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Summary 

In the present publication an account 
is given of the final results of the acre
age and livestock inventory as on the 
1st of June 1962 and also of the esti
mated harvest of different crops in 1962. 
Further, figures are given showing the 
results of the census of hogs and poultry 
in April and the hog census in October 
1962. All these surveys -were carried out 
by the sampling method. 

Compared with the preceding year 
the area of arable land devoted to vari
ous crops in 1962 showed an increase 
in the case of bread cereals, oleiferous 
plants, and "other crops". The area of 
fallow and unfilled arable land also 
increased. There was a decline in the 
area of fodder cereals, leguminous 
plants, potatoes, root crops, hay and 
vegetables grown on fields. An addi
tional 39 700 hectares (11,3 %) was used 
for bread cereals, 14 400 hectares (20,8 
'}.) for oleiferous plants, and 5 200 hec
tares (34,9 %) for "other crops". The 
reductions were 66 200 hectares (5,7 %) 
for fodder cereals, 1600 hectares (10,2 
'») for leguminous plants, 23 400 hec
tares (12,8 94) for potatoes and root 
crops, 88 800 hectares (8,0 %) for hay, 
and 900 hectares (6,8 %) for vegetables. 

As regards weather conditions and 
growth trends during the production 
year, the following may be mentioned. 
The autumn of 1961 was characterized 
by favourable weather, and therefore 
the sowing of winter cereals and olei
ferous plants could be carried out to a 
normal extent. The crops developed 
satisfactorily during the autumn months. 
The wintering was reported to have been 
normal in the case of winter rye, but 
below normal in the case of winter 
wheat and oleiferous plants. For winter 
cereals as well as for oleiferous plants 

the wintering was reported to have been 
less favourable in Central Sweden than 
in other parts of the country. Owing to 
the cold weather during the spring, 
the spring sowing of 1962 could not be 
carried out at the normal time. In May, 
however, the prospects of the spring-
sown crops appeared to be relatively 
favourable. In the middle of July it was 
reported from practically the whole 
country that the growth had been ham
pered by cold weather during the 
early summer. If the weather should be 
favourable during the rest of the growth-
period, the harvest prospects were, 
however, considered comparatively 
good for most crops. In the middle of 
October it was reported that the harvest 
result had generally been somewhat 
worse than what the prognosis in July 
had promised; for most crops the har
vest was below average. Winter wheat, 
barley, winter rape and hay showed 
the best results. Concerning several 
crops, especially oats and leguminous 
plants, insufficient ripeness was re
ported. 

According to the final harvest esti
mates based on the annual growth and 
harvest reports submitted on January 
15th, the total harvest of bread cereals 
amounted to 1 047 000 tons, which was 
49 000 tons or 5 % more than in 1961. 
The harvest of fodder cereals was esti
mated at 2 540 000 tons or 385 000 tons 
(13 %) less than in the previous year. 
The leguminous crop — 17 000 tons — 
was 32 % less than in 1961. The harvest 
of potatoes, sugar beets and fodder 
roots was estimated at 1 308 000 tons, 
1442 000 tons, and 504 000 tons respec
tively (decreases of 16 %, 28 % and 
42 %). The total harvest of oleiferous 
plants amounted to 157 100 tons which 
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is 5 '7c more than in the previous year. 
The harvest of hay amounted to 4 217 000 
tons, that is 11 % below the 1961 figure. 

As regards crops wi th a greater total 
harvest than in 1961, the increase was 
due only to an increased area (winter 
wheat, rape, turnip rape and white 
mustard). In respects of crops giving a 
smaller harvest than in 1961, a lower 
yield per hectare was responsible in 
the case of winter rye, barley and dry 
peas. For the remaining crops the re
duction was due to a decrease in area 
as well as to a lower yield per hectare. 

The number of horses showed a con
tinued decline (8,5 %) in 1962. As to 
cattle the total number was 3,5 % higher 
than in the preceding year. Cows and 
bulls decreased in number. The other 
groups of cattle showed an increase, 
heifers intended for breeding by 3,8 
%, steers and heifers intended for 
slaughter by 22,0 %, calves under one 
year intended for breeding by 1,6 % 
and calves under one year intended for 
slaughter by 12,0 %. The number of 

sheep and lambs, which showed an in
crease in 1959—1961 after a period of 
continual reduction since the middle 
of the 1940's, continued to increase in 
1962, the figures being 7 % greater than 
in the immediately preceding year. The 
number of hogs and pigs increased by 
3,8 #>.This increase was chiefly apparent 
in the cases of boars and »other pigs». 
Fowls and chickens showed a decline 
in comparison with 1961 (2,0 % ) . 

At the same time as the area survey, 
carried out on the 1st of Juni 1962, an 
investigation was made into labour 
force in agriculture. The number of 
persons over 15 years engaged in agri
culture amounted to 500 000, of whom 
299 000 were men and 201 000 women. 
Of this entire number, farmers and 
members of their families comprised 
430 000, permanent employees 38 000 
and casual labour 32 000, thus a decline 
of 5,8, 5,7 and 12,3 % respectively. The 
total number of hours of hired labour 
amounted in 1961 to 120,0 million, this 
figure being 2,9 % less than in 1960. 

The areas under different kinds of crops on arable land in 1962 (see also Table 2), compared with 
corresponding data for the years 1960—1961: 
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Yield per hectare and total crops for the entire country 1962 (see also Tables 5 and 6): 

Xumber of livestock in 1962; the data regarding horses, cattle and sheep relate to the 1st of June, 
the number of hogs and poultry as on the 9th of April 



1 

I. Inledning 

Denna redogörelse har till syfte att 
lämna en statistisk översikt över förhål
landena inom det svenska jordbruket un
der år 1962 på grundval av de olika un
dersökningar, som utförts av statistiska 
centralbyrån. 

1. 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 den följdes av liknande åren 1932, 
1937, 1944, 1951, 1956 och 1961. Enligt 

den ursprungliga planen skulle jord
bruksräkningar anordnas vart femte år 
i samband med de allmänna fastighets
taxeringarna. De längre tidsintervallerna 
före 1944 och 1951 års jordbruksräkning
ar sammanhängde med att fastighetstaxe
ringarna på grund av krisförhållandena 
blev uppskjutna i två år. Sedan år 1956 
användes ett nytt system och jordbruks-
räkningarna verkställes ej i direkt an
slutning till den allmänna fastighetstaxe
ringen. 

För att belysa den årliga utvecklingen 
i fråga om odlingen av olika växtslag, an
talet husdjur m. m. har sedan år 1950 en
ligt stickprovsmetodik utförts ett flertal 
olika undersökningar (se även tablå på 
sid. 7) . 

Sålunda har under år 1962 företagits 
i nedanstående tablå angivna stickprovs
undersökningar. 

Dessutom redovisas i denna publika
tion uppgifter från extra svinräkningen 
i januari 1963, vilken utfördes i fyra län, 
nämligen Kristianstads, Malmöhus, Hal
lands och Skaraborgs län. 

1 En fullständigare redogörelse för jordbruks
statistikens organisation t. o. m. år 1953 åter. 
finnes i Statistisk Tidskrift 1953: 10. 
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Utöver de nämnda uppgifterna, som 
införskaffats genom urvalsundersökning
ar, upprättas månadsstatistik över tjänst
bara galtar och betäckta suggor. Denna 
har fr. o. m. 1 februari 1954 formen av 
totalundersökning inom hela riket. Dess
utom avger hushållningssällskapens un
deravdelningar årligen dels årsväxtrap
porter senast den 15 maj, 15 juli och 15 
oktober och dels definitiva uppgifter om 
skörden senast den 15 januari året efter 
skördeåret. På grundval av dessa rap
porter upprät tar statistiska centralbyrån 
sammandrag (jfr sid. 9 ) . 

De tillfälliga undersökningarna utgö-
res dels av speciella bearbetningar av 
material, som insamlas för den årliga 
statistiken, dels av undersökningar grun
dade på särskilt material. 

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 med stöd av 
särskilda kungörelser från år till år.2 

2. Berättelsens uppläggning 

Berättelsens innehåll är i huvudsak 
detsamma som de närmast föregående 
åren. Sålunda meddelas i föreliggande 

publikation uppgifter om ägoslagsfördel-
ningen, åkerjordens användning och 
skördens storlek, antalet husdjur samt 
arbetskraften i jordbruket. Dessa upp
gifter redovisas efter vissa regionala en
heter (naturliga jordbruksområden, hus
hållningssällskapsområden, län och hela 
r iket) , medan åkerjordens användning, 
antalet husdjur samt arbetskraften även 
redovisas efter storleksgrupper och tids
moment. 

Genom 1961 års jordbruksräkning har 
nya uppgifter erhållits för brukningsen-
heter med 0,26—2,00 hektar åker. Vid ut
arbetandet av denna berättelse har i re
gel de nyare uppgifterna kunnat beaktas; 
i vissa fall avser redovisningen dock de 
äldre uppgifterna från år 1951. För när
mare upplysningar angående redovis
ningen av de mindre brukningsenheter-
na hänvisas till noter till ifrågavarande 
tabeller samt till särskilda anmärkning
ar under respektive textavsnitt. 

Publikationens innehåll är uppdelat på 
fem kapitel. Det inledande kapitlet om
fattar kortfattad historik och uppgifter 
om den författningsmässiga grunden för 
undersökningarna. I kap. II lämnas en 
redogörelse för de olika undersökningar
nas planläggning och genomförande samt 
för uppgifternas tillförlitlighet. Kap. III 
redogör dels för ägoslagsfördelningen på 
grundval av 1956 och 1961 års jordbruks-
räkningar, dels för åkerjordens använd
ning, dels för utsäde av vissa grödor och 
dels för skördens storlek (hektar- och 
totalskörd) och beskaffenhet enligt s. k. 
subjektiv metod. I kap. IV meddelas upp
gifter om antalet husdjur. Kap. V inne
håller uppgifter om arbetskraften i jord
bruket. 

' Kungl. kungörelse den 13 april 1956 (nr 116) 
1 Se t. ex. kungl. kungörelse den 16 novem

ber 1962 (nr 563). 
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II. Undersökningarnas planläggning och genomförande 

De uppgifter, som ligger till grund för 
denna berättelse, har insamlats genom 
ett flertal undersökningar. Planläggning
en av dessa har skett på olika sätt, och 
olika mät- och bearbetningsmetoder har 
kommit till användning. För att man 
skall fä en uppfattning om uppgifternas 
karaktär och tillförlitlighet, lämnas i det
ta kapitel en kortfattad redovisning för 
hur primärmaterialet erhållits, hur be
arbetningen skett och vilken kvalitet re
sultaten kan förutsättas ha. Härvid redo-
göres först för planläggningen och ge
nomförandet av de urvalsundersökning-
ar, som har varit aktuella under redovis
ningsåret. I fråga om jordbruksräkning
arna hänvisas till respektive publikatio
ner. 

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 åren 1949—50.1 Därvid ef
tersträvades ett förfarande, som i sig för
enade kravet på en rimlig kostnad och 
enkelhet med tillfredsställande och mät
bar precision. Planen har med vissa mo
difieringar tillämpats sedan arealinven
teringen i juni 1950. Metodiken avviker 
väsentligt från den under 1930-ta!et till-
lämpade, främst i avseende på utform
ningen och uttagn ingen av stickprovet. 

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 stor
leksgruppen med över 100 hektar åker 
uttages samtliga brukningsenheter. Med 
utgångspunkt från det ungefärligt fixera
de antalet urvalsenheter (25 å 30 tusen) 
i hela urvalet eftersträvas en fördelning 
av dessa på områden och storleksgrup-
per, som ger största möjliga precision 
vid skattningarna. Undersökningar har 
visat, att en god approximation till en 
optimal fördelning erhålles genom att 
antalet urvalsenheter göres proportio
nellt mot den totala åkerarealen inom 
strata. 

Urvalet för 1950 års arealinventering 
baserades pä 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 (RUF) 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 försainlingsvis, varefter listor upp-

1 Närmare redogörelse återfinnes i tidskriften 
Jordbruksekonomiska Meddelanden 1951: 2. 

1 Se SOS Jordbruksräkningen 1956, sid. 5° 
och 6°. 

$--630939. Jordbruk och boskapsskötsel 1962 
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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 to
talarealer av olika växtslag med ledning 
av förhållandet mellan den i urvalet re
dovisade åkerarealen och den totala 
åkerarealen enligt senaste jordbruksräk
ning. Under åren mellan jordbruksräk
ningarna grundas skattningarna sålunda 
på samma åkerareal. Skattningar göres 
för varje storleksgrupp inom naturliga 
jordbruksområden. Vid förnyade beräk
ningar, som för vissa år verkställts på 
grundval av aktuellare uppgifter om den 
totala åkerarealen, har i allmänhet erhål
lits en reducering av de tidigare resul
taten. Avvikelserna har emellertid varit 
olika för skilda data. De i denna publi
kation redovisade uppgifterna för åren 
1956—1962 är skattade på basis av 1956 
års jordbruksräkning. 

Med ledning av det ovan angivna för
hållandet mellan redovisad och total 
åkerareal skattas även 

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 ar
betskraft inom jordbruket under föregå
ende år (ej storleksgruppvis). 

Däremot använder man förhållandet 
mellan antalet brukningsenheter ingåen
de i stickprovet och det totala antalet 
brukningsenheter enligt senaste jord

bruksräkningen såsom basis för skatt
ningen 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
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 jordbruksfastig
heter (med högst 2 hektar och med mer 
än 2 hektar åker) , dels från annan fas
tighet 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 ca 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 utnyttjats under år 1962 
har i tab. A gjorts en sammanställning, 
som för varje län visar urvalets absoluta 
och relativa storlek i förhållande till to
tala antalet brukningsenheter och hela 
åkerarealen enligt 1956 års jordbruksräk
ning. 

Urvalets relativa storlek varierar avse
värt mellan de olika områdena. Sålunda 
omfattade 1962 års urval endast 4,8 % av 
det totala antalet brukningsenheter i Väs
ternorrlands län, medan motsvarande 
siffra för Södermanlands län utgjorde 
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Tab. A. Absoluta och relativa storleken på det år 1962 använda urvalet för de 
jordbruksstatistiska undersökningarna The number and area of farms in the sample 
Här avses endast brukningsenheter med över 2 hektar åker 

21,9 %. I förhållande till 1956 års åker
areal omfattade det uttagna stickprovets 
areal endast 7,5 % i Västerbottens län 
men 48,7 % i Södermanlands län. Dessa 
skiljaktigheter förklaras av att enligt ur
valsmetoden större relativ andel av bruk-
ningsenheterna uttagits i de högre stor
leksgrupperna än i de lägre. Urvalspro
centen för olika storleksgrupper har va
rierat mellan ca 3 % i de lägsta storleks
grupperna och 100 % i de högsta. I om
råden med huvudsakligen små bruk-
ningsenheter, såsom Norrland, har ett 
relativt litet antal brukningsenheter ut

tagits. Då gårdarna i de högre storleks
grupperna representerar större relativ 
andel av åkerarealen än av antalet bruk
ningsenheter, blir variationerna mellan 
länen större i fråga om åkerarealen än 
beträffande antalet brukningsenheter. 

Materialinsamling och bearbetning 
Undersökningarnas primärdata inhäm

tas från brukarna av de uttagna bruk-
ningsenheterna enligt formulär, som 
fastställts av centralbyrån i samråd med 
lantbruksstyrelsen och jordbruksnämn
den. Vilka uppgifter som insamlas fram-
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gör av formulären (se bilagorna 1—3). 
Blanketter och anvisningar samt förteck
ningar över de tippgiftsskyldiga tillstäl
les av centralbyrån de kommunala myn
digheterna. Det åligger dessa att vidare
befordra blanketterna till uppgiftsläm-
narna, att infordra de ifyllda blanketter
na samt att efter granskning och erfor
derlig komplettering 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 uppgif
ter rättas av centralbyrån dels genom 
s. k. logisk kontroll, dels genom jämförel
se med närmast föregående års uppgif
ter och dels genom direkta telefonför
frågningar hos uppgiftslämnarna. Efter 
granskningen ordnas materialet på na
turliga jordbruksområden och inom des
sa på storleksgrupper efter åkerarealen 
samt summeras gruppvis. Skattningar av 
totalsiffror verkställes sedan för samma 
grupper. Genom successiva summeringar 
erhålles totalsiffror för naturliga jord
bruksområden, hushållningssällskapsom
råden, län och hela riket. 

Redovisningsmetoder 

I berättelsens tre efterföljande kapitel 
— om jordbruket, boskapsskötseln och 
arbetskraften — ges en översikt över re
sultaten pä så sätt att inom varje enskilt 
avsnitt i regel behandlas: a) laget det 
berörda året jämfört med förhållandena 
närmast föregående år, b) jämförelser 
mellan olika delar av landet, c) jämfö
relser mellan olika storleksgrupper av 
brukningsenheter och d) jämförelser 
med utvecklingen på längre sikt. 

Vid redovisningen i denna publikation 
av uppgifter från arealinventeringarna 

och kreatursräkningarna har, som tidi
gare nämnts, resultaten från 1961 års 
jordbruksräkning i viss utsträckning 
kunnat beaktas. Detta innebär, att i ett 
flertal tabeller nya tillägg gjorts för 
brukningsenheter med 0,2G—2,00 hektar 
åker. Motsvarande tillägg föregående är 
byggde på uppgifter frän 1951 års jord
bruksräkning. 

Resultaten frän urvalsundersökningar
na har utom i denna publikation fram
lagts även i stencilerade rapporter. Med 
undantag av husdjursräkningen i juni 
har en sådan rapport sammanställts för 
varje slutförd undersökning; uppgifter 
frän alla tre arbetskraftsundersökningar
na redovisades emellertid i en enda sam
manfattande redogörelse. På grundval av 
arealinventeringen i juni sammanställdes 
en särskild rapport beträffande vallfrö-
arealerna. 

De preliminära uppgifterna från areal
inventeringen i juni publicerades i »Års
växten». Dessutom infördes i tidskriften 
Jordbruksekonomiska Meddelanden re
sultaten från arealinventeringarna i juni 
och oktober. Kortfattade meddelanden 
lämnades dels i sistnämnda tidskrift över 
varje svin- och hönsräkning, dels i Sta
tistisk Tidskrift över arealinventeringar
na i juni och oktober samt husdjursräk
ningen i juni. 

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, 
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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 upp-
giftslämnarna, undersökningens omfatt
ning, undersökningens objekt etc. Fastän 
vid arealinventeringarna och husdjurs-
räkningarna uppgifter lämnas av bruka
ren personligen genom postenkät och ur
valet är av betydande omfattning, brukar 
bortfallet icke vara stort. Förklaringen 
härtill torde vara dels att brukarna är 
skyldiga att lämna uppgifter, dels att 
mycket arbete nedlägges av kommunala 
myndigheter och centralbyrån för att in
förskaffa resterande uppgifter. 

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

Den i sammanställningen redovisade 
bortfallsprocenten för hela urvalet av 
brukningsenheter med över 2 hektar 
äker är snarast lägre, än man kunde vän
ta, när det gäller undersökningar, som 
utföres genom postenkät. Det anmärk
ningsvärt låga bortfallet i juni (0,5 %) 

förklaras av att resultatberäkningarna då 
omfattade dels en preliminär, dels en de
finitiv bearbetning av materialet. För 
den senare bearbetningen blev det möj
ligt att infordra ett stort antal av de 
uppgifter som klassificerats som bort
fall vid den preliminära beräkningen. 

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. Beräkningar 
för antalet kor vid husdjursräkningen år 
1950 har givit ett medelfel för hela riket 
av ca 0,3 %. Medelfelets relativa storlek 
hos länssiffrorna varierade mellan 0,8 
och 2,7 %. För växt- och djurslag med 
ojämn förekomst är de skattade uppgif
terna mera osäkra, särskilt för små om
råden, vilket bör beaktas vid använd
ningen av uppgifterna. 

Beträffande sockerbetor finns möjlig
het att erhålla kontroll av tillförlitlighe
ten i den skattade arealen, som år 1962 
utgjorde 47 021 hektar. Enligt uppgift 
från Sockerfabriksaktiebolaget uppgick 
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den odlade arealen till 46 762 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 genomgående kunnat 
beaktas vid de årliga skattningarna i 
samband med arealinventeringen. Detta 
medför en tendens till successivt stigan
de överskattning av åkerarealen under 
åren mellan jordbruksräkningarna. 

2. Årsväxt- och skörderapporter 
Rapporterna om årsväxten och skör

den är den äldsta grenen av den svenska 
jordbruksstatistiken.1 Dessa rapporter , 
som omfattar uppgifter om övervintring 
av höstsäden, skördeutsikter och skörde
utfall, lämnas fyra gånger per år. För 
beräkningar av de hektar- och totalskör
dar, som meddelas i denna publikation, 
användes de definitiva skörderapporter
na, vilka innehåller uppgifter för när
mast föregående år och avgives årligen 
senast den 15 januari . I fråga om övriga 
rapporter — som avges i maj, juli och 
oktober — hänvisas till publikationen 
Årsväxten. 

Materialinsamling och bearbetning 
Enligt år 1956 utfärdade föreskrifter2 

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 allmän

het ett ombud, som för varje socken re
spektive församling inom gillets område 
avger rapporterna om årsväxten och 
skördeutsikterna. 

I de definitiva skörderapporterna 
meddelas uppgifter om skörden per hek
tar för alla sädesslag, för potatis, socker
betor, foderrotfrukter, hö från odlad jord 
och från naturlig äng samt för halm av 
höstsäd, vårstråsäd och baljväxter. Där 
lämnas dessutom uppgifter om hektar
skörden även för vissa slag av oljeväx
ter, nämligen höstraps, vårraps, höst
rybs, vårrybs och oljelin samt för klö
verfrö och gräsfrö. I de definitiva skör
derapporterna meddelas vidare uppgif
ter om skördens beskaffenhet och om be
räknad avkastning i foderenheter av be
tet på slätter- och betesvallar, naturlig 
äng och kultiverad betesmark. 

Enligt direktiven till hushållningssäll
skapen skall rapporterna baseras på de 
genomsnittliga förhållandena inom ve
derbörande område (vanligen en försam
ling). Det förutsattes att uppgifterna 
grundas på okulära uppskattningar och 
tröskningsresultat. Hektarskörden angives 
utan avdrag för utsädet och avser en
dast den areal, från vilken mogen säd 
tagits. Uppgifter om skörden in. m. sam
manfattas i rapporter enligt fastställt for
mulär (se bilaga 4). Införskaffandet av 
rapporterna från gillesombuden omhän-
derhas av hushållningssällskapen, som 
efter granskning insänder dessa till sta
tistiska centralbyrån. 

Trots att rapporterna underkastas 
granskning av hushållningssällskapen, 
kvarstår en hel del brister, när statistis
ka centralbyrån övertar dem. Dessa bris
ter i materialet undanröjs delvis vid be
arbetningen inom centralbyrån dels ge
nom s. k. logisk kontroll, dels genom 
jämförelse med annat material (uppgif
ter om definitiva hektarskörden jämfö-

1 Se närmare Statistisk Tidskrift 1953: 10. 
2 Kungl. kungörelse den 13 april 1956 (nr 116). 
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res t. ex. med preliminära uppgifter, som 
inlämnats per den 15 oktober). I viss ut
sträckning 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 på centralbyrån 
beräknas medeltal av hektarskörden för 
varje naturligt jordbruksområde genom 
sammanvägning av församlingssiffrorna 
med arealuppgifterna från senaste jord
bruksräkning. Erhållna områdesmedeltal 
sammanvägs därefter med arealuppgif
terna från årets arealinventering för be
räkning av såväl hektar- som totalskör
dar för varje län resp. hushållningssäll
skapsområde och för hela riket. 

Resultatredovisning 

Årsväxt- och skörderapporterna i maj, 
juni och oktober har redovisats i särskil
da tryckta sammandrag. De på grundval 
av rapporterna i oktober beräknade me
deltalen av skördeomdömen och hektar
skörd för hushållningssällskapsområden 
och hela riket har även publicerats i 
»Årsväxten». De preliminärt beräknade 
skörderesultaten i denna publikation 
grundas på sistnämnda rapporter. De de
finitiva skörderapporterna i januari har 
använts för beräkningar av de hektar-
och totalskördar, som meddelas i före
liggande publikation, och redovisas ej i 
särskilt sammandrag. Någon förändring 
i fråga om redovisningen och publice
ringen av uppgifterna har ej skett för 
1962 jämfört med föregående 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 mate
rialet. 

Gillesombuden har tämligen begränsa
de möjligheter att uppskatta en medel-
hektarskörd eller avge ett medelomdö
me 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 sta
tistiska centralbyrån bedrivit undersök
ningar enligt den s. k. provytemetoden. 
De första försöken gjordes år 1952, då 
centralbyrån utförde metodundersök
ningar i samarbete med lantbrukshög
skolan. Aren 1953 och 1954 prövades 
provytemetoden i fältmässiga former i 
Östergötlands och Södermanlands län. 
En utvidgning till Svealand och Göta
land företogs år 1955 och till hela riket 
år 1956. Genom de starkt ökade kraven 
på de objektiva skördeuppskattningarnas 
omfattning, som framfördes av 1953 års 
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skördeskadeutredning, inleddes ar 1957 
en kraftig utbyggnad, som innebar en 
successiv utvidgning fram till år 1960. 
Under de tre senaste Aren har statistiska 
centralbyrån verkställt objektiva skörde
uppskattningar i samtliga län i den om-
futtning, som skördeskadeutredningen 
ansåg behövlig för skördeskadeberäk-
ningar. Skördeuppskattningarna omfat
tade sålunda ar 1962 ca 12 000 bruk-
ningsenheter. De grödor, för vilka hek
tarskörden skattats enligt objektiv me
tod, är höstvete, höstråg, vårvete, korn, 
havre, blandsäd, potatis och vallhö. Fr. 
o. m. ar 1901 har de objektiva skörde-
uppskattningarna permanent karaktär. 

Den objektiva skördeuppskattningen 
utmärkes av att den grundas på prov och 
mätningar, varvid skördens storlek på 
avgränsade provytor noggrant fastställes. 
Provytorna fördelas enligt slumpmässi
ga principer över det område, som upp
skattningen skall avse. En fullständigare 
redogörelse för utformningen av den ob
jektiva skördeuppskattningsmetoden åter
finnes i tidskriften Jordbruksekonomis-
ka Meddelanden 1961:4. 

Undersökningsresultaten enligt de ob
jektiva skördeuppskattningarna har tidi
gare publicerats i Statistisk Tidskrift. 
Kr. o. ni. redovisningsåret 1962 kommer 
motsvarande resultat att lämnas i statis
tiska centralbyråns publikationsserie 
»Statistiska Meddelanden». Uppgifterna 
för ar 1962 har publicerats i meddelande 
nr J 1963: 11. 

Omläggning av årsväxt- och skörderapporte
ringen 

Enligt beslut av statsmakterna kom
mer vissa ändringar i det tidigare syste
met för årsväxt- och skörderapporte
ringen att genomföras. Beslutet innebär, 
att rapporten i januari utgår, eftersom 
motsvarande uppgifter — med vissa un

dantag — numera kan erhållas genom 
de objektiva skördeuppskattningarna. Av 
samma skäl kan vissa inskränkningar gö
ras även i oktoberrapporten, medan maj-
och julirapporterna i stort sett skall be
hålla sitt hittillsvarande innehåll. I fråga 
om undersökningarnas organisation 
kommer någon förändring ej att vidta
gas. 

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 genom 
hushållningssällskapens gillesombud upp
gifter angående utsädesmängden per 
hektar. De sålunda erhållna uppgifterna 
har legat till grund för beräkningen av 
de totala utsädesmängderna även år 
1962. 

b) Månadsstatistik över tjänstbara gal
tar och betäckta suygor. Enligt särskilda 
bestämmelser1 skall envar innehavare av 
galt, som utnyttjas för avelsändamål, dels 
föra journal med fortlöpande uppgifter 
om betäckningar samt om försäljning 
och inköp av fargalt, dels första dagen 
efter varje kalendermånads utgång till 
vederbörande hushållningssällskap in
sända kopia av de uppgifter, som under 
månaden införts i betäckningsjournalen. 
Det åligger varje hushållningssällskap 
att kontrollera galthållarnas redovisning, 
att upprätta sammandrag för sällskapets 
område och insända detta till statistiska 
centralbyrån senast 10 dagar efter kalen
dermånadens utgång. Inom centralbyrån 
göres omedelbart därefter en samman
ställning, som utges i stencil2 samt pub-

1 Kungl. kung. den 30 december 1953 (nr 758). 
1 Fr. o. m. år 1963 i serien »Statistiska Med

delanden». 
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liceras i »Jordbruksekonomiska Medde
landen» ni. fl. tidskrifter. 

e) Andra källor. Uppgifter om föränd
ringar i total landareal införskaffas från 
Rikets allmänna kartverk. 

Beträffande sockerbetor erhälles frän 
Sockerfabriksaktiebolaget uppgifter dels 
om den odlade arealen och dels om to
talskörden avseende de till fabrikerna le
vererade 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-
aret lämnas preliminära uppgifter men 
för året dessförinnan definitiva siffror. 

Från Riksförbundet Lin och Hampa 
erhålles likaså preliminära och definiti
va uppgifter för hela riket om skörden 
av spånadslin och hampa; uppgifterna 
specificeras på frö, tåga och blånor. 

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 
angivna arealerna av åker, kultiverad be
tesmark och naturlig betesmark är sålun
da hämtade från 1961 års jordbruksräk
ning. Arealen skogsmark härrör däremot 
från 1956 års räkning. 

Beträffande landarealen för hela riket 
uppstår förändringar genom att mer ak
tuella uppgifter erhålles vid nymätning-
ar. För län och hushållningssällskapsom
råden kan arealen dessutom även ändras 
genom gränsregleringar. Ändringarna 
regleras årligen på arealen »övrig mark», 
som utgör skillnaden mellan hela land
arealen och den sammanlagda arealen av 
de olika ägoslagen. 

Då korrigering för ändringar i area
lerna av olika ägoslag ej kan göras årli
gen utan endast vid jordbruksräkningar
na, uppstår därvid rätt stora arealänd-

Områden 

ringar, vilka således hänför sig till samt
liga år mellan jordbruksräkningarna. 

Som tidigare nämnts uppstår arealför
ändringar även på grund av gränsjuste
ringar mellan administrativa områden. I 
tab. 1 genomföres årligen korrigering 
härför. Liksom fallet är vid nymätning-
ar erhälles ej uppgifter om den mellan 
områden förflyttade arealens fördelning 
på ägoslag. Korrigeringen i tab. 1 görs 
därför på arealen »övrig mark». 

Tidigare (före år 1954) gjordes varje 
år tillägg till den vid senaste allmänna 
jordbruksräkning redovisade åkerarea
len för därefter nyodlade arealer. Då ut
vecklingen inom jordbruket för närva
rande är sådan, att nedläggning av åker
jord kan antagas förekomma i större ut
sträckning än nyodling, har det ej an
setts motiverat att göra dylika årliga till-
lägg. För ärligen utförda nyodlingar, var
om uppgifter erhålles i samband med de 
definitiva uppgifterna om skörden m. in., 
lämnas dock separat redovisning i efter
följande sammanställning, som visar den 
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sammanlagda arealen nyodlad åker åren 
1955—1962 med fördelning på de tre 
riksområdena. 

Under denna period har enligt inkom
na rapporter uppodlats 1 808 hektar 
åker. Nyodling har förekommit huvud
sakligen i norra delen av landet, främst 
i Västerbottens och Norrbottens län. För 
de senaste åren konstateras emellertid 
att nyodlingen varit obetydlig även i 
norra Sverige. 

2. Åkerjordens användning 

De uppgifter om arealer för olika växt
slag år 1962, som redovisas i denna pub
likation, grundar sig på arealinvente
ringen den 1 juni 1962. 

De tidigare publicerade resultaten från 
denna arealinventering har emellertid 
här blivit föremål för vissa mindre jus
teringar, som föranletts av skörderap
porternas uppgifter i januari om besådd 
areal, som ej lämnat mogen skörd. En 
viss reducering av spannmålsarealen och 
en motsvarande ökning av arealen grön
foder av säd och baljväxter har blivit 
följden. 

1'tförliga uppgifter om åkerjordens an
vändning sommaren 1962 redovisas i ta
bellerna 2 och 4. De uppgifter beträffan
de brukningsenheter med 0,26—2,00 hek
tar åker som ingår i dessa tabeller är 
hämtade från 1961 års jordbruksräkning. 
I den förstnämnda tabellen redovisas 
arealerna av olika växtslag för län, hus
hållningssällskapsområden och naturliga 
jordbruksområden samt för hela riket 
fr. o. ni. år 1958. Tab. 4 redogör för åker
jordens användning fördelad på samtliga 
storleksgrupper av brukningsenheter för 
hela riket samt för de tre riksområdena 
med fördelning på grupperna 0,26—2 
och över 2 hektar åker. 

Arealen av olika växtslag år 1962 och jämförelse 
med föregående år 

Arealdispositionen under år 1962 kän
netecknades av ökad areal för brödsäd, 
oljeväxter, »andra växtslag» samt för 
helträda och obrukad åkerjord, medan 
arealen reducerades för fodersäd, balj
växter, potatis, rotfrukter och foderväx
ter. I fråga om de enskilda grödorna fö
relåg mycket stor arealökning för höst
vete, höstraps, vårrybs och stark minsk
ning för foderärter och vicker, foderrot
frukter samt oljelin. 

Brödsädesarealen år 1962 var 11,4 % 
större än år 1961. Relativa förändringar
na i arealerna för olika slag av brödsäd 
framgår av efterföljande tablå. Arealök
ningen kom helt på höstsäden, vilket får 
ses mot bakgrund av att brödsädesarea
len föregående år varit ovanligt liten på 
grund av försvårad höstsådd år 1960. 
Höstsådden år 1961 kunde däremot ge
nomföras under gynnsamma väderleks
förhållanden och utan större försening
ar. Till följd av bl. a. den ökade sådden 
av höstvete samt av det allmänt försena
de vårbruket under år 1962 uppkom en 
icke obetydlig arealreducering för vår
vete. 

För de enskilda länen förelåg beträf
fande höstvete i huvudsak samma ut
veckling som för hela riket. Med undan
tag för Kronobergs, Göteborgs och Bo
hus, Västmanlands och Jämtlands län, 
där en obetydlig arealreducering före
kom, redovisades sålunda ökad odling 
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för samtliga län. Av län med större od
ling av höstvete uppvisade särskilt Ös
tergötlands och Skaraborgs län en stor 
arealökning. För höstråg meddelades 
ökad areal i främst Södermanlands, Ös
tergötlands och Örebro län, medan 
minskning förelåg i bl. a. Kristianstads, 
Malmöhus och Hallands län. Arealen för 
vårvete minskade i flertalet län i Svea
land och Götaland; nedgången var sär
skilt stor i Östergötlands län. Arealut
vidgning för vårvete förekom i bl. a. 
Uppsala, Kristianstads och Västmanlands 
län. 

Arealen fodersäd år 1962 var 5,7 % 
mindre än år 1961 men av ungefär sam
ma omfattning som de för åren 1958— 
1960 redovisade arealerna. De relativa 
förändringarna för de olika fodersädes-
slagen framgår av följande sammanställ
ning. 

I fråga om odlingen av korn och 
blandsäd fortsatte den senaste tioårspe
riodens nästan oavbrutna ökning respek
tive minskning. Uppgången i kornarea
len från 1961 utgjorde 11 700 hektar och 
minskningen i blandsädesarealen 25 900 
hektar. Havrearealen gick ned med 
52 000 hektar efter att under åren 1958 
—1961 ha ökat kontinuerligt. 

En jämförelse länsvis för fodersäden 
visar beträffande korn arealökning i 
samtliga län utom Östergötlands, Kalmar, 
Gotlands, Blekinge, Örebro och Jämt
lands län; i flera län var dock avvikel
serna från föregående år ganska små. 
Arealökningar av större omfattning (mer 

än 2 000 hektar) förekom i Uppsala, 
Kristianstads, Skaraborgs och Västman
lands län, medan nedgången hade störst 
omfattning i Östergötlands och Gotlands 
län. Beträffande havre konstateras att 
arealen minskat i större delen av Svea
land och Götaland; endast Uppsala och 
Malmöhus län redovisade ökning. Fram
trädande arealminskningar för havre fö
relåg i bl. a. Södermanlands, Östergöt
lands, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands 
och Kopparbergs län. Odlingen av bland
säd gick ned i större delen av landet; för 
många län var dock reduceringen obe
tydlig. Betydande arealnedgång förekom 
i bl. a. Kristianstads och Malmöhus län. 

Den sammanlagda arealen för baljväx-
ter var 1 600 hektar mindre än år 1961. 
Nedgången förklaras helt av en minskad 
areal för foderärter och vicker, medan 
odlingen av kokärter visade någon ök
ning. 

Totalarealen för odling av säd (till 
mognad) år 1962 uppgick till 1 489 400 
hektar, vilket innebär en minskning med 
1,8 % jämfört med år 1961. 

Den fältmässiga odlingen av potatis, 
som visat minskad omfattning under fö
regående år, minskade år 1962 med yt
terligare 14 700 hektar. Nedgången tor
de bl. a. ha berott på bristande tillgång 
på utsäde. Sockerbetsarealen var 6 % 
och arealen för foderrotfrukter 25 % 
mindre än de år 1961 skördade arealer
na. I fråga om foderrotfrukter var area
len den lägsta som redovisats sedan bör
jan av detta århundrade. ' 
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Arealen för foderväxter är 1902 under
gick en mindre reducering jämfört med 
närmast föregående år. Minskning före
kom för vall till hö och vall till fröskörd, 
medan vall till bete och grönfoder samt 
permanent betesvall omfattade större 
arealer än under föregående år. Dessa 
förskjutningar i vallarealens användning 
torde bl. a. sammanhänga med den för
senade växtligheten under försommaren. 

Den sammanlagda arealen av liljeväx
ter ar 1902 var omkring 20 r/< större än 
ar 1901. Oljeväxtodlingen hade därmed 
efter den starka nedgången under 1900 
äter utvidgats till ungefär samma omfatt
ning som under åren 1958—1959. Höst
raps och höstrybs ökade med 26 respek
tive 7 '/', trots att stark utvintring fö
rekommit över nästan hela landet och i 
synnerhet i Svealand. Den sammanlagda 
arealen av vårraps och vårrybs ökade 
frän 5 100 hektar år 1901 till 6 400 hek
tar ar 1962 eller med 25 r,'c. Arealen för 
»övriga oljeväxter» utökades ytterligare. 
Liksom tidigare torde denna areal näs
tan enbart omfatta vitsenap. 

I följande tablå redovisas den relativa 
fördelningen av hela arealen oljeväxter 
på olika växtslag under de tre senaste 
aren. Av sammanställningen framgår, att 
odlingen dominerats av de höstsådda ol
jeväxterna, men att arealen »övriga olje
växter» nu omfattar en betydande del 
av den totala odlingen. 

De relativa förändringarna i åkerarea
len i övrigt jämfört med de närmast 
föregående åren framgår av följande 
sammanställning. 

Odlingen av köksväxter på åkern, som 
efter ökningen under åren 1959—1960 
varit i stort sett oförändrad under år 
1961, reducerades år 1962 med 7 '/<-. 
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Den totala arealen för »andra växtslag», 
där bl. a. spånadsväxter ingår, var där
emot 5 200 hektar större än närmast fö
regående Ar. Arealen helträda och obru
kad åkerjord redovisas på två grupper, 
nämligen dels helträda och tillfälligt 
obrukad åkerjord, dels varaktigt obru-
kad åkerjord. Totalt omfattade dessa 
grupper år 1962 318 300 hektar eller 
34 800 hektar (12 Ve) mer än år 1961. 

Åkerjordens användning inom olika delar 
av landet 

Uppgifter om de olika växtslagens pro
centuella andel av åkerarealen för län, 
hushållningssällskapsområden, naturliga 
jordbruksområden och hela riket lämnas 
i tab. 3. 

De olika växtslagens relativa omfatt
ning varierar betydligt mellan olika om
råden. Veteodlingen hade år 1962 den 
största relativa omfattningen i östergöt-
lands län, där den uppgick till drygt 
19 % av åkerarealen. I östra Svealand 
och Malmöhus län användes även stor 
del av åkern för veteodling (14—18 V< 
av åkerarealen). Odlingen av råg var re
lativt störst i Kalmar, Gotlands, Blekinge 
och Kristianstads län (5—(i V<). Den re
lativt största odlingen av korn — 20 Ve 
av åkerarealen — förekom på Gotland. 
Betydande kornodling hade även Malmö
hus och Kopparbergs län. I Norrland, 
där korn fortfarande i viss utsträckning 
användes som brödsäd, upptog kornod
lingen 9—13 Ve av åkerarealen. Havre
odlingen svarade för en relativt stor an
del av åkerjorden i Skaraborgs, Örebro 
och Västmanlands län (26—27 Ve). Om
fattande odling av havre konstateras 
även för Södermanlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Göteborgs och Bohus samt 
Älvsborgs län. I de områden, där havre
odlingen hade mindre omfattning, före
kom i stället större odling av blandsäd, 

nämligen i Stockholms, Uppsala och 
Kristianstads län (11—15 % ) . 

Med undantag för Gävleborgs län, där 
14 Vo av åkern användes för havre, hade 
norrlandslänen relativt liten odling av 
havre och blandsäd. Potatis odlades re
lativt sett mest i Blekinge och Kristian
stads län (13 respektive 8 Ve). På Öland 
och Gotland samt i Kristianstads och 
Malmöhus län användes en betydande 
del av åkerarealen för odling av socker
betor och foderrotfrukter. Odlingen av 
dessa grödor upptog drygt 10 % i Mal
möhus län och 6—8 % i de övriga om
rådena. Vall till hö omfattade med un
dantag för Södermanlands, Malmöhus, 
Skaraborgs, Örebro och Västmanlands 
län större andel av åkern än något an
nat växtslag. Skillnaden mellan olika 
områden i fråga om slåttervallens rela
tiva storlek var emellertid betydande. I 
delar av Norrland utgjorde slåtterval-
len omkring två tredjedelar av åker
arealen men i Malmöhus län endast cir
ka 12 Ve. Odlingen av oljeväxter hade år 
1962 den relativt största omfattningen på 
Gotland samt i Östergötlands och Malmö
hus län (4—11 Ve). Under rubriken 
»andra växtslag», som inrymmer special
odlingar av olika slag, fröodlingar, frukt
odlingar m. in., redovisas endast en ringa 
andel av åkerarealen. Den största om
fattningen därav förekom på Öland, där 
omkring 5 % av åkerarealen upptogs un
der denna rubrik. 

De olika växtslagens relativa omfatt
ning inom de tre riksområdena belyses 
i diagram 1. Odlingen av brödsäd — 
främst vete — dominerar i södra och 
mellersta Sveriges slättbygder. Även od
lingen av fodersäd hade totalt sett den 
största andelen av åkerarealen i detta 
område, men skillnaderna mellan riks
områdena i fråga om de olika fodersä-
desslagens relativa storlek var betydan-
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Tab. B. Åkerjordens användning, i procent, inom olika storleksgrupper, hela riket, år 1962 

Use of arable land within different size groups. % 

de. Sålunda var odlingen av havre rela
tivt störst i södra och mellersta Sveriges 
skogs- och dalbygder, medan kornarea
len var av praktiskt taget samma rela
tiva storlek i norra Sverige som i södra 

och mellersta Sveriges slättbygder. Pota
tisodlingen svarade för större andel av 
åkerarealen i skogs- och dalbygderna 
än i de två andra områdena, medan od
lingen av sockerbetor och oljeväxter ha-
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Diagram 1. Åkerjordens användning, i %, 
inom huvudområdena, år 1962 
Use of arable land in major regions, in 1962, % 

de den relativt största omfattningen i 
slättbygderna. Odlingen av foderväxter 
hade den förhållandevis största arealen 
i norra Sverige, där den år 1962 utgjor
de omkring 70 % av åkerarealen. 

Åkerjordens användning inom olika storleks
grupper av jordbruk 

En särskild bearbetning av uppgifts
materialet till 1962 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. 
Uppgifterna rörande åkerarealen vid 
brukningsenheter med 0,26—2,00 hekt
ar åker avser dock resultaten från 1961 
års jordbruksräkning. 

Av tab. B framgår vissa karakteristiska 
skillnader mellan de olika storleksgrup
perna i fråga om åkerjordens relativa an
vändning. Odlingen av brödsäd, baljväx-
ter och oljeväxter samt förekomsten av 
helträda och tillfälligt obrukad åkerjord 
synes öka med åkerarealen. Ett motsatt 
förhållande kännetecknar odlingen av 
potatis och rotfrukter samt foderväxter. 
Fodersädesarealens relativa andel av 
åkerarealen är något mindre i de två 
lägsta storleksgrupperna men varierar 
endast obetydligt mellan övriga storleks
grupper. I fråga om de enskilda växtsla
gen konstateras mindre samvariation 
med åkerarealen för råg än för vete. De 
tre slagen av fodersäd visar olika förhål
lande till åkerarealens storlek. Den rela
tiva omfattningen av kornodlingen ökar 
med åkerarealen, medan havreodlingen 
har ungefär samma omfattning i de olika 
storleksgrupperna med undantag av den 
lägsta gruppen, där något mindre andel 
av åkern användes härför. Blandsäd od
las relativt mest på de medelstora bruk-
ningsenheterna. Potatisodlingen sjunker 
successivt, när åkerarealen ökar. Det
samma gäller även vall till hö. Den för 
vall till frö använda åkerarealen ökar 
däremot från lägre till högre storleks
grupper; lika tydlig tendens kan ej iakt
tas i fråga om permanent betesvall. 
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Diagram 2. Åkerjordens användning, i %, 
inom olika storleksgrupper, år 1962 
Use of arable land within different size groups 
in 1963, % 

Utvecklingen av åkerjordens användning på 
längre sikt 

I tab. C redovisas de olika växtslags-
gruppernas procentuella andel av hela 
åkerarealen under tiden 1913—1960 i 
femårsraedeltal (utom perioden 1913/15) 
och för åren 1961 och 1962. Av tabellen 
framgår, att den relativa odlingen av 
brödsäd inte företer någon märkbar lång
tidsutveckling under de senaste femtio 
åren. Fodersädesodlingen däremot kän
netecknades t. o. m. sista hälften av 1940-
talet av en bestämd nedgång, men utvid
gades under 1950-talet åter till den omfatt
ning, som redovisades under de sista 
åren före första världskriget. Den totala 
arealen för spannmål har visat en lik
nande utveckling; odlingen har dock ej 
nått samma omfattning som under perio
den 1913—1915. Odlingen av potatis och 
rotfrukter utvidgades till början av 1920-
talet. Bortsett från en obetydlig ökning 
under de sista krigsåren, har emellertid 
sedan dess en tillbakagång ägt rum. Den 
relativa odlingen av foderväxter ökade 
starkt t. o. m. slutet av 1940-talet, men 
liar därefter begränsats; fortfarande 
upptar den dock drygt tvä femtedelar av 

Tab. C. Arealerna för olika växtslag i procent av hela åkerarealen, 1913—1962 
The areas of different kinds of crop groups 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—1962 
(för perioden 1916—1960 femårsmedeltal) 

The areas of different kinds of grain as a percentage of the total area of arable land for the period 1913—1962 
(for the period 1916—1960, five year average) 

ii R:;O1),39. Jordbruk och boskapsskötsel 1962 
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hela åkerarealen. Arealerna för träda och 
obrukad åkerjord undergick fram till 
omkring år 1950 en successiv reduce
ring. För den senaste tioårsperioden kon
stateras en motsatt tendens. 

Odlingen av de olika spannmålsgrö-
dorna under ovan nämnda tidsperiod be
lyses 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 1940-talet utvidga
des rågodlingen något men har sedan 
åter begränsats. Även för vårvete har en 
mindre tillbakagång av odlingen skett ef
ter mitten av 1950-talet. Den relativa om
fattningen av höstveteodlingen företer 
ingen märkbar långtidsutveckling. För 
senare år konstateras årliga variationer, 
som i huvudsak sammanhänger med väx
lande betingelser för höstsådd och över
vintring. 

Kornodlingen kännetecknades tidigare 
av tillbakagång men har efter år 1950 
utvidgats starkt. Sålunda utgjorde korn
arealen 10,5 % av åkerarealen år 1962 
mot endast 2,5 % år 1950. Arealen för 
korn år 1962 är den största kornareal 
som hittills förekommit i vårt land. Hav-
rcodlingens relativa omfattning har gått 
tillbaka betydligt sedan år 1913, medan 
odlingen av blandsäd kännetecknats av 
någon utvidgning. 

Odlingen av vallfrö år 1962 

I följande tablå redovisas uppgifter om 
de arealer, som under sommaren 1962 
användes för odling av vallfrö samt mot
svarande uppgifter för åren 1961 och 
1960. Dessa uppgifter avser brukningsen-
heter med mer än 2 hektar åker inom 
Götaland och Svealand. 

I förhållande till odlingen år 1961 fö
relåg arealminskning för samtliga vall
fröväxter. Betydande nedgång redovisa
des därvid för rödklöverfrö, medan 
minskningen för alsikeklöverfrö var av 
relativt liten omfattning. Vid jämförelse 
med 1960 års arealer konstateras ökning 
för rödklöver- och alsikeklöverfrö men 
nedgång för timotejfrö och »annat vall-
frö». 

3 . Utsäde 

På grundval av en undersökning år 
1946 (se sid. 10) redovisas i nedanståen
de tablå medeltalen för utsädet per 
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hektar för hela riket. I samma tablå in
går även uppgifter om de totala utsädes
kvantiteterna för riket under åren 1958 
—1962. 

4. Skördens storlek och beskaffenhet 

I detta avsnitt lämnas en redogörelse 
för skördens storlek (hektar- och total
skörd) och beskaffenhet år 1962 enligt 
s. k. subjektiv metod (se sid. 8—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 1962 och jämförelse med 
föregående år 

I följande tablå redovisas för hela ri
ket skörden per hektar av de olika växt

slagen år 1962 och dess relativa föränd
ringar jämfört med de två närmast före
gående åren. Av tablån framgår att hek
tarskörden år 1962 i jämförelse med år 
1961 var lägre för flertalet växtslag; un
dantag utgör endast halmavkastningen. 
Avvikelserna var för vissa grödor av 
betydande storlek; hektaravkastningen 
för baljväxter och rotfrukter var så
lunda 22—27 % lägre än år 1961. I fråga 
om de olika halmslagcn var uppgången 
störst för halm av baljväxter (7 %). I 
förhållande till år 1960 redovisas för 
ett flertal växtslag avvikelser i motsatt 
riktning än i förhållande till år 1961. 
Den genomsnittliga hektarskörden av all 
säd år 1962 var 6 % lägre än närmast 
föregående år. Jämfört med 1960 förelåg 
dock en uppgång (5 %). 

Hektarskördar inom olika delar av landet 
Hektarskördarnas storlek år 1962 inom 

län, hushållningssällskapsområden och 
naturliga jordbruksområden redovisas i 
tab. 5. Betydande variationer föreligger 
mellan dels olika län och dels olika delar 
inom länen. Som framgår av tabellen var 
skördeutfallet för höstvete högst i Kris
tianstads, Malmöhus och Hallands län, 
där skörden låg omkring eller över 35 dt 
per hektar; hektarskördar högre än 30 
dt förelåg för detta växtslag i ytterligare 
fyra län. De ovan nämnda länen uppvi
sade tillsammans med Östergötlands och 
Blekinge län också det bästa skördere
sultatet för vårvete (25 dt och däröver), 
men även i de flesta län i Svealand över
steg hektarskörden 20 dt. 1 fråga om 
höstråg uppgick avkastningen till 25 dl 
eller mer i Östergötlands och Malmöhu; 
län. Hektarskörden för fodersäd låg i 
Malmöhus län över 30 dt och i Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands och Hal
lands län över 25 dt för samtliga tre 

1 Preliminär hektarskörd, ej vattenhaltsbe-
stämd. — 2 Definitiv hektarskörd, avser frö med 
18 % vattenhalt. — 3 Preliminär hektarskörd, 
avser frö med 18 % vattenhalt. 
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Tab. D. Skörden per hektar av viktigare växtslag, i deciton, inom vissa större produktionsområden, 
år 1962 Yield per hectare of more important crops, in metric quintals, within major production regions 
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grödor (korn, havre och blandsäd). Be
träffande all stråsäd gäller att avkast
ningen i Värmlands län var betydligt läg
re än i övriga områden. 

Det bästa skördeutbytet för baljväxter 
förekom på Gotland, där hektarskörden 
uppgick till 17 dt för kokärter och till 22 
dt för foderärter och vicker. I fråga om 
potatis var skörderesultatet gynnsam
mast i de sydsvenska länen. Sålunda var 
avkastningen i Blekinge län 18 dt och i 
Kristianstads, Malmöhus och Hallands 
län 16 dt per hektar. Låga värden för po
tatis (mindre än 10 dt) redovisades för 
bl. a. Göteborgs och Bohus län, Älvs
borgs läns norra del samt Värmlands län. 
Hektaravkastningen för vallhö var högst 
i Blekinge, Kristianstads och Hallands 
län, där den låg omkring 50 dt. Med un
dantag för Värmlands och Västerbottens 
län konstaterades för samtliga län ett 
skördeutbyte på slåttervall av mer än 35 
dt per hektar. 

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 sockerbetor 

och oljeväxter har där angivits dels i ab
soluta tal, dels i relativa tal, varvid me-
delhektarskörden för hela riket satts lika 
med 100. Såsom framgår av sammanställ
ningen var hektarskörden år 1962 för 
flertalet växtslag större än riksmedelta
let i områdena Skåne—Hallands slätt
bygder, Sydsvenska mellanbygden, på 
östgötaslätten samt på Öland och Got
land. I det förstnämnda området förelåg 
betydligt högre hektaravkastning än me-
delhektarskörden för samtliga i tabellen 
angivna grödor; skillnaden var särskilt 
stor i fråga om fodersädens medelskörd. 
Förutom de ovan nämnda områdena ha
de beträffande spannmål även Mälar- och 
Hjälmarbygden högre skörd än den ge
nomsnittliga för riket. Högre hektar
skörd än riksmedeltalet eller skörd i när
het av detsamma för enskilda grödor fö
rekom i enstaka fall i övriga områden. 
Detta gäller främst Vänerslätten, Södra 
Bergslagen samt ös t ra Dalarna—Gästrik
land. Ogynnsamma skörderesultat för 
flertalet grödor — mindre än 50 % av 
respektive riksmedeltal — redovisades 
för vissa områden i Norrland samt för 
Västsvenska dalsjöområdet. 

De stora variationerna mellan olika 

Tab. E. Skörden per hektar för olika slag av stråsäd, i deciton, inom huvudområdena år 1962 
Yield per hectare of different kinds of grain, in metric quintals, in major regions in 1962 
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Tab. F. Medelskörden per hektar för åren 1930/39, 1952/61, 1957/61 och år 1962 i deciton, 
hela riket 
The average annual yield per hectare for the years 1930/39, 1952/61, 1957/61 and yield per hectare 
for the year 1962, in metric quintals 

1 Preliminär hektarskörd, ej vattenhaltsbestämd. — 2 Preliminär hektarskörd enligt Sveriges Olje-
växtintressenter. avser frö med 18 % vattenhalt. 

områden i hektaravkastningen för sädes-
slagen orsakas normalt främst av skilj
aktigheter i jordman och klimat. För en
skilda år kan emellertid skillnaderna i 
hektarskörden mellan olika områden ut
jämnas eller förstoras genom olikheter i 
väderleksförhållandena. 

Hektarskörden för vete, råg, korn, 
havre och blandsäd inom de tre huvud
områdena år 1902 belyses i tab. E. Sam
manställningen visar, att hektarskörden 
i samtliga fall var högst i slättbygderna 
och lägst i norra Sverige. 

Hektarskördar under perioden 1913—1962 

Hektaravkastningen för de olika växt
slagen år 1962 i jämförelse med femårs-

medeltalen för perioden 1957/61 samt 
tioårsmedeltalen för perioderna 1952/61 
och 1930/39 redovisas i tab. F. 

Vid jämförelse med medelskördarna 
per hektar för tioårsperioden 1952/61 
konstateras, att 1962 års hektarskördar 
var högre för de flesta växtslag. Undan
tag utgör baljväxter, oljelin och rotfruk
ter. De i förhållande till tioårsmedeltalet 
högsta hektarskördarna år 1962 redovisa
des för vårråg, havre, vårrybs och vit
senap. För vissa grödor — bl. a. de höst-
sådda oljeväxterna — förekom endast 
mindre avvikelser. Även i jämförelse 
med senaste femårsmedeltal visar redo
visningsårets hektarskördar i allmänhet 
en uppgång. I tabellen göres även jämfö-
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Diagram 4. Skörden per hektar av höstvete, höstråg, vårvete, korn, havre och blandsäd 

inom hela riket åren 1913—1962 

Yield per hectare of winter wheat, winter rye, spring wheat, barley, oats and mixed grain in 1913—1962 
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relse med medelskördarna för tioårspe
rioden 1930/39 vad beträffar spannmål, 
potatis, rotfrukter och slåttervall. Av 
denna framgår, att avvikelserna från me
delskördarna för sistnämnda period i 
huvudsak gick i samma riktning som vid 
jämförelse med medeltalen för perioden 
195201. 

Vid sidan av de årliga variationerna i 
avkastningen per hektar har en fortgåen
de ökning av hektarskördarna ägt rum 
för flertalet grödor. För höstvete och 
höstråg, vårvete och korn samt för havre 
och blandsäd belyses denna utveckling 
för tiden 1913—1962 i diagram i. Detta 
visar dels de årliga växlingarna i hektar
avkastningen och dels den genomsnittli
ga förändringen under hela perioden. 
Utjämningen till en rät linje har utförts 
enligt minstakvadratmetoden. Den sålun
da beräknade genomsnittliga årliga ök
ningen av hektarskörden för ifrågavaran
de period utgjorde för höstvete 13,0 kg, 
för höstråg 14,5 kg, för vårvete 18,0 kg, 
för korn 16,7 kg, för havre 7,G kg och för 
blandsäd 9,7 kg. En framträdande skill
nad konstateras mellan höstsäd och vår
säd i fråga om de årliga variationerna; 
dessa är betydligt större för höstsäden. 
Framförallt höstvete uppvisar stor käns
lighet för de årliga skördebetingelserna, 
medan särskilt korn, men även vårvete, 
synes vara mera stabilt i detta hänse
ende. 

Totalskörden 1962 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 arealin
ventering erhållna arealen för de särskil
da växtslagen (se tab. 2) . I fråga om sä-
desslagen har vid beräkningen av skör
den av såväl halm som kärna hänsyn ta

gits endast till den areal, från vilken mo
gen 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 1962 av olika växt
slag inom län, hushållningssällskapsom
råden och naturliga jordbruksområden 
samt för hela riket åren 1958—1962 re
dovisas i tab. 6. Här nedan lämnas upp
gifter om totalskörden år 1962 för hela 
riket och dess relativa förändringar jäm
fört med åren 1961 och 1960. 

Totalskörden år 1962 var större än 
närmast föregående år i fråga om bröd
säd och oljeväxter, medan skörden av fo
dersäd, baljväxter, potatis och rotfruk
ter samt vallhö var mindre. För vissa 
enskilda grödor inom nämnda huvud
grupper konstateras dock avvikande ut
veckling. Sålunda förelåg skördeminsk
ning för vårvete, råg, värraps, höstrybs 
och oljelin. 

Tablån här nedan visar, att den totala 
skörden av brödsäd var 5 % större än år 
1961. Vid denna jämförelse bör dock 
ihågkommas, att av 1962 års skörd en 
relativt stor andel fått så betydande kva
litetsskador, att den ej kunnat användas 
som brödsäd. Brödsädesskörden år 1961 
var i allmänhet av fullgod kvalitet. 
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Totalskörden av höstvete var på grund 
av arealökning 24 % större än närmast 
föregående år. Beträffande vårvetet kon
stateras däremot en betydande skörde
minskning orsakad av dels reducerad 
areal, dels minskad hektarskörd. Skörde
nedgången för höstråg berodde uteslu
tande på lägre avkastning, medan minsk
ningen för vårråg sammanhängde med 
både arealnedgång och reducerat skörde
utbyte. 

Den totala skörden av fodersäd låg 
13 % under 1961 års skörd, vilken är den 
största som hittills noterats i svensk 
jordbruksstatistik. Xven i fråga om fo
dersäd bör observeras, att relativt omfat
tande skador förekommit på 1962 års 
skörd, medan skörden närmast föregå
ende år i allmänhet var av god kvalitet. 
Den relativt starka skördeminskningen 
för havre och blandsäd orsakades av så
väl reducerad hektarskörd som minskad 
areal under det att kvantitetsnedgången 
för korn helt förklaras av lägre avkast
ning. 

Skörden av baljväxter (kokärter samt 
foderärter och vicker) var betydligt läg
re än år 1961. Kokärterna har under fle
ra av de senaste åren lämnat dåligt skör
deutbyte och inom vissa områden har 
skördeutfallet betecknats nästan som 
missväxt, vilket var fallet även år 1962. 

Minskningen av den totala skörden för 
kokärter har sin grund enbart i lägre 
skörd per hektar, men för foderärter och 
vicker både i en minskad odling och i 
ett lägre skördeutbyte. 

Hela skörden av säd uppgick till 
3 603 300 ton, vilket var 343 100 ton eller 
9 % mindre än närmast föregående år. 

Totalskörden av potatis och rotfruk
ter understeg 1961 års skörd med 26 %, 
såsom framgår av nedanstående tablå. 

I fråga om såväl potatis som socker
betor och foderrotfrukter var nedgång
en förorsakad av både reducerade area
ler och minskad avkastning. 

Den totala skörden av vallhö — beräk
nad till 4 217 000 ton — var 11 % mind
re än närmast föregående år. Även i för
hållande till år 1960 förelåg nedgång. 

Totalskörden av halm visade en obe
tydlig ökning jämfört med år 1961. Vid 
denna jämförelse bör emellertid beak
tas, att de år 1961 skördade kvantiteter
na varit av rekordstor omfattning. Upp
gången år 1962 kom helt på halm av höst
säd, medan de båda övriga halmslagen 
visade reducerade skördemängder. 

Med ledning av hushållningsgillenas 
uppskattningar av skörden per hektar 



28 

för raps, rybs och oljelin samt preliminä
ra uppgifter från Sveriges Oljeväxtintres-
senter beträffande vitsenap har den to
tala skörden av oljeväxter år 1962 preli
minärt beräknats till en kvantitet, som 
är omkring 5 '/c större än år 1961 och 
mer än dubbelt så stor som år 1960. ök
ningen frän närmast föregående år sam
manhängde främst med arealutvidgning 
(se sid. 14). De i tablån här nedan an
givna skördeuppgifterna för år 1962, 
som för raps, rybs och oljelin avser trös
kad, ej vattenhaltsbestämd skörd, är 
emellertid ej direkt jämförbara med upp
gifterna för år 1961, som avser skörd 
med 18 % vattenhalt. Skördeuppgifterna 
för år 1961 grundar sig på arealer enligt 
1961 års arealinventering och definitiva 
uppgifter om hektarskörden från Sveri
ges Oljeväxtintressenter. 

1 Preliminära uppgifter. — 2 Tröskad, ej vat
tenhaltsbestämd vara. — 3 Avser frö med 18 % 
vattenhalt. 

Totalskörden av spånadsväxter var i 
fråga om lin högre än år 1961 för frö och 
tåga men i huvudsak oförändrad för blå-
nor. Beträffande hampa var skörden av 
tåga avsevärt högre än närmast föregå
ende år, medan kvantiteten frö och blå-
nor minskade kraftigt. Tobaksskörden 
år 1962 var omkring 12 % lägre än före
gående år. Klöver- och gräsfröskörden 
minskade med cirka 14 %. 

1 Preliminära uppgifter. — 2 Enligt uppgift 
från Riksförbundet Lin och Hampa framställ
des ej någon tåga under år 1960, 

Totalskörden mot bakgrund av utvecklingen 
på längre sikt 

Uppgifter om totalskörden för de olika 
växtslagen år 1962 jämfört med femårs-
medeltalen för perioden 1957/61 samt 
tioårsmedeltalen för perioderna 1952/61 
och 1930/39 lämnas i tab. G. 

Vid jämförelse med medelskördarna 
för tioårsperioden 1952/61 konstateras 
för vissa växtslag avvikelser i motsatt 
riktning än i förhållande till år 1961. 
Jämfört med tioårsmedeltalen var total
skörden sålunda större för korn, havre 
och halm av vårstråsäd samt något mind
re för höstraps och vårrybs. För övriga 
grödor förelåg avvikelser från tioårsme
deltalen i samma riktning som i förhål
lande till år 1961, i vissa fall dock av an
nan storlek. Som exempel kan nämnas, 
att skörden av vitsenap år 1962 var mer 
än dubbelt så stor som medelskörden för 
den senaste tioårsperioden, men endast 
13 % större än 1961 års skörd. Jämfört 
med medelskördarna för åren 1957/61 
avviker 1962 års skördar i huvudsak på 
samma sätt som i jämförelse med tioårs
medeltalen. För flera grödor var avvikel
serna för femårsperioden dock något 
mindre. 

I förhållande till totala medelskördar
na för tioårsperioden 1930/39 förelåg är 
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Tab. G. Medeltal av totalskörden för åren 1930/39, 1952/61 och 1957/61 samt totalskörden 
år 1962 i ton, hela riket 
The average annual harvest for the years 1930/39, 1952/61 and 1957/61 and the total harvest for 
the year 1962 in metric tons 

1 Preliminära uppgifter, tröskad ej vattenhaltsbestämd vara. — 2 Preliminär uppgift, avser frö med 
18 % vattenhalt. 

1962 betydande skillnader för vissa en
skilda grödor. Sålunda var redovisnings
årets skörd av råg och baljväxter om
kring 55 % mindre än medelskörden 
1930/39, medan totalskörden av foder
rotfrukter utgjorde mindre än en femte
del av den genomsnittliga skörden un
der nämnda period. För halm av höst
säd respektive baljväxter förelåg ned
gång med 36 respektive 45 %. Kornskör
den var däremot mer än fyra gånger och 
vårveteskörden mer än två gånger så 
stor som respektive medelskördar. 

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 vete, råg, korn, ärter och 
vicker, 1,2 kg havre, 1,1 kg blandsäd, 4 
kg potatis och sockerbetor, 10 kg foder
rotfrukter, 2,2 kg hö från odlad jord, 5 
kg halm av höstsäd, 4 kg halm av vår
stråsäd, 3,5 kg halm av baljväxter, 12 kg 
blast av sockerbetor samt 15 kg blast av 
foderrotfrukter. Blasten har för socker
betor beräknats till 50 % av den uppgiv
na skörden av betor och för foderrot
frukter till 20 % av foderrotfruktskör-
den. Potatisblasten har icke medräknats. 
Beträffande avkastningen av betet på 
vallar och ängar har direkta uppgifter 
erhållits i de definitiva skörderapporter
na i januari . 
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1 Utom avkastningen av vall till frö olje-. spå-
nads- och köksväxter samt »andra växtslag». 

Efter sålunda gjord omräkning av 
skörden för varje växtslag, erhålles i 

vidstående tablå antalet skördeenheter 
för år 1962. 

Vid dessa beräkningar har vall till frö, 
olje- och spånadsväxter samt köksväxter 
på åkern och grödor, som redovisas un
der rubriken »andra växtslag», inte med
räknats. Tidigare har vid beräkning av 
ängens avkastning medtagits både hö och 
bete. Då slätter på naturlig äng nu före
kommer sällan och ger ganska obetydlig 
avkastning, redovisas endast betet för år 
1962. Vidare har liksom tidigare arealen 
för vall till frö ej medtagits vid beräk
ning av betet på vall. I fråga om olje- och 
spånadsväxter är det något oegentligt att 
tala om fodervärde. Då emellertid en re
lativt stor del av åkerarealen användes 
för odling av oljeväxter, har liksom de 
närmast föregående åren gjorts en lik
nande beräkning för dessa som för ovan 
angivna grödor. Därvid har en skördeen
het satts lika med 0,5 kg oljeväxtfrö; då 
hela skörden av oljeväxtfrö år 1962 en
ligt preliminära skördeuppgifter uppgick 
till 157 000 ton, motsvarade denna 314 
milj. skördeenheter. Vid jämförelse med 
1961 års siffror hade en ökning skett 
med drygt 20 %. 

Tab. H. Åkerns och den naturliga ängens avkastning i skördeenheter, åren 1958—1962 
Total crops in millions of crop units from arable land and natural pastures 
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Den totala avkastningen från åkern 
och den naturliga ängen med ovan an
givna inskränkningar, redovisas i tab. H 
för åren 1958—1962 i milj. skördeenhe
ter. Hela avkastningen uppgick för år 
1962 till 9 380 milj. skördeenheter, vilket 
var mindre (9 %) än år 1961. I fråga om 
enskilda grödgrupper var nedgången 
störst för potatis och rotfrukter (inkl. 
blast). 

Enligt de definitiva skördeuppgifterna 
lämnade höskörden och betet år 1962 föl
jande avkastning i milj. skördeenheter 
räknat: första skörd och efterskörd på 
slåttervall 1 917, bete på slåttervall 964, 
på betesvall 728, på naturlig äng 408 
samt på kultiverad betesmark 253. Den 
beräknade avkastningen av betet per 
hektar var större än år 1961 för naturlig 
äng men något mindre för övriga betes
slag. 

I tab. 7 meddelas för riket, län och 
hushållningssällskapsområden uppgifter 
om den beräknade avkastningen, uttryckt 
i skördeenheter per hektar, år 1962 och 
under tioårsperioden 1952/61 samt fem
årsperioden 1957/61. Vid beräkningen av 
hektaravkastningen för hela åkern har 
emellertid arealerna för olje-, spånads-
och köksväxter samt »andra växtslag» 
fråndragits åkerarealen, eftersom hänsyn 
här ej kunnat tagas till skörden av dessa 
växtslag. Vidare har uteslutits arealen 
varaktigt obrukad åkerjord samt för åren 
1960—1962 hö från den naturliga ängen. 
En jämförelse av den naturliga ängens 
avkastning för år 1962 med fem- eller 
tioårsmedeltalen är därför inte helt ade
kvat. För hela riket uppgick den sålun
da beräknade avkastningen per hektar 
åker år 1962 till 2 700 och per hektar äng 
till 1 000 skördeenheter. Den genom
snittliga avkastningen per hektar under 
tioårsperioden 1952/61 utgjorde för 
åkern 2 450 och för ängen 920 och under 

den närmast föregående femårsperioden 
2 530 respektive 970 skördeenheter. Av
kastningen på den areal, som användes 
för odling av säd och foderväxter, uppvi
sade högre värden per hektar år 1962 än 
fem- och tioårsmedeltalen. Liksom tidi
gare hade Malmöhus län den högsta av
kastningen per hektar åker (4 170 skör
deenheter) , medan den lägsta redovisa
des för Värmlands län (1 550 skördeen
heter) . Även avkastningen per hektar 
äng år 1962 visade för riket högre vär
den än fem- och tioårsmedeltalen. Maxi-
mi- respektive minimital för ängens av
kastning under redovisningsåret förelåg 
i Uppsala respektive Västernorrlands 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 hushållningssällskaps
områdena sammanställts uppgifter rö
rande skördens bärgning och beskaffen
het. Vidare har medeltal uträknats för 
spannmålens vikt per hektoliter inom 
olika områden. Dessa framläggs i tab. 8, 
där beträffande rikssiffrorna även jäm
förelsetal från föregående år meddelas. 
I tab. I angives riksmedeltal för hektoli
tervikten åren 1962 och 1961 samt för 
tioårsperioden 1952/61 liksom maximi-
och minimisiffror för hushållningssäll
skapsområdena under de båda senaste 
åren. Hektolitervikten år 1962 var något 
lägre än närmast föregående år. Den låg 
även i de flesta fall under medelvikten 
för perioden 1952/61. 

För att man skall erhålla en uppfatt
ning om kvaliteten hos 1962 års brödsä
desskörd inom olika områden av landet, 
har liksom under flera föregående år 
kvalitetsundersökningar verkställts av 
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Tab. I. Sädesslagens vikt, i kilogram per hektoliter, inom hela riket 
Weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre 

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 1962. 

Beträffande väderleksförhållandena 
och växtlighetens utveckling under pro
duktionsåret 1961/62 har en detaljerad 
redogörelse lämnats i Årsväxten 1962. 
Här återgives endast en kortfattad över
sikt; i övrigt hänvisas till nämnda publi
kation. 

Höstsådden av brödsäd och oljeväxter 
år 1961 kunde utföras under i huvudsak 
gynnsamma förhållanden och i normal 
omfattning. Vid mitten av oktober rap
porterades god utveckling för såväl höst
säd som oljeväxter, övervintringen för 
höstsäden angavs enligt majrapporterna 
vara normal beträffande höstråg men nå
got sämre än normal beträffande höstve
te. Oljeväxternas övervintring beteckna
des som sämre än normal; särskilt 
ogynnsam utveckling förelåg för höst
rybs. För såväl höstsäd som oljeväxter 
konstaterades att utvintringen haft be
tydligt större omfattning i Svealand än i 
övriga delar av riket. Vallarna uppgavs 
ha övervintrat tillfredsställande i större 

delen av landet; mindre skador förekom 
dock på förstaårsvallarna. 

På grund av den kyliga och delvis reg
niga väderleken kunde vårbruket och 
vårsådden år 1962 i allmänhet ej utföras 
i normal tid. Utsikterna för de vårsådda 
grödorna uppgavs dock trots försenad 
sådd vara förhållandevis goda. 

I mitten av juli rapporterades från så 
gott som hela landet att växtligheten 
hämmats av kylig väderlek. Beträffande 
höstsäden meddelades att i genomsnitt 
för riket något över medelmåttig skörd 
kunde väntas för såväl höstvete som höst
råg. I båda fallen angavs skördeutsikter
na i Götaland vara bättre än i Svealand 
och Norrland. Även för vårsäden bedöm
des skördeutsikterna vara relativt gynn
samma; detta gällde särskilt Svealand 
och Götaland. Varken för höstsäden eller 
vårsäden rapporterades skador av nämn
värd omfattning; risk för liggsäd före
kom dock på många håll. I fråga om po
tatis och rotfrukter meddelades att sköt
seln av dessa grödor försvårats av den 
regniga väderleken och att fälten därige
nom i stor utsträckning blivit ogräsbe-
mängda. För potatisen uppgavs risken 
vara stor för bladmögel; angrepp därav 
förekom redan i bl. a. Östergötlands län. 



33 

Trots nämnda förhållanden ansågs skör
deutsikterna för potatis och rotfrukter 
vara i stort sett tillfredsställande. Beträf
fande vallarna meddelades, att de ut
vecklats gynnsamt och att de syntes ge 
en god avkastning kvantitativt sett. I viss 
utsträckning var dock yngre vallar 
ogräsbemängda och klöverfattiga. Betes
tillgången rapporterades vara riklig i 
hela landet. Höskörden angavs i regel 
vara starkt försenad och höets kvalitet 
väntades bli nedsatt. Utvecklingen för 
oljeväxterna uppgavs ha varit växlande; 
för riket i dess helhet beräknades skör
den bli omkring medelmåttig för fler
talet grödor. I fråga om de höstsådda 
oljeväxterna var utsikterna gynnsamma
re i Götaland än i Svealand, i fråga om 
de vårsådda förelåg ett omvänt förhål
lande. 

I julirapporterna framhölls att relativt 
goda skördar kunde väntas, om väderle
ken blev gynnsam under fortsättningen 
av växtperioden. Vid mitten av oktober 
meddelades emellertid att skörderesulta
tet för de flesta grödor blivit något säm
re än vad prognosen i juli visat. För 
höstsäden uppgavs skörden kvantitets-
mässigt vara omkring medelmåttig; sä
den rapporterades dock till stor del vara 
kvalitetsskadad och oduglig som bröd
säd. Även för vårsäden meddelades att 
kvalitetsskadorna haft stor omfattning. 
Beträffande vissa grödor, främst havre, 
uppgavs ofta att otillräcklig mognad fö
relegat. För de flesta vårsädesslagen rap
porterades skörden ha blivit något un
der medelmåttig. Skörderesultatet för 
baljväxter angavs vara avsevärt sämre än 
för stråsäden. Även utvecklingen för po
tatis och rotfrukter visade en försämring 
i förhållande till prognosen i juli, men 
stora variationer förelåg. I fråga om po
tatis meddelades sålunda att riklig skörd 
i regel uppnåtts på lätta och höglänta 

jordar, medan utbytet varit sämre på 
lågmarker och lerjordar. Skador av 
brunröta förekom i betydande utsträck
ning. För sockerbetor och foderrotfruk
ter avgavs genomgående något lägre 
skördeomdömen än för potatis. Avkast
ningen på vallarna rapporterades ha va
rit fullt tillfredsställande kvantitativt 
sett, men kvaliteten var nedsatt. På ett 
flertal platser måste delar av höskörden 
kasseras och i vissa områden stod höet 
kvar på hässjorna ännu den 15 oktober. 
Den kyliga väderleken under sommaren 
verkade hämmande på återväxten. Till 
följd härav uppgavs betestillgången på 
många håll vara otillräcklig. Beträffan
de oljeväxterna meddelades vid mitten 
av oktober, att de vårsådda i allmänhet 
ej motsvarat förväntningarna i juli, me
dan de höstsådda utvecklats tillfredsstäl
lande i förhållande till prognosen. Med 
undantag för höstraps beräknades skör
den ha blivit under medelmåttig för 
samtliga slag av oljeväxter. 

Allmän skördesiffra 
I den preliminära redogörelsen Års

växten 1962 redovisade statistiska cen
tralbyrån allmänna omdömen om skör
deutfallet år 1962 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 
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definitiva hektarskördarna. Omräkning
en har utförts med ledning av förhål
landet mellan de preliminära och defini
tiva 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 korrigerade 
skördesiffror för hö från odlad jord. För 
halm av höstsäd, vårstråsäd och baljväx-
ter har skördesiffror beräknats med led
ning av dels medelhektarskördarna för 
nämnda slag av halm under åren 1952/ 
61, dels medeltalen av skördesiffrorna 
under samma period för höstsäd, vår-
stråsäd och baljväxter samt dels halm
skörden per hektar år 1962. 

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 
mpfleltal under åren 19ä2/fi1. 

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 skördeenheter under perioden 
1952/61 som vikter. Den sålunda erhåll
na allmänna skördesiffran för år 1962 
utgjorde 3,1, d. v. s. något över medel
måttig 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 
därför beräknats för de två huvudkate
gorierna av grödor. Därvid har för säd, 
potatis och rotfrukter erhållits 2,8 och 
för hö, bete och halm 3,3, 

5. Hösten 1962 besådda arealer 

Liksom under de föregående åren 
verkställdes även år 1962 inom Götaland, 
Svealand och Gävleborgs län en särskild 
inventering i oktober av de arealer, som 
besatts med höstvete, höstråg, höstraps 
och höstrybs. Resultaten av inventering
en för hela det undersökta området re
dovisas i följande tablå, där jämförelse 
göres med motsvarande uppgifter för år 
1961. 

Den regniga väderleken under somma
ren medförde att sådden av höstsäd och 
oljeväxter inom flera områden blev för
senad och ej kunde genomföras i normal 
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omfattning. Enligt hushållningssällska
pens årsväxt- och skörderapportering i 
oktober hade även utsädesbrist på en del 
håll orsakat inskränkningar i höstsåd
den. 

Inom de 20 län, som inventeringen 
omfattade, reducerades höstsädesarealer-
na med 26,1 % i jämförelse med föregå
ende år. Av tablån framgår att odlingen 
av såväl vete som råg minskade betyd
ligt. Vid dessa jämförelser bör man dock 
beakta, att de höstsådda arealerna 1961 
var förhållandevis stora på grund av 
gynnsamma förutsättningar för höstbru
ket. De hösten 1962 besådda arealerna 
var emellertid även mindre än motsva
rande genomsnittsarealer för de närmast 
föregående fem- respektive tioårsperio
derna. För höstvete var arealen sålunda 
18 respektive 13 % mindre än medel
arealerna för åren 1952/61 och 1957/61 
och för höstråg 55 respektive 46 % mind
re. Beträffande höstrågen gäller att area
len var den minsta som redovisats under 
den senaste tioårsperioden. 

Vetearealen hade i jämförelse med fö
regående år minskat inom samtliga län 
i Svealand och Götaland. Den relativt 
sett största nedgången (45—55 c/e) visa
de Göteborgs och Bohus, Värmlands, öre-
bro och Västmanlands län. För övriga 
län i Svealand samt i västra Götaland va
rierade minskningen i regel mellan 28— 
35 rA. I östra och södra Götaland var ned

gången i flera län relativt obetydlig ( 1 — 
10 % ) . 

Även rågarealen minskade inom samt
liga undersökta län med undantag för 
Kopparbergs och Gävleborgs län, där ab
solut sett obetydliga ökningar redovisa
des. Den relativa nedgången var i de 
flesta län större för råg än för vete. Svea
landslänen visade sålunda även för råg
arealen den största procentuella minsk
ningen (31—74%), medan nedgången i 
Götaland varierade mellan 18 % (Kalmar 
län) och 4 8 % (Östergötlands län) . 

Höstsådden av oljeväxter omfattade 
sammanlagt 67 400 hektar eller 12 200 
hektar (15,4 %) mindre än hösten 1961. 
Arealen höstraps visade nedgång med 
13 c/r, arealen höstrybs med 20 %. Jäm
fört med medelarealerna för åren 1952/ 
61 var den besådda arealen 12 ck mindre 
för höstraps och 23 % mindre för höst
rybs. 

Betydande arealminskning sedan före
gående år redovisades för båda grödorna 
i bl. a. Södermanlands, Östergötlands 
och Skaraborgs län, medan ökning för 
såväl raps som rybs förekom i Gotlands 
och Kristianstads län. 

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

IV. Boskapsskötsel 

De vid 1962 års kreatursräkning i juni 
inhämtade uppgifterna om antalet hus
djur omfattade hästar, nötkreatur, får 
och lamm, svin samt höns och kyck
lingar. Specificeringen av husdjuren på 

olika kategorier och åldersgrupper fram
går av bilaga 2. 

Resultaten av kreatursräkningen i juni 
framlägges i tab. 10, 11 och 18. Den 
förstnämnda tabellen redovisar antalet 
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husdjur inom län, hushållningssällskaps
områden och naturliga jordbruksområ
den. Kompletteringen av antalet husdjur 
för lägenheter och brukningsenheter 
med mindre än 2 hektar åker har i den
na tabell företagits enligt äldre metod. 
I denna tabell ingår således ej uppgif
terna från 19G1 års jordbruksräkning. 
En fullständig specificering av antalet 
kor och kalvar lämnas i tab. 11. Uppgif
terna i denna tabell avser till skillnad 
från uppgifterna i tab. 10 endast bruk
ningsenheter med över 2 hektar åker. 
Tab. 18 redogör för husdjurens fördel
ning på olika storleksgrupper av bruk
ningsenheter för hela riket samt för de 
tre riksområdena fördelade på bruk
ningsenheter med 0,26—2 och över 2 
hektar åker. Uppgifterna för den lägsta 
storleksgruppen har därvid hämtats från 
1901 års jordbruksräkning. 

Efter 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 är 1902 särskilda uppgifter 
om antalet nötkreatur med fullständigare 
specificering av kor och slaktkalvar. För 
att fa bättre underlag för beräkningar av 
köttproduktionen har det för nämnda 
marknadsorgan ansetts vara av stor be
tydelse att få dels uppgifter om antalet 
kreatur vid mer än en tidpunkt under 
aret. dels fullständigare åldersfördelning, 
särskilt av kor. För övriga grupper av 
nötkreatur användes samma specifice
ring som vid räkningen i juni. 

Uppgifter frän nötkreatursräkningarna 
i april och oktober 1902 redovisas i tab. 
12 och Vi. I lab. 12 anges antalet nöt
kreatur med samma specificering som i 
tab. 10. Tab. 13 redovisar fördelningen 
av dels kor, dels kalvar under 1 år på ål

dersgrupper m. m. i enlighet med upp
giftsformuläret. 

Resultatet från svin- och hönsräkning-
en i april samt svinräkningen i oktober 
lämnas i tab. Ii. Uppgifterna om antalet 
svin och höns specificerades i formulä
ret och denna specificering framgår av 
bilaga 1. 

För att erhålla säkrare underlag för 
bedömningen av fläskproduktionen och 
marknadstillförseln under första kvarta
let har svinräkningar i mer begränsad 
omfattning ansetts erforderliga i början 
av året. Centralbyrån har verkställt dylik 
svinräkning även per den 7 januari 1963. 
Resultaten av denna extra svinräkning 
framlägges i föreliggande publikation (se 
sid. 40—41). 

1. Husdjuren 1962 och jämförelse med 
tidigare år 

Hästar 

Minskningen i antalet hästar till följd 
av den ökade mekaniseringen inom jord
bruk och skogsbruk fortsatte även un
der år 1902. Av nedanstående tablå, av
seende antalet hästar vid brukningsenhe
ter med mer än 2 hektar åker, framgår 
att minskningen från år 1961 hänförde 
sig till gruppen hästar, 3 år och däröver. 
Antalet unghästar, 1—2 år, var i stort 
sett oförändrat, medan antalet föl visade 
ökning. I förhållande till är 1960 redovi
sades ökning för unghästar, 1—2 är, men 
nedgång för de båda övriga grupperna. 
Nedgången frän närmast föregående är 
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av antalet hästar, 3 år och däröver, var 
störst (15 %) i södra och mellersta Sve
riges slättbygder och minst ( 7 % ) i 
skogs- och dalbygderna. 

Nötkreatur 
Antalet nötkreatur i hela riket den 1 

juni år 1962 vid brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker redovisas i följan
de tablå. 

Det totala antalet nötkreatur var 3,5 ck 
större än närmast föregående år. ökning 
förelåg på samtliga grupper med undan
tag för kor och tjurar; nedgången för kor 
var dock obetydlig. Relativt sett var ök
ningen störst för ungnöt, avsedda för 
slakt. Denna tendens — kraftig ökning 
av antalet ungnöt samtidigt som koanta-
let reduceras eller ökar endast obetydligt 

— kännetecknade hela 1950-talet. För att 
belysa detta har i nedanstående tablå 
gjorts en sammanställning som för åren 
1952 och 1955—1962 visar antalet ungnöt 
och kalvar per 100 kor på brukningsen
heter med mer än 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 nötkreatursstam
men och förändringar i fråga om anta
let slaktdjur. I tab. J lämnas specifice
rade uppgifter om antalet kor och kal
var i absoluta och relativa tal för de tre 
riksområdena och hela riket år 1962 i 
jämförelse med motsvarande uppgifter 
för år 1961. I tab. 11 lämnas dessa upp
gifter för län, hushållningssällskapsom-
råden och naturliga jordbruksområden. 

Av tab. J framgår att fördelningen på 
de två grupperna kor liksom tidigare var 
olika i de tre huvudområdena. Det rela
tiva antal kor, som kalvat endast en gång, 
var sålunda större i slättbygderna än i 
skogs- och dalbygderna och i norra Sve
rige, nämligen 22 % mot 18 respektive 
17 %. Vid jämförelse med närmast före
gående år konstateras därvid en ned
gång i det relativa antalet för norra Sve
rige, medan antalet i de båda övriga om
rådena i huvudsak var oförändrat. 

I fråga om antalet kalvar under 1 år 
har en ökning sedan föregående år skett 
i södra och mellersta Sverige, medan 
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Tab. J. Antal kor, fördelade på två åldersgrupper, och antal kalvar, avsedda för pålägg och 
slakt, åren 1962 och 1961 
Number of cows and calves 
Här avses brukningsenheter med över 2 ha åker 

norra Sverige företer minskning för både 
slakt- och påläggskalvar. Fördelningen 
på de två slagen av kalvar visar för år 
1902 liksom tidigare, att den procentuella 
andelen påläggskalvar var störst i slätt
bygderna och minst i norra Sverige. Un
der 1950-talet skedde en förskjutning 
från påläggs- till slaktkalvar. För slätt
bygderna liar denna utveckling fortsatt 
under de tre senaste åren. Även skogs-
och dalbvgdcrna visade under 1902 ök
ning i antalet slaktkalvar. 

Kn fullständigare belysning av kornas 
åldersfördelning erhålles av nedanståen
de tablå, som visar det relativa antalet 
kor inom fyra åldersgrupper med speci-
fieering pa huvudområden. Uppgifterna 

avser brukningsenheter med mer än 2 
hektar åker och är grundade på husdjurs-
räkningen i oktober år 1902. Av sam
manställningen framgår, att kostammen 
har en yngre sammansättning i slättbyg
derna jämfört med skogs- och dalbyg
derna. Det kan antagas, att den konstate
rade skillnaden står i samband med att 
brukningsenheternas storleksfördelning 
är olika i de två riksområdena. I slätt
bygderna är sålunda större brukningsen
heter betydligt starkare representerade 
än i övriga delar av riket. Som framgår 
av tablån på sid. 39, är det uppenbart, 
att kobesättningarna har betydligt yngre 
sammansättning vid stora brukningsen
heter än vid små. 
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En jämförelse mellan husdjursräk
ningarna i april och oktober år 1962 (se 
tab. 12) visar, att såväl det relativa som 
det absoluta antalet kor, som kalvat en
dast en gång, var större i oktober än i 
april och det relativa antalet »övriga 
kor» i motsvarande grad lägre. Sådana 
skillnader förelåg även 1960 och 1961. 

Får 
Från mitten av 1940-talet undergick 

fårstammen en successiv reducering. 
Man kunde emellertid för åren 1959— 
1961 konstatera ett avbrott i denna ut
veckling och iaktta en icke obetydlig 
uppgång. De nu redovisade siffrorna vi
sar fortsatt ökning. Antalet får och lamm 
den 1 juni 1962 vid brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker utgjorde 
165 360, vilket var cirka 7 % mer än år 
1961. ökningen hänförde sig till så gott 
som samtliga delar av landet; ökat fåran
tal redovisades sålunda för 19 av landets 
25 hushållningssällskapsområden. På 
Gotland, där fåraveln har stor utbred
ning, uppgick ökningen till omkring 7 %. 

Svin 
Uppgifter om antalet svin har, utom 

vid husdjursräkningen i juni, under år 
1962 inhämtats vid de särskilda svinräk
ningarna i april och oktober. Dessa bå
da räkningar omfattade Götaland och 
Svealand jämte Gästrikland. För att er
hålla en beräknad uppgift om antalet 
svin i hela riket har en komplettering 

utförts beträffande Norrland i övrigt. 
Härvid har använts uppgifter om antalet 
svin enligt husdjursräkningen i juni år 
1962. Då dessa uppgifter hänförde sig till 
en senare tidpunkt av året, har de korri
gerats för att bättre motsvara antalet i 
april . Det sålunda erhållna antalet svin 
vid brukningsenheter med mer än 2 hek
tar åker i april år 1962 redovisas i tab
lån här nedan i jämförelse med motsva
rande uppgifter åren 1961 och 1960. 

Jämfört med år 1961 har en ökning 
skett för samtliga kategorier svin. Star
kast var uppgången för fargaltar samt 
för gruppen »övriga svin, 3 månader 
och däröver». 

Utvecklingen april—oktober 1962 för 
antalet svin vid brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker inom Svealand och 
Götaland belyses av följande tablå. Be
träffande den ökning som förelåg i okto
ber bör framhållas, att denna till största 
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delen är säsongbetingad. Om antalet svin 
i april respektive oktober jämföres med 
antalet vid motsvarande tidpunkt när
mast föregående år, då säsongvariatio
nerna blir utan inverkan, kan man för år 
1962 iak t ta ' en ökning i april men en 
minskning i oktober. 

Resultaten av den extra svinräkning
en den 7 januari 1963 redovisas i tab. 16 
i jämförelse med motsvarande antal i ja
nuari respektive i oktober 1962. 

Antalet svin minskade från januari 
1962 till januari 1963 med 2 % i Kris
tianstads län, 3 9c i Malmöhus län och 
med 7 % i Skaraborgs län. För Hallands 
län redovisades däremot ökning ( 3 % ) . 
Totalt för de fyra länen noterades en 
nedgång. Minskningstendenserna i de 
tre förstnämnda länen visade sig även 
för perioden oktober 1962—januari 1963. 
Antalet avelssvin i januari 1963 var to
talt 8 9c mindre än vid januariräkning
en år 1962. Minskning förelåg i samtliga 
län. I fråga om utvecklingen för enskilda 
grupper konstateras att nedgången för 
»övriga modersuggor» var betydligt 
mindre än för första gången dräktiga 
suggor. Antalet ungsvin företer betydan
de olikheter i de relativa förändringarna 
vid en jämförelse mellan olika ålders
grupper. Frän januari 1962 till januari 
1963 visade gruppen ungsvin, 3 månader 
och däröver, ökning i Kristianstads, Hal
lands och Skaraborgs län men minsk
ning i Malmöhus län; totalt för de fyra 
länen förelåg en obetydlig uppgång. 
Gruppen grisar under 3 månader mins
kade under samma period i Kristian
stads, Malmöhus och Skaraborgs län, 
medan ökning redovisades för Hallands 
län. För länen sammantagna förelåg en 
nedgång med 4 %. Tabellen visar även 
utvecklingen av antalet hushållsvin för 
de berörda länen. Från oktober år 1962 
till januari år 1963 konstateras en stark 

nedgång, vilken i huvudsak torde åter
spegla en säsongmässig förändring. 

I tab. Ii redovisas för län och hushåll
ningssällskapsområden antalet svinbe
sättningar och antalet svin i april och 
oktober år 1962. I not till tabellen anges 
för hela det undersökta området avels-
svinens fördelning på fargaltar samt mo
dersuggor av olika slag. 

Vid jämförelse mellan svinstammens 
storlek i april och oktober framgår, att 
både antalet besättningar och totala an
talet svin är större på hösten än på vå
ren och att ökningen främst hänför sig 
till gödsvin (över 3 månader) . Dessa 
förhållanden återspeglar en naturlig sä
songvariation. Särskilt för antalet förs
ta gången dräktiga suggor är säsongva
riationen stark, och betydligt högre tal 
redovisas vid april- än vid oktoberräk
ningen. Under våren ökas i allmänhet 
produktionen av smågrisar, som upp-
födes under sommaren, vilket kommer 
till uttryck i högre antal gödsvin, bl. a. 
hushållssvin, på hösten. Det högre an
talet besättningar på hösten står i sam
band med det ökade antalet hushållssvin 
under denna del av året. 

För de viktigaste svinproducerande lä
nen kan en fullständigare belysning er
hållas av förändringarna i antalet svin 
under året. Svinräkningar har företagits 
fyra gånger under år 1962 samt dess
utom i januari år 1963 i Kristianstads 
Malmöhus, Hallands och Skaraborgs län. 
I tablån på sid. 41 har gjorts en samman
ställning av indextal, där antalet i janu
ari år 1962 har satts lika med 100. 

Om den gemensamma utvecklingen för 
samtliga fyra län betraktas, framgår, att 
det totala antalet svin ökade från januari 
till april men visade nedgång från april 
till juni. I oktober förelåg en ökning, som 
uttryckte den säsongmässiga förändring
en. Från oktober till januari 1963 visade 
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svinantalet åter nedgång. Om man fort
sätter att betrakta utvecklingen i samtli
ga län i fråga om de tre kategorierna 
svin, kan man för avelssvinen konstatera 
en kontinuerlig nedgång i beståndet un
der år 1962. Antalet gödsvin, 3 månader 
och däröver, ökade betydligt under tiden 
januari—april år 1962 men minskade 
frän april till juni. Efter en uppgång i 
oktober förelåg åter reducerat antal i ja
nuari är 1963. För gruppen grisar under 
3 månader redovisades i januari 1963 en 
nedgång med 4 % jämfört med motsva
rande tidpunkt år 1962; antalet minska
de något frän januari till april och även 
från april till juni. I oktober redovisades 
ökning, vilken fortsatte fram till januari 
ar 1963. 

De förändringar i antalet svin under 
aret, som betingas av enbart säsongmäs
siga faktorer, framträder emellertid ej 

fullt isolerade vid denna jämförelse, då 
svinantalet samtidigt påverkas av utveck
lingstendenser, som sträcker sig över 
växlingarna inom året. I redogörelser för 
resultaten av svinräkningarna i april och 
oktober 1962, som publicerats i Jord-
bruksekonomiska Meddelanden 1962: 7 
och 1963: 1 finnes utförligare analyser av 
utvecklingen. 

Uppgifter om antalet tjänstbara aaltai 
och betäckta suggor har sedan är 1954 
insamlats genom hushållningssällskapen 
(se sid. 10). I tab. K återges resultaten 
för senaste 5-årsperioden i Svealand och 
Götaland för de olika månaderna. För 
betäckta suggor anges i tabellen även in
dextal, som visar förändringarna under 
året; antalet i januari respektive år har 
satts lika med 100. Tabellen innehåller 
även uppgifter för hela riket för år 1962. 
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Tab. K. Antal tjänstbara galtar och betäckta suggor för varje månad åren 1958—1962 
Number of boars and covered sows per month 

Höns 
Samtidigt med svinräkningen i april 

1962 utfördes även hönsräkning i Göta
land, Svealand och Gästrikland. Vid 1951 
Ars jordbruksräkning redovisade det 
nämnda undersökningsområdet 95 % av 
totala antalet höns och kycklingar i hela 
riket. Uppgifter om antalet höns i april 
ar 1962 i jämförelse med åren 1961 och 
1960 lämnas i följande tablå. Dessa siff
ror har erhållits genom komplettering 

för Norrland utom Gästrikland. Där
vid har för hönsinnehavare med högst 
2 hektar åker använts uppgifter om an
talet höns och kycklingar enligt jord-
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bruksräkningen år 1951. För bruknings-
enheter med mer än 2 hektar åker har 
använts antalet enligt husdjursräkningen 
i juni år 1962, som omfattade hela riket. 
Dessa uppgifter har emellertid korrige
rats med hänsyn till att de avsåg en se
nare tidpunkt på året. Antalet höns och 
kycklingar i april år 1962 i hela riket 
hade efter nämnda kompletteringar 
minskat med 2,0 % i jämförelse med år 
1961. 

Nedanstående sammanställning visar 
den relativa fördelningen av höns och 
kycklingar på brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker respektive högst 2 
hektar åker i Götaland, Svealand och 
Gästrikland år 1962. Såsom framgår här
av kom en mycket stor del av antalet 
kycklingar på innehavare med högst 2 

hektar åker, och huvuddelen (93,3 %) av 
dessa kycklingar hänförde sig till s. k. 
»stora besättningar» (mer än 1 000 
höns). Antalet kycklingar vid dessa sto
ra besättningar utgjorde 38,5 % av totala 
antalet i undersökningsområdet. 

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 åker
areal omräknad ängsareal1) för län, hus

hållningssällskapsområden och naturliga 
jordbruksområden. Uppgifterna härom 
för de olika slagen av husdjur lämnas i 
tab. 15. 

Antalet hästar i förhållande till den re
ducerade jordbruksarealen varierar be
tydligt mellan olika områden. Sålunda 
föreligger det lägsta relativa antalet häs
tar i Uppsala och Gotlands län, medan 
Jönköpings, Kronobergs, Göteborgs och 
Bohus län, södra delen av Älvsborgs län 
och Kopparbergs län samt de norrländ
ska länen uppvisar de högsta talen. Det 
stora relativa antalet hästar i skogs- och 
dalbygderna och i Norrland samman
hänger med att i dessa områden åkerjor
den i större utsträckning är uppdelad på 
små brukningsenheter med mindre om
fattande mekanisering. Vidare har man 
för det omfattande skogsbruket i dessa 
områden stort behov av hästar. 

Även det relativa antalet nötkreatur vi
sar stora variationer mellan olika delar 
av landet. I förhållande till den reduce
rade jordbruksarealen redovisas sålunda 
betydligt lägre antal nötkreatur för slätt
bygderna i södra och mellersta Sverige 
än för skogs- och dalbygderna och nor
ra Sverige. Det lägsta relativa antalet 
nötkreatur år 1962 förekom på slättbyg
den i Västmanlands län (42,4). Beträffan
de enbart kor var det relativa antalet 
lägst på slättbygden i Malmöhus län 
(18,7). Motsvarande högsta relativtal re
dovisades för fjällbygden i Kopparbergs 
län (121,9 respektive 85,6). 

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 nötkrea
tur betydligt större på små än på stora 
brukningsenheter. De i tab. 15 angivna 
siffrorna för det relativa antalet nötkrea-

1 Ang. omräkning av arealerna för betesmark 
och äng till reducerad jordbruksareal se SOS Jord
bruksräkningen 1956, sid. 15° och 18°. 
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Tab. L Antal husdjur den 1 juni 1962 per 100 hektar åker inom olika storleksgrupper, hela riket 
Number of livestock per 100 hectares of arable land within size groups 

tur är emellertid inte helt jämförbara 
som uttryck för kött- och mjökproduktio-
nens relativa storlek, eftersom djurens 
avkastning i allmänhet är större i slätt
bygderna 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 det högs
ta talet «>2,0) 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, Malmöhus och Hallands län från 
de övriga länen genom betydligt högre 
relativt antal svin. De lägsta relativa vär
dena föreligger för norra Sverige. 

Den sista kolumnen i tab. 15 omfat
tar nötkreatursenheter; denna fråga be
handlas i avsnitt 4. 

3. Antalet husdjur inom olika storleks
grupper av jordbruk 

I likhet med arealuppgifterna har även 
uppgifterna till kreatursräkningen är 
1902 blivit föremål för en särskild be
arbetning, avsedd att belysa husdjurens 
fördelning på olika storleksgrupper efter 
åkerarealen; siffror för reducerad jord
bruksareal storleksgruppvis föreligger ej. 
Uppgifter för hela riket om det absoluta 
antalet hästar, nötkreatur, får och svin 
inom olika storleksgrupper lämnas i tab. 
IS. I tab. L redovisas antalet husdjur 
inom olika storleksgrupper per 100 hek
tar åker. 
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Av denna tabell framgår vissa karakte
ristiska skillnader mellan de olika stor
leksgrupperna i fråga om antalet husdjur 
i förhållande till åkerarealen. Det största 
antalet hästar påträffades inom storleks
gruppen 2—5 hektar åker. Med stigande 
åkerareal sjunker därefter antalet hästar 
per 100 hektar åkerareal. Tendensen är 
ganska likformig inom de olika område
na, med den skillnaden, att hästarnas re
lativa 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 får 
en klarare belysning av denna fråga, om 
antalet unghästar och föl beräknas pä 
100 vuxna hästar, så som gjorts i nedan
stående sammanställning. De låga medel
talen för de mindre brukningsenheterna 
är ett uttryck för det förhållandet, 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 
håller i förhållande till sin åkerareal be
tydligt flera kreatur än det större; detta 
gäller särskilt kor men även 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 bruknings
enheterna råder även olikheter i fråga 
om boskapsskötselns inriktning. Ett ut
tryck härför lämnar ovanstående tablå, 
som anger antalet kvigor och kalvar — 
uppdelade på två grupper: för pålägg 
och för slakt — på 100 kor enligt juni-
räkningen år 1962. Såsom synes av upp
gifterna i tablån ökar det relativa anta
let kvigor och kalvar — såväl avsedda 
för pålägg som för slakt — så gott som 
regelbundet med stigande gårdsstorlek. 
Utvecklingen är mycket likformig inom 
de två områdena i södra och mellersta 
Sverige, medan tendensen ej är så ut
präglad för norra Sverige, särskilt angå
ende ungnöt för slakt. 

Vad beträffar svinuppfödningen var 
aveln i stor utsträckning förlagd till de 
medelstora brukningsenheterna, såsom 
tab. I, utvisar. De mindre gårdarna i mel
lersta och norra Sverige inköper vanli
gen grisar för gödning, särskilt om in
köpen endast avser hushållssvin. Göd-
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svinsuppfödning förekom främst på me
delstora och stora jordbruk. Antalet göd
svin och grisar under 3 månader per 100 
hektar åker var störst vid de mindre 
jordbruken i södra och mellersta Sveri
ges slättbygder och antalet avtog i stort 
sett med stigande åkerareal. I de båda 
andra områdena hölls det största relati
va antalet svin i mellangrupperna. Även 
totala antalet svin i förhållande till åker
arealen var störst i södra och mellersta 
Sveriges slättbygder och minst i norra 
Sverige. 

4. Nötkreatursenheter1 

För att erhålla jämförbara siffror för 
den totala kreatursskötselns omfattning 
inom skilda 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. 17. Antalet nöt
kreatursenheter år 1962 för hela riket 
var något större än år 1961; den totala 
uppgången utgjorde 1,3 %. För enskilda 
län redovisas det största antalet nötkrea-
tursenheter i Kristianstads, Malmöhus 
och Skaraborgs län. 

Antalet nötkreatursenheter per 100 
hektar reducerad jordbruksjord redovi
sas i tab. 15. Därav framgår, att södra 
och mellersta Sveriges skogs- och dal
bygder år 1962 liksom de närmast före
gående åren hade det högsta relativa an
talet nötkreatursenheter (90,1). I norra 
Sverige, som tidigare (före år 1956) ha
de det största antalet nötkreatur per 100 
hektar jordbruksjord, var antalet 79,6. 
Motsvarande antal i slättbygderna var 
betydligt lägre, 65,2. För hela riket upp
gick det relativa antalet nötkreatursen
heter till 74,7. 

V. Arbetskraften i jordbruket 

Uppgifter om i jordbruket sysselsatta 
personer infordras ärligen vid tre tillfäl
len; i april, juni och oktober. Dessutom 
inhämtas vid arealinventeringen i juni 
uppgifter om det totala antalet i jordbru
ket lejda arbetstimmar under närmast fö
regående ar. 

Det beräknade antalet i jordbruket sys
selsatta personer i början av juni år 1962 
och dess relativa förändring jämfört med 
ar 1961 redovisas i tab. M. 

Av tabellen framgår, att det totala an

talet sysselsatta personer på bruknings-
enheter med mer än 2 hektar åker i hela 
riket var omkring 6 94 mindre än år 
1961. Liksom föregående är var nedgång
en för den kvinnliga arbetskraften något 
större än för den manliga. 

Antalet i jordbruket sysselsatta förde
lade sig den 1 juni år 1962 pä det sätt, 
som följande sammanställning utvisar. 

1 1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkreatur, 
2 ungnöt eller kalvar, z/3 vuxen hast , / , unghast 
eller föl, i svin resp. 10 får. Till getter, kaniner, 
fjäderfän och bisamhällen har hänsyn ej tagits. 
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Tab. M. Antal i jordbruket den 1 juni 1962 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 

Beträffande utvecklingen i hela riket 
för olika kategorier sysselsatta konstate
ras, att nedgången relativt sett varit 
störst för den tillfälligt anställda arbets
kraften (c:a 1 2 % ) . För gruppen bru
kare jämte familjemedlemmar samt för 
den fast anställda arbetskraften var 
minskningen under samma tid 5—7 %. 

Utvecklingen inom de tre riksområ
dena visar en relativt likartad tendens 
beträffande brukare jämte familjemed
lemmar. För övriga grupper förelåg en 
något mera ojämn utveckling. Antalet an
ställda män ökade sålunda i norra Sve
rige, medan de båda övriga områdena 
företer minskning. Beträffande tillfälligt 
anställda kvinnor konstateras att ned
gången varit betydligt större i skogs- och 
dalbygderna än i slättbygderna och nor
ra Sverige. 

I tab. 19 lämnas för de tre riksområ
dena och för hela riket uppgifter om ar

betskraftens storlek inom olika storleks
grupper år 1962. Tab. X visar motsva
rande relativa fördelning av de syssel
satta. Av den sistnämnda tabellen fram
går, att fördelningen för antalet brukare 
jämte familjemedlemmar i huvudsak 
motsvarar brukningsenheternas fördel
ning. Den lejda arbetskraften visar där
emot bättre anslutning till åkerarealen. 
Mellan de tre riksområdena kan karak
teristiska skillnader iakttagas beträffan
de den relativa fördelningen av de sys
selsatta. 

Arbetskraftens storlek i förhållande 
till åkerarealen belyses i tab. 20. Som 
framgår härav är antalet i jordbruket 
sysselsatta brukare jämte familjemed
lemmar per 100 hektar åker helt natur
ligt störst i den lägsta storleksgruppen 
och avtar starkt med ökad storlek på 
brukningsenheterna. För fast anställda 
män råder ett motsatt förhållande. Be-
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Tab. N. Procentuell fördelning på olika storleksgrupper av arbetskraften i jordbruket i jämförelse 
med åkerarealens och brukningsenheternas fördelning 
Distribution of the labour force in agriculture into groups of varying size, % 
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träffande fast anställda kvinnor och till
fälligt anställda av båda könen förelig
ger däremot ej något utpräglat samband 
mellan antalet anställda per 100 hektar 
åker och brukningsenheternas storlek. 
En jämförelse mellan de tre riksområde
na visar att antalet brukare jämte famil
jemedlemmar per 100 hektar åker är 
störst i norra Sverige och lägst i slätt
bygderna. I fråga om lejd manlig arbets
kraft konstateras för de fast anställda ett 
större antal i slättbygderna och för de 
tillfälligt anställda ett större antal i nor
ra Sverige. 

Variationer i antalet sysselsatta, sär
skilt tillfälligt anställda, kan orsakas av 
olika faktorer, t. ex. onormala väderleks
förhållanden, förskjutningar i växtlighe
tens utveckling, förändringar i driften 
o. dyl. Antalet i jordbruket under hela 

året lejda arbetstimmar bör därför bättre 
belysa utvecklingen från år till år. Upp
gifter om totala antalet arbetstimmar för 
lejd arbetskraft under kalenderåret 1961 
vid brukningsenheter med mer än 2 hek
tar åker samt den relativa förändringen 
jämfört med närmast föregående år re
dovisas i ovanstående tablå. 

Antalet lejda arbetstimmar under år 
1961 var 3 % mindre än under närmast 
föregående år. Nedgång förelåg i södra 
och mellersta delarna av landet, medan 
för norra Sverige en mindre ökning re
dovisades. 

I tab. 19 samt i tab. N redovisas ut
över antalet sysselsatta personer den 1 
juni år 1962 även antalet i jordbruket lej
da arbetstimmar under år 1961 med för
delning efter huvudområden och stor
leksgrupper. Av tabellerna framgår bl. a., 

Tab. O. I jordbruket den 2/6 1958, 1/6 1959, 1/6 1960, 1/6 1961 och 1/6 1962 
sysselsatt arbetskraft över 15 år 
Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture on farms of more than 
2 hectares (5 acres) of arable land 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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att i skogs- och dalbygderna samt i nor
ra Sverige det relativt sett största antalet 
lejda arbetstimmar redovisas för små 
och medelstora brukningsenheter (2—20 
hektar åker) . I slättbygderna kommer 
det största relativa antalet lejda arbets
timmar (32 %) på brukningsenheter med 
mer än 100 hektar åker. Beträffande an
talet lejda arbetstimmar per 100 hektar 
åker — se tab. 20 — konstateras, att en 
markerad ökning äger rum med stigan
de storleksgrupper. Det i förhållande till 
åkerarealen största totala antalet lejda 
arbetstimmar (4 050) förelåg i slättbyg
derna. 

På grundval av resultaten från under
sökningarna i juni respektive år, redo-
göres i tab. O för arbetskraftsvolymens 
storlek under tiden åren 1958/62. 

Det totala antalet brukare jämte fa
miljemedlemmar samt antalet fast an
ställda män visar under hela perioden 
en kontinuerlig minskning; mest omfat
tande har nedgången varit för den sist
nämnda gruppen (25 Ve). Antalet fast an
ställda kvinnor var år 1962 11 % större 
än vid periodens början. De största väx
lingarna i antalet sysselsatta föreligger 
för den tillfälligt anställda arbetskraften, 
vilket huvudsakligen sammanhänger med 
de ärliga variationerna ifråga om väder
leksbetingelser och växtlighetens utveck
ling. 

Förändringarna i totala antalet i jord
bruket lejda arbetstimmar åren 1957/61 
belyses i ovanstående tablå. Under de 
angivna åren har antalet lejda arbets
timmar undergått en successiv minsk
ning; för hela perioden utgör nedgång
en 23 Ve. 

I tab. 21 har gjorts en sammanställ
ning av antalet i jordbruket sysselsatta 

personer vid fyra tidpunkter under ett 
produktionsår, nämligen den 2 oktober 
år 1961 samt den 9 april, 1 juni och 1 ok
tober år 1962. Genom jämförelse mellan 
de olika t idpunkterna erhålles en upp
fattning om variationerna i arbetskraf
tens storlek under produktionsåret. Jäm
förelsen kan emellertid ej göras för hela 
riket utan endast för de två huvudområ
dena i södra och mellersta Sverige. Un
dersökningen i april och oktober år 1962 
omfattade ej de fyra nordligaste länen. 

Av tabellen framgår, att det totala an
talet sysselsatta för hela området mins
kade från oktober 1961 till april 1962 
med 10 Ve för män och 15 % för kvinnor. 
Från april till juni skedde däremot en 
ökning med 5 resp. 9 Ve I oktober hade 
antalet sysselsatta kvinnor ökats ytterli
gare, medan antalet män var i det när
maste oförändrat. Jämfört med samma 
tidpunkt år 1961 var antalet sysselsatta 
5 Ve lägre för män och 6 % lägre för 
kvinnor. För de tre kategorierna arbets
kraft konstateras stora olikheter i fråga 
om variationerna under året. Som vän
tat företedde brukare jämte familjemed
lemmar samt den fast anställda arbets
kraften de minsta växlingarna, medan 
antalet tillfälligt anställda varierade 
starkt. I-"ör de bada förstnämnda grup
perna framträdde en säsongmässig ned
gång i april jämfört med oktober år 1961. 
Efter en uppgång i juni redovisades i 
oktober åter minskat antal; för kvinn
lig arbetskraft var denna nedgång dock 
obetydlig. I fråga om den tillfälligt an
ställda arbetskraften förelåg en mycket 
stark nedgång i april, vilket särskilt gäll
de kvinnor. Därefter ökade antalet i juni 
och även i oktober. Vid den sistnämnda 
tidpunkten var dock antalet tillfälligt an-
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ställda betydligt lägre än i oktober 1961 
för både män och kvinnor (18 resp. 
22 % ) . Orsaken härtill synes bl. a. vara 
en alltmer ökad maskinanvändning vid 
skörden av sockerbetor och potatis. 

Mellan de två riksområdena föreligger 
vissa skillnader i fråga om utvecklingen 

av antalet sysselsatta under året. För till
fälligt anställda var sålunda uppgången 
i juni (se ovan) betydligt starkare i slätt
bygderna än i skogs- och dalbygderna. 
Beträffande den fortsatta ökningen i ok
tober förelåg ett omvänt förhållande. 

5—630939. Jordbruk och boskapsskötsel 1962 
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Tab. 1. Hela ägoviddens fördelning på särskilda ägoslag, i hektar, och antalet 
bruksområden, år 1962 
Distribution of the entire compass of land by separate types of land, in hectares, and 
Uppgifterna grundar sig på 1956 och 1961 års jordbruksräkningar, se sid. 11. 



53 

brukningsenheter inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jord-

number of farms 

1 Enligt 1961 års jordbruksräkning. — a Enligt 1956 års jordbruksräkning. 
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Tab. 2. Åkerjordens användning, i hektar, inom län, hushållningssällskapsområden samt 
Use of arable land, in hectares 

Beträffande komplettering av uppgiftsmaterialet se sid. 12 

1 Även till ensilage. 
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naturliga jordbruksområden, år 1962 
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Tab. 3. Åkerjordens användning, i procent, inom län, hushållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, år 1962 
Use of arable land, % 
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Tab. 4. Åkerjordens användning, i hektar, år 1962 inom olika storleksgrupper, 

Use of arable land within different size groups and major regions, in hectares 

1 Storleksgruppen 0.26—2 hektar enligt 1961 års jordbruksräkning. 
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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 utmärker, att direkt uppgift för området saknas eller att arealen för vederbörande 
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samt naturliga jordbruksområden, år 1962 

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

Skörd, som understiger 5 ton, betecknas med 0. 
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områden, år 1962 

6—630939. Jordbruk och boskapsskötsel 1962 
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1 Preliminära uppgifter, ej vattenhaltsbestämd vara. — Avser frö med 18 % vattenhalt. 
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70 Tab. 7. Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per hektar, 
inom län och hashållningssällskapsområden, år 1962 
Crops from arable land and grassland in crop units per hectare 

1 Utom arealen för vall till fröskörd, olje-, spanads- och köksväxter, >andra vaxtslag> samt varaktigt obrnkad åker. 
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Tab. 8. Sädesslagens medelvikt, i kilogram per hektoliter, inom län 
och hushållningssällskapsområden, år 1962 
Average weight of the different kinds of grain, in kilogrammes per hectolitre 
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Tab. 9. Skördens beskaffenhet inom hushållningssällskapsområden år 1962 
Quality of the harvest 
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Tab. 10. Antal hästar, nötkreatur och får inom län, hushållningssällskapsområden samt 
Number of horses, cattle and sheep in June 1962 
Beträffande komplettering av uppgifterna för lägenheter och brukningsenheter med högst 2 hektar åker se sid. 36. 
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naturliga jordbruksområden, den 1 juni 1962 
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Tab. 11. Antal kor, fördelade på åldersgrupper och antal kalvar, avsedda för 
hållningssällskapsområden samt naturliga jordbruksområden, den 1 juni 1962 
Number of cows divided into age groups and number of calves for breeding and slaughter 
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pålägg och slakt, vid brukningsenheter med över 2 hektar åker inom län, hus-

on farms of more than 2 hectares (S acres) arable land in June 1962 
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Tab. 12. Antal nötkreatur den 9 april och den 8 oktober 1962 i Götaland, Svealand och Gästrikland 
Number of cattle in April and October 1962 
Avser brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

1 Endast Gästrikland redovisat. 
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Tab. 13. Antal kor samt kalvar under 1 år med fördelning på åldersgrupper m. m. den 9 april och den 8 oktober 1962 
i Götaland, Svealand och Gästrikland 
Number of cows and calves in April and October 1962 divided into age groups 
Avser brukningsenheter med över 2 hektar åker. 

1 Endast Gästrikland redovisat. 
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Tab. 14. Antal svin den 9 april och den 8 oktober 1962 samt antal höns 
ningssällskapsområden 
Number of hogs and poultry in Götaland, Svealand and Gästrikland 

1 Endast Gästrikland redovisat. — Fördelade på 8 730 fargaltar, 44 810 modersuggor, dräktiga 
utslagssuggor. — Fördelade på 8 130 fargaltar, 34 440 modersuggor, dräktiga första gången, 96 200 
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den 9 april 1962 i Götaland, Svealand och Gästrikland inom län och hushåll-

förstå gingen, 101 820 övriga dräktiga, 67 340 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 8 480 
övriga dräktiga, 67 680 digivande samt icke dräktiga modersuggor och 11810 utslagssuggor. 

7—630939. Jordbruk och boskapsskötsel 1962 
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Tab. 15. Antal husdjur år 1962 på 100 hektar reducerad jordbruksareal1 

Number of livestock per 100 hectares agricultural land 

1 Ängen redncerad efter sitt värde i förhållande till åkern enligt Jordbraksräkningen år 1956. 
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Tab. 16. Antal svin den 7 januari 1963 i jämförelse med antalet den 8 januari 
1962 och den 8 oktober 1962 
Number of hogs on 7th January 1963 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker 
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Tab. 17. Beräknat antal nötkreatursenheter inom län, hushållningssällskaps-
områden samt naturliga jordbruksområden, år 1962 
Estimated number of units of cattle 
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Tab. 18. Antal husdjur fördelat på olika storleksgrupper den 1 juni 1962, större riksområden och hela riket 
Number of livestock within different size groups and in major regions 

1 Antalet huBdjnr i storleksgruppen 0,26—2 hektar enligt 1961 ars jordbruksr&kning. 
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Tab. 19. Antal i jordbruket den 1 juni 1962 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1961, storleksgruppvis, inom huvudområden 
och hela riket 
Number of persons over 15 years of age engaged in agriculture and number 
of paid working-hours 



90 

Tab. 20. Antal i jordbruket den 1 juni 1962 sysselsatta personer över 15 år 
samt antal lejda arbetstimmar år 1961 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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Tab. 21. I jordbruket sysselsatt arbetskraft över 15 år den 2 oktober 1961, 
9 april, 1 juni och 1 oktober 1962 
Number of persons 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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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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