högsta. I områden med huvudsak
ligen små brukningsenheter, såsom Norr
land, har ett relativt litet antal bruk
ningsenheter uttagits. Då gårdarna i de 
högre storleksgrupperna representerar 
större relativ andel av åkerarealen än 
av antalet brukningsenheter, blir varia
tionerna mellan länen större i fråga om 
åkerarealen än beträffande antalet bruk
ningsenheter. 

Materialinsamling och bearbetning 
Undersökningarnas primärdata in

hämtas från brukarna av de uttagna 
brukningsenheterna enligt upgiftsformu-
lär, som fastställts av centralbyrån i 
samråd med jordbruksnämnden och lant
bruksstyrelsen. Vilka uppgifter som in
samlas framgår av uppgiftsformulären 
(se bilagor 2—4). Blanketter och anvis
ningar samt förteckningar över de upp
giftsskyldiga tillställes av centralbyrån 
de kommunala myndigheterna. Det ålig
ger dessa att vidarebefordra blanketter
na till uppgiftslämnarna, att infordra de 
ifyllda blanketterna samt att efter 
granskning och erforderlig komplette
ring insända dessa till centralbyrån. 

Vid bearbetningen inom centralbyrån 
verkställes först identifiering av bruk
ningsenheterna samt granskning av de 
lämnade uppgifterna. Ofullständiga upp
gifter kompletteras och felaktiga upp
gifter rättas av centralbyrån dels genom 
s. k. logisk kontroll, dels genom jämfö
relse med närmast föregående års upp
gifter och dels genom direkta telefon
förfrågningar hos uppgiftslämnarna. Ef
ter granskningen ordnas materialet på 
naturliga jordbruksområden och inom 
dessa på storleksgrupper efter åkerarea
len samt summeras gruppvis. Skattning
ar av totalsiffror verkställes sedan för 
samma grupper. Genom successiva sum
meringar erhålles totalsiffror för natur
liga jordbruksområden, hushållnings
sällskapsområden, län och hela riket. 

Redovisningsmetoder och förändringar i dessa 
jämfört med föregående år 

I berättelsens tre efterföljande kapi
tel — om jordbruket, boskapsskötseln och 
arbetskraften — ges en översikt över 
resultaten på så sätt att inom varje en
skilt avsnitt i regel behandlas: a) läget 
det berörda året jämfört med förhållan
dena närmast föregående år, b) jämförel
ser mellan olika delar av landet, c) jäm
förelser mellan olika storleksgrupper av 
brukningsenheter och d) jämförelser 
med utvecklingen på längre sikt. 

Vad beträffar arealinventeringarna 
och husdjursräkningarna m. m. innehål
ler föreliggande berättelse i huvudsak 
samma uppgifter som de närmast före
gående årens med det undantaget, att 
jämförelser med utvecklingen på längre 
sikt något utvidgats; även ett särskilt 
avsnitt med översikt för åren 1951—1960 
inrymmes. Redovisningssättet har där
emot avsevärt förändrats. Man har ef
tersträvat en mera överskådlig resultat
redovisning dels genom att minska an-
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delen siffror i texten och i stället an
vända enkla texttablåer och diagram, 
dels genom att stora tabeller i textavdel
ningen antingen har flyttats till tabell
avdelningen eller uppdelats på flera 
texttabeller eller texttablåer. Samtidigt 
har en del tabeller omarbetats i syfte att 
göra dem lättare tillgängliga för konsu
menterna. Dessa förändringar i fråga 
om tabeller redovisas i en sammanställ
ning som bilaga 1. 

De årliga arealinventeringarna och 
kreatursräkningarna omfattar ej lägen
heter och brukningsenheter med högst 
2 hektar åker. För denna storleksgrupp 
användes senast tillgängliga uppgifter, 
nämligen från 1951 års jordbruksräk
ning. Vid 1956 års jordbruksräkning in
hämtades ej uppgifter om åkerjordens 
användning och antalet husdjur vid bruk
ningsenheter med högst 2 hektar åker. 

Även i fråga om antalet hästar, nöt
kreatur och får har beträffande det an
tal, som redovisas för lägenheter och 
brukningsenheter med högst 2 hektar 
åker, använts motsvarande antal hus
djur enligt 1951 års jordbruksräkning. 
Liksom vid de närmast föregående räk
ningarna har däremot uppgifter om an
talet svin och höns i april och antalet 
svin i oktober införskaffats genom stick
provsmetod även från lägenheter och 
brukningsenheter med högst 2 hektar 
åker (se sid. 5) . Också beträffande ar
méns hästar, som redovisas i gruppen 
lägenheter m. m. med högst 0,25 hektar 
åker, har uppgifter inhämtats för varje 
år. 

Resultaten från alla de urvalsunder
sökningar, som företages årligen (jfr sid. 
1) framlägges utom i denna publika
tion även i stencilerade rapporter. Med 
undantag av husdjursräkningen i juni 
sammanställes en sådan rapport för var
je slutförd undersökning; uppgifter från 

alla tre arbetskraftsundersökningarna 
redovisas emellertid i denna form en 
gång om året. På grundval av arealin
venteringen i juni sammanställes en sär
skild rapport beträffande vallfröarealer-
na. 

De preliminära uppgifterna från are
alinventeringen i juni publiceras i »Års
växten». Dessutom publiceras i tidskrif
ten Jordbruksekonomiska Meddelan
den resultaten från arealinventeringar
na i juni och oktober samt en samman
fattande analys på grundval av nötkrea
tursräkningarna. Kortfattade meddelan
den lämnas dels i sistnämnda tidskrift 
över varje svin- och hönsräkning, dels i 
Statistisk Tidskrift över arealinven
teringen i juni, svin- och hönsräkningen 
i juni och nötkreatursräkningen i okto
ber. 

Bortfall av brukningsenheter 

Bortfall inträffar strängt taget vid alla 
statistiska undersökningar. Ordet »bort
fall» har i den moderna statistiken en 
speciell innebörd. Man talar sålunda om 
bortfall vid en urvalsundersökning en
dast under följande förutsättningar: 

a) en undersökning utföres enligt en 
plan i vilken direkt eller indirekt utsä-
ges, att vissa namngivna eller på annat 
sätt specificerade enheter »observeras» 
eller mätes, 

b) men endast en del av dessa enheter 
blir i verkligheten observerade. 

Förekomsten av ett stort eller litet 
bortfall vid en viss undersökning är be
roende av flera faktorer, bland vilka 
kan nämnas metoden för kontakt med 
uppgiftslämnarna, undersökningens om
fattning, undersökningens objekt etc. 
Fastän vid arealinventeringarna och hus
djursräkningarna uppgifter här lämnas 
av brukaren personligen genom posten-
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Undersökningar 

kat och urvalet är av betydande omfatt
ning, brukar bortfallet icke vara stort. 
Förklaringen härtill torde vara dels att 
brukarna är skyldiga att lämna uppgif
ter, dels att mycket arbete nedlägges av 
kommunala myndigheter och centralby
rån för att införskaffa resterande upp
gifter. 

Ovanstående tablå utvisar bortfallets 
storlek vid de urvalsundersökningar, vil
kas resultat redovisas i föreliggande pu
blikation. 

Den i sammanställningen redovisade 
lmrtfalls|>rocenten för hela urvalet av 
hrukningsenheter med över 2 hektar 
åker är snarast lägre än man skulle vän
ta när det gäller undersökningar, som 
ulföres genom postenkät. Bortfallet är 
emellertid av rätt varierande omfattning 
inom olika storleksgrupper av bruk-
ningsenheter. såsom framgår av tablån 
här nedan för arealinventeringen och 
husdjursräkningen i juni 1960. Det är 
störst inom de två lägsta storleksgrup
perna och minskas tämligen successivt 

ju högre storleksgrupp det gäller. Denna 
omständighet har inverkan på skatt
ningsresultatet. Samtidigt med jordbru
kets rationalisering pågår nedläggning 
av jordbruk. Eftersom förhållandevis 
många nedlagda brukningsenheter, fram
förallt i de lägsta storleksgrupperna, in
går i bortfallet, blir obrukad åkerjord ej 
fullständigt redovisad. Detta torde med
föra någon överskattning av arealen för 
olika växtslag (se sid. 9) , särskilt i frå
ga om de mindre brukningsenheterna. 
Närmare undersökningar rörande bort
fallets storlek och konsekvenser pågår 
inom centralbyrån. 

Resultatens noggrannhet 
I de årliga jordbruksstatistiska under

sökningarna enligt stickprovsmetod är 
de erhållna resultaten behäftade med vis
sa slumpfel. För hela riket och större 
områden torde emellertid de relativa 
medelfelen vara obetydliga. Beräkning
ar för antalet kor vid husdjursräkning
en år 1950 har givit ett medelfel för hela 
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riket av c:a 0,3 %. Medelfelets relativa 
storlek hos länssiffrorna varierade mel-
land 0,8 och 2,7 %. För växt- och djur
slag med ojämn förekomst är de skatta
de uppgifterna mera osäkra, särskilt för 
små områden, vilket bör beaktas vid an
vändningen av uppgifterna. 

Beträffande sockerbetor finns möjlig
het att erhålla kontroll av tillförlitlighe
ten i den skattade arealen, som år 1960 
utgjorde 50 987 hektar. Enligt uppgift 
frän Sockerfabriksaktiebolaget uppgick 
den odlade arealen till 50 729 hektar. 
För denna gröda förelåg således god 
överensstämmelse, trots att den omfatta
de relativt liten areal. 

Under åren mellan jordbruksräkning
arna grundas skattningarna vid arealin
venteringen, som förut nämnts, på en 
och samma åkerareal. Den fortgående 
nedläggningen av jordbruk och den där
med sammanhängande reduceringen av 
åkerarealen har ej alltid beaktats vid de 
ärliga skattningarna i samband med are
alinventeringen. Detta medför en ten
dens till successivt stigande överskatt
ning av åkerarealen under åren mellan 
jordbruksräkningarna. 

2. Årsväxt- och skörderapporter 

Rapporterna om årsväxten och skör
den är den äldsta grenen av den svens
ka jordbruksstatistiken.1 Dessa rappor
ter, som omfattar uppgifter om övervint
ring av höstsäden, skördeutsikter och 
skördeutfall, lämnas för närvarande fyra 
gånger per år. För beräkningar av de 
hektar- och fotalskördar, som meddelas 
i denna publikation, användes de defi
nitiva skörderapporterna, vilka innehål
ler uppgifter för närmast föregående år 
och avgives årligen senast den 15 janu
ari. I fråga om övriga rapporter hänvi
sas till publikationen Årsväxten. 

1 Se närmare Statistisk Tidskrift 1953:10. 

Materialinsamling och bearbetning 
Enligt år 1956 utfärdade föreskrifter' 

skall årliga uppgifter om skörden insän
das till hushållningssällskapen av deras 
underavdelningar. Hushållningssällska
pens underavdelningar utgöres av soc
kengillen, som i regel omfattar minst 
en socken. Inom dessa gillen utses i all
mänhet ett ombud, som för varje socken 
resp. församling inom gillets område av
ger rapporterna om årsväxten och skör
deutsikterna. 

I de definitiva skörderapporterna 
meddelas uppgifter om skörden per hek
tar för alla sädesslag, för potatis, soc
kerbetor, foderrotfrukter, hö från odlad 
jord och från naturlig äng samt för halm 
av höstsäd, vårstråsäd och baljväxter. 
Där lämnas dessutom numera uppgifter 
om hektarskörden även för vissa slag 
av oljeväxter, nämligen höstraps, .vår
raps, höstrybs, vårrybs och oljelin samt 
för klöverfrö och gräsfrö. I de definitiva 
skörderapporterna meddelas vidare upp 
gifter om skördens beskaffenhet och on: 
beräknad avkastning i foderenheter av 
betet på slätter- och betesvallar, natur
lig äng och kultiverad betesmark. 

Enligt direktiven till hushållningssäll
skapen skall rapporterna baseras på de 
genomsnittliga förhållandena inom ve
derbörande område (vanligen en för
samling). Det förutsattes att uppgifter
na grundas på okulära uppskattningar 
och tröskningsresultat. Hektarskörden 
angives utan avdrag för utsädet och avser 
endast den areal, från vilken mogen säd 
skördats. Uppgifter om skörden in. m. 
sammanfattas i rapporter enligt fastställt 
formulär (se bilaga 5) . Införskaffandet 
av rapporterna från gillesombuden om-
händerhas av hushållningssällskapen, 
som efter granskning insänder dessa till 
statistiska centralbyrån. 

1 Kungl. kungörelse den 13 april 1956 (nr 116). 
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Trots att rapporterna underkastas 
granskning av hushållningssällskapen, 
kvarstår en hel del brister, när statis
tiska centralbyrån övertar dem. Dessa 
brister i materialet undanröjs delvis vid 
bearbetningen inom centralbyrån dels 
genom s. k. logisk kontroll, dels genom 
jämförelse med annat material (uppgif
ter om definitiva hektarskörden jämfö-
res t. ex. med preliminära uppgifter, 
som inlämnats per d. 15 oktober). I viss 
utsträckning tages härvid telefonkontakt 
med hushållningssällskapen. På grund 
av den korta tid, som står till förfogande 
för bearbetningen av rapporterna, måste 
man likväl räkna med, att en del brister 
efter granskningen kvarstår i materialet. 

Efter granskningen pä centralbyrån 
beräknas medeltal av hektarskörden för 
varje naturJigt jordbruksområde genom 
sammanvägning av församlingssiffrorna 
med arealuppgifterna från senaste jord
bruksräkning. Erhållna områdesmedel
tal sammanväges därefter med arealupp
gifterna från årets arealinventering för 
beräkning av såväl hektar- som total
skördar för varje län resp. hushållnings
sällskapsområde och för hela riket. 

Resultatredovisning 

Uppgifter om övervintringen för de 
höstsådda grödorna (rapporterna för 
den 15 maj) samt medeltal av sifferom-
dömena och hektarskördarna redovisas 
för luishållningssällskapsområden, tre 
huvudområden och hela riket och 
publiceras i tryckta sammandrag. De pä 
grundval av rapporterna i oktober be
räknade medeltalen av skördeomdömen 
och hektarskörd för hushällningssäll-
skapsområden och hela riket publiceras 
även i »Årsväxten». De preliminärt be
räknade skörderesultaten i nämnda pu
blikation grundas pä sistnämnda rap
porter. De definitiva skörderapporterna 

i januari användes för beräkningar av 
de hektar- och totalskördar, som med
delas i föreliggande publikation, och re
dovisas ej i särskilda sammandrag. Nå
gon förändring i fråga om redovisning
en och publiceringen av uppgifterna har 
ej skett för 1960 jämfört med föregåen
de år. 

Uppgifternas tillförlitlighet 
Som allmänt omdöme om tillförlitlig

heten hos skördeuppgifterna torde kun
na sägas att de subjektiva uppskattning
arna och bedömningarna är behäftade 
med en viss osäkerhet, beroende dels 
på själva metoden, dels på brister i ma
terialet. 

Gillesombuden har tämligen begrän
sade möjligheter att uppskatta en me-
delhektarskörd eller avge ett medelom
döme av skördeutsikterna för en hel för
samling. Eftersom ombuden icke använ
der sig av någon enhetlig uppskattnings
metod, måste noggrannheten i bedöm
ningarna dessutom bli ojämn. 

Bristerna i materialet är av ganska va
rierande omfattning för olika delar av 
landet. De vanligaste bristerna är föl
jande: 

a) Rapporter inkommer ej från samt
liga församlingar eller insändes så sent, 
att de ej kan medtagas vid bearbet
ningen. 

b) Insända rapporter innehåller ej all
tid omdömessiffror eller uppgift om hek
tarskörd för samtliga på blanketten upp
tagna växtslag. 

De metoder, som ligger till grund för 
årsväxt- och skörderapporterna, är så
lunda av subjektiv karaktär och lämnar 
inte helt tillfredsställande underlag för 
skördeberäkningar; hektarskörden synes 
därför i regel bli för lågt uppskattad. 
För att finna ett objektivt och mera 
exakt sätt att uppskatta skörden har se-
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dan 1952 försöksvis bedrivits undersök
ningar enligt den s. k. provytemetoden. 
De grödor, för vilka hektarskörden hit
tills skattats enligt denna metod, är 
höstvete, höstråg, vårvete, korn, havre, 
potatis och slåttervall. Undersöknings
resultaten enligt de objektiva skörde
uppskattningarna har hitintills publice
rats i Statistisk Tidskrift; uppgifterna för 
1960 beräknas inflyta i häftena 5 och 7 
till årgång 1961. De objektiva skörde
uppskattningarna år 1960 omfattade c:a 
12 000 brukningsenheter, varmed upp
gjorda planer för skördeuppskattning
arnas utbyggnad blivit slutförda. 

3. Övriga undersökningar m. m. 
Utöver de förut beskrivna undersök

ningarna redovisas i denna publikation 
resultat från vissa andra undersökningar 
och källor. 

a) Utsäde. År 1946 inhämtades ge
nom hushållningssällskapens gillesom
bud uppgifter angående utsädesmängden 
per hektar. De sålunda erhållna uppgif
terna har legat till grund för beräkning
en av de totala utsädesmängderna även 
år 1960. 

b) Månadsstatistik över tjänstbara gal
tar och betäckta suggor. Enligt särskilda 
bestämmelser1 skall envar innehavare av 
galt, som utnyttjas för avelsändamål, 
dels föra journal med fortlöpande upp
gifter om betäckningar samt om försälj
ning och inköp av fargalt, dels första 

dagen efter varje kalendermånads ut
gång till vederbörande hushållningssäll
skap insända kopia av de uppgifter, som 
under månaden införts i betäcknings
journalen. Det åligger varje hushåll
ningssällskap att kontrollera galthållar-
nas redovisning, att upprätta samman
drag för sällskapets område och insän
da detta till statistiska centralbyrån se
nast 10 dagar efter kalendermånadens 
utgång. Inom centralbyrån göres ome
delbart därefter en sammanställning, 
som utges i stencil samt publiceras i 
»Jordbruksekonomiska Meddelanden» 
m. fl. tidskrifter. 

c) Andra källor. Uppgifter om för
ändringar i total landareal införskaffas 
från Rikets allmänna kartverk. 

Beträffande sockerbetor erhålles från 
Sockerfabriksaktiebolaget uppgifter dels 
om den odlade arealen och dels om to
talskörden avseende de till fabrikerna 
levererade kvantiteterna. 

Sveriges Oljeväxtintressenter lämnar 
uppgifter om areal samt skörd per hek
tar och totalskörd av olika slag av olje
växter för hela riket. För redogörelse
året lämnas preliminära uppgifter men 
för året dessförinnan definitiva siffror. 

Från Riksförbundet Lin och Hampa 
erhålles likaså preliminära och defini
tiva uppgifter för hela riket om skör
den av spånadslin och hampa; uppgif
terna specificeras på frö, tåga och blå-
nor. 

III. Jordbruk 

1. Ägoslagsfördelning 
Fullständiga uppgifter om arealerna 

av olika ägoslag erhålles endast vid de 
allmänna jordbruksräkningarna. De i 
tab. 1 för län, hushållningssällskapsom
råden och naturliga jordbruksområden 

1 Kungl. kung. den 30 december 1953 (nr 758). 

angivna arealerna av kultiverad betes
mark, naturlig äng och skogsmark är så
lunda utan ändring hämtade från 1950 
års jordbruksräkning. Vid denna jord
bruksräkning erhölls uppgifterna om 
ägoslagcns arealer genom bearbetning 
av RLF:s jordbruksregister. Detta regis-
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ster avser att omfatta samtliga som jord
bruk taxerade fastigheter. Åkerareal kan 
emellertid även förekomma på »annan 
fastighet», som ej omfattas av registret. 
Dylika fastigheter förekommer huvud
sakligen i storleksgruppen med högst 2 
hektar åker. För att få fullständigare 
redovisning av åkerarealen och bättre 
anslutning till tidigare angiven areal har 
man gjort approximativ beräkning av 
åkerarealen för »annan fastighet». I lab. 
1 redovisas åkerarealen inklusive till-
lägg för annan fastighet med högst 2 hek
tar åker enligt 1951 års jordbruksräk
ning. 

För vissa områden avviker arealen av 
»övrig mark» och hela landarealen från 
uppgifterna enligt jordbruksräkningen 
1956. Uppgifterna om den totala land
arealen korrigeras nämligen varje år 
med ledning av uppgifter om förändring
ar, som centralbyrån erhåller från Ri
kets allmänna kartverk. 

Beträffande landarealen för hela riket 
uppstår förändringar genom att mer ak
tuella uppgifter erhålles vid nymätning-
ar. För län och hushållningssällskaps
områden kan arealen dessutom även 
ändras genom gränsregleringar. Änd
ringarna har reglerats på arealen »övrig 
mark», som utgör skillnaden mellan he
la landarealen och den sammanlagda 
arealen av de olika ägoslagen. 

Då korrigering för ändringar i area
lerna av olika ägoslag ej kan göras år
ligen utan endast vid jordbruksräkning-
arna, uppstår därvid rätt stora areal
ändringar, vilka således hänför sig till 
samtliga år mellan jordbruksräkningar
na. 

Under perioden mellan de två senaste 
jordbruksräkningarna minskade åker
arealen med 49 350 hektar eller 1,4 %. 
Den fortsatta ökningen av arealen obru
kad åkerjord enligt arealinventeringar

na (se sid. 22) tyder på fortskridande 
minskning i den produktivt använda 
åkerarealen även efter år 1956. Denna 
reducering sammanhänger med den 
fortgående rationaliseringen inom jord
bruket. 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. 

Som ovan nämnts uppstår arealför
ändringar även på grund av gränsjuste
ringar mellan administrativa områden. 
I tab. 1 genomföres årligen korrigering 
härför. Under år 19(50 har sådana juste
ringar endast förekommit inom samma 
naturliga jordbruksområde. Liksom fal
let är vid nymätningar — som endast 
förekommit i Örebro län — erhålles ej 
uppgifter om den mellan områden för
flyttade arealens fördelning på ägoslag. 
Korrigeringen i tab. 1 har därför gjorts 
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 stör
re utsträckning än nyodling, har det ej 
ansetts motiverat att göra dylika årliga 
tillägg. För årligen utförda nyodlingar, 
varom uppgifter erhålles i samband 
med de definitiva uppgifterna om skör
den m. m., lämnas dock separat redovis
ning i efterföljande sammanställning, 
som visar den sammanlagda arealen ny-
odlad åker åren 1953—1960 med fördel
ning på de tre huvudområdena. 

Under denna period har enligt in
komna rapporter uppodlats 3 629 hektar 
åker. Nyodling har förekommit huvud
sakligen i norra delen av landet, främst 
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i Västerbottens och Norrbottens län. För 
åren 1957—1960 konstateras emellertid 
att nyodlingen varit obetydlig även i 
norra Sverige. 

2. Åkerjordens användning 

De uppgifter om arealer för olika 
växtslag år 1960, som redovisas i den
na publikation, grundar sig på arealin
venteringen den 1 juni 1960. 

De tidigare publicerade resultaten 
från denna arealinventering har emel
lertid här blivit föremål för vissa mind
re justeringar, som föranletts av skörde
rapporternas uppgifter i januari om be
sådd areal, som ej lämnat mogen skörd. 
En viss reducering av spannmålsarealen 
och en motsvarande ökning av arealen 
grönfoder av säd och baljväxter har bli
vit följden. 

Utförliga uppgifter om åkerjordens 
användning sommaren 1960 redovisas i 
tabellerna 2 och i. I den förstnämnda 
tabellen redovisas arealerna av olika 
växtslag för län, hushållningssällskaps
områden och naturliga jordbruksområ
den samt för hela riket fr. o. m. år 1956. 
Tab. 4 redogör för åkerjordens använd
ning fördelad på samtliga storleksgrup
per av brukningsenheter för hela riket 
samt för de tre naturliga huvudområde
na med fördelning på grupperna högst 
2 och över 2 hektar åker. 

Arealen av olika växtslag 1960 och jämförelse 
med föregående år 

Arealdispositionen under år I960 ut
märktes av ökad areal för brödsäd, fo
dersäd, baljväxter, potatis, köksväxter 

på åkern, andra växtslag och varaktigt 
obrukad åkerjord samt minskning av 
arealerna för foderrotfrukter, foderväx
ter, oljeväxter samt helträda och tillfäl
ligt obrukad åkerjord. I fråga om de 
enskilda grödorna förelåg mycket stor 
arealökning för höstvete och havre men 
stark minskning för höstsådda oljeväx
ter, vall till hö, blandsäd och vårvete. 
Relativt sett var avvikelserna stora även 
för baljväxter och vall till fröskörd. 

Brödsädsarealen år 1960 var 7,5 % 
större än å r 1959. Relativa förändring
ar i arealerna för olika slag av brödsäd 
framgår av nedanstående tablå. Arealut
vidgningen kom huvudsakligen på 
höstsäden. Den starka ökningen av 
höstsädsarealen jämfört med föregående 
år sammanhänger med att odlingen 1959 
var begränsad på grund av dåliga vä
derleksförhållanden för sådden hösten 
1958, medan 1959 års höstsådd gynna
des av bättre väderlek. En bidragande 
orsak till arealökningen var även, att en 
stor del av de arealer som besatts med 
oljeväxter hösten 1959, måste harvas 
upp på grund av torkan, varefter de be
såddes främst med vete. Den här redo
visade höstsädsarealen är dock avsevärt 
mindre än den areal som besåddes hös
ten 1959, eftersom utvintringen blev be-
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tydande. Arealen för vårvete minskade 
betydligt jämfört med år 1959. Man får 
gå tillbaka till 1940-talet för att finna 
något år med så liten vårveteareal som 
1960 års. Reduceringen torde främst för
klaras av den starkt ökade höstveteod
lingen. Den kalla och torra väderleken 
under våren 1960 medförde försening 
av vårsådden i vissa områden, vilket 
även bidragit till minskningen av vår
vetearealen. Arealen för vårråg hade 
däremot ökat relativt starkt. 

I fråga om höstvete var utvecklingen 
för enskilda län rätt olikartad. Betydan
de utvidgning av höstvetearealen före
kom i östra Svealand och Götaland samt 
i Hallands län; Uppsala och Östergöt
lands län redovisade den största areal
ökningen med 70,8 resp. 54,9 % jämfört 
med år 1959. Minskning av arealen för 
höstvete konstaterades i flera län, men 
kraftigast (20 % och däröver) var den i 
Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs läns 
södra del, Värmlands och Kopparbergs 
län. För höstråg förelåg minskning av 
arealen i södra Götaland, nordöstra och 
delar av västra Svealand samt i södra 
Norrland. I övriga delar av landet var 
odlingen större än år 1959. Odlingen av 
vårvete minskade i samtliga län i Svea
land och Götaland, med undantag av 
Kalmar läns södra del, Göteborgs och 
Bohus län, Älvsborgs läns norra del samt 
Värmlands län, där en ökning förelåg. 
Nedgången var stor för alla övriga län 
i Svealand samt även för vissa län i 
Götaland (särskilt Östergötlands, Got
lands och Skaraborgs län) . Arealökning
en för vårråg hänförde sig till södra och 
östra Svealand samt Götaland utom Hal
lands län, där liksom i västra och delar 
av östra Svealand en arealminskning 
förelåg. 

Arealen fodersäd år 1960 var 1,0 % 
större än år 1959. De relativa föränd

ringarna i arealerna för de olika foder-
sädsslagen var emellertid skiftande, så
som tablån här nedan utvisar. 

Odlingen av såväl korn som havre 
fortsatte att öka, medan man för bland
säd kunde notera samma minsknings
tendens som under hela 1950-talet. Area
len för korn har sålunda ökat med 1,9 %. 
Havre uppvisade ännu större arealut
vidgning än korn. En så stor havreareal 
som den nu redovisade har ej konstate
rats sedan början av 1940-talet. Areal
ökningen för fodersäd synes, liksom ut
vidgningen av brödsädsodlingen, delvis 
sammanhänga med uppharvningen av 
höstsåddn oljeväxter. Dessutom torde en 
del av de under våren 1960 upplöjda 
arealerna för oljeväxter, höstsäd och 
förstaårsvallar ha besatts med fodersäd. 

En jämförelse länsvis för fodersäden 
visar, att arealökning för korn förekom 
i flertalet län; ökningen var störst i 
Kristianstads och Malmöhus län. Minsk
ningen av kornarealen var mest bety
dande i Gävleborgs, Jönköpings och 
Uppsala län. I många län var emellertid 
avvikelserna från föregående år ganska 
små. Detta gäller även för havre, fastän 
antalet län med arealökning var större 
för havre än för korn. En framträdande 
ökning av havrearealen förekom i öster-
götlands län, medan Blekinge län hade 
en betydande arealminskning. Med un
dantag av Kopparbergs och Västernorr
lands län hade samtliga län i Svealand 
och Norrland större odling av havre än 
år 1959. För blandsäd förelåg arealök-
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ning endast i Uppsala, Blekinge, Värm
lands, Västmanlands och Västernorr
lands län, medan de övriga länen hade 
mindre odling än närmast föregående 
år. Minskningen var starkast i Norrbot
tens län, Kalmar läns norra del och Got
lands län. 

Arealen för baljväxter (kokärter samt 
foderärter och vicker) år 1960 var 1 200 
hektar (6,2 %) större än år 1959. De re
lativa förändringarna framgår av nedan
stående sammanställning. Odlingen av 
kokärter hade ökat starkt, under det att 
foderärter och vicker minskat. 

Den sammanlagda arealen för odling 
av säd (till mognad) år 1960 uppgick 
till 1 575 900 hektar, vilket innebär en 
ökning med 43 600 hektar eller 2,8 % 
jämfört med år 1959. 

Odlingen av potatis, som efter ned
gången åren 1956—1958 uppvisade en 
ökning under år 1959, hade år 1960 ut
vidgats med ytterligare 5 400 hektar. 
Sockerbetsarealen år 1960 var nästan 
lika stor som 1959 och 1958. Arealen för 
foderrotfrukter fortsatte att minska. 

Man måste gå tillbaka till början av 
detta århundrade för att finna så liten 
areal för foderrotfrukter som år 1960. 

Arealen för vall, som kännetecknades 
av en nedgång år 1959, reducerades yt
terligare år 1960. Av tablån här nedan 
framgår, att det endast var permanent 
betesvall samt grönfoder av säd och balj
växter, som uppvisade arealökning, me
dan de tre övriga slagen av vallar mins
kade i areal. 

Särskilt arealen för vall till fröskörd 
reducerades starkt. Minskningen berod
de på den dåliga utvecklingen för första-
årsvallarna, som i stor omfattning mås
te plöjas upp. Även reduceringen av 
arealen vall till hö, torde delvis sam
manhänga därmed. En del av den upp
plöjda vallarealen besåddes med grön
foder av säd och baljväxter, varför den 
sistnämnda arealen ökade. 

Den sammanlagda arealen av oljeväx
ter år 1960 uppgick icke ens till hälf
ten av 1959 års areal. Det var endast 
oljelin, som visade en relativt betydan
de arealökning. Minskningen kom främst 
på de höstsådda oljeväxterna. Sålunda 
var den odlade arealen för höstraps 
mindre än hälften och för höstrybs en
dast drygt en fjärdedel av närmast före
gående års areal. Den långvariga torkan 
under såningsperioden år 1959 förorsa
kade dålig utveckling, och groningen 
blev mycket ojämn, varför stora area
ler redan under hösten harvades upp. 
Följden blev, att den höstsådda arealen, 
som redovisades vid oktoberinventering-
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en, var ovanligt liten. Härtill kom en 
mycket stark utvintring. 

En jämförelse med år 1959 för en
skilda län visar, att en betydande ut
vidgning av oljeväxtodlingen förelåg en
dast i Kristianstads och Malmöhus län. 
Ökning förekom även i vissa andra 
delar av Götaland och Svealand (t. ex. 
Kronobergs, Göteborgs och Bohus samt 
Kopparbergs län) , men där utgjorde 
arealen för oljeväxterna en obetydlig 
andel av åkerarealen. Däremot gick olje
växtodlingen tillbaka i alla övriga län. 
Nedgången var stark i östra Götaland 
och Svealand, särskilt i Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Gotlands och Västmanlands län. 

I följande tablå redovisas den relativa 
fördelningen av hela arealen oljeväxter 
på olika slag under de tre senaste åren. 

Liksom de närmast föregående två åren 
dominerades denna odling starkt av de 
höstsådda oljeväxterna, fastän andelen 
av dessa hade minskats till 3/4 av hela 

arealen mot 9/10 år 1959. Höstrapsarea-
len år 1960 hade endast något mindre 
relativ omfattning än åren 1959 och 
1958. För höstrybs konstateras däremot 
en kraftig minskning, medan andelen 
vårsådda oljeväxter ökade jämfört med 
år 1959. 

De relativa förändringarna i åker
arealen i övrigt jämfört med åren 1959 
och 1958 framgår av sammanställning
en här nedan. 

Odling av köksväxter på åkern, som 
efter minskningen åren 1957—1958 no
terade en ökning under år 1959, utvid
gades under år 1960 med ytterligare 
2 400 hektar. 

Arealen för »andra växtslag», där 
bl. a. spånadsväxter ingår, var 2 600 hek
tar större än år 1959. 

Arealen heltråda och obrukad åker
jord redovisas på två grupper, nämligen 
dels helträda och tillfälligt obrukad 
åkerjord, dels varaktigt obrukad åker
jord. Den sammanlagda arealen år 1960 
översteg föregående års areal med 
13 800 hektar. För den förstnämnda 
gruppen förelåg en minskning, medan 
den sistnämnda ökade i areal. Genom 
denna särredovisning av varaktigt obru
kad åkerjord erhålles möjlighet till en 
viss bedömning av den årliga minsk
ningen av den produktivt använda åker
arealen under åren mellan jordbruks-
räkningarna. 
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Åkerjordens användning inom olika delar 
av landet 

Uppgifter om de olika växtslagens 
procentuella andel av åkerarealen för 
län, liushållningssällskapsområden, na
turliga jordbruksområden och hela ri
ket lämnas i tab. 3. 

De olika växtslagens relativa omfatt
ning varierar betydigt mellan olika om
råden. Veteodlingen hade år 1960 den 
största relativa omfattningen i östergöt-
lands län, där den uppgick till drygt 23 
% av åkerarealen. I östra Svealand och 
Malmöhus län användes även stor del av 
åkern för veteodling (13—20 % ) . Od
lingen av råg var relativt störst i Kalmar 
läns södra del, Gotlands, Blekinge och 
Kristianstads län (6—7 %). Den relativt 
största odlingen av korn år 1960 före
kom på Gotland, drygt 20 % av åker
arealen. Betydande odling av korn (10 
% och däröver) hade även Kalmar läns 
södra del, Kristianstads, Malmöhus, Hal
lands och Kopparbergs län. I Norr
land, där korn fortfarande användes i 
viss utsträckning som brödsäd, omfat
tade kornarealen 9—12 % av åkerarea
len med undantag för Norrbottens län. 
Kornodlingen upptog där endast om
kring 7 %, vilket torde sammanhänga 
med sämre mognadsförhållanden. Havre
odlingen svarade för en relativt stor del 
av åkerarealen i Södermanlands, Jönkö
pings och Kronobergs län, Kalmar läns 
norra del, Göteborgs och Bohus, Älvs
borgs, Skaraborgs, Örebro och Väst
manlands län (21—29 % ) . Även Hal
lands och Värmlands län hade stor 
havreodling (17—20 % ) . I de områden, 
där havreodlingen hade mindre omfatt
ning, förekom i stället större odling av 
blandsäd, nämligen i Stockholms, Upp
sala, Kristianstads och Malmöhus län 
(12—17 % ) . Med undantag för Gävle
borgs län, där drygt 15 % av åkern an

vändes för havre, hade norrlandslänen 
relativt liten odling av havre och 
blandsäd. Potatis odlades relativt sett 
mest i Blekinge och Kristianstads län 
(cirka 16 respektive 10 %). På Öland 
och Gotland samt i Kristianstads och 
Malmöhus län användes en betydande 
del av åkerarealen för odling av socker
betor och foderrotfrukter. Sålunda upp
tog odlingen av dessa grödor nära 12 % 
i Malmöhus län och 6—9 % i de tre öv
riga områdena. Vall till hö omfattade 
i samtliga län med undantag för Söder
manlands, Östergötlands, Malmöhus, Ska
raborgs, Örebro och Västmanlands län 
större andel av åkern än något annat 
växtslag. Skillnaderna mellan olika om
råden i fråga om slåttervallens relativa 
storlek var emellertid betydande. I 
en stor del av Norrland utgjorde slåtter-
vallen omkring två tredjedelar av åker
arealen, men i Malmöhus län endast cir
ka 14 %. Odlingen av oljeväxter hade år 
1960 den relativt största omfattningen i 
Stockholms, Uppsala, Kristianstads, Mal
möhus, Skaraborgs och Örebro län (1,1— 
6,0 % ) . 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 
rubrik. 

De olika växtslagens relativa omfatt
ning inom de tre huvudområdena bely
ses i diagram 1, Odlingen av brödsäd — 
främst av vete — dominerar i södra och 
mellersta Sveriges slättbygder. Även od
lingen av fodersäd hade totalt sett den 
största andelen av åkerarealen i det 
sistnämnda området, men skillnaderna 
mellan huvudområdena i fråga om de 
olika fodersädsslagens relativa storlek 
var betydande. Sålunda var odlingen av 
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Diagram 1. Åkerjordens användning, i %, 
inom huvudområdena, år 1960 
Used of arable land in major regions, in 1960, % 

havre relativt störst (21 %) i södra och 
mellersta Sveriges skogs- och dalbygder, 
medan kornarealen var praktiskt taget 
av samma relativa storlek i norra Sveri
ge (9,9 r/r) som i södra och mellersta 
Sveriges slättbygder (10,4 %). Potatis
odlingen svarade för större andel av-
åkerarealen i skogs- och dalbygderna än 
i de två andra områdena, medan odling
en av sockerbetor och oljeväxter hade 
den relativt största omfattningen i slätt
bygderna. Odlingen av foderväxter hade 

den förhållandevis största arealen i nor
ra Sverige, där den år 1960 utgjorde 
drygt 70 % av åkerarealen, medan den 
i slättbygderna uppgick till endast 30 %. 

Åkerjordens användning inom olika storleks-
grupper av jordbruk 

En särskild bearbetning av uppgifts
materialet till 1960 års arealinventering 
har företagits i syfte att belysa växtod
lingen inom olika storleksgrupper av 
jordbruk fördelade efter åkerarealen. I 
tab. B redovisas för hela riket i relativa 
tal arealen av olika växtslag inom olika 
storleksgrupper. Diagram 2 visar i hu
vudsak de olika växtslagsgruppernas 
procentuella andel av hela åkerarealen 
inom storleksgrupper. Fördelningen av 
den totala åkerarealen i riket på olika 
storleksgrupper hänför sig till år 1956, 
det sista år, för vilket dylika uppgifter 
föreligger. På grund av den fortgående 
sammanslagningen av mindre jordbruk 
till större brukningsenheter sker årligen 
förskjutningar i storleksgruppfördel-
ningen. 

Av tab. B framgår 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 tillfälligt obrukad 
åkerjord synes öka med åkerarealen. Ett 
motsatt förhållande kännetecknar od
lingen av potatis och rotfrukter samt fo
derväxter. Fodersädsarealens relativa 
andel av åkerarealen är något mindre i 
de två lägsta storleksgrupperna men va
rierar endast obetydligt mellan övriga 
storleksgrupper. I fråga om de enskilda 
växtslagen konstateras mindre samvaria
tion med åkerarealen för råg än för ve-
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Tab. B. Åkerjordens användning, i procent, inom olika storleksgrupper, hela riket, år 1960 

Use of arable land within size groups, % 

te. De tre slagen av fodersäd visar olika 
förhållande till åkerarealens storlek. Den 
relativa 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. Potatis-

3—610467 
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Diagram 2. Åkerjordens användning, i %, 
inom olika storleksgrupper, år 1960 
Use of arable land within different size groups 
in 1960, % 

odlingen sjunker successivt, när åker
arealen ökar. Detsamma gäller även 
vall till hö. Den för vall till frö använda 
åkerarealen ökar däremot från lägre till 
högre storleksgrupper; lika tydlig ten
dens kan ej iakttas i fråga om perma
nent betesvall. Vid jämförelse av åker
jordens användning mellan olika stor
leksgrupper måste man taga hänsyn till 
att uppgifterna angående den lägsta 
storleksgruppen (0,26—2,00 hektar) är 
föråldrade (se sid. 2) och därför rätt 
osäkra. 

Utvecklingen av åkerjordens användning på 
längre sikt 

I tab. C redovisas de olika växtslags-
gruppernas procentuella andel av hela 
åkerarealen under tiden 1913—1959 i 
femårsmedeltal (utom perioderna 1913/ 
15 och 1956/59) och för år 1960. Av 
tabellen framgår, att den relativa od
lingen av brödsäd inte företer någon 
märkbar långtidsutveckling under de 
senaste femtio åren. Fodersädsodlingen 
däremot kännetecknades t. o. m. sista 
hälften av 1940-talet av en bestämd ned
gång, men har under 1950-talet åter ut
vidgats till den omfattning, som redovi-

Tab. C. Arealerna för olika växtslag i procent av hela åkerarealen, 1913—1960 
The areas of different crops as percentages of the total area of arable land 
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Diagram 3. Arealerna för olika slag av stråsäd i procent av hela åkerarealen under tiden 1913—1960 
(för perioden 1916—1955 femårsmedeltal) 

The areas of different kinds of grain as a percent age of the total area of arable land for the period 1913—1960 
(for the period 1916—1955, five year average) 
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sades under de sista åren före första 
världskriget. Samma tendens visar den 
procentuella andelen av totala spann
målsodlingen, fastän andelen åkerareal, 
som använts för odling av spannmål, 
under sista femårsperioden ej uppnådde 
samma storlek som under perioden 1913 
—15. Odlingen av potatis och rotfrukter 
utvidgades till början av 1920-talet, men 
sedan dess har en tillbakagång skett, om 
man bortser från en obetydlig ökning 
under sista krigsåren. Den relativa od
lingen av foderväxter ökade starkt t. o. m. 
sista femårsperioden under 1940-ta-
let, men har sedan åter begränsats; dock 
utgör den fortfarande drygt två femte
delar av hela åkerarealen. Den relativa 
omfattningen av träda och obrukad åker
jord minskade successivt till 1950-talet, 
men har ökat under sista tioårsperioden; 
särskilt är det arealen varaktigt obrukad 
åkerjord som ökat sedan sista jordbruks
räkningen. 

Odlingen av de olika spannmålsgrö
dorna under ovan nämnda tidsperiod 
belyses i diagram 3. För vårvete och råg 
konstateras en olikartad utveckling un
der ifrågavarande period. Den relativa 
odlingen av vårvete har ökat avsevärt, 
medan odlingen av råg gått starkt tillba
ka. Under början av 1950-talet utvidga
des rågodlingen något men har sedan 
åter begränsats. Även för vårvete har en 
mindre tillbakagång av odlingen skett 
efter mitten av 1950-talet; den har varit 
särskilt markant under de två senaste 
åren. Den relativa omfattningen av höst-
veteodlingen företer ingen märkbar 
långtidsutveckling. För senare år konsta
teras årliga variationer, som i huvudsak 
sammanhänger med växlande betingel
ser för höstsådd och övervintring. 

Kornodlingen kännetecknades tidigare 
av tillbakagång men har efter år 1950 
utvidgats starkt. Sålunda utgjorde korn-

arealen 9,0 % av åkerarealen år 1960 
mot endast 2,5 % år 1950. Arealen för 
korn år 1960 är den största kornareal 
som hittills förekommit i vårt land. Hav
reodlingens relativa omfattning har gått 
tillbaka något sedan år 1913, medan od
lingen av blandsäd kännetecknats av nå
gon utvidgning. 

Odlingen av vallfrö år 1960 

I följande tablå redovisas uppgifter 
om de arealer, som under sommaren 
1960 användes för odling av vallfrö samt 
motsvarande uppgifter för åren 1959 och 
1958. Dessa uppgifter avser bruknings-
enheter med mer än 2 hektar åker in
om Götaland och Svealand. 

I jämförelse med år 1959 förelåg areal
minskning för samtliga vallfröväxter. 
Minskningen av arealen för timotejfrö 
och annat vallfrö var liten, medan area
len av rödklöver- och alsikeklöverfrö re
ducerades betydligt. Den kraftiga ned
gången av arealen för de två sistnämn
da grupperna torde förklaras dels av att 
stora arealer av förstaårsvallarna hade 
upplöjts (se sid. 15) och de återstående 
blivit klöverfattiga, och dels av den 
regniga väderleken under sommaren 
1960. 

3. Utsäde 

I tablån på sid. 23 angives medelta
len för utsädet per hektar för hela riket, 
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enligt en undersökning 1946, och totala 
utsädeskvantiteter för hela riket ar 1960. 

I tab. 10 meddelas de för län och hus
hållningssällskapsområden beräknade 
totala utsädesmängderna för 1960 års 
skörd. I samma tabell ingår även upp
gifter för hela riket om motsvarande 
utsädesmängder under några föregående 
år. 

4. Skördens storlek och beskaffenhet 

I detta avsnitt lämnas en redogörelse 
för skördens storlek (hektar- och total
skörd) och beskaffenhet år 1960 enligt 
s.k. subjektiv metod (se sid. 9 och 10). 
De uppgifter om hektarskörd, som läm
nas här nedan, grundar sig för flertalet 
växtslag på de definitiva skörderappor
terna från hushållningssällskapen. 

Skörd per hektar 1960 och jämförelse med 
föregående år 

I följande tablå redovisas för hela ri
ket skörden per hektar av de olika 
växtslagen år 1960 och dess relativa för
ändringar jämfört med de två närmast 
föregående åren. Av tablån framgår, att 
hektarskörden år 1960 var högre för 
samtliga växtslag med undantag av höst
vete, kokärter samt höstsådda oljeväxter 

och oljelin, vilka lämnade lägre avkast
ning än år 1959. Avvikelserna var emel
lertid ganska stora i båda riktningarna 
utom för höstråg samt foderärter och 
vicker, som gav nästan oförändrad skörd 
per hektar. Hektaravkastningen för höst
vete och kokärter var sålunda 19 res
pektive 33 % lägre än år 1959. För alla 
övriga vårsädsgrödor, potatis, socker
betor och foderrotfrukter samt hö, var 
däremot ökningen av hektarskörden 
stor; för samtliga dessa växtslag var 
skörden omkring 20 % högre eller där
över. 

1 Preliminär hektarskörd, ej vattenhaltsbe
stämd. — 2 Definitiv hektarskörd, avser frö med 
18 % vattenhalt. — 2 Preliminär hektarskörd, 
avser frö med 18 % vattenhalt. 

Ökningen var särskilt framträdande 
för vårråg, havre, sockerbetor och fo
derrotfrukter. I förhållande till år 1958 
förelåg i allmänhet avvikelser för samt
liga växtslag utom höstvete och vårrybs 
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i samma riktning som i jämförelse med 
är 1959. För ett flertal växtslag var skill
naderna ganska stora. Trots de svåra 
bärgningsförhållandena under år 1960 
och därigenom nedsatt skördeutbyte var 
detta sålunda kvantitativt sett bättre än 
år 1959, då emellertid skördeutfallet — 
särskilt för fodersäd, foderrotfrukter 
och hö — blev dåligt på grund av tor
kan. Kvaliteten på åtskilliga grödor var 
däremot till följd av regnskador sämre 
år 1960 än närmast föregående år. 

Hektarskördar inom olika delar av landet 
Hektarskördarnas storlek år 1960 in

om län, hushållningssällskapsområden 
och naturliga jordbruksområden redo
visas i tab. 5. Betydande variationer 
föreligger mellan dels olika län och dels 
olika delar inom länen. I Götaland och 
Svealand hade slättbygdsområdena utom 
Vänerslätten i allmänhet högre skörd 
per hektar år 1960 för spannmål och 
rotfrukter än övriga områden. I Norr
land, där odlingen domineras av korn, 
havre och blandsäd, potatis och vallhö, 
konstateras för år 1960 i flertalet fall 
högre skördeutbyte i inlands- än i kust
områdena. I fråga om potatis och vallhö 
hade skogs- och dalbygderna ofta högre 
hektaravkastning än slättbygderna. 

Såsom framgår av tab. 5 var skörde
utfallet av höstvete högst i Blekinge, 
Kristianstads, Malmöhus och Hallands 
län, där skörden översteg 30 dt per hek
tar. I de övriga länen låg hektarskör
den under 26 dt; lägst var den i Värm
lands län (9,6 dt) . De fyra förstnämnda 
länen hade också det bästa skördere
sultatet för vårvete (26 dt och däröver), 
men även i Stockholms, Uppsala, Got
lands, Göteborgs och Bohus samt Väst
manlands län översteg hektarskörden 
20 dt. I fråga om höstråg låg skörden 
över 22 dt per hektar i Gotlands, Ble

kinge, Kristianstads, Malmöhus och Hal
lands län. Hektaravkastningen för fo
dersäd uppgick i Malmöhus län till över 
30 dt, och till över 25 dt per hektar i 
Kristianstads och Hallands län för samtli
ga tre grödor (korn, havre och blandsäd); 
skördeutfall över 20 dt per hektar för 
samtliga fodersädsslag förekom i ett 
flertal län. Det bästa skördeutbytet för 
kokärter förelåg i Kalmar läns södra del 
och för foderärter och vicker i Malmö
hus län. Den högsta hektarskörden av 
potatis (över 190 dt) hade Västerbottens 
och Norrbottens län. Den låg även i öv
riga Norrland och i flertalet län i Göta
land över 100 dt per hektar. Söderman
lands och Örebro län hade den lägsta 
avkastningen för potatis. Hektaravkast
ningen för hö från odlad jord var högst 
i Kronobergs län och på Gotland, där den 
översteg 50 dt. Ett skördeutbyte på slåt-
tervallar av över 40 dt förelåg i ett fler
tal län, nämligen i Södermanlands och 
Jönköpings län, Kalmar läns norra del, 
Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hal
lands, Göteborgs och Bohus samt Jämt
lands län. Med undantag av Värmlands 
län hade alla övriga län 30—40 dt per 
hektar av vallhö. 

För att lämna en mera överskådlig bild 
av skördeutfallet i olika delar av landet 
har i tab. D de naturliga områdena sam
manförts till ett mindre antal produk
tionsområden. Skörden per hektar för 
de viktigare växtslagen utom sockerbe
tor och oljeväxter har där angivits dels 
i absoluta tal, dels i relativa tal, varvid 
medelhektarskörden för hela riket satts 
lika med 100. Såsom framgår av tabellen 
var hektarskörden år 1960 för flertalet 
växtslag större än riksmedeltalet i om
rådena Skåne-Hallands slättbygder, Syd
svenska mellanbygden samt på Öland 
och Gotland. De två förstnämnda områ
dena hade högre hektaravkastning än me-
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Tab. D. Skörden per hektar av viktigare växtslag, i deciton, inom vissa större produktionsområden, 
år 1960 Yield per hectare of more important crops, in metric quintals, within major production regions 
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Diagram 4. Skörden per hektar ar höstvete, höstråg, korn och havre, i deciton, 
inom huvudområdena år 1960 
Yield per hectare of winter wheat, winter rye, barley and oats, in metric quintals, in major regions in 1960 

Deciton 

delhektarskörden för hela riket för samt
liga i tabellen angivna grödor; i Skåne-
Hallands slättbygder var skillnaden sär
skilt stor (50 %) för spannmålsgrödornas 
medelskörd. I fråga om de sistnämnda 
grödorna hade även östgötaslätten något 
högre skörd än den genomsnittliga för 
hela riket, vilket beror på högre hektar
avkastning för höstvete och havre. Högre 
hektarskörd än riksmedeltalet eller skörd 
i närhet av detsamma för enskilda grödor 
förekom endast i enstaka fall i övriga 
områden. Detta gäller främst Västsvens
ka dalbygden och Kustlandet i övre Norr
land. I fråga om potatis hade hela norra 
Sverige högre hektaravkastning än me
deltalet 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 kan emellertid skillna
derna i hektarskörden mellan olika om
råden utjämnas eller förstoras genom 
olikheter i väderleksförhållandena. Så
lunda var de för år 1960 redovisade 
skördesiffrorna jämförelsevis låga på 
Vänerslätten, östsvenska dalbygden, söd
ra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområ-
det och norra Bergslagen, vilket torde 
förklaras dels av den rikliga nederbör
den, dels av tillfälliga förhållanden. 

Hektarskörden för höstvete, höstråg, 
korn och havre inom de tre huvudområ
dena år 1960 belyses i diagram 4. 

Hektarskördar under perioden 1913—1960 
Hektaravkastningen för de olika växt

slagen år 1960 i jämförelse med femårs-
medeltalen för perioden 1955/59 samt 
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Tab. E. Medelskörden per hektar för åren 1930/39, 1950/59, 1955/59 och år 1960 i deeiton, 
hela riket 
The average annual yield per hectare for the years 1930/39, 1950/59, 1955/59 and yield per hectare 
for year 1960, in quintals 

1 Uppgifter för år 1950 saknas. —2 Preliminär hektarskörd, ej vattenhaltsbestämd. — 3 Prelimi
när hektarskörd enligt Sveriges Oljeväxtmtressenter, avser frö med 18 % vattenhalt. 

tioårsmedeltalen för perioderna 1950/59 
och 1930/39 redovisas i tab. E. 

I förhållande till medelskörden per 
hektar för tioårsperioden 1950—1959 
gick för samtliga grödor avvikelserna 
under redogörelseåret i samma riktning 
som vid jämförelse med år 1959; skill
naderna var dock i de flesta fall mind
re. Hektarskördarna var sålunda högre 
för samtliga spannmålsgrödor utom höst
vete och kokärter, och för flera växtslag 
låg hektaravkastningen år 1960 omkring 
20 % över den genomsnittliga för de se
naste tio åren. Vid jämförelse med me
deltalen för femårsperioden 1955—1959 
konstateras i huvudsak samma förhål
lande. I tabellen göres även jämförelse 

med medelskördarna för tioårsperioden 
1930—1939 vad beträffar spannmål, po
tatis, rotfrukter och slåttervall. Av den
na framgår, att avvikelserna från medel
skördarna för sistnämnda period i hu
vudsak gick i samma riktning som vid 
jämförelse med år 1959; differenserna 
var emellertid i flera fall av annan stor
lek. Emellertid är det anmärkningsvärt, 
att de relativa avvikelserna i fråga om 
den genomsnittliga skörden för all säd 
var nästan lika stora vid jämförelse mel
lan 1960 års skörd och medelskördarna 
för samtliga perioder. 

Vid sidan av de årliga variationerna 
i avkastningen per hektar har en fort
gående ökning av hektarskördarna ägt 
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Diagram 5. Skörden per hektar av höstvete, höstråg, vårvete, korn, havre och blandsäd 
inom hela riket åren 1913—1960 

Yield per hectare of winter wheat, winter rye, spring wheat, barley, oats and mixed grain in 1913—1960 
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rum för flertalet grödor. För höstvete 
och höstråg, vårvete och korn samt för 
havre och blandsäd belyses denna utveck
ling för tiden 1913—1960 i diagram 5. 
Detta visar dels de årliga växlingarna i 
hektaravkastningen och dels den genom
snittliga förändringen under hela perio
den. Utjämningen till en rät linje har ut
förts enligt minsta kvadratmetoden. Den 
sålunda beräknade genomsnittliga årliga 
ökningen av hektarskörden för ifråga
varande period utgjorde för höstvete 
10,0 kg, för höstråg 13,0 kg, för vårvete 
16,2 kg, för korn 14,9 kg, för havre 5,2 
och för blandsäd 8,2 kg. En framträdan
de skillnad konstateras mellan höstsäd 
och vårsäd i fråga om de årliga varia
tionerna; dessa är betydligt större för 
höstsäden. Framförallt höstvete uppvi
sar stor känslighet för de årliga skörde
betingelserna, medan särskilt korn, men 
även vårvete, synes vara mera stabilt i 
detta hänseende. 

Totalskörden 1960 och jämförelse med 
föregående år 

Totalskörden har beräknats med an
vändande av uppgifter om skörden per 
hektar som lämnas av hushållningssäll
skapen samt den vid sommarens areal
inventering erhållna arealen för de sär
skilda växtslagen. I fråga om sädessla-
gen har vid beräkningen av skörden av 
såväl halm som kärna hänsyn tagits en
dast till den areal, från vilken mogen 
säd skördats. 

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

den totala skörden år 1960 av olika växt
slag inom län, hushållningssällskapsom
råden och naturliga jordbruksområden 
samt för hela riket 1956—1960 redovi
sas i tab. 6. Här nedan lämnas uppgif
ter om totalskörden år 1960 för hela 
riket och dess relativa förändringar jäm
fört med åren 1959 och 1958. 

Totalskörden år 1960 var större än 
närmast föregående år i fråga om bröd
säd, fodersäd, potatis och rotfrukter 
samt hö, medan skörden av baljväxter 
och oljeväxter var mindre. För vissa en
skilda grödor inom nämnda huvudgrup
per konstateras dock avvikande ut
veckling. Sålunda förelåg skördeminsk
ning för höstvete; skörden av vårrybs 
och oljelin var till skillnad från övriga 
oljeväxter större än år 1959. 

Tablån här nedan visar, att den totala 
skörden av brödsäd var praktiskt taget 
lika stor som år 1959. 

Vid jämförelse bör dock ihågkommas, 
att av denna kvantitet en relativt stor 
andel har fått så betydande kvalitetsska
dor att den icke kunnat användas som 
brödsäd. Skörden år 1959 var som be
kant av god kvalitet. 

Totalskörden av höstvete var endast 
något mindre än närmast föregående år, 
vilket helt berodde på lägre hektarav
kastning. Vad beträffar vårvetet, mins
kade arealen med 14 %, men hektar
skörden översteg föregående års avkast
ning med en femtedel, varför totalskör
den blev något högre än år 1959. Skörde
ökningen för vårråg orsakades av både 
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ökad areal och högre avkastning per 
hektar, medan ökningen för höstråg hu
vudsakligen sammanhängde med areal
utvidgning. 

Den totala fodersädsskörden låg en 
tredjedel över 1959 års skörd, vilket 
framgår av nedanstående tablå. 

Redogörelseårets fodersädskvantiteter 
översteg samtidigt med nära 6 % 1956 
års skörd, vilken hittills varit den störs
ta fodersädsskörden i landet. Även i frå
ga om fodersäd bör observeras, att 
omfattande kvalitetsskador förekom på 
de redovisade skördekvantiteterna för 
år 1960, ehuru rätt stora geografiska olik
heter förelåg i detta hänseende. Den 
mycket stora skördeökningen för korn 
och havre år 1960 förklaras främst av-
högre hektarskörd, medan arealutvidg
ning hade mindre betydelse. Skördeök
ningen för blandsäd däremot berodde 
helt på högre hektaravkastning. 

Skörden av baljväxler (kokärter samt 
foderärter och vicker) var betydligt läg
re än är 1959. Kokärterna har under 
de senaste åren lämnat dåligt skördeut
byte, och inom vissa områden har skör
deutfallet betecknats nästan som miss
växt, vilket var fallet även år 1960. 

Minskningen av den totala skörden för 
kokärter har sin grund enbart i lägre 

skörd per hektar, men för foderärter och 
vicker enbart i reducerad areal. 

Hela skörden av säd utgjorde 3 664 000 
ton, vilket var 651 000 ton eller 22 % 
mer än närmast föregående år. 

Den totala skörden av potatis och rot
frukter översteg 1959 års skörd med när
mare en tredjedel, såsom framgår av ne
danstående tablå. 

Potatiskvaliteten var mycket växlande 
inom olika delar av landet, men skör
dens totala kvantitet för hela riket låg 
nästan en fjärdedel över närmast före
gående års skörd. Skördeökningen orsa
kades av både ökad areal och högre hek
taravkastning. För sockerbetor uppgavs 
en rekordstor kvantitet; 39 % högre än 
år 1959. Skördens relativa ökning var 
också mycket stor för foderrotfrukter; 
den var i det närmaste en tredjedel 
större än 1959 års. Rotfrukternas skör
deökning sammanhänger uteslutande 
med högre skörd per hektar. 

Totalskörden av vallhö, som uppskat
tades till 4 294 000 ton, var 22 % större 
än närmast föregående år, men översteg 
1958 års skörd endast med 1 %. I fråga 
om kvaliteten förelåg dock stora skilj
aktigheter mellan olika delar av landet, 
och i stort sett var en icke obetydlig 
kvalitetsnedsättning för handen. 

Även den totala halmskörden var re
kordstor, och den låg nästan en tredje
del över 1959 års skörd, såsom följande 
tablå visar. 

Det var främst den regniga väderle
ken, som medförde denna stora halm-
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skörd. Skördeökningen var störst för 
halm av vårstråsäd och lägst för halm 
av höstsäd. 

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 1960 pre
liminärt beräknats till en kvantitet, som 
utgör endast knappt en tredjedel av 1959 
års skörd. Den betydande minskningen 
hänförde sig huvudsakligen till de höst-
sådda oljeväxterna, medan endast vår
rybs och oljelin uppvisade ökning. Skör
deminskningen för höstraps och höst
rybs orsakades främst av mycket stor 
arealminskning (se sid. 15 och 16), men 
även av lägre hektarskörd. De i tablån 
här nedan angivna skördeuppgifterna för 
år 1960, som för raps, rybs och oljelin 
avser tröskad, ej vattenhaltsbestämd 
skörd, är emellertid ej direkt jämförbara 
med uppgifterna för år 1959, som avser 
skörd med 18 % vattenhalt. 

De här redovisade skördeuppgifterna 
för år 1959 grundar sig på arealer enligt 

1 Preliminära uppgifter. — 8 Tröskad ej vat
tenhaltsbestämd vara. — 3 Avser frö med 18 
% vattenhalt. 

1959 års arealinventering och definitiva 
uppgifter om hektarskörden från Sveri
ges Oljeväxtintressenter. 

Totalskörden av spånadsväxter var i 
fråga om lin betydligt högre än år 1959. 
Detta gäller såväl frö som tåga och Ma
nor. För hampa var däremot skörden av 
frö och blånor avsevärt lägre än när
mast föregående år, såsom framgår av 
nedanstående tablå, medan beträffande 
skörden av tåga ingenting finns att redo
visa. Enligt uppgift från Riksförbundet 
Lin och Hampa framställdes ingen tåga 
under år 1960, då det på grund av pris
läget visade sig oekonomiskt. Vallfrö
skörden var nära 45 % mindre än när
mast föregående år och understeg 1958 
års skörd med en dryg femtedel. To
baksskörden1 år 1960 var något högre 
än år 1959. 

1 Preliminära uppgifter. 

Totalskörden mot bakgrund av utvecklingen 
på längre sikt 

Uppgifter om totalskörden för de oli
ka växtslagen är 1960 jämfört med fem-
årsmedeltalen för perioden 1955/59 samt 
tioårsmedeltalen för perioderna 1950/59 
och 1930/39 lämnas i tab. F. 

Vid jämförelse med medelskördarna 
för tioårsperioden 1950—1959 konstate
rades för flertalet växtslag avvikelser i 

1 Enligt Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopo
lets årsredovisning. 
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Tab. F. Totalskörden i hela riket år 1960 samt medeltal av totalskörden för åren 1930/39, 
1950/59 och 1955/59, i ton 
The total harvest for the year 1960 and the average annual harvest for the years 1930/39, 1950/59 
and 1955/59, in metric tons 

1 Uppgift för år 1950 saknas. — 2 Preliminära uppgifter, tröskad ej vattenhaltsbestämd vara. — 
3 Preliminär uppgift, avser frö med 18 % vattenhalt. 

samma riktning som i förhållande till 
ar 1959. Vete, höstråg, blandsäd, vårrybs 
och oljelin samt foderrotfrukter utgjor
de undanlag härifrån. Jämfört med tio
årsperioden var skörden även för höst-
vete avsevärt högre, medan för de övriga 
nämnda grödorna totalskörden var läg
re är 1960. Avvikelserna från medel
skördarna som gick i samma riktning 
var dock i vissa fall av annan storlek. 
Sålunda var skörden av korn nästan dub
belt så stor som medelskörden för den 
närmast föregående tioårsperioden, men 
endast drygt en fjärdedel större än 1959 
ars skörd. Likaså understeg totalskörden 
av kokärter tioårsmedeltalet med 43 %, 
men 1959 års skörd endast med 14 %. 
Ett motsatt förhållande förelåg för pota

tis- och höskörden, som översteg tioårs-
medeltalen, men skillnaderna var ej så 
stora som i jämförelse med 1959 års 
skörd. Även i förhållande till medelskör
darna åren 1955—1959 var I960 års 
skörd större för flertalet grödor. Avvi
kelserna var dock i de flesta fall något 
mindre en jämfört med närmast före
gående år. För vårvete, baljväxter och 
samtliga oljeväxter utom oljelin låg skör
den 1960 under femårsmedeltalen. 

I tab. F göres även jämförelse med 
de totala medelskördarna för tioårsperio
den 1930—1939 angående spannmål, po
tatis, rotfrukter och slåttervall. Den rela
tiva ökningen av den genomsnittliga 
skörden för all säd år 1960 var endast 
något lägre jämfört med medelskördar-
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na för perioden 1930/39 än för perio
derna 1950/59 och 1955/59, medan be
tydande skillnader förelåg för enskilda 
spannmålsgrödor. Sålunda var 1960 års 
totalskörd av råg drygt 40 % mindre än 
medelskördarna 1930/39, medan total
skörden av ärter och vicker utgjorde c:a 
två tredjedelar av medelskörden under 
nämnda period. Totalskörden av korn 
däremot var nästan fyra gånger och 
skörden av vårvete nästan två gånger så 
stor som tioårsmedeltalen. 1960 års skörd 
av sockerbetor översteg medeltalet för 
1930/39 med drygt 40 %. Skörden av 
foderrotfrukter utgjorde år 1960 knappt 
en tredjedel av medelskörden och halm
skörden av höstsäd var 30 % mindre. 

Skörden uttryckt i skördeenheter 
För att erhålla ett sammanfattande 

mått på skördens storlek har 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, 5 kg halm av höstsäd, 4 kg halm av 
vårstråsäd, 3,5 kg halm av baljväxter, 
12 kg blast av sockerbetor samt 15 kg 
blast av foderrotfrukter. Blasten har för 
sockerbetor beräknats till 50 % av den 
uppgivna skörden av betor och för fo
derrotfrukter till 20 % av foderrotfrukt-
skörden. Potatisblasten har icke medräk
nats. Beträffande avkastningen av betet 
på vallar och ängar har direkta uppgif
ter erhållits i de definitiva skörderap
porterna i januari. 

Efter sålunda gjord omräkning av 
skörden för varje växtslag, erhålles i 
vidstående tablå antalet skördeenheter 
för år 1960. 

Vid dessa beräkningar har vall till 

1 Utom avkastningen av vall till frö olje-, spa-
nads- och köksväxter samt »andra västslag». 

frö, olje- och spånadsväxter samt köks
växter på åkern och grödor, som redo
visas under rubriken »andra växtslag», 
inte medräknats. Tidigare har vid be
räkning av ängens avkastning medtagits 
både hö och bete. Då slätter på naturlig 
äng nu förekommer sällan och ger gans
ka obetydlig avkastning, redovisas en
dast betet för år 1960. Vidare har lik
som tidigare arealen för vall till frö ej 
medtagits vid beräkning av betet på vall. 
I fråga om olje- och spånadsväxter är 
det något oegentligt att tala om foder
värde. Då emellertid en relativt stor del 
av åkerarealen användes för odling av 
oljeväxter, har liksom de närmast före
gående åren gjorts en liknande beräk
ning för dessa som för ovan angivna 
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Tab. C. Åkerns och den naturliga ängens avkastning i skördeenheter, åren 1956—1960 
Total crop in millions of crop units 

grödor. Därvid har en skördeenhet satts 
lika med 0,5 kg oljeväxtfrö; då hela 
skörden av oljeväxtfrö år 1960 enligt 
preliminära skördeuppgifter uppgick till 
61 000 ton, motsvarade denna 122 milj. 
skördeenheter. Vid jämförelse med 1959 
års siffror hade en minskning skett med 
nära 60 %. 

Den totala avkastningen från åkern 
och den naturliga ängen, med ovan an
givna inskränkningar, redovisas i Tab. 
(i för åren 1956—1960 i milj. skördeen-
heter. Hela avkastningen (för åker un
dantaget vall till frö-, olje-, spånads- och 
köksväxter samt »andra växtslag») upp
gick för år 1900 till 9 881 milj. skörde-
enheter, vilket var betydligt mera (25,3 
r.'r) än år 1959. I fråga om avkastningen 
på åkern förelåg ökning för samtliga i 
tabellen angivna grödgrupper. 

Knligt de definitiva skördeuppgifter
na lämnade höskörden och betet år 
I960 följande avkastning i milj. skörde
enheter räknat: första skörd och efter-
slåtter på slåttervall 1 952, bete på slåt-
tervall 1 074, på betesvall 595, bete på 
naturlig äng 377 samt på kultiverad be
tesmark 282. Den beräknade avkastning
en av betet per hektar för hela riket var 

mellan 23—40 % större för år 1960 jäm
fört med föregående år. 

I tab. 7 meddelas för riket, län och 
hushållningssällskapsområden uppgifter 
om den beräknade avkastningen, uttryckt 
i skördeenheter per hektar, år 1960 och 
under tioårsperioden 1950—1959 samt 
femårsperioden 1955—1959. Vid beräk
ningen av hektaravkastningen för hela 
åkern har emellertid arealerna för olje-, 
spånads- och köksväxter samt »andra 
växtslag» fråndragits åkerarealen, på 
grund av att hänsyn här ej kunnat tagas 
till skörden av dessa växtslag. Vidare 
liar uteslutits arealen varaktigt obrukad 
åkerjord samt för år 1960 hö från den 
naturliga ängen. En jämförelse av den 
naturliga ängens avkastning för år 1960 
med fem- eller tioårsmedeltalen är där
för inte helt adekvat. För hela riket upp
gick den sålunda beräknade avkastning
en per hektar åker år 1960 till 2 720 och 
per hektar äng till 960 skördeenheter. 
Den genomsnittliga avkastningen per 
hektar under tioårsperioden 1950—1959 
utgjorde för åkern 2 340 och för ängen 
880 och under den närmast föregående 
femårsperioden 2 250 respektive 910 skör
deenheter. Avkastningen på den areal, 
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Tab. H. Sädesslagens vikt, i kilogram, per hektoliter inom hela riket 
Weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre 

som användes för odling av säd, potatis 
och rotfrukter samt foderväxter uppvi
sade högre siffror per hektar 19t>0 för 
hela riket än fem- och tioårsmedeltalen. 
Liksom tidigare hade Malmöhus län den 
högsta avkastningen per hektar åker, 
nämligen 4 800 skördeenheter, och den 
lägsta hektaravkastningen, 1 750 skörde
enheter, förekom i Värmlands län. 

Skördens beskaffenhet 
Uppgifter om skördens beskaffenhet 

och sädesslagens medelvikt lämnas av 
hushållningssällskapens lokalombud i 
samband med de definitiva uppgifterna 
om skörden. På grundval härav har i 
tab. 9 för de olika hushållningssäll
skapsområdena sammanställts uppgifter 
rörande skördens bärgning och beskaf
fenhet. Vidare har medeltal uträknats 
för spannmålens vikt per hektoliter in
om olika områden. Dessa framläggs i 
tab. 8, där beträffande rikssiffrorna även 
jämförelsetal från föregående år medde
las. I tab. H angives riksmedeltal för 
hektolitervikten åren 1960 och 1959 
samt för tioårsperioden 1950—1959 lik
som maximi- och minimisiffror för hus
hållningssällskapsområdena under de 
båda senaste åren. Hektolitervikten år 

1960 var betydligt lägre än närmast fö
regående år. Den låg även under medel
vikten för perioden 1950—1959. Särskilt 
för höst- och vårvete konstateras låg 
volymvikt år 1960. 

För att man skall erhålla en uppfatt
ning om kvaliteten hos 1960 års bröd
sädsskörd inom olika områden av lan
det, har liksom under flera föregående 
år kvalitetsundersökningar verkställts av 
Sveriges Utsädesförenings cereallabora-
torium i Svalöv. En kort redogörelse för 
resultaten av dessa undersökningar har 
ställts till centralbyråns förfogande och 
publicerats i den preliminära redogörel
sen Årsväxten 1960. 

Beträffande väderleksförhållandena 
och växtlighetens utveckling under pro
duktionsåret 1959/60 har en detaljerad 
redogörelse lämnats i Årsväxten 1960. 
Här återgives endast en kortfattad över
sikt; i övrigt hänvisas till nämnda pub
likation. 

Sådden av höstvete och höstråg år 
1959 kunde i allmänhet utföras under 
gynnsamma förhållanden. Den hade 
emellertid försenats på grund av den 
långvariga torkan, varför groningen och 
broddens utveckling blev mycket för
dröjda. För höstsådden av oljeväxter 

4—610467 
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var väderleksbetingelserna ogynnsam
mare. Sådden verkställdes under ovan 
ligt torr och varm väderlek, vilket för
orsakade dålig groning. 

övervintringen för höstsäden var 
sämre än normalt för landet i genom
snitt. Höstrågen övervintrade dock bätt
re än höstvetet. Ifråga om oljeväxterna 
var övervintringen betydligt sämre än 
för höstsäden. Förstaårsvallarna hade 
övervintrat dåligt, vilket främst orsaka
des av dålig groning sommaren 1959. 
För övriga vallar var övervintringen i 
allmänhet normal. Genom relativt snabb 
snösmältning och tjällossning kunde vår
sådden påbörjas i normal tid, och den 
utfördes under gynnsamma förhållan
den. 

Den torra och kyliga väderleken un
der våren hämmade utvecklingen •— 
fastän i olika grad inom skilda områ
den — såväl av höst- och vårsäden som 
av potatis och rotfrukter. Tack vare vär
me och nederbörd i juni utvecklades 
emellertid växtligheten snabbt och i 
mitten av juli ansågs skördeutsikterna 
goda för dessa grödor. Även för vallar 
och ängar — utom förstaårsvallarna •— 
väntades god avkastning. De sistnämnda 
var i allmänhet klöverfattiga och ogräs-
bemängda. Skörd och bärgning på val
larna utfördes fram till slutet av juni 
under gynnsam väderlek. Sedan inträd
de en regnig period, och redan vid mit
ten av juli blev bärgningen av hö för
senad och kvaliteten nedsatt i hela lan
det, utom i södra Götaland och Norr
bottens län. För betesvallarna uppgavs 
god återväxt i hela landet. De höstsådda 
oljeväxterna hade lidit mer av vårens 
kyla, nattfrost och torra väderlek än 
övriga grödor, varför de hade utveck
lats dåligt, särskilt i Svealand och västra 
Götaland. För de vårsådda oljeväxterna 
var utvecklingen gynnsammare. 

Den regniga väderleken, som inträd
de vid månadsskiftet juni—juli, fort
satte till början av september. Detta 
medförde, att i slutet av augusti skörden 
och bärgningen av säden var avsevärt 
försvårad och försenad. Tack vare vä
derleksförbättringen under september 
kunde dock säden bärgas i stor utsträck
ning. Vid mitten av oktober uppgavs för 
stora delar av landet, att säden blivit 
mycket groddskadad. Höstrågen, som 
mognade under regnperioden, blev mer 
groddskadad än höstvetet. Kvaliteten på 
höstvetet var också bättre än på höst
rågen. I de flesta länen kunde dock en
dast en del av skörden användas för 
kvarnändamål. Liksom i fråga om höst
rågen erhölls den minst mältningsska-
dade varan i Götaland — främst i södra, 
men även i västra delarna. Den rikliga 
nederbörden medförde för vårsädens 
del mycket liggsäd, vilket åtföljdes av 
grönskottsutveckling och ojämn mog
nad. Följden blev försämrad kvalitet på 
vårsäden med låg volymvikt, särskilt på 
havre. Bärgningen av vårsäden var ej 
helt avslutad i mitten av oktober. I de 
nederbördsrikaste områdena, särskilt 
Mälarlandskapen och nordöstra Göta
land, kunde ej all säd bärgas. Även skör
den av potatis försämrades. Skador av 
bladmögcl och brunröta förekom i stora 
delar av landet och i vissa områden även 
avsevärda vattenskador. Potatisen var 
ofta angripen av virussjukdomar, främst 
i södra Götaland. På lätta och höglänta 
jordar lämnade potatisen gott skördeut
byte, medan utvecklingen var dålig på 
lerjordar. I flera län var upptagningen 
av potatis ej avslutad i mitten av okto
ber; en stor del av skörden var helt för
störd och skulle ej tillvaratagas. Rot
frukterna väntades däremot lämna gott 
skörderesultat. Kvantiteten på höskör
den var tillfredsställande, men kvalité-



37 

len hade blivit betydligt nedsatt. I fler
talet län måste en del av höskörden kas
seras och i vissa områden kunde en del 
ej bärgas. Skörden av oljeväxter blev 
ojämn; skörderesultaten var i allmänhet 
bättre för de vårsådda än för de höst-
sådda oljeväxterna. Med undantag av 
Skåne försämrades skörden av oljeväx
ter ofta av groddskador och insektsan
grepp. 

Allmän skördesiffra 
I den preliminära redogörelsen Års

växten 1960 redovisade statistiska cen
tralbyrån allmänna omdömen om skör
deutfallet år 1960 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 avgivna omdömena: 
5 = mycket god skörd, 4 = god skörd, 
3 = medelmåttig skörd (medelskörd), 2 
= betydligt under medelskörd, 1 = nära 
missväxt och 0 = fullständig missväxt. 

Då årsväxtrapporterna för den 15 ok
tober icke kunde grundas på en slutgil
tig kännedom om skördens storlek och 
beskaffenhet, har 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 och halm saknas skördesiffror. Be
träffande den förstnämnda grödan har 
använts på ovan angivet sätt korri
gerade skördesiffror för hö från odlad 
jord. För halm av höstsäd, vårsäd och 
baljväxter har skördesiffror beräknats 
med ledning av dels medelhektarskör-
darna för nämnda slag av halm under 
åren 1950—1959, dels medeltalen av 

skördesiffrorna under samma period för 
höstsäd, vårsträsäd och baljväxter samt 
dels halmskörden per hektar år 1960. 

I efterföljande tablå redovisas sålunda 
beräknade skördesiffror för den defini
tiva skörden. Vidare anges i tablån de 
olika växtslagens relativa andel av to
talskörden, uttryckt i skördeenheter i 
medeltal under åren 1950—1959. 

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 ut
tryckt i skördeenhetcr under perioden 
1950—1959 som vikter. Den sålunda er
hållna allmänna skördesiffran för år 
1960 utgjorde 3,2, d. v. s. något över me
delmåttig skörd. Vid dessa beräkningar 
har hänsyn tagits endast till kvantiteten 
och icke till kvaliteten. 

Den på detta sätt beräknade allmän
na skördesiffran för samtliga grödor på
verkas i hög grad av avkastningen av hö, 
bete och halm och motsvarar vissa år ej 
skördeutbytet för enbart säd, potatis och 
rotfrukter. Särskilda skördesiffror har 
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därför beräknats för de två huvudkate
gorierna av grödor. Därvid har för säd, 
potatis och rotfrukter erhållits 3,1 och 
för hö, bete och halm 3,2. 

5. Hösten 1960 besådda arealer 
Liksom under de föregående åren 

verkställdes även år 19C0 inom Göta
land, Svealand och Gävleborgs län en 
särskild inventering i oktober av de 
arealer, som besatts med höstvete, höst
råg, höstraps och höstrybs. Resultaten 
av inventeringen för hela det undersök
ta området redovisas i följande tablå, 
där jämförelse göres med motsvarande 
uppgifter för år 1959. 

Den ovanligt regniga väderleken un
der sensommaren och hösten medförde, 
alt sådden av oljeväxter och höstsäd på 
flera områden blev försenad eller helt 
måste inställas. Sådden av oljeväxter, 
som sker tidigare än sådden av höstsäd, 
genomfördes under ogynnsamma väder
leksförhållanden. Åkrarna var på många 
håll så uppblötta, att endast en mindre 
del av den normala arealen kunde be
sås. I Skåne och i Hallands län kunde 
sådden av både oljeväxter och höstsäd 
i allmänhet verkställas under gynnsam
ma betingelser. Förutsättningar för nor
mal sådd av höstsäd förelåg också i and
ra delar av södra och västra Götaland, 
där nederbörden var måttligare. I östra 
Götaland, större delen av Svealand och 

södra Norrland var läget sämre. Plöj
ning och brukning av för höstsådd av
sedda arealer försvårades här starkt av 
regnet, som även medförde att skörde
arbetet drog ut på tiden. Följden blev 
att också sådden sträcktes ut över en 
lång tidsperiod. Stora arealer blev så
lunda sådda först under början av okto
ber; på vissa orter sådde man även så 
sent som under andra hälften av denna 
månad. De stora regnmängder som föll 
omkring mitten av oktober avbröt såd
den av höstsäd på flera håll, ofta defi
nitivt; i vissa områden förorsakades 
också fläckar och andra skador på brod-
den av tidigare sådd höstsäd. Det synes 
dock ha varit lättare att genomföra såd
den av såväl höstsäd som oljeväxter på 
vallbrott än på träda. För höstsäden 
kunde man använda i huvudsak utsäde 
av årets skörd, fastän det ej alltid var 
av bästa kvalitet, vilket särskilt gällde 
rågen. De goda groningsbetingelserna 
under hösten kompenserade dock delvis 
bristerna hos utsädet. 

Inom de 20 län, som inventeringen 
omfattade, minskade den höstsådda area
len med ej mindre än 35,8 % jämfört 
med föregående år. Arealen reducerades 
för både vete och råg. Vid denna jäm
förelse bör man dock beakta, att de 1959 
höstsådda arealerna var ovanligt stora. 
På grund av gynnsamma förutsättning
ar, såsom tidig skörd, tämligen goda vä
derleksförhållanden, god tillgång på bra 
utsäde och stora arealer, som kunde dis
poneras för höstsådd till följd av bl. a. 
uppharvning av höstsådda oljeväxter, 
utvidgades höstsädsodlingen starkt hös
ten 1959. 

De höstsådda oljeväxterna hade år 
1960 en sammanlagd areal av blott 
49 700 hektar, vilket var 5,7 % mindre 
än föregående höst. Redan den besådda 
areal som redovisades för 1959 var på 
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grund av torkan osedvanligt liten, men 
en så liten oljeväxtareal, som besåddes 
hösten 1960, har ej förekommit under 
1950-talet. Minskningen kom på rybsod
lingen. Arealminskningen för höstrybs 
var huvudsakligen lokaliserad till Göta
land samt mellersta och östra Svealand; 
i Skåne och 1 Södermanlands län ut
gjorde den hösten 1960 besådda rybs
arealen endast drygt en tredjedel av 
1959 års areal. Den otjänliga väderleken 
under sista produktionsåret och årets 
dåliga skördeutfall torde vara den hu
vudsakliga förklaringen därtill. En be
tydande arealutvidgning för höstrybs fö
relåg dock i Uppsala och Östergötlands 
län. Arealökningen av höstraps hänförde 
sig främst till Götaland och nordöstra 
Svealand, ökningen var störst på Got
land, där den 1960 besådda arealen hade 
fyrdubblats jämfört med hösten 1959. 

Det bör observeras, att uppgifterna om 
de höstsådda arealerna kan vara behäf
tade med viss osäkerhet, beroende på 
att höstsådden stundom ej är helt av
slutad vid tidpunkten för inventeringen. 

6. Översikt för åren 1951—1960 
Med hänsyn till att en tioårsperiod 

1951—1960 avslutas i och med år 1960, 
har det ansetts påkallat att liksom tidi
gare i motsvarande fall i denna redo
görelse lämna en kortfattad översikt av 
de uppgifter som framläggs i statistiska 
centralbyråns publikationer angående 
jordbruk och boskapsskötsel för denna 
period. Beträffande boskapsskötseln un
der nämnda tid hänvisas till sid. 53—55. 

Uppgifter om åkerjordens användning 
för olika växtslag lämnas i tab. 11, dels 
för de enskilda åren under 10-årsperio-
den och dels medeltal under perioden 
samt dessa medeltals förhållande till 
motsvarande siffror för perioden 1941— 

1950. I fråga om brödsäden kan man iakt
ta att den totala arealen minskat något 
under den senare perioden. För de olika 
slagen av brödsäd kan man märka dels en 
fortsättning av den sedan länge pågående 
övergången från råg- till veteodling och 
dels en stor utökning av den vårsådda 
arealen vete. Fastän arealen för det höst-
sådda vetet fortfarande i medeltal är 
större än för det vårsådda, har den sist
nämnda arealen under flera år (1951— 
1953 och 1958) av årtiondet överstigit 
arealen höstvete; den vårsådda arealen 
har emellertid under sista åren uppvisat 
en tendens till minskning. Särskilda upp
gifter för arealen höst- resp. vårråg in
förskaffades inte före 1954, men vår
rågen var då av ganska ringa betydelse, 
och vidare har under 1950-talet den 
sammanlagda arealen råg minskat med en 
dryg tredjedel av närmast tidigare tio
årsperiods. 

Arealen fodersäd har under perioden 
1951—1960 ökat med 10 % i förhållan
de till åren 1941—1950. Emellertid för
håller det sig olika med skilda sädes
slag. Både havre och blandsäd har gått 
tillbaka något, medan korn visar en myc
ket kraftig ökning; arealen korn var i 
medeltal under sista årtiondet mer än 
två gånger så stor som genomsnittet un
der 1940-talet. 

Beträffande baljväxterna företedde 
dessa en relativt stor minskning under 
sista tioårsperioden. Främst gällde detta 
kokärterna. 

Medelarealen av samtliga sädesslag 
ökade med drygt 5 % jämfört med åren 
1941—1950. 

Potatis- och rotfruktsarealen minska
de med 19 % under den sista perioden. 
Reduceringen kom främst på odlingen 
av foderrotfrukter, som undergått en 
kontinuerlig nedgång under hela årtion
det och endast var hälften så stor som 
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1940-talets medelareal. Vad beträffar fo
derväxterna minskade deras areal med 11 
% under sista tioårsperioden. Arealen 

vall till slätter, som är den betydelse
fullaste, minskade ungefär i samma ut
sträckning (med 12 % ) . Däremot visade 
oljeväxternas medelareal en betydande 
ökning. Under större delen av 1940-talet 
var odlingen av dessa ganska begränsad, 
men ökade mycket kraftigt de sista åren 
under perioden. Stor oljeväxtareal visa
de också de första åren under 1950-talet, 
men efter år 1957 har arealen minskat 
kontinuerligt. Arealen träda och obru
kad åkerjord har under åren 1951—1960 
ökat med 13 %; ökningen under senare 
år kommer huvudsakligen på varaktigt 
obrukad åkerjord. 

Till belysning av skördeutfallet under 
tioårsperioden 1951—1960 meddelas i tab. 
13 uppgifter för varje år dels om skör
den per hektar av varje särskilt växtslag, 
dels åkerns och den naturliga ängens 
totala avkastning i milj. skördeenheter 
och avkastning per hektar i skördeen
heter samt slutligen de beräknade me
deltalen under nämnda period för de 
olika växtslagen resp. grupperna av växt-
slag och dessa tals förhållande till mot
svarande siffror för åren 1941—1950. I 
tab. 13 redovisas även den allmänna 
.skördesiffran för åren 1951—1960. Skör
den per hektar har för samtliga växtslag 
varit större för den sistlidna perioden 
med undanlag för potatis och foderrot-
frukter. Brödsäden, med undantag av-
vårråg, och fodersäden hade den störs
ta ökningen av hektarskördarna för pe
rioden (15—21 c'c); jämförbara uppgif
ter om hektarskörden för oljeväxter un
der perioden 1941—1950 saknas. 

I tab. 12 redovisas totalskörden för 
varje år och växtslag. Som tidigare sagts 
påverkas totalskörderesultaten av änd
ringar i såväl areal- som hektarskörd. 

Beträffande sädens medclskörd ökade 
denna under åren 1951—1960 med drygt 
en fjärdedel av föregående tioårsperiods. 
Av brödsäden ökade höst- och vårvete, 
det senare kraftigare, medan rågen gick 
tillbaka. Fodersädens totalskörd ökade 
också varvid korn lämnade nästan tre 
gånger så stor medelskörd för sista tio
årsperioden som för den tidigare. Pota
tis och foderrotfrukter minskade till 
följd av den reducerade arealen, medan 
sockerbetorna höll sig på ungefär sam
ma medelskörd som föregående tioårs
period. Höskörden understeg något me
delskörden under åren 1941—1950. Jänu 
förbara uppgifter rörande oljeväxterna 
för de två perioderna saknas. 

De olika årens skörderesultat framgår 
bäst av uppgifterna om den totala av
kastningen, uttryckt i skördeenheter 
(tab. 13). För att man skall erhålla en 
uppfattning om skördeutbytet under år
tiondet 1951—1960 i förhållande till ti
digare år, har jämförelse gjorts med 
skördetalen för perioden 1941—1950. 

Medelantalet totala skördeenheter för 
det sista årtiondet överstiger 1940-talets 
siffror med c:a 6 °fo i fråga om avkast
ning från åkern, medan avkastningen 
från naturlig äng var 4 % lägre än un
der perioden 1941—1950; avkastningen 
per hektar i skördeenheter var däremot 
drygt 13 % högre från åkern och 29 % 
högre frän naturlig äng än under 1940-
talet. 

Den i genomsnitt sämsta skörden un
der det sista årtiondet gav året 1955, då 
ogynnsamma väderleksförhållanden för 
ett flertal växtslag nedsatte avkastning
en betydligt under medelmåttan, och 
den allmänna skördesiffran blev endast 
2,3. Även år 1959 gav på grund av stark 
torka ett dåligt skörderesultat med en 
allmän skördesiffra av 2,6. Åren 1953 
och 1960 uppvisade de högsta skörde-
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siffrorna, nämligen något över medel
måttig skörd. Under åren 1952 och 1954 
kom den allmänna skördesiffran upp till 
3,0 och år 1956 var skörden nästan me

delgod. De återstående åren av årtiondet 
i fråga, 1951 samt 1957 och 1958, läm
nade alla tre ett skörderesultat, som var 
något under medelmåttigt. 

IV. Boskapsskötsel 

De vid 1960 års kreatursräkning i ju
ni inhämtade uppgifterna om antalet 
husdjur omfattade hästar, nötkreatur, 
får och lamm, svin samt höns och kyck
lingar. Specificeringen av husdjuren på 
olika kategorier och åldersgrupper fram
går av bilaga 3. 

Resultaten av kreatursräkningen i ju
ni framlägges i tab. Ii-, 15 och 22. 
Den förstnämnda tabellen redovisar an
talet husdjur inom län, hushållningssäll
skapsområden och naturliga jordbruks
områden samt inom hela riket fr. o. m. 
år 1956. I denna tabell är antalet kor 
respektive kalvar ej fördelat på de i 
uppgiftsformuläret angivna grupperna. 
En fullständig specificering av antalet 
kor och kalvar lämnas i tab. 15. Uppgif
terna i denna tabell avser till skillnad 
från uppgifterna i tab. 14 endast bruk-
ningsenheter med över 2 hektar åker. 
Tab. 22 redogör för husdjurens fördel
ning på olika storleksgrupper av bruk-
ningsenhetcr för hela riket samt för de 
tre huvudområdena, fördelade på lägen
heter och brukningsenheter med 0,26— 
2 och över 2 hektar åker. 

Kftcr framställning av Sveriges Slak-
teriförbund och med tillstyrkan av sta
tens jordbruksnämnd inhämtade statis
tiska centralbyrån liksom föregående år 
i samband med svinräkningarna i april 
och oktober även 1960 särskilda uppgif
ter om antalet nötkreatur med fullstän
digare specificering av kor och slakt

kalvar. För att få bättre underlag för 
beräkningar av köttproduktionen har 
det för nämnda marknadsorgan ansetts 
vara av stor betydelse att få dels upp
gifter 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. 

Uppgifter från nötkreatursräkningarna 
i april och oktober 1960 redovisas i lab. 
16 och 17. I tab. 16 anges antalet nöt
kreatur med samma specificering som i 
tab. 14. Tab. 17 redovisar fördelningen 
av kor, och kalvar under 1 år, på ålders
grupper m. m. i enlighet med uppgifts
formuläret. 

Resultat från svin- och hönsräkning
en i april samt svinräkningen i oktober 
lämnas i tab. 18. Uppgifterna om anta
let svin och höns specificerades i for
muläret och denna specificering fram
går av bilaga 2. 

För att erhålla säkrare underlag för 
bedömningen av fläskproduktionen och 
niarknadstiHförseln under första kvarta
let har svinräkningar i mer begränsad 
omfattning ansetts erforderliga i början 
av året. Centralbyrån har verkställt dy
lik svinräkning även per den 9 januari 
1961. Resultaten av denna extra svin
räkning framlägges i föreliggande pub
likation (se sid. 46 och 47). 
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1. Husdjuren 1960 och jämförelse med 
tidigare år 

Hästar 
Minskningen i antalet hästar, till följd 

av don ökade mekaniseringen inom jord
bruk oeli skogsbruk, fortsatte även un
der år 1900. Att minskningen hänför sig 
till gruppen hästar, 3 Ar och däröver, 
framgår av tablån här nedan. När det 
gäller unghästar, 1—2 år, samt föl kan 
man däremot iaktta en ökning av be
ståndet. 

Nedgången av antalet hästar, 3 år och 
däröver, var störst (15,3 %) i södra och 
mellersta Sveriges slättbygder och minst 
(6,3 %) i norra Sverige jämfört med 
1959. Det sistnämnda området uppvisa
de även den minsta ökningen av antalet 
unghästar och en minskning av antalet 
föl, medan södra och mellersta Sveriges 
skogs- och dalbygder hade den största 
uppgången för gruppen unghästar och 
slättbygderna den största för antalet föl. 

Nötkreatur 
Antalet nötkreatur i hela riket (inkl. 

lägenheter och brukningsenheter med 

högst 2 ha åker) den 1 juni 1960 efter 
gruppering på djurslag och relativa för
ändringar i antalet jämfört med åren 
1959 och 1958 framgår av nedanstående 
tablå. 

Det totala antalet nötkreatur var 3,1 % 
mindre än närmast föregående år. 
Minskning förelåg på samtliga grup
per med undantag av kor, som kalvat 
endast en gång, och ungnöt, avsedda för 
slakt. 

Relativt sett var minskningen störst 
för tjurarna samt för gruppen »övriga 
kor». Däremot skedde en stor ök
ning av ungnöt, 1 år och däröver, av
sedda för slakt, medan övriga grupper 
av ungdjur minskade. Denna tendens — 
ökning av antalet ungnöt samtidigt som 
koantalet reducerats, vilket innebär en 
övergång från mjölkproduktion till ökad 
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Tab. I. Antal kor, fördelade på trå åldersgrupper, och antal kalvar, avsedda för pålägg och 
slakt åren 1960 och 1959 
Number of cows and calves 
Här avses brukningsenheter med över 2 ha åker. 

produktion av kött — har kännetecknat 
hela 1950-talet. För att belysa detta har 
i tablån nederst på sid. 42 gjorts en sam
manställning för hela riket, som för åren 
1952 och 1955—1960 visar antalet ung
nöt och kalvar per 100 kor på bruk-
ningsenheter med över 2 hektar åker. 

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 och förändringar i fråga om 
antalet slaktdjur. I tab. I lämnas speci
ficerade uppgifter om antalet kor och 
kalvar i absoluta och relativa tal för de 
tre huvudområdena och hela riket år 
1960 i jämförelse med motsvarande upp
gifter för år 1959. I tab. 15 lämnas des
sa uppgifter för län, hushållningssäll
skapsområden och naturliga jordbruks
områden. 

Av denna tabell framgår att antalet 

kor, som kalvat endast en gång, har ökat 
i södra och mellersta Sveriges slättbyg
der liksom i dess skogs- och dalbygder, 
medan en obetydlig minskning har skett 
för denna grupp nötkreatur i norra Sve
rige. Den starkaste ökningen uppvisar 
skogs- och dalbygderna. Antalet »övriga 
kor» har reducerats i samtliga områden; 
minskningen har i enlighet med vad som 
sagts ovan varit större än för totala an
talet kor. 

Fördelningen på de två grupperna kor 
var liksom tidigare år olika i de tre 
huvudområdena. Det relativa antalet kor, 
som kalvat endast en gång, var sålunda 
större i slättbygderna än i skogs- och 
dalbygderna och i norra Sverige, nämli
gen 21,9 % mot 19,3 resp. 16,6 %. Denna 
skillnad har försvagats något under år 
1960. Vid jämförelse med närmast före
gående år konstateras för samtliga tre 
huvudområden en ökning av det relä-
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tiva antalet kor, som kalvat endast en 
gang. 

Beträffande antalet kalvar under 1 år 
har en minskning skett sedan föregående 
år inom samtliga huvudområden för så
väl påläggs- som slaktkalvar. Fördel
ningen på de två slagen av kalvar vi
sar för år 1960 liksom tidigare, att den 
procentuella andelen av påläggskalvar 
var störst i slättbygderna och minst i 
norra Sverige. 

Under 1950-talet har antalet kalvar av
sedda för slakt ökat starkt, medan an
talet påläggskalvar har blivit i huvud
sak oförändrat. För slättbygden har den
na utveckling fortsatt under år I960, 
fastän betydligt mindre markerat, me
dan för skogs- och dalbygderna minsk
ningen av antalet slaktkalvar varit stör
re än för påläggskalvar, varför de sist
nämndas andel något ökats. Norra Sve
rige visar ungefär samma tendens som 
södra Sveriges slättbygder. 

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 om

sättning av kreatursstammen i detta om
råde än i övriga delar av landet. 

En fullständigare belysning av kor
nas åldersfördelning erhålles av ovan
stående tablå, som visar det relativa an
talet kor inom fyra åldersgrupper för 
de två huvudområdena i södra och mel
lersta Sverige. Uppgifterna avser bruk-
ningsenheter med över 2 hektar åker 
och är grundade på husdjursräkningen i 
oktober 1960. För hela norra Sverige 
saknas motsvarande uppgifter, vilket 
sammanhänger med att den nämnda 
räkningen 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 är sålunda större bruknings-
enheter betydligt starkare representera
de än i skogs- och dalbygderna. Som 
framgår av tablån nedan, är det uppen
bart att kobesättningarna har betydligt 
yngre sammansättning vid stora bruk-
ningsenheter än vid små. Denna tablå 
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grundar sig på husdjursräkningarna i 
april och oktober. 

En jämförelse mellan de två tidpunk
terna i april och oktober 1960 visar, att 
det relativa antalet kor, som Tcalvat en
dast en gång, var större i oktober än i 
april och det relativa antalet övriga kor 
i motsvarande grad lägre. Sådana skill
nader förelåg även år 1959. De beror på 
slaktens och även kalvningarnas säsong
variation. Under hösten 1959 förstärktes 
olikheterna i åldersfördelningen mellan 
april och oktober av extra utslaktning 
av äldre kor; under hösten 1960 reduce
rades skillnaderna genom återhållen 
slakt. Det senare visar sig bl. a. i att 
andelen kor, som kalvat 8 gånger och 
däröver, ökat från april till oktober. En 
analys av hela nötkreatursstammens 
sammansättning på grundval av dessa 
nötkreatursräkningar finns redovisad i 
»Jordbruksekonomiska Meddelanden» 
1961:2. 

Får 
Sedan mitten av 1940-talet har får

stammen undergått en fortgående redu
cering. Man kunde emellertid 1959 kon
statera ett avbrott i denna utveckling 
och iaktta en ökning med 4,9 % i för
hållande till föregående år. De nu redo
visade siffrorna visar fortsatt ökning. 
Antalet får och lamm den 1 juni 1960 
utgjorde 156 400, vilket var 10 600 eller 
7,3 % mer än närmast föregående år. 
Ökningen hänförde sig till spridda de
lar av landet. Sålunda ökade antalet får 
i 14 av landets 26 hushållningssällskaps
områden. Relativt sett var ökningen 
störst i Östergötlands (85 %), Skara
borgs (62 %) och Norrbottens (61 %) 
län. 

Svin 
Uppgifter om antalet svin har, utom 

vid husdjursräkningen i juni, under 

1960 inhämtats vid de särskilda svin
räkningarna i april och oktober. Dessa 
räkningar omfattade Götaland, Svealand 
och Gästrikland. Norrland i övrigt är 
befriat från skyldighet att lämna upp
gifter för dessa räkningar. För att er
hålla en beräknad uppgift om antalet 
svin i hela riket har en komplettering 
av antalet svin enligt räkningarna i april 
utförts beträffande Norrland i övrigt. 
Härvid har för brukningsenheter med 
högst 2 hektar åker använts uppgifter 
om antalet svin enligt allmänna jord
bruksräkningen år 1951. För bruknings
enheter med mer än 2 hektar åker har 
använts antalet svin enligt husdjursräk
ningen i juni 1960. Då dessa uppgifter 
hänförde sig till en senare tidpunkt av 
året, har de korrigerats för att bättre 
motsvara antalet i april. Det sålunda er
hållna antalet svin för hela riket i april 
1960 redovisas i tablån här nedan i jäm
förelse med motsvarande uppgifter åren 
1959 och 1958. 

I jämförelse med 1959 har en bety
dande minskning skett för samtliga 
grupper av svin med undantag för far-
galtar, som visade en obetydlig ökning. 
Starkast var reduktionen för gruppen 
»övriga svin, 3 månader och däröver» 
(gödsvin). 

Beträffande utvecklingen april—okto
ber 1960, som visar 14 % ökning, bör 
framhållas, att denna till största delen 
är säsongbetingad. Om antalet svin i 
april resp. oktober jämföres med anta-
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let vid motsvarande tidpunkter för åren 
1058 och 1959, da säsongvariationcrna 
blir utan inverkan, kan nian iaktta en 
minskning för 1960 vid både april- och 
okloberräkningarna, men starkaste re
duktionen visar — som framgår av tab
lån här nedan — aprilsiffrorna. 

Resultaten av den extra svinräkningen 
den 9 januari 1961 redovisas i tab. 20 
i jämförelse med motsvarande antal i 
januari resp. oktober 1960. 

Det totala antalet svin i januari 1961 
var i Malmöhus, Hallands och Skara
borgs län lägre än vid motsvarande tid
punkt år 1960. I Kristianstads län före
kom en obetydlig ökning, vilket visade 
sig i ökat antal svin för samtliga grup
per utom för gödsvin, 3 mån. och där
över. Minskningen i Malmöhus län hän
förde sig till modersuggor, dräktiga 
första gången samt gödsvin och grisar 
under 3 mån. I Hallands län minskade 
antalet avelssvin — om man undanta
ger första gången dräktiga suggor — och 
grisar under 3 månader. Skaraborgs län 
företedde minskning för samtliga grup
per. 1 jämförelse med antalet svin i 
oktober I960 förelåg nedgång för to
tala antalet svin i samtliga län. T Kris-
lianstnds och Malmöhus län hänförde 
sig minskningen till samtliga angivna 
slag av svin. medan i Hallands och 
Skaraborgs län minskningen gällde 
avelssvin (främst övriga modersuggor) 
och grisar under 3 månader. Tabellen 
visar även utvecklingen av antalet hus-
hallssvin för de berörda länen. Från 
oktober I960 till januari 1961 konstate

ras en stark nedgång, vilket i huvudsak 
torde återspegla en säsongmässig för
ändring. 

I tab. 18 redovisas för län och hus
hållningssällskapsområden antalet svin
besättningar och antalet svin i april och 
oktober år 1960. På grund av viss osä
kerhet för mindre områden beträffande 
antalet fargaltar har dessa redovisats till
sammans med modersuggorna under 
rubriken avelssvin. I not till tabellen an-
gives 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 främst hänför sig 
till gödsvin (över 3 månader) . Däremot 
är antalet modersuggor i regel något 
högre på våren. Dessa förhållanden 
återspeglar en naturlig säsongvariation. 
Särskilt för antalet första gången dräk
tiga suggor är säsongvariationen stark, 
och betydligt högre tal redovisas vid 
april- än vid oktoberräkningen. Under 
våren ökas i allmänhet produktionen av 
smågrisar, som uppfödes under somma
ren, vilket kommer till uttryck i högre 
antal gödsvin, bl. a. hushållssvin, på 
hösten. Det högre antalet besättningar 
på hösten står i samband med det stör
re antalet hushållssvin under denna del 
av året. År 1960 konstateras dock i frå
ga om modersuggor nästan samma an
tal i april som i oktober (se nedan) . 

För de viktigaste svinproducerande 
länen kan man erhålla en fullständigare 
belysning av förändringarna i antalet 
svin under året. Svinräkningar har före
tagits fyra gånger under 1960 samt dess
utom i januari 1961 i Kristianstads, Mal
möhus, Hallands och Skaraborgs län. I 
tablån på nästa sida har gjorts en sam-
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manställning av indextal, där antalet i 
januari 1960 har satts lika med 100. 

Om den gemensamma utvecklingen 
för samtliga fyra län betraktas, framgår 
att det totala antalet svin minskade från 
januari till april, och fortsatte att mins
ka till juni. I oktober förelåg en ökning, 
som uttryckte den säsongmässiga föränd
ringen. Denna nådde emellertid ej upp 
till januarisiffran 1960. Till januari 1961 
hade svinantalet återigen minskat. Om 
man fortsätter att betrakta utvecklingen 
i samtliga län, i fråga om de tre kate
gorierna av svin, kan man konstatera 
för avelssvinen en relativt obetydlig ök
ning under år 1960. Största siffran för 
hela året visar oktober; även de övriga 
anförda tidpunkterna har högre siffror 
än januari 1960. Antalet gödsvin, 3 må
nader och däröver, visade den krafti
gaste minskningen bland svingrupper
na. Nedgången fortsatte till juni. I ok
tober kunde man däremot iaktta en ök

ning, men antalet minskade åter — fast
än obetydligt — till januari 1961. Även 
antalet grisar, under 3 månader, minska
de från januari till april och juni. I ok
tober hade antalet ökat och var större 
än i januari, medan beståndet minskat 
till januari 1961 och var lägre än vid 
samma tidpunkt året innan. De föränd
ringar i antalet svin under året, som be
tingas av enbart säsongmässiga faktorer, 
framträder emellertid ej fullt isolerade 
vid denna jämförelse, då svinantalet 
samtidigt påverkas av utvecklingsten
denser, som sträcker sig över växling
arna inom året. Uppgifter om avelssvin 
från räkningen i januari 1960 gav så
lunda vid handen, att under vintern 
1959—1960 en reducering av avelssvin-
beståndet för begränsning av slaktsvin
produktionen hade skett. Räkningsre
sultaten för januari 1961 tyder på, att 
nämnda minskningstendens har avtagit 
eller upphört, dock utan att övergå i 
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Tab. J. Antal tjänstbara galtar och betäckta suggor för varje månad åren 1956—1960 
Number of boars and covered sows 

märkbar ökning. 1 redogörelser för re
sultaten av svinräkningarna i april och 
oktober 1900, som publicerats i .lord-
bruksekonomiska Meddelanden 1960:7 
ocli 1961: 1, finnes utförliga analyser av 
utvecklingen. 

Ippgifter om antalet tjänslbara galtur 
och betäckta sut/gor har sedan år 1954 
insamlats genom hushållningssällskapen 
(se sid. 11). I tab. J återges resultaten 
för senaste ö-årsperioden i Svealand och 

Götaland för de olika månaderna. För 
betäckta suggor anges i tabellen även 
indextal, som visar förändringarna un
der året; antalet i januari respektive år 
har satts lika med 100. Tabellen inne
håller även uppgifter för hela riket för 
år 1960. 

Beträffande utvecklingen av antalet 
betäckningar under år 1960 konstateras 
en obetydlig nedgång från januari till 
februari. I mars ökade antalet starkt, 
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men minskade sedan under de följande 
månaderna. I augusti förelåg en ny ök
ning, men efterföljdes av nedgång i sep
tember, som visade den lägsta månads
siffran. Årets sista månader visade en 
ganska stor ökning. I jämförelse med de 
närmast föregående åren var antalet be
täckningar år 1960 mindre än motsva
rande antal de tre närmast föregående 
åren. Antalet tjänstbara galtar varierade 
endast obetydligt mellan olika månader. 
Antalet var något lägre för år 1960 än 
för 1959, men översteg siffrorna för de 
närmast föregående åren. 

Höns 

Samtidigt med svinräkningen i april 
1960 utfördes även hönsräkning i Göta
land, Svealand och Gästrikland. Vid 1951 
års jordbruksräkning redovisade det 
nämnda undersökningsområdet 95 % av 
totala antalet höns och kycklingar i hela 
riket. Uppgifter om antalet höns i april 
1960 i jämförelse med åren 1959 och 
1958 lämnas i tablån här nedan, vilka 
avser hela riket. Dessa siffror har erhål
lits genom komplettering för Norrland 
utom Gästrikland. Därvid har för hönsin
nehavare med högst 2 hektar åker an
vänts uppgifter om antalet höns och 
kycklingar enligt jordbruksräkningen år 
1951. För brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker har använts antalet enligt 
husdjursräkningen i juni 1960, som om
fattade hela riket. Dessa uppgifter har 
emellertid korrigerats med hänsyn till 
att de avsåg en senare tidpunkt på året. 
Antalet höns och kycklingar i april 1960 
i hela riket hade efter nämnda komplet

teringar minskat med 5 % i jämförelse 
med 1959. Starkaste reduktionen visade 
antalet kycklingar. Siffrorna för 1958 är 
ej helt jämförbara med 1960 års. Detta 
beror på att vissa kompletteringar före
togs vid hönsräkningarna i april 1959 
och 1960 för gruppen hönsinnehavare 
med högst 2 hektar åker. Inom denna 
grupp har stickprovet ej omfattat de sto
ra besättningarna vid annan fastighet än 
jordbruksfastighet, för vilka totalräk
ning eftersträvats; på så sätt kunde man 
erhålla en fullständigare redovisning vid 
1959 och 1960 års hönsräkningar. Därför 
redovisas ej i föregående tablå de relativa 
förändringarna av antalet höns år 1960 
i förhållande till år 1958. För att få en 
belysning av utvecklingen sedan år 1958 
måste man jämföra antalet höns endast 
vid brukningsenheter med mer än 2 hek
tar åker. För denna kategori var ök
ningen 3,6 % beträffande höns år 1960 
jämfört med år 1958, medan antalet 
kycklingar uppvisade en minskning 
med 4,2 %. Det sammanlagda antalet 
höns och kycklingar var enligt denna 
jämförelse 1,4 % högre än år 1958; des
sa uppgifter avser Svealand, Götaland 
och Gästrikland. Jämförelsen av antalet 
i den lägsta gruppen (med högst 2 hek
tar åker) är mest osäker för antalet 
kycklingar, eftersom dessa dominerar 
vid de stora besättningarna utanför jord
bruket. Följande sammanställning visar 
den relativa fördelningen av höns och 
kycklingar på brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker respektive högst 2 
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hektar åker i Götaland, Svealand och 
Gästrikland år 1960. Såsom framgår här
av kom år 19(>0 en mycket stor del av 
antalet kycklingar jiå innehavare med 
högst 2 hektar åker, och huvuddelen av 
dessa kycklingar hänförde sig till förut 
nämnda totalräknade stora besättning
ar, nämligen 1)1,8 '/c. Antalet kycklingar 
vid dessa stora besättningar utgjorde 
40, t % av totala antalet i undersöknings
området. 

2. Antalet husdjur inom olika delar 
av landet 

För att visa husdjurens relativa antal 
i olika delar av landet har man beräk
nat antalet djur per 100 hektar reduce
rad jordbruksjord (åkerareal + till 
åkerareal omräknad ängsareal1) för län, 
hushållningssällskapsområden och na
turliga jordbruksområden. Uppgifterna 
härom för de olika slagen av husdjur 
lämnas i tab. 19. 

Antalet hästar i förhållande till den 
reducerade jordbruksarealen varierar 
betydligt mellan olika områden. Sålunda 
föreligger det lägsta relativa antalet häs
tar i Uppsala, Gotlands och Västman
lands län. medan Jönköpings, Krono
bergs, Göteborgs och Bohus län, södra 
delen av Älvsborgs län och Kopparbergs 
lan samt de norrländska länen uppvisar 
de högsta talen. Det stora relativa an
talet hästar i skogs- och dalbygderna och 
i Norrland sammanhänger med att i des
sa områden åkerjorden i större utsträck
ning är uppdelad på små brukningsen-
heter med mindre omfattande mekani
sering. Vidare har man för det omfat
tande skogsbruket i dessa områden stort 
behov av hästar. 

1 Ang. omräkning av arealerna för betesmark 
och äng till reducerad jordbruksareal se SOS Jord
bruksräkningen 1956, sid. 15' och 18°. 

Även det relativa antalet nötkreatur vi
sar betydande variationer mellan olika 
delar av landet. Talen är väsentligt lägre 
för slättbygderna i södra och mellersta 
Sverige än för skogs- och dalbygderna 
och norra Sverige. Slättbygden i Värm
land visar år 1960 det lägsta relativa 
antalet nötkreatur totalt (38,5), medan 
slättbygden i Malmöhus län presenterar 
de lägsta siffrorna om man endast tar 
hänsyn till antalet kor (20,3). Högst var 
motsvarande siffror för Dalarnas fjäll
bygd. Här finns både de flesta nötkrea
turen totalt och de flesta korna per 100 
hektar jordbruksareal (125,9 resp. 95,8). 

Olikheterna mellan skilda områden i 
detta hänseende sammanhänger bl. a. 
med att brukningsenheterna är större i 
slättbygdsområdena än i övriga områ
den. 

Relativt sett är således antalet nöt
kreatur betydligt större på små än på 
stora brukningsenheter. De i tab. 19 
angivna siffrorna för det relativa antalet 
nötkreatur är emellertid inte helt jäm
förbara som uttryck för kött- och mjölk
produktionens relativa storlek, eftersom 
djurens avkastning i allmänhet är stör
re i slättbygderna än i övriga delar av 
landet. 

Vad beträffar antalet får är detta re
lativt sett mindre i södra och mellersta 
delarna av landet än i norra Sverige. 
Gotland intar emellertid en särställning 
i detta hänseende och uppvisar de högsta 
talen (50,2) i landet per 100 hektar re
ducerad jordbruksareal. 

I fråga om svinskötselns relativa om
fattning visar södra och mellersta Sve
riges slättbygder den högsta siffran. In
om detta område skiljer sig Kristian
stads, Hallands och Malmöhus län från 
de övriga länen genom betydligt högre 
relativt antal svin. De lägsta relativa vär
dena föreligger för norra Sverige. 
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Tab. K. Antal husdjur den 1 juni 1960 per 100 hektar åker inom olika storleksgrupper, hela riket 
Number of livestock per 100 hectares of arable land within size groups 

Den sista kolumnen i tab. 19 omfat
tar nötkreatursenheter; denna fråga be
handlas i avsnitt 5. 

3. Antalet husdjur inom olika storleks-
grupper av jordbruk 

I likhet med arealuppgifterna har 
iiven uppgifterna till kreatursräkningen 
år I960 blivit föremål för en särskild 
bearbetning, avsedd att belysa husdju
rens fördelning på olika storleksgrupper 
efter åkerarealen; siffror för reducerad 
jordbruksareal storleksgruppvis förelig
ger ej. Uppgifter för hela riket om det 
absoluta antalet hästar, nötkreatur, får 
och svin lämnas i tab. 22, med fördel
ning på olika storleksgrupper. Med re
servation för att uppgifterna i den lägs

ta gruppen icke är fullt jämförbara med 
uppgifterna i övriga grupper redovisas 
i tab. K antalet husdjur inom olika 
storleksgrupper per 100 hektar åker. 

För den storleksgrupp (0—2 ha åker) , 
som var utesluten vid kreatursräkningen 
i juni i960, har komplettering företagits 
med användande av uppgifter frän jord
bruksräkningen år 1951. Fördelningen 
av antalet husdjur på olika storleksgrup
per grundar sig på storleksgruppfördel-
ningen av den totala åkerarealen enligt 
jordbruksräkningen år 1956. 

Av tabellen framgår vissa karakteris
tiska skillnader mellan de olika storleks-
grupperna i fråga om antalet husdjur 
i förhållande till åkerarealen. Det största 
antalet hästar påträffades inom den lägs
ta storleksgruppen. Med stigande åker-

5—61016? 
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areal sjunker därefter antalet hästar per 
100 hektar åkerareal. Tendensen är gan
ska likformig inom de olika områdena, 
med den skillnaden, att hästarnas rela
tiva antal är större i norra Sverige än 
i de två övriga områdena. Den relativa 
fördelningen av unghästar och föl efter 
åkerarealen inom olika storleksgrupper 
visar ej något utmärkande drag. Man fål
en klarare belysning av denna fråga, om 
antalet unghästar och föl beräknas på 
100 vuxna hästar, så som gjorts i ne
danstående sammanställning. De låga 

medeltalen för de mindre brukningsen-
heterna är ett uttryck för det förhållan
det, att småbrukarna i allmänhet inte 
uppföder sina hästar själva utan hellre 
inköper dem vuxna. 

Även nötkreaturen totalt uppvisar de 
största relativa talen inom de lägre stor
leksgrupperna. Det mindre jordbruket 
haller i förhällande till sin åkerareal be

tydligt flera kreatur än det större; detta 
gäller särskilt kor samt får och lamm. 
Antalet tjurar över 1 år för hela riket 
var i förhållande till åkerarealen störst 
vid gårdar på 10—20 hektar åker. Mellan 
de mindre och större brukningsenheterna 
råder även olikheter i fråga om boskaps
skötselns inriktning. Ett uttryck härför 
lämnar nedanstående tablå, som anger 
antalet kvigor och kalvar — uppdelade 
på två grupper: för pålägg och för slakt 
— på 100 kor enligt juniräkningen 1960. 
Såsom synes av uppgifterna i tablån 
ökar det relativa antalet kvigor och kal
var — såväl avsedda för pålägg som för 
slakt — regelbundet med stigande gårds
storlek. Utvecklingen är mycket likfor
mig inom de två områdena i södra och 
mellersta Sverige, medan tendensen ej 
är så utpräglad för norra Sverige, sär
skilt angående ungnöt för slakt. 

Vad beträffar svinuppfödningen var 
aveln i stor utsträckning förlagd till de 
medelstora och större brukningsenhe
terna, såsom tab. K utvisar. De mindre 
gårdarna i mellersta och norra Sverige 
inköper vanligen grisar för gödning, sär
skilt om inköpet endast avser hus
hållssvin. Gödsvinsuppfödning förekom 
främst på medelstora (10 hektar åker 
och däröver) och stora jordbruk, fastän 
den lägsta storleksgruppen (med högst 2 
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hektar åker) uppvisade det största rela
tiva antalet gödsvin per 100 hektar åker. 
Antalet gödsvin och grisar under 3 må
nader per 100 hektar åker var störst vid 
de mindre jordbruken i södra och mel
lersta Sveriges slättbygder och antalet 
avtog i stort sett med stigande åkerareal. 
I de båda andra områdena hölls det 
största relativa antalet svin i mellangrup
perna. Även totala antalet svin i förhäl
lande till åkerarealen var störst i södra 
och mellersta Sveriges slättbygder ocli 
minst i norra Sverige. 

4. Förändringar i antalet husdjur sedan 
1941. Sammanfattning för senaste 
tioårsperioden 

Utvecklingen av husdjursstammen un
der en längre tidsperiod belyses av tab. 
L och diagram 6, som visar relativa för

ändringar av antalet husdjur under ti
den 1941—1960 för hela riket enligt hus-
djursräkningarna i juni. Antalet för år 
1941 har satts lika med 100. Av tabellen 
framgår att reduceringen varit starkast 
av hästar samt får och lamm. Får och 
lamm företedde emellertid en ökning un
der första hälften av 1940-talet, men har 
sedan stadigt minskat i antal under åren 
fram till 1959, då man åter kunde iaktta 
en svag ökning, som även fortsatte 1960. 
Xven antalet nötkreatur har, efter en 
obetydlig ökning under sista krigs- ocli 
närmaste efterkrigsåren, successivt mins
kat; detta gäller särskilt kor. Antalet 
svin och grisar har ökat betydligt. Ten
densen kunde märkas redan 1944. Stam
mens tillväxt har sedan fortsatt under 
1940- och 1950-talen, med undantag för 
några enstaka år. 

En sammanfattande översikt över an
talet husdjur för senaste tioårsperioden 
lämnas i det följande. I tab. 23 redovisas 

Tab. L. Relativa förändringar i husdjursantalel 1941—1960, hela riket (1941 = 100) 
Number of livestock by kinds. Index 1941 = 100 
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Diagram 6. Relativa förändringar i husdjursantalet 1941—1960 (1941 = 100) 

Number of livestock, by kind, during the period 1941—1960. Index 1941 = 100 



55 

antalet husdjur åren 1951—1960. Vidare 
har i denna tabell medeltal för perio
den 1951—1960 beräknats samt dessa tal 
satts i förhållande till medeltalen för 
åren 1941—1950. På grund av olika klas
sificeringar av husdjuren under denna 
tid har inte alla dessa relativa tal kun
nat beräknas. 

Vad beträffar hästarna fortsatte den i 
mitten av 1940-talet påbörjade minsk
ningen av antalet, och medeltalet per år 
av summa hästar utgjorde endast drygt 
hälften av medeltalet 1941—1950; till
bakagången var kraftigare under åren 
1955 och 1956, då den uppgick till 
11,7 %. Den starkaste nedgången uppvi
sade antalet unghästar och föl; deras 
medeltal per år hade minskat med drygt 
70 % jämfört med perioden 1941—1950. 

Antalet tjurar (1 år och däröver) 
minskade successivt under sista årtion
det med undantag av åren 1954 och 
1955. Även medeltalet kor reducera
des, nämligen med 16 %, medan antalet 
kalvar under 1 år ökade ungefär i sam
ma proportion. Utvecklingen under 1950-
talet präglades av starkt ökat antal ung
nöt (1 år och däröver) och kalvar (un
der 1 år) avsedda för slakt. Antalet kal
var och ungnöt för pålägg har däremot 
förändrats relativt litet. Man skulle ha 
väntat att antalet av de senare gått till
baka något med tanke på kostammens 
minskning. Av olika orsaker har antalet 
ungnöt och kalvar för pålägg dock blivit 
i huvudsak oförändrat. Nedgången av to
tala antalet nötkreatur uppgick endast 
till drygt 7 'A . 

Antalet får och lamm, som sedan mit
ten av 1940-talet varit pä tillbakagång, 
fortsatte att minska under sista decen
niet, och endast de två sista åren (1959 
och 1960) uppvisade en ökning. Medel
talet får och lamm utgjorde dock en

dast något över 40 % av antalet under 
perioden 1941—1950. 

En betydande ökning kan man där
emot iaktta för medeltalet av alla de 
olika slagen av svin och grisar under 
1950-talet. Det totala antalet svin och 
grisar översteg 1940-talets siffra med 
mer än 50 %. 

Även medeltalet höns och kyckling
ar, främst de senare, ökade under sista 
årtiondet jämfört med 1940-talet. 

Antalet nötkreatursenheter minskade 
under 1950-talet; det var i medeltal per 
år 14 % lägre än under närmast föregå
ende årtionde. Nedgången var särskilt 
kraftig under åren 1956 och 1960. 

I tab. M lämnas ytterligare uppgifter 
till belysning av svinbeståndets utveck
ling sedan 1951. Den utgör en samman
ställning över antalet svinbesättningar 
och antalet svin i Götaland och Svea
land enligt vår- och hösträkningarna 
aren 1951—1960. 

Antalet svin har som nämnts tidigare 
ökat starkt sedan 1951, med undantag 
för åren 1955 och 1956, då en relativt 
svag tillbakagång kunde märkas, samt 
för år 1960, då en starkare reducering 
gav sig tillkänna. Om man däremot be
traktar antalet svinbesättningar, har en 
motsatt tendens gjort sig gällande. En 
minskning av antalet har noterats för 
samtliga år utom 1957. Den motsatta ut
vecklingen i fråga om antalet besätt
ningar och svin torde sammanhänga 
med att antalet ettsvinsbesättningar 
(hushållssvin) minskat samtidigt som 
större besättningar ökat i antal, vilket 
kommer till uttryck i tabellens sista ko
lumn (antal svin per besättning). Denna 
utveckling belyses närmare av följande 
tablå, där antalet hushållssvin i Götaland 
och Svealand i oktober för vissa av åren 
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Tab. M. Antal svinbesättningar och svin i Götaland och Svealand 
Number of piggeries and pigs kept in Götaland and Svealand 

1943—1960 sammanställts med motsva
rande antal svinbesättningar. 

Här kan man iaktta, att antalet hus-
hallssvin sjunkit starkt samtidigt som be
sättningarnas antal har reducerats. Lik
som i fräga om besättningarna konsta
teras för ar 1957 ett avbrott i den tidi
gare utvecklingen, och en ökning av an
talet hushallssvin kan noteras. 

5. Nötkreatursenheter1 

För att erhålla jämförbara siffror för 
den totala kreatursskötselns omfattning 
inom olika områden har de olika slagen 
av husdjur omräknats till en gemensam 
enhet, nötkreatursenhet, enligt de sedan 
länge inom jordbruksstatistiken tilläm
pade grunderna. Resultaten av denna 
omräkning för län, hushållningssäll
skapsområden samt naturliga jordbruks
områden meddelas i tab, 21. Antalet 
nötkreatursenheter år 1960 för hela ri
ket var mindre än för år 1959. Minsk
ningen utgjorde 5,9 %. Betraktar man 
siffrorna för de enskilda länen, uppvi
sar Malmöhus och Kristianstads län de 
högsta värdena. 

Beräknar man antalet nötkreatursen-
1 1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkreatur, 

2 ungnöt eller kalvar, - 3 vuxen häst, 4/3 unghäst 
eller föl, 4 svin resp. 10 får. Till getter, kaniner, 
fjäderfän och bisamhällen har hänsyn ej tagits. 
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heter per 100 hektar reducerad jord
bruksjord, kommer man fram till de re
sultat, som redovisas i tab. 19. Därav 
framgår, att södra och mellersta Sveri
ges skogs- och dalbygder år 1960 liksom 
de närmast föregående åren hade det 
högsta relativa antalet nötkreatursenhe
ter, nämligen 86,9. Norra Sverige upp

visade en något lägre siffra, medan an
talet för södra och mellersta Sveriges 
slättbygder skilde sig betydligt från de 
övriga två huvudområdena; för det sist
nämnda området var siffran nämligen 
62,5 enheter per 100 hektar jordbruks
areal. 

V. Arbetskraften i jordbruket 

Uppgifter om i jordbruket sysselsatta 
personer har liksom tidigare infordrats 
tre gånger om året, i april, juni och ok
tober. Dessutom har vid arealinvente
ringen i juni inhämtats uppgifter om 
det totala antalet under närmast före
gående år i jordbruket lejda arbetstim
mar. 

Det beräknade antalet i jordbruket 
sysselsatta personer i början av juni år 

1960 och dess relativa förändringar jäm
fört med de två närmast föregående åren 
redovisas i tab. N. 

Av tabellen framgår, att det totala an
talet i jordbruket sysselsatta personer den 
1 juni 1960 på brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker i hela riket enligt 
undersökningen var drygt 2 % mindre 
än år 1959 och drygt 4 % mindre jäm
fört med år 1958. Antalet i jordbruket 

Tab. N. Antal i jordbruket den 1 juni 1960 sysselsatta personer över 15 år 

Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture 

Uppgifterna avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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sysselsatta fördelade sig den 1 juni 1960 
på det sätt, som sammanställningen här 
nedan utvisar. 

I fråga om utvecklingen för hela riket 
under tiden 1958—1960 för de olika 
kategorierna av arbetskraft var ned
gången relativt sett störst för den fast 
anställda manliga arbetskraften. Sålunda 
minskade denna grupp med 16 %. För 
gruppen brukare jämte familjemedlem
mar var nedgången under samma tid 6 % 
för män och 2 % för kvinnor. I fråga om 
gruppen tillfälligt anställda minskade 
antalet män med 6 te, medan däremot 
antalet kvinnor ökade med 20 ti. Ut
vecklingen inom de två första huvudom
rådena företedde en likartad tendens i 
fråga om grupperna brukare jämte fa
miljemedlemmar och fast anställd man
lig arbetskraft, medan i norra Sverige 
den första gruppen minskade starkare 
än den sista. För grupperna fast anställ
da kvinnor och tillfälligt anställd ar
betskraft däremot var utvecklingen me
ra ojämn. Främst gäller detta de båda 
kategorierna anställda kvinnor, vilkas 
antal uppvisar större relativa föränd
ringar mellan enskilda år än antalet 
män. 

Variationer i antalet sysselsatta, sär
skilt tillfälligt anställda, kan orsakas av 
olika faktorer, t. ex. onormala väderleks

förhållanden, särskilt markant för åren 
1959 och 1960, förskjutningar i växtlig
hetens utveckling, förändringar i drif
ten o. d. Därför bör antalet i jordbruket 
under hela året lejda arbetstimmar bätt
re belysa utvecklingen från år till år. 
Uppgifterna om totala antalet arbetstim
mar för lejd arbetskraft under kalender
året vid brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker samt de relativa föränd
ringarna av arbetsvolymen redovisas i 
nedanstående tablå och i diagram 7. 

I tab. 25 lämnas för de tre huvudom
rådena och hela riket uppgifter om ar
betskraftens storlek inom olika stor
leksgrupper år 1960. Tab. 0 visar för de 
tre huvudområdena och hela riket den 
relativa fördelningen på storleksgrupper 
av dels samtliga kategorier av sysselsat
ta i jordbruket, — dels antalet lejda 
arbetstimmar i jämförelse med åkerare
alens och brukningsenheternas fördel
ning enligt 1956 års jordbruksräkning. 

Arbetskraftens storlek i förhållande 
till åkerarealen belyses storleksgruppvis 
i tab. 26. Såsom framgår därav är anta
let i jordbruket sysselsatta brukare jäm
te familjemedlemmar per 100 hektar 
åker helt naturligt högst i den lägsta 
storleksgruppen och avtar starkt med 
ökad storlek på brukningsenheterna. För 
fast anställda män liksom för antalet lej
da arbetstimmar konstateras ett motsatt 
förhållande. Beträffande fast anställda 
kvinnor och tillfälligt anställda av båda 
könen föreligger ej något utpräglat sam
band mellan antalet anställda per 100 
hektar åker och brukningsenheternas 
storlek. En jämförelse storleksgruppvis 
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Diagram 7. Antal lejda arbetstimmar åren 1957 och 1959 per 100 hektar åker storleksgruppsvis 

Number of paid working hours in 1957 and 1959, per 100 hectares arable land within different size groups 

mellan de tre huvudområdena visar för 
de lägsta grupperna något högre antal 
brukare jämte familjemedlemmar per 100 
hektar åker i södra och mellersta Sveri
ges skogs- och dalbygder samt i norra 
Sverige än i slättbygderna. I fråga om 
den lejda arbetskraften konstateras för 
fast anställda män något högre antal i 
slättbygderna och för tillfälligt anställda 
något högre antal i norra Sverige än i de 
övriga områdena. Beträffande anställda 
kvinnor är skillnaderna mellan områdena 
mindre. 

I tab. 24 har gjorts en sammanställning 
av antalet i jordbruket sysselsatta per

soner vid fyra tidpunkter under ett pro
duktionsår, nämligen den 1 oktober 
1959 samt den 11 april, 1 juni och 3 ok
tober 1960. 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 har 
ej omfattat de fyra nordligaste länen. 

Av tabellen framgår, att det totala an
talet sysselsatta för hela området mins
kade från oktober 1959 till april I960 med 
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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 groups of varying size, % 
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5 % för män och 10 % för kvinnor. Från 
april till juni skedde däremot en ökning 
med drygt 4 respektive 9 %. I oktober 
hade antalet sysselsatta ökats ytterliga
re, nämligen med 3 % för män och 6 % 
för kvinnor. Jämfört med samma tid
punkt år 1959 var antalet för de två ka
tegorierna 1 respektive 5 % högre. Den 
här beskrivna utvecklingen avser samt
liga sysselsatta. För de tre grupperna av 
jordbrukets arbetskraft konstateras sto
ra skillnader i fråga om variationerna 
under året. Som väntat företedde grup
pen brukare jämte familjemedlemmar 
de minsta växlingarna, medan antalet 
tillfälligt sysselsatta varierade starkt. Be
träffande den förstnämnda gruppen 
framträdde en säsongmässig nedgång i 
april jämfört med oktober 1959. Efter en 
obetydlig uppgång i juni var antalet i 
oktober något lägre för män, medan det 
för båda könen var lägre än vid samma 
tidpunkt 1959. För fast anställda män 
förelåg en minskningstendens under he
la perioden, och antalet var 9 % lägre 
i oktober 1960 än ett år dessförinnan. 
Antalet fast anställda kvinnor minskade 
i april och avtog ytterligare i juni; det 
steg äter i oktober, då det var 11 % högre 
än vid samma tidpunkt år 1959. 

I fråga om den tillfälligt anställda ar
betskraften förelåg en mycket stark ned
gång i april, vilken särskilt gällde kvin
nor. Därefter ökade antalet kraftigt i ju
ni och även i oktober; vid den sistnämn
da tidpunkten var antalet tillfälligt an
ställda betydligt högre (59 %) än i ok
tober 1959. Det höga antalet tillfälligt 
sysselsatta i oktober var särskilt mar
kant vad beträffar kvinnorna. Orsaken 
härtill synes främst vara de genom reg
net under sommaren och hösten starkt 
försvårade förhållandena vid 1960 års 
skörd, som blev både utdragen och myc
ket arbetskrävande, då bl. a. maskiner 
vid skörden av sockerbetor och potatis 
kunde användas endast i begränsad om
fattning. Säsongväxlingarna var större 
för kvinnor än för män. Sålunda var an
talet tillfälligt anställda kvinnor i april 
1960 omkring en sjättedel av antalet i 
oktober 1959. 

Mellan de två huvudområdena förelåg 
inga mera framträdande skillnader i sä
songförändringarna i fråga om brukare 
jämte familjemedlemmar samt fast an
ställd manlig arbetskraft. För övriga ka
tegorier förelåg däremot betydande sä
songvariationer, som närmare framgår 
av tabellen. 
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Tab. 1. Hela ägoviddens fördelning på särskilda ägoslag, i hektar, och antalet 
bruksområden, år 1960 
Distribution of the entire compass of land by separate types of land, in hectares, and 
Uppgifterna grundar sig pä, 1956 års jordbruksräkning se sid. 5. 
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brukningsenheter, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jord-

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

Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 4. 

1 Även till ensilage 
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naturliga jordbruksområden, år 1960 
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6—1110167 
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Tab. 3. Åkerjordens användning, i procent, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, år 1960 
Use of arable land, % 



69 



70 

Tab. 4. Åkerjordens användning, i hektar, år 1960 inom olika storleksgrupper, 

Use of arable land within different size groups and major regions, in hectares 
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större riksområden och hela riket 
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Tab. 5. Skörden per hektar, i kilogram, inom län, hushållningssällskapsområden 

Yield per hectare, in kilogrammes 

Medieval stil ntmärker, att direkt uppgift för området saknas eller att arealen för vederbörande 
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samt naturliga jordbruksområden, år 1960 

växtslajr är obetydlig (i fråga oro vederbörande naturliga jordbruksområde understieer 10 hektar). 
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Tab. 6. Skörden, i ton, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruks-
Crops, in metric tons 

Skörd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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områden, år 1960 
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1 Preliminära uppgifter, ej vattenhaltsbestämd vara. — 2 Avser frö med 18 % vattenhalt. 
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Tab. 7. Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per hektar, 
inom län och hushållningssällskapsområden, år 1960 

Crops from arable land and grassland in crop units per hectare 

1 Utom arealen för vall till fröskörd, olje-, sp&nads- och kökaväxter, >andra växtslagi samt varaktigt obrnkad åker. 
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Tab. 8. Sädesslagens medelvikt, i kilogram per hektoliter, inom län 
och hushållningssällskapsområden, år 1960 
Average weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre 
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Tab. 9. Skördens beskaffenhet inom hushållningssällskapsområden, år 1960 
Quality of the harvest 



83 

7—610467 
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Tab. 10. Utsädet inom län och hushållningssällskapsområden, i ton, år 1960 
The sowings, in metric tons 
Utsädesmiingd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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Tab. 11. Åkerjordens användning, i 1000-tal hektar, 1951—1960, hela riket 
Use of arable land in 1000 hectares 
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Tab. 12. Totalskörden i 1000-tal ton 1951—1960, hela riket 
Total crops in 1000 metric tons 



91 

Tab. 13. Skörden per hektar i deciton, totalavkastning i milj. skördeenheter och 
avkastning per hektar i skördeenheter, samt allmän skördesiffra åren 1951—1960 
Yield per hectare in metric quintals, total crops in millions of crop units, crops in crop 
units per hectare, and general crop index 

1 Utom avkastningen av vall tiJl frö, olje-, spänads- och köksväxter samt »andra växtslag». 
3 Omfattar endast bete från naturlig äng (se not på sid. 62 a). 
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Tab. 14. Antal hästar, nötkreatur och får inom län, hushållningssällskapsområden samt 

Number of horses, cattle and sheep in June 1960 
Beträffande komplettering av uppgifterna för lägenheter och brukningsenheter med högst 2 hektar åker se sid. 2. 
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naturliga jordbruksområden, den 1 juni 1960 
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Tab. 15. Antal kor, fördelade på åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för 
hållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, den 1 juni 1960 
Number of cows divided into age groups and number of calves for breeding and slaughter 



95 

pålägg och slakt, vid brukningsenheter med över 2 hektar åker inom län, hus-

on farms of more than 2 hectares (5 acres) arable land in June I960 
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Tab. 16. Antal nötkreatur den 11 april och den 10 oktober 1960 i Götaland, Svealand och Gästrikland 
Number oj cattle in April and October 1960 
Avser brukningsenheter mod över 2 hektar åker. 

1 Endast Gästrikland redovisat. 
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Tab. 17. Antal kor samt kalvar under 1 år med fördelning på åldersgrupper m. m. den 11 april och den 10 oktober 1960 
i Götaland, Svealand och Gästrikland 
Number of cows and calves in April and October 1960 divided into age groups 
Avser brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

1 Endast Gästrikland redovisat. 
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Tab. 18. Antal svin den 11 april och den 10 oktober 1960 samt antal höns 
ningssällskapsområden 
Number of hogs and poultry in Götaland, Svealand and Gästrikland 

1 Endast Gästrikland redovisat. — 2 Fördelade på 7 170 fargaltar, 43 910 moderauggor, dräktiga 
utslagssuggor. — 3 Fördelade på 7 980 fargaltar, 38 100 moderauggor, dräktiga första gången, 98 220 
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den 11 april 1960 i Götaland, Svealand och Gästrikland inom län och hushåll-

förstå gången, 95960 övriga dräktiga, 65910 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 8570 
övriga dräktiga, 67 770 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 10 880 utslagssuggor. 

8—610467 
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Tab. 19. Antal husdjur år 1960 på 100 hektar reducerad jordbruksareal1 

Number oj livestock per 100 hectares agricultural land 

1 Ängen reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern enligt Jordbraksrakningen år 1956. 
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Tab. 20. Antal svin den 9 januari 1961 i jämförelse med antalet 
den 11 januari 1960 och den 10 oktober 1960 
Number of hogs on 9th January 1961 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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Tab. 21. Beräknat antal nötkreatursenheter inom län, hushållningssällskaps-
områden samt naturliga jordbruksområden, år 1960 
Estimated number of units of cattle 
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Tab. 22. Antal husdjur fördelat på olika storleksgrupper den 1 juni 1960, större riksområden och hela riket 
Number of livestock within different size groups and in major regions 

1 Antalet husdjur i storleksgruppen 0—2 hektar enligt 1951 års jordbruksräkning. 
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Tab. 23. Antal husdjur åren 1951—1960 
Number of livestock 

1 Delvis beräknade siffror, se sid. 45 och 49. 
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Tab. 24. I jordbruket sysselsatt arbetskraft över 15 år den 1 oktober 1959, 
11 april, 1 juni och 3 oktober 1960 

Number of persuns over 15 years of age engaged in agriculture on farms of more 
than 2 hectares (5 acres) of arable land 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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Tab. 25. Antal i jordbruket den 1 juni 1960 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1959, storleksgruppvis inom huvudområden 
och hela riket 
Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture and number 
of paid working-hours 

9 — 5 1 0 4 6 7 
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Tab. 26. Antal i jordbruket den 1 juni 1960 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1959, per 100 hektar åker, storleksgruppvis 
inom huvudområden och hela riket 
Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture and number 
of paid working-hours per 100 hectares arable land 
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Bilaga 1 

Förteckning över tabeller i publikationen »Jordbruk och Boskapsskötsel» 
Textabeller 

Tabeller i tabellbilagan 
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Bilaga 2 

Uppgift om antalet svin och höns, om antalet nötkreatur och om arbetskraften i jordbruket 
den 11 april 1960. 
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Bilaga 3 

Uppgift om åkerarealens användning och antalet husdjur m. m. år 1960. 



112 



113 

Bilaga 4 

Uppgift till arealinventering i okt. 1960, om arbetskraften i jordbruket den 3 okt. 1960 , 
om antalet nötkreatur den 10 okt. 1960 och om maskindriften m. m. under år 1960. 
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Bilaga 5 

Skörden m. m. år 1960 
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Beräknad avkastning av betet. 
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