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Förord 

Statistiska centralbyrån framlägger här
med publikationen Jordbruk och boskaps
skötsel 1963. Liksom tidigare år omfattar 
redogörelsen definitiva resultat från cen
tralbyråns undersökningar rörande åker
jordens användning, antalet husdjur, 
arbetskraften i jordbruket m. m. Dess
utom ingår i publikationen dels uppgifter 
från 1961 års jordbruksräkning, dels vissa 
huvudresultat från de objektiva skörde
uppskattningarna samt årsväxtrappor
teringen under 1963. Slutligen redogörs i 
ett särskilt avsnitt för det s. k. skörde-
skadeskyddets uppbyggnad och funktion. 

Publikationens uppläggning är i vissa 
avseenden ändrad sedan föregående år. 
Sålunda har resultattabellerna genomgå
ende placerats i anslutning till löpande 
text, varför den tidigare tabellbilagan 
utgått. 

Inom de olika kapitlen är redovisningen 
systematiserad med avseende på de olika 
undersökningar som ingår. Jordbruksin
venteringarnas resultat rörande åker
jordens användning, höstsådda arealer 
etc. finns exempelvis samlade under ett 

och samma delavsnitt (»Jordbruksinven
teringarna», se sid. 10). 

För varje i publikationen redovisad 
undersökning lämnas en förhållandevis 
uttömmande redogörelse beträffande un
dersökningens uppläggning och genom
förande, medan resultatkommentarerna 
begränsats något i förhållande till tidigare 
år. 

Innehållsmässigt har jämfört med när
mast föregående publikationer icke ovä
sentliga reduceringar i tabellmaterialet 
gjorts. Dessa avser dock främst vissa pro
centberäkningar, baserade på i berättelsen 
redovisade grunddata. Närmare uppgifter 
om de vidtagna förändringarna lämnas i 
bil. 7. 

Andringarna i den nu framlagda redo
görelsen har genomförts med sikte på att 
erhålla en partiell övergång till redovis
ningen i Jordbruksstatistisk Årsbok, vars 
första årgång beräknas utkomma under 
1965. 

För utarbetandet av föreliggande publi
kation ansvarar t. f. förste aktuarien 
Bengt Malmås. 

Stockholm den 15 september 1964 

INGVAR OHLSSON 

KNUT MEDIN 
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XII 

Summary 

The present publication reports the final 
results of the agricultural surveys carried 
out by the Central Bureau of Statistics in 
1963. Figures are also given from the 1961 
Census of Agriculture. 

According to the Census of Agriculture, 
the total acreage of arable land had de
creased from 3 598 000 hectares in 1956 to 
3 342 000 hectares in 1961. The area of 
cultivated pasture in 1961 amounted to 
164 000 hectares, which is a decrease by 
20 000 hectares since 1956. The number of 
holdings with more than 2 hectares of 
arable land was 233 000, which is 13 % 
less than in 1956. 

The agricultural inventory made in June 
1963 revealed an increase compared with 
1962 in the total area under fodder cereals 
(10 °0), and a decrease in the cultivation 
of bread cereals (27 ",,), leguminous plants 
(23 ",',), oleiferous plants (5 "„), fodder 
plants (3 %) and root crops (6 "„). 

Reports on the year's crops, collected in 
May 1963, showed that the overwintering 
had been normal in the case of winter 
wheat hut below normal in the case of 
winter rye. winter rape and winter turnip 
rape. According to the reports given in 
October, the harvest had been below nor
mal in the case of bread cereals, leguminous 
plants and oleiferous plants. The harvest 
of fodder cereals, potatoes, sugar beets, 
fodder roots and hay had been normal or 
better than normal. 

Estimates of yield per hectare in Sweden, 

are now based on the so-called objective 

yield estimates. For the 1963 harvest esti

mates were made for winter wheat, spring 
wheat, winter rye, oats, barley, mixed 
grain, table potatoes, potatoes for proces
sing and hay. Compared with 1962, an 
increase was noted in the yield per hectare 
of spring wheat and potatoes, while the 
other crops showed a decrease. 

A crop insurance system was introduced 
in Sweden in 1961. This system is based on 
deviations, worked out by districts from 
a standard crop value per hectare for 
different crops, and information on the use 
of acreage according to an application 
sent in by the farmer. Some 30 000 farmers 
made such application in respect of the 
1963 harvest of whom about 11 000 were 
later awarded compensation. 

The number of horses showed a continued 
decline as compared with 1962 (9 %) . 
There was also a drop in the total number 
of cattle (5 %) and pigs (10 % ) . The 
number of sheep and Iambs, which after a 
period of steady decline since the middle 
of the 1940's had increased 1959—1962, 
continued to rise in 1963 (11 % ) . Fowls 
and chicken showed a decrease (2 % ) . 

Data are collected anually on the number 
of persons engaged in agriculture and on 
the total number of hours of hired labour 
for the preceding year. As of June 1963 
there were 458 000 persons engaged in 
agriculture, of which 275 000 men and 
183 000 women. The total number of 
hours of hired labour in 1962 amounted to 
108,4 million, a decrease by 10 % as com
pared with 1961. 



1 

I. Områdesindelningen i jordbruksstatistiken1 

Resultaten från de olika jordbruksstatis
tiska undersökningarna redovisas i all
mänhet dels för administrativa områden, 
dels för områden som avgränsats med 
hänsyn till de naturliga förutsättningarna 
för jordbruksproduktion. 

I fråga om de årliga undersökningarna 
är redovisningen på administrativa om
råden vanligen begränsad till länsnivå, 
medan i de allmänna jordbruksräkning
arna uppgifter kan erhållas även för en
skilda församlingar och kommuner. Länen, 
vilka i huvudsak sammanfaller med de 
s. k. hushållningssällskapsområdena, sam
manförs ibland till 3 huvudområden 
(Svealand, Götaland och Norrland). 

Flertalet län (hushållningssällskapsom-
råden) har med avseende på jordbruksför
utsättningarna uppdelats på s.k. naturliga 
jordbruksområden. Totalantalet sådana 
områden är 62, varav 7 sammanfaller med 
länen. De naturliga jordbruksområdena 

kan sedan i sin tur sammanföras till a) 18 
produktionsområden, b) 8 produktions
områden och c) 3 riksområden. För en 
detaljerad redogörelse för de senare indel
ningarna hänvisas till särskild tablå 
(bil. 1). 

De objektiva skördeuppskattningarna 

— se sid. 27 — genomförs inom cirka 400 
skördeuppskattningsområden. Även här 
har man sökt göra indelningen så, att 
homogena områden med avseende på de 
naturliga förutsättningarna för jordbruk 
erhålls. Områdesindelningen samman
faller med den inom skördeskadeskyddet 

— se sid. 38 — tillämpade uppdelningen 
på s. k. ersättningsområden. 

Resultatredovisningen i denna publika
tion avser i regel län (hushållningssäll
skapsområden), 8 produktionsområden 
och hela riket. Vissa data ges dessutom 
för huvud- och riksområdena. 

1 Fullständigare redogörelser för områdesindelningen i jordbruksstatistiken återfinns i bl. a. Stats
vetenskaplig tidskrift 24 (1921), Kungl. Lantbruksakademiens tidskrift 1942:4 och Statistisk 
tidskrift 1964:3. 
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II . Företagsstruktur m. m. Ägoslagsfördelning 

1. 1961 års allmänna jordbruksräkning 

Inledning 

Enligt ett av statistiska centralbyrån år 
1927 framlagt förslag till jordbruksstati
stikens organisation skulle i samband med 
de vart femte år återkommande allmänna 
fastighetstaxeringarna verkställas all
männa jordbruksräkningar. Till dessa 
skulle uppgifter insamlas om bl. a. ägo
slagens areal, åkerns användning och an
talet husdjur. Aren 1928,1933,1938,1945, 
1952 och 1957 har allmän fastighetstaxe
ring ägt rum. Jordbruksräkningar har 
utförts åren 1927, 1932, 1937, 1944, 1951 
och 1956. Regeln om jordbruksräkning 
vart femte år har sålunda tidigare ej 
kunnat följas i de fall, då fastighetstaxe
ringarna uppskjutits. Sedan 1956 an
vänds ett nytt system och jordbruks
räkningarna verkställs numera ej i direkt 
anslutning till de allmänna fastighets-
laxeringarna. 

Jordbruksräkningens genomförande m. m. 

Tidpunkt och omfattning 

Sedan ett av statistiska centralbyrån 
framlagt förslag om en jordbruksräkning 
år 1961 i huvudsak tillstyrkts av Kungl. 
Maj :t utarbetade centralbyrån ett pro
gram för räkningen. Enligt detta kom 
jordbruksräkningen att verkställas den 
15 september 1961. 

Räkningens omfattning redovisas i 
följande sammanställning. 

a) En totalräkning av brukningsenheter 
med över 2 hektar åker oavsett om till 
brukningsenheterna hörande fastig
heter taxerats som jordbruksfastighet 
eller annan fastighet. I denna räkning 
ingick uppgifter om brukningsenheter-
nas antal, areal och brukningsform, 
åkerarealens användning, antal hus
djur samt förekomsten av vissa ma
skiner och anläggningar. 

b) En undersökning beträffande bruk
ningsenheter med högst 2 hektar åker 
och djurhållare utan åker i ett urval av 
församlingar. 

c) En bearbetning av uppgifterna i Riks
förbundet Landsbygdens Folks (RLF :s) 
jordbruksregister om skogsarealerna på 
jordbruksfastigheter. 

d) En undersökning av nötkreaturens ras-
fördelning, grundad på uppgifter som 
inhämtades i samband med arealinven
teringen i oktober 1961. 

e) En redovisning av brukningsenheternas 
fördelning efter nötkreatursantalet, 
grundad på uppgifter till arealinven
teringen i oktober 1961. 

Till undersökningen rörande bruknings
enheter med högst 2 hektar åker och djur
hållare utan åker (punkt b ovan) insam
lades från 764 särskilt uttagna försam
lingar (i Västerbottens och Norrbottens 
län delar av församlingar) uppgifter för 
brukningsenheter på fastigheter, vilka 
taxerats som jordbruksfastighet. Om 
fastigheten taxerats som annan fastighet 
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begärdes uppgift endast om där fanns 1 
eller flera nötkreatur, mer än 2 svin eller 
mer än 15 höns. Från andra församlingar 
än de särskilt uttagna inhämtades upp
gifter för brukningsenheter med högst 2 
hektar åker (eller utan åker), om på bruk-
ningsenheten fanns mer än 10 nötkreatur, 
mer än 25 svin eller mer än 100 höns. 
Dessa uppgifter avsåg brukningsenheter 
på såväl jordbruksfastighet som på annan 
fastighet. 

Blankett, definitioner 

Vid utarbetandet av den blankett (se bil. 
2) som låg till grund för insamling av 
primäruppgifterna samrådde centralbyrån 
med lantbruksstyrelsen, statens j ordbruks
nämnd, kalkylsakkunniga, 1960 års jord
bruksutredning, jordbrukets utrednings
institut och RLF. Dessutom översändes 
blankettförslaget till ett antal jordbrukare 
för yttrande. I förhållande till tidigare 
jordbruksräkningar har delvis nya defini
tioner införts, vilket bör beaktas vid 
användandet av resultaten från räkningen. 

För varje brukningsenhet skulle lämnas 
en blankett. Enligt anvisningarna avsågs 
med brukningsenhet varje jordbruk, som 
med avseende på driften utgjorde ett och 
samma företag och drevs med en och 
samma arbetsstyrka. Sålunda skulle ex
empelvis tillarrenderad mark räknas med 
i brukningsenheten men däremot ej ut
arrenderad mark. På blankettens fram
sida redovisades brukningsenhetens areal, 
fördelad på ägoslagen åker (med sär
skiljande av ägd och arrenderad åker
areal), tomt och trädgård, betesmark, 
skogsmark och övrig mark. Som åker 

skulle räknas all mark, som lagts under 
plog och som utnyttjades för växtodling. 

Hit skulle räknas även mångåriga betes-
och slåttervallar på mark, som kunde 
antas på nytt bli plöjd. Till tomt skulle 
räknas den mark, som användes till 
byggnadsplats, gårdsplan o. dyl. samt till 
trädgård mark som utan att vara åker an
vändes till köks växtodling, fruktträdgård, 
prydnads trädgård eller parkanläggning. 
Med kultiverad betesmark avsågs gräsbä
rande mark, som förbättrats genom en 
eller flera åtgärder såsom bortröjning av 
träd och buskar, bearbetning med redskap, 
gödsling eller insådd av vallväxter utan 
att marken var att hänföra till åker. Till 
naturlig betesmark skulle föras till bete 
använd, gräsbärande mark som icke varit 
föremål för sådana förbättringsåtgärder, 
som nämnts i definitionen på kultiverad 
betesmark. Med skogsmark avsågs all 
mark, som antingen var skogbärande eller 
som skulle kunna göras skogbärande 
utan mera omfattande grundförbättringar 
och som ej var att hänföra till åker, tomt 
och trädgård, kultiverad eller naturlig 
betesmark. Övrig mark skulle utgöras av-
dels vägar, avloppsgravar o. dyl., dels 
icke odlade eller trädbevuxna mossar och 
myrar, kärr, berg och annan dylik mark, 
som icke kunde hänföras till något av de 
andra ägoslagen. 

Insamling av primäruppgifter 

Enligt bestämmelserna skulle distribu
tion och insamling av blanketterna hand
has av kommunstyrelserna. För at t un
derlätta kommunernas arbete översände 
centralbyrån listor med namn och adress 
på uppgiftsskyldiga inom kommunen. 
Uppgifter rörande de uppgiftsskyldiga 
erhöll centralbyrån i huvudsak genom 
RLF:s jordbruksregister, vilket inför 
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jordbruksräkningen genomgått en nog
grann kontroll med avseende på ägare-
och brukareskiften m. m. 

Granskning och komplettering 

Granskningen av primärmaterialet på
börjades i november 1961, då så gott som 
samtliga kommuner avlämnat sitt mate
rial. I samband med granskningen, vilken 
gjordes manuellt, skedde en omfattande 
komplettering av ej inkomna enheter och 
av ofullständigt ifyllda uppgifter. Gransk
nings- och kompletteringsarbetet pågick 
fram till november 1962. 

Resultatbearbetning 

Efter gransknings- och kompletterings
arbetet vidtog beträffande brukningsen-
heter med över 2 hektar åker arbetet med 
uträkning av summor för varje försam
ling. Dessa uppgifter stansades på hålkort, 
i regel 24 för varje församling (samman
lagt stansades cirka 60 300 kort). Primär
korten användes sedan för framställning 
av summakort för kommuner, län och 
naturliga jordbruksområden. Med hjälp 
av summakorten framräknades därefter 
uppgifterna till de slutliga tabellerna i 
konventionella hålkortsmaskiner. 

Primärmaterialet till undersökningen 
av brukningsenheter med högst 2 hektar 
åker bearbetades helt manuellt. 

Resultatens tillförlitlighet 

I avsikt at t förbättra möjligheterna att 
bedöma fullständigheten av de uppgifter 
som lämnats till jordbruksräkningen och 
för att belysa tillämpningen av vissa vid 
jordbruksräkningen meddelade anvis
ningar genomfördes hösten 1961 en sär
skild fältundersökning. Av resultaten från 

denna framgår att fältundersökningens 
och jordbruksräkningens uppgifter om 
antalet brukningsenheter samt den totala 
åkerarealen vid dessa brukningsenheter 
för riket visar relativt god överensstäm
melse. För arealen arrenderad åker samt 
antalet helt eller delvis arrenderade bruk
ningsenheter visar fältundersökningen nå
got högre värden än jordbruksräkningen. 
Skillnader föreligger även i fråga om för
delningen mellan kultiverad och naturlig 
betesmark, varvid fältundersökningen re
dovisar något större arealer kultiverad 
betesmark än jordbruksräkningen, medan 
det motsatta gäller för naturlig betesmark. 
I fråga om antalet husdjur av olika slag 
råder i regel god överensstämmelse mellan 
fältundersökningens och jordbruksräk
ningens resultat. 

Beträffande brukningsenheter med 0,26 
—2 hektar åker och djurhållare tyder 
undersökningen på att jordbruksräkning
ens redovisning varit något ofullständig. 

Resultat 

I tab. 1—3 presenteras nedan vissa 
huvudresultat från räkningen. Redovis
ningen avser i regel brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker. I några enstaka fall 
har dock i summorna för riket medtagits 
uppgifter för de mindre enheterna. För 
jämförelse redovisas även vissa resultat 
från tidigare jordbruksräkningar. 

Av tab. 1 framgår att den totala åker
arealen minskade från 1956 till 1961 med 
cirka 250 000 hektar (7 %) . Arealen kulti
verad betesmark reducerades under samma 
period med omkring 20 000 hektar. I fråga 
om den naturliga betesmarken föreligger 
bristande jämförbarhet med resultaten 
från 1956. 
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Tab. 1. Arealer för olika ägoslag vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker, 

i hektar, år 1961, inom län, produktionsområden och hela riket 

1 Inkl. brukningsenheter med högst 2 hektar åker. 

2 — Jordbruk och boskapsskötsel 1963 
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Tab. 2. Antal brukningsenheter inom olika storleksgrupper samt åkerareal i hektar vid 
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dessa brukningsenheter, år 1961, inom län, produktionsområden och hela riket 
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Tab. 3. Antal ägda och arrenderade brukningsenheter med över 2 hektar åker samt 

åkerarealens fördelning på ägd och arrenderad areal vid dessa brukningsenheter, år 1961, 

inom län, produktionsområden och hela riket 
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Det totala antalet brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker — se tab. 2 — 
minskade från 1956 till 1961 med omkring 
13 °/0. Större delen av minskningen kom 
på de båda minsta storleksgrupperna, 
dvs. brukningsenheter med 2—5 och 
5—10 hektar åker. 

Antalet ägda respektive arrenderade 
brukningsenheter samt åkerarealens för
delning på ägd och arrenderad areal redo
visas i tab. 3. Enligt denna sammanställ
ning skulle den arrenderade åkerarealen 
1961 ha uppgått till omkring 29 "„ av 
hela åkerarealen. 

Övrig publicering 

För en utförligare redogörelse för 1961 års 

jordbruksräkning hänvisas till publika

tionen Jordbruksräkningen 1961 (SOS). 
Beträffande brukningsenheter med mer än 
2 hektar åker redovisas där resultat för 
enskilda församlingar, kommuner, län. 
naturliga jordbruksområden och hela 
riket. I fråga om brukningsenheter med 
högst 2 hektar åker är redovisningen be
gränsad till de 3 s. k. riksområdena (se 
sid. 1). 

Tidpunkt för nästa jordbruksräkning 

Enligt statsmakternas beslut skall en ny 
allmän jordbruksräkning anordnas under 
1966. Planläggningen av denna räkning 
pågår f. n. 
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III . Växtodling. Vegetabilisk produktion 

1. Jordbruksinventeringarna 

Inledning 

Liksom tidigare år genomförde statistiska 
centralbyrån under 1963 vid tre tillfällen 
s. k. jordbruksinventeringar, nämligen i 
april, juni och oktober. I föreliggande av
snitt lämnas dels en allmän beskrivning av 
jordbruksinventeringarnas innehåll, ge
nomförande m. m., dels en särskild redo
görelse för resultaten från 1963 års under
sökningar beträffande åkerjordens an
vändning, höstsådda arealer m. m. 

Undersökningarnas genomförande m. m. 

Författning 

Primärdata till undersökningarna insam
lades med stöd av Kungl. Maj :ts kungörel
se den 13 april 1956 (svensk författnings
samling nr 116). 

Omfattning 

Sedan början av 1950-talet har undersök
ningarna utförts enligt stickprovsmetod. 
I populationen ingår samtliga bruknings-
enheter med mer än 2 hektar åker. 

Uppgiftsinsamlingen i april 1963 var be
gränsad till Svealand, Götaland och Gäst
rikland, medan undersökningarna i juni 
och oktober omfattade hela riket. 

Blanketter, definitioner m. m. 

Undersökningarnas huvudsakliga innehåll 

under 1963 framgår av följande samman

ställning (se närmare bil. 3—5). 

8 april 

Antal nötkreatur 

» svin 

» höns och kycklingar 

I jordbruket sysselsatt arbetskraft 

4 juni 

Åkerjordens användning 
Antal hästar 

» nötkreatur 

» svin 

» får och lamm 
» höns och kycklingar 

» kalkoner 

I jordbruket sysselsatt arbetskraft 

15 oktober 

Höstsådd areal 
Areal för skörd av vallfrö 

Antal nötkreatur 
» svin 

» höns och kycklingar 

I jordbruket sysselsatt arbetskraft 

De definitioner på begreppen bruknings-
enhet, åker m. m. som använts i under
sökningarna i juni och oktober var de
samma som vid 1961 års jordbruksräkning 
(se sid. 3). Vid undersökningen i april an
vändes däremot i viss utsträckning av
vikande definitioner. 
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Stickprovsförfarande 

Den plan som under senare år legat till 
grund för användningen av stickprovs
metodik vid de jordbruksstatistiska under
sökningarna utarbetades under åren 
1949—501. Därvid eftersträvades ett för
farande, som i sig förenade kravet på en 
rimlig kostnad och enkelhet med tillfreds
ställande och mätbar precision. Planen 
har med vissa modifieringar tillämpats 
sedan inventeringen i juni 1950. 

Urvalet har formen av stratifierat sys
tematiskt urval varvid stratifieringen sker 
efter naturligt jordbruksområde och stor
leksgrupp enligt den inom jordbruksstati
stiken använda indelningen. Med utgångs
punkt från det ungefärligt fixerade antalet 
urvalsenheter — 25 ä 30 tusen — efter
strävas en fördelning av dessa på områden 
och storleksgrupper, som ger största möj
liga precision vid skattningarna. Under
sökningar har visat, att en god approxi
mation till en optimal fördelning erhålls 
genom att antalet urvalsenheter görs 
proportionellt mot den totala åkerarealen 
inom strata. 

Urvalet för 1950 års arealinventering 
baserades på blankettmaterialet från mot
svarande totala inventering 1949. Detta 
urval bibehölls till och med 1953, varefter 
ett nytt urval gjordes på grundval av det 
jordbruksregister som RLF upprättade i 
början av 1950-talet och som sedan fort
löpande aktualiserats. Förnyade urval har 
därefter gjorts 1957 och 1960. Det senare 
urvalet användes till och med undersök
ningen i april 1963. Från och med juni 1963 
tillämpas ett nytt system, innebärande 
att en tredjedel av urvalet årligen utbyts2. 

Insamling av primäruppgifter 

De för undersökningarna utvalda bruk-
ningsenheterna ordnades församlingsvis 
å listor upptagande brukarens namn och 
adress samt uppgift om den till enheten 
hörande åkerarealen. Dessa listor tillställ
des sedan tillsammans med erforderligt 
antal blanketter kommunernas styrelser, 
vilka ombesörjde uppgiftsinsamlingen. 
Från och med undersökningen i juni 1963 
anges brukarens namn och adress jämte 
vissa övriga data på blanketterna före ut
sändandet till kommunerna. Utskriften av 
såväl listor som blanketter sker maskinellt. 

Enligt gällande författning åligger det 
kommunerna att tillse att uppgifter in
kommer från samtliga uppgiftsskyldiga. 
Efter viss granskning av materialet skall 
kommunstyrelserna senast på tionde da
gen, räknat från den på blanketten angiv
na tidpunkten för inventeringen, insända 
uppgifterna till statistiska centralbyrån. 

Komplettering och granskning 

Statistiska centralbyråns behandling av 
materialet omfattade komplettering, 
granskning samt resultatbearbetning. 

Kompletteringsarbetet innefattade dels 
infordrande av resterande blanketter, dels 
behandling av blanketter som vid gransk
ningen visat sig vara felaktigt eller ofull
ständigt ifyllda. 

Granskningen utförs från och med un
dersökningen i oktober 1963 till stor del 
med elektronisk datamaskin, vilken ge
nom s. k. felmeddelanden anger vilka 
uppgifter som skall bli föremål för efter-

1 Se Jordbruksekonomiska Meddelanden 1951:2. 
2 Det för juniundersökningen 1963 dragna urvalet baserades på uppgifter från 1961 års jord
bruksräkning. 
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följande manuell kontroll; denna utförs i 

huvudsak av jordbruksutbililad personal 

(agronomer oeh Iantiuäslare). 

Resultatbearbetning 

På grundval av de granskade och god
kända uppgifterna verkställs med data
maskin skattningar storleksgruppsvis för 
de olika naturliga jordbruksområdena. 
Härvid används frän och med juni 1963 
ett nytt förfarande. Metoden innebär i 
korthet, a t t varje brukningsenhet tilldelas 
en individuell uppräkningsfaktor, vilken 
utgör kvoten mellan antalet brukningsen-
heter i populationen respektive i urvalet. 
Brukningsenheter som nedläggs eller sam
manslås med annan enhet avförs efter 
hand från urvalet enligt särskilda regler. 
Uppräkningen sker individuellt för varje 
brukningsenhet. De uppräknade talen 
summeras sedan för olika kombinationer 
av naturliga jordbruksområden och stor
leksgrupper. 

Enligt tidigare tillämpat skattningsför
farande har uppräkningen företagits efter 

summering för varje kombination av stor
leksgrupp oeh naturligt jordbruksområde. 
Uppräkningsfaktorns storlek bestämdes 
därvid av förhållandet mellan den totala 
åkerarealen enligt senaste jordbruksräk-
ning och den i urvalet redovisade åker
arealen. Förfarandet innebar, att total
arealen hölls oförändrad under perioderna 
mellan jordbruksräkningarna. 

Resultatens tillförlitlighet 

I de årliga jordbruksstatistiska undersök
ningarna enligt stickprovsmetod är er
hållna resultat behäftade med vissa slump

fel. För hela riket och större områden 
torde emellertid de relativa medelfelen 
vara obetydliga. Beräkningar för antalet 
kor vid husdjursräkningen 1950 har givit 
ett medelfel för hela riket av cirka 
0,3 ° 0 . Medelfelets relativa storlek hos 
länssiffrorna varierade mellan 0,8 och 
2,7 %. För uppgifter med ojämn före
komst är de skattade resultaten mera 
osäkra, särskilt för små områden, vilket 
bör beaktas vid användningen av upp
gifterna. Beträffande den skattade arealen 
för sockerbetor finns möjlighet att erhålla 
kontroll av tillförlitligheten. Denna upp
gick vid jordbruksinventeringen i juni 
1963 till 40 580 hektar. Enligt uppgift från 
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget ut
gjorde den odlade arealen 40 3301 hektar. 
För denna gröda förelåg således god över
ensstämmelse, trots att den omfattade 
relativt liten areal. 

Av betydelse för tillförlitligheten hos 
resultaten är även bortfallets storlek. 
Fastän uppgifterna lämnas av brukaren 
personligen genom postenkät och urvalet 
är av betydande omfattning, brukar bort
fallet icke vara stort. Förklaringen härtill 
torde vara dels att brukarna är skyldiga 
att lämna uppgifter, dels att ett omfattan
de arbete nedläggs av kommunala myn
digheter och av centralbyrån för att in
förskaffa resterande uppgifter. 

Nedanstående tablå utvisar bortfallets 
storlek vid inventeringarna under 1963. 

1 Kontraherad areal. 
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Resultat 

Åkerarealens användning 

En sammanfattning av resultaten från 
undersökningen i juni 1963 lämnas i tab. 

4—5. I den första tabellen redovisas 
arealer av olika växtslag med fördelning 
på län, produktionsområden och hela 
riket. Tab. 5 redogör för åkerjordens an
vändning 1963 inom olika storleksgrupper 
av jordbruk (rikssiffror). 

Av tab. 4 framgår at t den totala åker
arealen vid brukningsenheter med mer 
än 2 hektar åker i juni 1963 uppgick till 
cirka 3293000 hektar. I fråga om arealdis
positionen förelåg en betydande nedgång 
(27 %) i brödsädsarealen jämfört med 
1962, medan arealen fodersäd ökade med 
omkring 10 %. Utvidgningen av foder-
sädsodlingen sammanhängde till stor del 
med en kraftig uppgång i kornarealen. 
Fodersädsodlingens ökning motsvarades 
förutom av nedgången i arealen brödsäd 
av en minskning i vallarealen. För övriga 
grödor av betydelse var förändringarna 
sedan 1962 inte särskilt stora. Arealen 
oljeväxter visade en minskning med om
kring 4 400 hektar (5 % ) , medan potatis
odlingen hade ungefär samma omfattning 
som under föregående år. Soekerbets-
arealen hade gått ned med 5 800 hektar, 
motsvarande cirka 13 %. 

En jämförelse med uppgifter från okto
ber 1962 om de höstsådda arealernas 
storlek visar en minskning för höstvete 
med cirka 5 %, för höstråg med cirka 
21 %, för höstraps med cirka 24 % och 
för höstrybs med cirka 41 %. Dessa tal 
visar god överensstämmelse med de be
räkningar rörande utvintringens omfatt

ning, som gjorts på grundval av årsväxt
rapporterna för den 15 maj 1963 (se sid. 
23). 

Att brödsädsarealen visat en stark ned
gång från juni 1962 till juni 1963 torde i 
stor utsträckning sammanhänga med att 
den ökning i arealen vårvete, som brukar 
inträffa efter nedgång i höstsådden av 
vete, uteblev under 1963. En bidragande 
orsak var även att arealen höstråg, som 
under 1961 och 1962 utgjort omkring 
72 000 hektar, visade en stark nedgång. 

På grund av klassificeringsändringar1 

kan för vissa grödor jämförelser med juni 
1962 erhållas först efter sammanslagning 
av poster. Resultaten visar här att total
arealen vall (exkl. frövall) reducerats med 
cirka 3 °/0, medan arealen för grönfoder 
av säd och baljväxter tillsammans med 
»andra växtslag» minskade med omkring 
13 %. I fråga om helträda och obrukad 
åkerjord är jämförelsen osäker, eftersom 
posten »varaktigt obrukad åker» utgått 
från och med 1963 års undersökning. 

Resultaten enligt tab. 5 visar att vissa 
karaktäristiska skillnader föreligger 
mellan de olika storleksgrupperna i fråga 
om åkerjordens användning. Odlingen av-
brödsäd, baljväxter och oljeväxter samt 
förekomsten av helträda synes vara för
hållandevis större vid de stora bruknings-
enheterna än vid de mindre. Ett motsatt 
förhållande kännetecknar odlingen av po
tatis och rotfrukter samt foderväxter. 
Fodersädsarealens relativa andel av 
åkerarealen är något mindre i de lägsta 
storleksgrupperna men varierar endast 
obetydligt mellan övriga grupper. 

I tab. 6 har sammanställts olika växt-
slagsgruppers procentuella andel av den 

1 Kn utförlig redogörelse för innebörden av vidtagna förändringar har lämnats i serien Statistiska 
meddelanden (J 1963: 21). 
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Tab. 4. Åkerjordens användning1, i hektar, år 1963, inom län, produktionsområden och hela riket 

1 Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
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Tab. 5. Åkerjordens användning, i hektar, år 1963, inom olika storleksgrupper, hela riket 

1 Storlek-gruppen 0.26 - 2 hektar enligt 1961 ars jordbruksräkning. 
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Tab. 6. Arealer för olika växtslag i procent av hela åkerarealen1 under tiden 1913—1963 

1 Exki. helträda och obrukad åker. 

odlade åkerarealen under tiden 1913— 
I960 i femårsmedeltal (utom perioden 
1913—15) och för åren 1961—1963. Enligt 
tabellen har brödsädsarealens andel inte 
företett någon märkbar förändring under 
de senaste femtio åren. Fodersädsodlingen 
däremot kännetecknades till och med 
sista hälften av 1940-talet av en bestämd 
nedgång, men utvidgades under 1950-
talet åter till den omfattning, som redo
visades under de sista åren före första 
världskriget. Odlingen av potatis och rot
frukter utvidgades till början av 1920-
talet. Bortsett från en obetydlig ökning 
under de sista krigsåren, har emellertid 
sedan dess en tillbakagång ägt rum. Od
lingen av foderväxter ökade starkt i för
hållande till övriga växter till och med 
slutet av 1940-talet, men har därefter 
begränsats; fortfarande upptar den dock 
drygt två femtedelar av den odlade area
len. 

Odlingen av de olika spannmålsgrödor-
na under ovan nämnda tidsperiod belyses 
i diagram 1. Den relativa odlingen av 
vårvete har ökat avsevärt sedan 1913, 

medan höst veteodlingen inte företer någon 
märkbar långtidsutveckling. Odlingen av 
råg har visat en avtagande tendens. 

Kornodlingen kännetecknades tidigare 
av tillbakagång men har efter 1950 
utvidgats starkt. Sålunda utgjorde korn
arealen 15 °„ av åkerarealen 1963 mot 
endast 3 % 1950. 

Arealer för skörd av vallfrö 1963 

I samband med jordbruksinventeringen i 

oktober 1963 inhämtades definitiva upp

gifter om storleken av den areal som 

använts för skörd av vallfrö under somma

ren. Fram till 1963 insamlades preliminära 

uppgifter om arealerna för olika vallfrö

växter i anslutning till inventeringen i 

juni. För många uppgiftslämnare var det 

emellertid svårt att lämna en redovisning 

så tidigt på sommaren. I avsikt att erhålla 

preliminära arealuppgifter vid en något 

senare tidpunkt prövades under 1962 

möjligheten att inhämta motsvarande 

uppgifter i samband med de objektiva 

skördeuppskattningarna. Under 1963 har 

en övergång till detta förfarande skett, 
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Diagram 1. Arealerna för olika slag av stråsäd i procent av hela åkerarealen under 
tiden 1913—1963 (för perioden 1916—1960 femårsmedeltal) 

Jordbruk och boskapsskötsel 1963 
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varvid den särskilda arealredovisningen 
i juni slopats. En totalsumma för vallfrö-
arealen erhålls dock fortfarande vid 
denna undersökning. 

I tablån ovan redovisas uppgifter om 
de arealer, som under sommaren 1963 an
vändes för odling av vallfrö samt mot
svarande uppgifter för åren 1959—1962. 
Angivna resultat avser brukningsenheter 
med mer än 2 hektar åker inom Svealand 
och Götaland och grundar sig på under
sökningarna i oktober respektive år. 
Av tablån framgår at t vallfröodlingen i 
Svealand och Götaland gick tillbaka under 
1963. Nedgången, som huvudsakligen 
hänförde sig till timotej och alsikeklöver, 
utgjorde enligt inventeringen i oktober 
5 000 hektar eller omkring 14 %. Vid mot
svarande inventering i anslutning till de 
objektiva skördeuppskattningarna note
rades en minskning med cirka 4 500 
hektar (13 %) i förhållande till de prelimi
nära uppgifterna för 1962. För båda åren 
konstateras att de definitivt uppgivna 
arealerna varit avsevärt större än de pre
liminärt redovisade. Detta förhållande får 

ses som ett uttryck för svårigheterna att 
redan under sommaren lämna uppgift om 
vallfröarealerna. Det synes här föreligga 
en benägenhet hos jordbrukarna att göra 
en alltför försiktig uppskattning på för
sommaren. 

Hösten 1963 besådda arealer 

Liksom under de närmast föregående åren 
verkställdes under 1963 en inventering av 
de arealer som under hösten besatts med 
höstvete, höstråg, höstraps och höstrybs. 
Från och med 1963 års undersökning har 
denna inventering utsträckts att avse 
hela riket, medan tidigare i regel endast 
Svealand, Götaland och Gävleborgs län 
medtagits. Storleken av de år 1963 höst-
sådda arealerna inom Svealand och Göta
land framgår av nedanstående tablå. För 
jämförelse redovisas motsvarande arealer 
för åren 1959—1962. 

Inom Svealand och Götaland hade 
arealerna för höstsäd 1963 ökat med 
20 700 hektar (10 %) i förhållande till mot
svarande areal föregående år. Uppgången 
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kom helt på höstvete, medan arealen 
höstråg minskade. För råg gäller att 
arealen var den minsta som redovisats 
under den senaste tioårsperioden. 

Den sammanlagda arealen för höst-
ofjeväxter uppgick till 81 400 hektar eller 
14 600 (22 »„) mer än 1962. Såväl raps 
som rybs visade här ökning. 

Övrig publicering 

Jordbruksinventeringarnas resultat röran
de åkerjordens användning, höstsådda 
arealer m. m. 1963 publicerades dels i 
serien Statistiska meddelanden (J 1963:21 
och J 1964:4), dels i publikationen Jord
bruksekonomiska Meddelanden (1963: 
7—8 och 1964:2). 

2. Årsväxtrapporteringen 

Inledning 

Rapporter om årsväxten och skörden har i 
någon form årligen insamlats sedan 1799 
och denna rapportserie utgör därmed den 
äldsta alltjämt existerande grenen av den 
svenska jordbruksstatistiken. Rapporte
ringen har dock under årens lopp haft 
växlande innehåll och omfattning. 

Undersökningarnas genomförande m. m. 

Författning 

l ppgiftsinsamlingeii under 1963 ägde rum 

med stöd av Kungl. Maj :ts kungörelse den 

13 april 1956 (jfr sid. 10). 

Tidpunkter för rapportering 

Arsväxtrapporter avgavs vid tre tillfällen 
under året, nämligen den lä maj, 15 juli 
och 15 oktober. Dessutom lämnades i 
början på året definitiva uppgifter rörande 
föregående års skörd. Resultaten från 
denna rapport1 behandlas dock ej i 
föreliggande publikation. 

Från och med skördeåret 1963 har ja
nuarirapporten utgått, eftersom motsva
rande uppgifter — med vissa undantag — 
numera kan erhållas genom de objektiva 
skördeuppskattningarna (se sid. 27). 

Blankett, rapporteringens innehåll 

Uppgifter till rapporteringarna i maj, juli 
och oktober insamlades med användande 
av ny typ av uppgiftsformulär. Som fram
går av bil. 6 inhämtades uppgifterna i stor 
utsträckning med utnyttjande av fasta 
svarsalternativ. 

Rapporteringarnas innehåll vid de olika 
rapporttillfällena framgår av nedanstå
ende sammanställning. 

15 maj 

Omdöme om övervintringen 

Omfattning av ev. utvintring 
Orsaker till ev. utvintring 

Tidpunkt för vårsådden 
Orsaker till ev. senare vårsådd än normalt 

Utsikter för vårsådda grödor 

1 För närmare uppgifter angående januarirapporten hänvisas till SOS Jordbruk och boskaps
skötsel 1962. 
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15 juli 

Omdöme om skördeutsikterna 
Växtligheten under tiden 16 maj—15 juli 

1963 
Tidpunkt för höbärgningen 

Höets kvalitet 

15 oktober 

Omdöme om skördeutfallet 
Växtligheten under tiden 16 juli—15 okto
ber 1963 

Tidpunkt för bärgning av skörden 
Skördens kvalitet 
Tidpunkt för höstsådden 
Orsaker till ev. senare höstsådd än normalt 

Omdömena den 15 maj om övervint
ringen uttrycktes med siffervärden enligt 
följande skala: 4 = mycket god övervint
ring, 3 = god (normal) övervintring, 2 = 
övervintring sämre än normal, 1 = full
ständig eller nästan fullständig utvintring. 
Uppgifterna vid samma tillfälle om ut-
vintringens omfattning avsåg storleken 
av den på grund av utvintring upplöjda 
(uppharvade) arealen. Värdena angavs 
här i procent av besådd areal. Uppgifterna 
i juli och oktober om skördeutsikterna 
respektive skördeutfallet lämnades enligt 
följande sifferskala: 5 = mycket god 
skörd, 4 = god skörd, 3 = medelmåttig 
skörd (medelskörd), 2 = betydligt under 
medelmåttig skörd, 1 = nära missväxt, 
0 = fullständig missväxt. 

Insamling av primäruppgifter 

Liksom tidigare avgavs rapporterna av 

hushållningssällskapens underavdelning

ar. Dessa utgörs av sockengillen, vilka i 

regel omfattar minst en socken. Inom 

gillet utses i allmänhet ett ombud, som 

för varje socken respektive församling 

inom gillets område avger rapporterna om 
årsväxten. Distribution av blanketter 
sker genom hushållningssällskapen, som 
även handhar insamlingen av rapporterna. 
Efter viss granskning av materialet över
sänder sällskapen rapporterna till statis
tiska centralbyrån. 

Komplettering och granskning 

Efter erforderlig komplettering av materi
alet verkställs på centralbyrån en ytter
ligare granskning av primäruppgifterna. 
Denna granskning, vilken främst avser 
s. k. logiska kontroller, har från och med 
majrapporten 1963 så gott som helt ut
förts med elektronisk datamaskin. Sär
skilda granskningskriterier har utarbetats 
för detta moment. 

Resultatbearbetning 

Även resultatberäkningarna görs med 
hjälp av datamaskin. Härvid uträknas 
vägda medeltal för dels omdömena om 
övervintring, skördeutsikter och skörde
utfall, dels andelen upplöjd (utvintrad) 
areal. Övriga resultatberäkningar avser 
ovägda tal. 

Vid beräkningen av medelomdömen för 
övervintringen och för andelen upplöjd 
areal har församlingsomdömena för varje 
gröda först sammanvägts med utnyttjan
de av arealuppgifterna för grödan enligt 
1956 års jordbruksräkning som vikter. 
För erhållande av medeltal för varje län 
och huvudområde samt för hela riket har 
områdesmedeltalen därefter sammanvägts 
med arealuppgifterna från inventeringen 
av höstsådden i oktober 1962 som vikter. 
Beräkningarna av medeltal för skörde
utsikterna och skördeutfallet har utförts 
på liknande sätt. Vid sammanvägning av 

3 — Jordbruk och boskapsskötsel 1963 
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erhållna områdesmedeltal har dock som 
vikter i stället för arealdata använts an
tingen uppgifter om den »totala norm
skörden» (se sid. 39) för grödan eller 
antalet nötkreatursenheter (se sid. 49) 
inom området. 

Resultatens tillförlitlighet 

Trots att årsväxlrapporterna underkastas 
granskning av hushållningssällskapen 
kvarstår vissa brister, när statistiska cen
tralbyrån övertar materialet. Dessa bris
ter undanröjs delvis genom den s. k. 
logiska kontrollen. På grund av den korta 
tid som stått till förfogande, måste man 
1 kval räkna med att en del brister kvar
stått i materialet efter granskningen. 

I allmänhet har vissa svårigheter före
legat at t erhålla uppgifter från samtliga 
uppgiftsskyldiga. Vid rapporteringarna i 
maj, juli och oktober 1963 har sålunda 
uppgifter ej inkommit för 6,4, 8,1 respek
tive 8,8 % av församlingarna. Et t relativt 
stort bortfall föreligger således, vilket bör 
beaktas vid användandet av de i denna 
publikation intagna resultaten från under
sökningarna. 

Resultat 

Majrapporten 

Uppgiftslämnandet i mitten av maj om
fattade bl. a. allmänna omdömen om 
övervintringen samt uppgifter om stor
leken av den på grund av utvintring upp
plöjda arealen. Ifrågavarande resultat 
lämnas i tab. 7 och tab. 8. 

Av tab. 7 framgår att i huvudsak 
normal övervintring förelåg för höstvete, 
medan utvecklingen för höstråg var 
något ogynnsammare, särskilt i Götaland. 

Övervintringen för oljeväxterna hade i 
allmänhet bedömts vara sämre än för 
höstsäden och för hela riket uppgavs ut
vecklingen ha varit betydligt sämre än 
normalt. De för länen i Svealand angivna 
medeltalen innebar i vissa fall nästan full
ständig utvintring. Detta gällde för såväl 
raps som rybs i Västmanlands län och för 
raps i Uppsala län. Övervintringen för 
förstaårsvallarna rapporterades ha varit 
relativt gynnsam i huvuddelen av landet. 

Jämfört med närmast föregående år var 
riksmedeltalen för de avgivna sififerom-
dömena högre för höstvete och höstrybs 
men lägre för höstråg och höstraps. I 
fråga om slåttervall saknas jämförelsetal 
för 1962. 

I överensstämmelse med tidigare redo
visade medeltal för övervintringen fram
går av tab. 8 att upplöjningen var större 
för höstråg än för höstvete och at t i fråga 
om höstråg upplöjningen var större i 
Götaland än i övriga delar av landet. 
Även i fråga om oljeväxterna förelåg god 
överensstämmelse mellan medelomdö
mena för övervintringen och redovisade 
uppgifter om utvintringens omfattning. 

Julirapporten 

Rapporteringen i juli avsåg bl. a. all
männa omdömen om skördeutsikterna. 
Dessa resultat meddelas i tab. 9. 

Enligt rapporterna kunde en kvantita
tivt sett medelmåttig skörd väntas för 
höstvete, medan skördeutsikterna för 
höstråg bedömdes vara något ogynn
sammare. I fråga om vårstråsäd visade 
resultaten att omkring medelmåttiga 
skördar kunde väntas. Även för balj-
växter och potatis beräknades skörden 
bli omkring medelmåttig, medan utfallet 
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Tab. 7. Årsväxtrapporten i maj 1963: Medeltal för län, huvudområden och hela 
riket av sifferomdömen för övervintringen 

Tab. 8. Årsväxtrapporten i maj 1963: Procentuell andel upplöjd areal inom huvud
områden och hela riket 
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Tab. 9. Årsväxtrapporten i juli 1963: Medeltal för län, huvudområden och hela riket av sifferomdömen för skördeutsikterna 
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Tab. 10. Årsväxtrapporten i oktober 1963: Medeltal för län, huvudområden och hela riket av sifferomdömen för skördeutfallet 
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Tab. 11. Årsväxtrapporten i oktober 1963: Skördens kvalitet inom huvudområden och 
hela riket 

för sockerbetor och foderrotfrukter ej vän
tades bli normalt. I fråga om oljeväxterna 
förelåg en något ogynnsam skördeprognos 
under det att avkastningen för hö och 
bete väntades bli av normal omfattning. 

Vid en jämförelse med motsvarande 
riksmedeltal för 1962 konstateras att 
redovisningsårets julivärden i allmänhet 
låg lägre. Undantag utgjorde främst 
medeltalen för havre och potatis. 

Oktoberrapporten 

I oktober lämnades uppgifter om skörde

utfallet enligt samma skala som i juli. 

Dessa resultat jämte vissa data rörande 

skördens kvalitet redovisas i tab. 10 res
pektive tab. 11. 

Av tab. 10 framgår att skördeutfallet för 
de höstsådda grödorna bedömdes ha blivit 
under medelmåttigt. Även utfallet för 
vårsådd brödsäd var något ogynnsamt, 
under det att avkastningen för fodersäd i 
huvudsak var normal. För potatis och 
rotfrukter redovisades ett relativt gynn
samt resultat, vilket särskilt gällde pota
tisodlingen i Norrland. Baljväxter och 
oljeväxter (med undantag för vårraps) 
lämnade under medelskörd, medan hö
skörden och avkastningen av betet rap
porterades vara av normal omfattning. 
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Enligt rapporterna i oktober hade 
skördeutfallet för flertalet grödor blivit 
något sämre än vad prognosen i juli angav. 
Vissa grödor, bl. a. potatis och rotfrukter, 
var dock undantag härifrån. I jämförelse 
med motsvarande tal för oktober 1962 var 
1963 års värden högre för bl. a. havre, 
baljväxter, potatis och rotfrukter men 

lägre för höstsäd, vårvete och korn. 

Tab. 11 visar att skörden av höstsäd i 
de flesta församlingar var av sämre kvali
tet än normalt. I fråga om vårsäden 
redovisades däremot betydligt bättre 
kvalitet och en övervägande andel för

samlingar uppgav här skörd av normal 
beskaffenhet. Kvaliteten på oljeväxter, 
potatis och hö rapporterades i allmänhet 
ha varit normal. 

Övrig publicering m. m. 

Utförliga redogörelser för rapporteringen 
under 1963 har publicerats i serien Statis
tiska meddelanden (J 1963:12, 19 och 29). 

Resultaten från kommande rapporte
ringar beräknas bli publicerade omkring 
den 30 :e i respektive rapporterings
månad. 

3. Objektiv skördeuppskattning 

Inledning 

Kvantitativa uppgifter om skördens stor
lek per hektar har fram till skördeåret 
1963 erhållits i samband med den s. k. 
årsväxtrapporteringen. Som framgått av 
den tidigare redogörelsen — se sid. 20—27 
— är de metoder, som ligger till grund för 
årsväxtrapporterna, av subjektiv karaktär 
och de har därför inte lämnat ett helt 
tillfredsställande underlag för skördebe
räkningar. För at t få objektiva och exak
tare uppskattningar av skörden har sta
tistiska centralbyrån därför successivt 
övergått till undersökningar enligt den 
s. k. provytemetoden. De första försöken 
gjordes 1952, då centralbyrån utförde 
metodundersökningar i samarbete med 
lantbrukshögskolan. Åren 1953 och 1954 
prövades provytemetoden i fältmässiga 
former i Östergötlands och Södermanlands 
län. En utvidgning till hela Svealand och 
Götaland företogs år 1955 och till hela 

riket år 1956. De starkt ökade kraven 
på skördeuppskattningarnas omfattning, 
som framfördes av 1953 års skördeskade-
utredning, föranledde 1957 en kraftig 
utbyggnad, som pågick fram till 1960. 
I samband med det år 1961 införda 
skördeskadeskyddet (se sid. 38) har de 
objektiva skördeuppskattningarna fått 
permanent karaktär. 

Uppskattningarna omfattade under 
1963 liksom de närmast föregående åren 
dels en huvudundersökning avseende den 
s. k. biologiska skörden per hektar, dels en 
serie särskilda undersökningar för be
stämning av spill, bärgningsförluster, 
kvalitet m. in. 

Huvudundersökning 

Omfattning 

Skördeuppskattningarna avser bruknings-

enheter med mer än 2 hektar åker, vilka 
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tillsammans har ungefär 99 "u av den 
totala åkerarealen. 

Uppskattningarna omfattar för när
varande 9 grödor, nämligen höslvete, 
höstråg, vårvete, korn, havre, blandsäd, 
slåttervall, matpotatis och fabrikspotatis. 

Urval av brukningsenheter 

Undersökningarna omfattar inom varje 
område — se sid. 1 — ett urval bruk
ningsenheter, vilka uttagits slumpmässigt 
med sannolikheten proportionell mot 
åkerarealens storlek. Totalt ingår cirka 
12 000 brukningsenheter. 

Fältarbetets genomförande 

Den centrala ledningen av skördeupp
skattningarna utövas av statistiska cen
tralbyrån, medan fältarbetet genomförs i 
samarbete med hushållningssällskapen. 
Hos varje sällskap anställs dels en ledare, 
dels ett antal provtagare bosatta i olika 
delar av länet. [ vissa län, där fältarbetet 
haft större omfattning, anställs även en 
assistent till ledaren. Antalet provtagare 
uppgår totalt till mellan 600 och 650. 
U(bildningen av dessa sker vid länsvis 
anordnade kurser. 

Fältarbetet omfattar i huvudsak två 
moment, nämligen utläggning av prov
ytor samt provtagning och tröskning. 

Sedan centralbyrån verkställt urvalet 
av provytegårdar och upprättat förteck
ningar över dessa sker utläggningen av 
provytor under våren och försommaren. 
För varje gröda, som ingår i skördeupp-
skattningarna (se ovan) och som finns re
presenterad vid gården, skall ett fält ut
väljas för provtagning. Detta sker slump

mässigt med sannolikheten proportionell 
mot åkerarealen. Efter uppmätning av de 
uttagna fältens längd och bredd bestäms 
sedan slumpmässigt 2 punkter, där prov
ytor skall skördas. 

Vid provtagningen, som skall utföras i 
så nära anslutning till jordbrukarens skörd 
som möjligt, avgränsas provytorna, vilka 
för spannmål och vall omfattar 1 m2, med 
hjälp av cirkelinstrument. För potatis ut
gör provytan cirka 4 längdmeter av en 
fåra. All skörd på provytan tillvaratas vid 
provtagningen, dvs. spill skall i möjligaste 
mån undvikas. Anslutningen till jord
brukarens skörd kan ibland vara svår at t 
uppnå. Sålunda kan exempelvis regn 
orsaka uppskov med skörden. Speciellt i 
fråga om vallarna kan detta få betydelse 
för kvantiteten och särskilda uppgifter in
hämtas därför för dessa om tidsdifferensen 
mellan provyteskörd och jordbrukarens 
skörd (att användas vid korrektionsbe
räkningar, se sid. 33). 

Den skördade spannmålen placeras 
omedelbart efter provtagningen i säckar 
för torkning i speciella lagerlokaler. Trösk
ning utförs sedan vid särskilt upprättade 
tröskningsstationer. Skördens storlek har 
därefter kunnat bestämmas för varje prov
yta, varvid en omräkning sker till 16,5 % 
vattenhalt på basis av särskilda analyser. 
Den biologiska skörden av vall avser 
första skörd och inkluderar även fält av
sedda för ensilage. Vallproverna har efter 
torkning insamlats till en central lager
lokal inom länet, där vägning utförts. 
Höets vattenhalt har senare kunnat fast
ställas genom att särskilda prov uttagits. 
Vid redovisningen har höskörden omräk
nats att motsvara 16,5 % vattenhalt. 

Vid provtagningen av potatis bestäms 
först provytans exakta längd och bredd. 
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Därefter skördas ytan, varefter skörden 
omedelbart uppvägs. Två slag av biolo
gisk skörd erhålls, nämligen dels total 
biologisk skörd, dels skörd efter reduce
ring för stora och små samt rötskadade 
och grönfärgade knölar1. 

Granskning. Resultatbearbetning 

All bearbetning av det stora antalet upp
gifter som erhålls vid skördeuppskatt
ningarna sker centralt. En viss kontroll av 
uppgiftsprotokollen utförs dock av ledarna 
för fältarbetet. 

Vid centralbyrån underkastas uppgifts
materialet en detaljerad granskning. 
Denna är i huvudsak maskinell. På grund
val av provyteskördarna verkställs där
efter på maskinell väg skattningar av den 
biologiska skörden per hektar. Med led
ning av de särskilda undersökningarna 
rörande spill, bärgningsförluster och till
växt på slåttervall (se sid. 30) sker slut
ligen en omräkning av resultaten till att 
avse bärgad skörd. 

Skattningarna av de biologiska hektar
skördarna utförs i första hand för varje 
skördeuppskattningsområde. Genom yt
terligare sammanvägningar erhålls sedan 
skattningar för större områden (produk
tionsområden, län) och hela riket. 

Resultatens tillförlitlighet 

För att möjliggöra en bedömning av 
resultatens tillförlitlighet ges nedan kort
fattade redogörelser för avgångar och 
bortfall samt för medelfelen. 

Avgångar och bortfall 

Totalt uttogs 12 211 brukningsenheter för 
uppskattningarna 1963. Bortfallet upp
gick till 555 gårdar (4,5 % ) . Härav ut
gjordes 428 av s. k. avgångar, dvs. bort
fall beroende på att uttagna gårdar varit 
nedlagda, uppdelade på flera bruknings
enheter o. dyl., medan återstoden kunde 
hänföras till vägran från vederbörande 
jordbrukare att delta i undersökningen 
(egentligt bortfall). 

Eftersom de uttagna gårdarna i regel ej 
odlar samtliga undersökta grödor, blir 
antalet fält per gröda betydligt lägre än 
antalet provytegårdar. I vissa fall före
kommer dessutom bortfall av provtag
ning av utlagda provytor, varför antalet 
fält med skördeuppgift reduceras ytter
ligare något. Provytefält, som blivit 
obärgade, har dessutom uteslutits i sam
band med att separat korrigering för 
obärgad areal blivit gjord. I nedanstående 
tablå anges för olika grödor dels antalet 
uttagna fält, dels bortfallet med fördelning 
efter orsaker. 

1 För fabrikspotatis reducering endast för rötskador. 
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Medelfel 

Eftersom undersökningarna utförs enligt 
stickprovsmetodik är resultaten behäftade 
med vissa slumpfel. I fråga om spannmål 
varierar det för 1963 uppskattade medel
felet för den biologiska skörden per hektar 
i riket mellan 0,5 och 1,4 %. För slåttervall 
utgör medelfelet 0,4 %, för matpotatis 
0,9 ° 0 och för fabrikspotatis 1,5 %. Me
delfelens relativa storlek hos länstalen 
varierar med odlingsfrekvensen för res
pektive grödor. För växtslag med ojämn 
förekomst är skattningarna sålunda i vissa 
fall relativt osäkra, vilket bör beaktas vid 
användningen av uppgifterna. 

Resultat 

I tab. 12 redovisas för län, produktions
områden och hela riket den på grundval 
av provytorna skattade biologiska skör
den per hektar för olika grödor. Tab. 13 

innehåller uppgifter om bärgad skörd. 
Denna har, som tidigare nämnts, erhållits 
genom korrigering av den biologiska 
skörden med avseende på det spill och de 
bärgningsförluster m. m. som redovisats i 
specialundersökningarna. 

Av tab. 13 framgår att riksmedeltalen 
för den bärgade skörden 1963 med undan
tag för vårvete och potatis låg lägre än 
motsvarande tal för 1962. 

Specialundersökningar av spill, bärg-
ningsförluster, kvalitet m. m. 

Omfattning, områdesindelning 

Flertalet specialundersökningar har be
rört ett underurval av de i huvudunder
sökningen ingående brukningsenheterna. 

Härvid har i regel en särskild områdesin
delning tillämpats. Skördeuppskattnings-
områdena — se sid. 1 — har sålunda 
sammanförts till 11 s. k. spillområden. 
Vid denna gruppering har man i huvudsak 
utgått från den i jordbruksstatistiken 
använda indelningen i naturliga jord
bruksområden (se sid. 1). 

Specialundersökningarnas utförande och 

resultat 

Nedan ges kortfattade beskrivningar av 
de under 1963 utförda specialundersök
ningarna med angivande av vissa huvud
resultat. 

1. Spill för spannmål 

Vid dessa undersökningar utläggs ett 
stort antal provytor på varje uttaget fält 
eller på en del av detta (i vissa fall på 
samtliga fält vid gården). I samband med 
jordbrukarens tröskning bestäms sedan 
den bärgade skörden på samma areal. 
Denna uppmäts med distanstub. Skillna
den mellan provyteskörd och bärgad 
skörd per hektar utgör det s. k. spillet1. 

Rikssiffror för spillet för spannmål 1963 
redovisas i nedanstående tablå. 

Under de tre senaste åren har på försök 

utförts spillundersökningar enligt en 

1 I det framräknade spillet ingår även korrigeringar för ev. förluster vid torkning och tröskning 
av provyteskörden. 
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Tab. 12 . Biologisk skörd1, i kg per hektar, år 1963, inom län, produktionsområden och hela 

riket 

1 Uppgifterna i denna tabell bygger på resultaten från huvudundersökningen, varvid talen för spannmål 
och slåttervall omräknats att avse 16,5 % vattenbalt . I fråga om slåttervall har endast den s. k. första 
skörden beaktats. För potatis har reducering gjorts för stora och små samt rötskadade och grönfärgade 
knölar (för fabrikspotatis reducering endast för rötskador). 
3 Delvis approximativ områdesindelning. 
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Tab. 13 . Bärgad skörd, i kg per hektar, år 1963, inom län, produktionsområden och hela 

riket 

1 - biologisk skörd minus spill. Reducering har gjorts för obärgad areal. 
- Avser bärgad första skörd. Den biologiska skörden (se tab. 12) har korrigerats för tillväxt, bärgnings-
förluster samt obärgad areal (se sid. 33 och 34). 
-' Delvis approximativ områdesindelning. 
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annan metod. Vid dessa söker man be
stämma den på fälten kvarlämnade spann
målen genom noggrann undersökning av 
ett antal små provytor omedelbart efter 
jordbrukarens skörd. 

2. Kvalitetsanalys för brödsäd 

På spillgårdarna för spannmål uttas 
prov av brödsäd vid vägningar på gården 
eller vid jordbrukarens skörd på fältet. 
Resultaten från den sedermera genom
förda kvalitetsanalysen har för riket 
sammanfattats i följande tablå avseende 
medeltal av groddhalt, falltal respektive 
proteinhalt 1963. 

3. Kvalitet för brödsäd enligt leveransupp

gifter 

I denna undersökning beräknas den leve
rerade skördens fördelning på kvarndug-
lig och ej kvarnduglig brödsäd. Samtliga 
provytegårdar med leverans av brödsäd 
ingår. För höstvete uppgick totalt för 
riket andelen kvarnduglig vara 1963 till 
53 °/„, för vårvete och höstråg till 58 %. 

4. Skördesätt för spannmål 

För samtliga provytegårdar med spann
mål insamlades även 1963 uppgifter om 
skördemetoden. Resultaten för riket redo
visas i följande tablå, där spannmåls
arealernas procentuella fördelning efter 
skördesättet angivits. 

5. Tillväxt för slåttervall 

I fråga om slåttervall skall den biologiska 
skörden justeras för tillväxten mellan 
provyteskörden och jordbrukarens skörd. 
På härför uttagna fält skördas ett stort 
antal provytor vid två tidpunkter, näm
ligen dels 3 dagar före, dels 7—8 dagar 
efter jordbrukarens skörd. Skillnaden 
beräknas och divideras sedan med tids
skillnaden, varvid tillväxten per dag 
erhålls. I genomsnitt för riket uppgick 
tillväxten per dag 1963 till 80 kg per 
hektar eller 2,2 % av den primärt erhållna 
skörden. 

6. Bärgningsförluster för slattervall 

Bärgningsförlusterna för slåttervall be
stäms på ungefär samma sätt som spillet 
för spannmål. En justering för tillväxten 
mellan provtagningen och jordbrukarens 
skörd tillkommer dock. Totalt för riket 
uppgick bärgningsförlusterna för slåtter
vall 1963 till 100 kg per hektar eller 2,3 % 
av den biologiska skörden. 

7. Aterväxt på slåttervall 

Återväxten på slåttervall bestäms så, at t 
man på vissa provytefält väljer två nya 
ytor, där återväxten skördas i samband 
med jordbrukarens skörd eller, om fältet 
utnyttjas för bete, i anslutning till betes
gången. Eftersom avbetningen ofta blir 
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ofullständig har vissa reduceringar gjorts 
härför. Under 1963 utgjorde återväxten 
per hektar utnyttjad slåttervall 1 660 kg 
eller 42 ",', av första skörden. 

8. Vallåterväxtens tillvaratagande 

Slåttervallens fördelning efter sättet för 
vallåterväxtens tillvaratagande har 
skattats för samtliga skördeuppskatt-
ningsområden. Av resultaten för riket 
framgår att omkring 77 % av återväxten 
1963 användes för bete, medan 18 % av 
arealen ej utnyttjades. 

9. Kvalitet för hö 

Kvalitetsprov för hö har uttagits i anslut
ning till undersökningen rörande bärg
ningsförlusterna. Analysen har omfattat 
dels protein- och växttrådhalten, dels den 
botaniska sammansättningen. Med led
ning av erhållna resultat har senare foder
värdet per kg hö kunnat beräknas. 

Råproteinhalten 1963 var i genomsnitt 
för riket 8,4 °(), medan växttrådhalten 
uppgick till 26,1 ° 0 . Antalet foderenheter 
(fe. sk) per kg hö beräknades till 0,51 ( = 
1 960 g hö per foderenhet). 

10. Spill för potatis 

Genom efterundersökningar på cirka var 
fjärde provytegård (efterskörd på tre 
provytor) har spillet för potatis, dvs. den i 
jorden kvarlämnade kvantiteten, kunnat 
fastställas1. För matpotatis utgjorde 

spillet 1963 2 660 kg per hektar (9,1 % av 
biologisk skörd) och för fabrikspotatis 
2 580 kg per hektar (8,7 %) . 

11. Kvalitet för potatis 

I samband med den sortering av provyte-
skörden som gjorts vid provtagningen (se 
sid. 29) har skattats andelen konsum-
tionsduglig potatis vid tidpunkten för 
skörden. Resultaten visar att cirka 85 % 
av den totala potatisskörden 1963 varit 
konsumtionsduglig. 

12. Obärgad areal 

Från varje provytegård har uppgifter 
inhämtats rörande den obärgade arealen 
av olika grödor. Dessa data har avsett för
hållandena den 1 januari 1964. Andelen 
obärgad areal skördeåret 1963 varierade 
för riket mellan 0,6 % (matpotatis) och 
0,1 % (höstvete) av den odlade arealen. 

Övrig publicering m. m. 

En utförlig redogörelse för uppläggningen 
och genomförandet av 1963 års skörde
uppskattningar samt för resultaten har 
lämnats i serien Statistiska meddelanden 
(J 1964:6). Beträffande metodiken vid 
utläggning av provytor, tillämpade skatt
ningsförfaranden etc. har mer ingående 
beskrivningar lämnats i bl. a. Statistisk 
tidskrift (se t. ex. 1958:3, 1959:3 och 
1960:3). 

Resultaten från 1964 års uppskattningar 
beräknas föreligga omkring den 1 april 
1965. 

1 Vid spillundersiikningen har samma kvalitetssortering som för den biologiska skörden tilläm
pats (se sid. 29). 
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4. Beräkningar av totalskörd m. m. 

Inledning 

Uppgifter om skördens storlek per hektar 
1963 har för spannmål, potatis och slåtter-
vall lämnats i tab. 12 och 13. I föreliggan
de avsnitt presenteras beräkningar av 
totalskörden för olika grödor. I anslutning 
härtill redovisas även hektarskördar för 
sockerbetor och oljeväxter. 

Resultat 

Eftersom resultaten enligt de objektiva 
skördeuppskattningarna avser skörd på 
enbart besådd areal har jordbruksinven
teringarnas arealdata — se tab. 4 — ej 
kunnat utnyttjas för totalskördeberäk-
ningar förrän vissa justeringar blivit ut
förda. I syfte att erhålla underlag för 
sådana justeringar genomförs i anslutning 
till provyteundersökningen från och med 
sommaren 1963 fältmätningar på ett 
underurval av de i jordbruksinventeringen 
i juni ingående brukningsenheterna. Pre
liminära resultat från 1963 års mätningar 
har utnyttjats vid fastställandet av nedan 
angivna korrigeringstal, som anger med 
hur många procent arealinventeringens 
uppgifter reducerats i syfte att ge den 
faktiskt besådda arealen. Talen skall upp
fattas som grova approximationer och 
bygger förutom på de preliminära mät

ningsresultaten på en allmän bedömning 
av odlingsförhållandena för de olika 
grödorna. 
I fråga om potatis antyder den prelimi
nära bearbetningen att avvikelsen i riks-
områdena 2 och 3 kan vara ännu något 
större än det här angivna talet, som valts 
i avvaktan på att ytterligare information 
skall erhållas. 

I bearbetningen har de reducerade 
arealerna för naturliga jordbruksområden 
summerats till länstal, varefter total
skörden för varje gröda — se tab. 14 — 
erhållits genom multiplicering med läns
medeltalen för den beräknade skörden per 
hektar. De angivna reduktionstalen har 
använts även vid beräkningen av de i 
tabellen givna uppgifterna för 1961 och 
1962. 

För sockerbetor redovisas i tab. 14 de 
av Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget 
uppgivna arealerna och kvantiteterna. 
Som synes avviker arealuppgiften något 
från den i tab. 4 redovisade uppgiften en
ligt jordbruksinventeringen. 

I fråga om oljeväxter har utnyttjats de 
uppgifter om totalskörden som lämnats 
av Sveriges Oljeväxtintressenter förening 
u. p. a. 

Data om hektarskörden för sockerbetor 
och oljeväxter redovisas i tab. 15. Betr. 
sockerbetor har uppgifterna erhållits di
rekt från Sockerbolaget, medan för olje
växter hektaravkastningen framräknats 
som kvoten mellan totalskörd — se ovan 
— och den på tidigare angivet sätt beräk
nade besådda arealen. 

1 Riksområde 1 = Södra och mellersta Sveriges slättbygder 
» 2 — » » » » skogs- och dalbygder 
» 3 — Norra Sverige 
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1 Beträffande innebörden i begreppet »besådd areal», se texten. — 2 —- bärgad skörd per hektar X besådd areal, I fråga om slåttervall avses första 
skörd. Samtliga tal omräknade att motsvara 16,5 % vattenhalt. — 3 = bärgad skörd per hektar X besådd areal. Reducering har gjorts för stora 
och små samt rötskadade och grönfärgade knölar. — 4 Enligt uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget. — ö Enligt uppgifter från Sveriges 
Oljevaxtintressenter förening u. p. a. Avser frö med 18 % vattenhalt. 

4 —
 Jordbruk 

och boskapsskötsel 1963 
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Tab. 15. Skörden per hektar av sockerbetor1 och oljeväxter2, i kg, år 1963, inom 
län och hela riket 

1 Enligt uppgifter erhållna från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget. 
2 Enligt beräkningar på grundval av uppgifter erhållna från Sveriges Oljeväxtintressenter för
ening u. p. a. Avser frö med 18 0

o vattenhalt. 

5. Jordbrukets skördeskadeskydd 

Inledning 

Genom beslut av Kungl. Maj :t 1953 be
myndigades chefen för jordbruksdeparte
mentet att tillkalla sakkunniga för at t 
utreda frågan om en permanent stödform 
för jordbrukare, som drabbats av skörde

skador. De sakkunniga avlämnade senare 
betänkande med förslag till skördeskade
skydd ( S O U 1958:5). I mars 1961 
framlade Kungl. Maj :t proposition angå
ende införande av ett system för perma-
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nent skördeskadeskydd, vilken sedermera 
bifölls av riksdagen. Huvudmyndighet för 
skördeskadeskyddet blev statens jord
bruksnämnd, medan ersättningsberäk
ningar skulle utföras vid statistiska cen
tralbyrån. 

I närmast följande avsnitt lämnas en 
allmän beskrivning av skördeskadeskyd-
dets utformning, finansiering m. m. Där
efter redogörs i ett särskilt avsnitt för ut
fallet av skördeskadeskyddet under 1963. 

Skördeskadeskyddets utformning m. m. 

Omfattning 

I skyddet inryms samtliga jordbrukare 
i riket med en åkerareal av minst 2 hektar. 

Tills vidare omfattar skördeskadeskyd
det spannmål, potatis, oljeväxter, socker
betor och vallskörd. För närvarande un
dersöks möjligheterna att inkludera även 
andra grödor i skyddet. 

Anmälan, blankett, definitioner 

För att kunna komma i fråga för tilldel
ning av skördeskadeersättning erfordras 
at t brukaren inlämnat särskild anmälan. 
Sådan anmälan skall göras på fastställd 
blankett. Uppgifter lämnas där om 
åkerarealens användning varvid även 
åkermark, som används till grödor som ej 
ingår i skyddet, ligger i träda eller är till
fälligt obrukad, skall anges. Som åker 
skall enligt anvisningarna för uppgifts-
lämnandet räknas all mark, som lagts 
under plog och utnyttjas för växtodling. 
Definitionen på begreppet »åker» är så
lunda densamma som i jordbruksinven
teringarna. 

Anmälan inges till lantbruksnämnden, 
som efter granskning av uppgifterna 

skickar den vidare till statistiska central
byrån. Allt eftersom lantbruksnämnderna 
översänder anmälningarna stansas upp
gifterna på hålkort. Numeriska begrepp i 
korten kontrollstansas, medan den alfa
betiska stansningen listas och läses mot 
anmälningarna. Efter erforderlig rättning 
överförs uppgifterna på magnetband. 
Maskinellt utförs därefter vissa kontroller 
av de lämnade uppgifterna. 

I fråga om arealuppgifterna görs varje 
år en speciell kontroll. För detta syfte ut-
tas slumpmässigt ett antal anmälningar. 
Vid de uttagna gårdarna sker sedan kon
trollen genom fältmätningar av de aktu
ella arealerna. 

Ersättningsberäkningar 

Områdesvis har primärt fastställts dels 
normskördevärden, som motsvarar normal 
avkastning inom området, dels aktuella 

skördevärden, som avser det aktuella årets 
skörd. Genom multiplicering av dessa 
värden, som uttryckts i kronor/hektar, 
med motsvarande arealuppgifter erhålls 
för varje brukningsenhet ett totalt norm-
skördevärde och ett totalt aktuellt skörde
värde för de olika grödor som ingår i 
skyddet. Totala skördevärden för bruk-
ningsenheten kan därefter erhållas genom 
addering av skördevärdena för de enskilda 
grödorna. Skillnaden mellan bruknings-
enhetens totala normskördevärde och dess 
totala aktuella skördevärde utgör det 
beräknade värdet av skördeskadan vid 
enheten. 

Ersättningsområden 

För skördeskadeskyddets syften har riket 
indelats i cirka 400 s. k. skördeuppskatt-
ningsområden (ersättningsområden). En-
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ligt statsmakternas beslut skall den fast
ställda områdesindelningen i regel inte 
kunna ändras under löpande skördeår. 
Vissa begränsade möjligheter finns dock 
att tillfälligt anpassa områdesindelningen 
efter skadornas utbredning. Denna möj
lighet får tillgripas, då det uppstått »lokalt 
koncentrerade totalskador» på skörden. 
En förutsättning för att en sådan anpass
ning skall kunna göras är bl. a. att erfor
derlig skördestatistik kan erhållas för de 
tillfälliga områdena. Dessa måste därför i 
regel vara minst lika stora som de fast
ställda ersättningsområdena. 

Aktuellt skördevärde 

Uppgifter rörande områdets aktuella 
skörd, uttryckt i kg/hektar, erhålls dels 
genom de objektiva skördeuppskattning
arna (spannmål, potatis och vall), dels från 
Sveriges Oljeväxtintressenter (oljeväxter) 
och Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget 
(sockerbetor). För brödsäd, oljeväxter, 
fabrikspotatis och sockerbetor bestämdes 
de aktuella priserna 1963 med utgångs
punkt från s. k. inlösenpriser eller mot
svarande. De aktuella priserna har sedan 
justerats med hänsyn till skördens kvali
tet inom området. 

För fodersäd tillämpades ett genom
snitt av de noterade priserna under åren 
1958—1962. I fråga om vallhö och foder-
potatis beräknades skördevärdel med ut
gångspunkt från näringsinnehållet. 

!\ormskördevärde 

Den normala avkastningen (normskörden) 
för området har erhållits på följande sätt. 

För spannmål, potatis samt första skör
den av vall beräknades för varje hushåll

ningssällskapsområde den genomsnittliga 
skörden per hektar för perioden 1922— 
1960 på basis av gillesombudens årsväxt-
och skörderapporter (se sid. 20—27). 
Detta genomsnitt ökades med den beräk
nade skördeökningen fram till 1963. Er
hållna värden uppräknades därefter till 
s. k. objektiv nivå genom multiplicering 
med en faktor, som anger förhållandet 
mellan hektarskörden enligt de objektiva 
skördeuppskattningarna och motsvarande 
hektarskördar enligt årsväxt- och skörde
rapporteringen (se sid. 20). Inom respek
tive hushållningssällskapsområde diffe
rentierades normskördarna sedan på er
sättningsområden med ledning av sär
skilda relationstal. 

Normskörden på tillvaratagen vallåter-
växt bestämdes som ett genomsnitt för 
åren 1959—1962 enligt de objektiva 
skördeuppskattningarna. 

Normskörden för sockerbetor beräkna
des för varje ersättningsområde som ett 
medeltal för perioden 1950—1962 på 
basis av uppgifter från Svenska Socker
fabriks Aktiebolaget. 

För oljeväxter saknas i huvudsak 
skördestatistik för åren före 1956. Genom
snittsskördar för perioden 1957—19621, 
beräknade med ledning av material från 
Sveriges Oljeväxtintressenter och statis
tiska centralbyråns arealinventeringar, 
har därför använts som normskördar för 
1963. Inom varje län har normskörden 
differentierats på områden med hjälp av 
särskilda relationstal. 

Vid värderingen av normskördarna an
vänds normpriser, vilka i princip skall 
avse förväntade priser på vara av genom
snittlig kvalitet vid en totalskörd för 

I fråga om våroljeväxterna har genomsnittsskörden beräknats för åren 1956—1962. 
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landet, som med hänsyn till den odlade 
arealen kan anses vara av normalstorlek. 

Liksom i fråga om de aktuella priserna 
har normpriser för avsalugrödorna beräk
nats med ledning av inlösenpriser, mitt
priser eller motsvarande. Dessa priser har 
omräknats till att motsvara genomsnitts
kvalitet för en längre period. För fodersäd 
bestämdes priset som ett medeltal av 
priserna under åren 1958—1962, medan för 
vallhö och foderpotatis motsvarande vär
den fastställts under hänsynstagande till 
grödornas näringsinnehåll. 

Självrisk. Utbetalning av ersättning 

Enligt bestämmelserna skall brukaren 
själv svara för viss del av de förluster som 
inträder vid skördeskada. Självrisken skall 
stå i direkt proportion till den normala 
skördevariationen för brukningsenheten. 
Denna har framräknats med utgångspunkt 
från områdesvis bestämda skördevaria
tioner mellan olika år för grödgrupper 
samt brukningsenhetens arealfördelning. 
Härigenom blir självriskens storlek bero
ende dels av odlingsinriktningen vid bruk
ningsenheten, dels av enhetens geografiska 
belägenhet. I genomsnitt för samtliga 
brukningsenheter uppgår självrisken för 
närvarande till 15,5 % av normskörde-
värdet. 

Sedan underlaget för beräkningarna fär
digställts och överförts till magnetband, 
utförs i elektronisk datamaskin ersätt
ningsberäkningar för samtliga brukare. 
Detaljerade beräkningsresultat utskrivs 
härvid för varje brukningsenbet. 

Samtliga brukare, som lämnat anmälan 
i laga tid, får så snart ersättningsberäk
ningarna är slutförda, ett besked om ut
fallet. Eventuell ersättning utbetalas se
dan genom postgiro. 

Skördeskadeskyddets finansiering 

För finansiering av skördeskadeskyddet 
har bildats en särskild skördeskadefond, 
vilken förvaltas av statens jordbruks
nämnd. Av de 30 milj. kronor som varje 
år tillförs denna fond svarar staten och 
jordbrukarna för vardera hälften. De 
senares andel lägges på produktionen och 
tas ut i form av skördeskadeavgifter. I ne
danstående tablå har för 1963/64 angivits 
avgifternas fördelning på olika produkter. 

\ ' id ingången till budgetåret 1963/64 
fanns i fonden totalt omkring 34 milj. 
kronor. 

Utöver det årliga tillskottet till fonden har 
staten lämnat en garanti om 75 milj. 
kronor, avsedd att tillgripas om så stora 
skördeskador skulle uppstå, att fond
medlen är otillräckliga. 

Utfallet av ersättningsberäkningarna för 
1963 års skörd 

I tab. 16 har sammanfattats utfallet av er
sättningsberäkningarna avseende 1963 års 
skörd. Totalt inkom cirka 32 000 anmäl
ningar för skördeskadeersättning. Antalet 
ersättningar utgjorde omkring 11 000 och 
det totala ersättningsbeloppet cirka 24 
milj. kronor. 
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IV. Husdjursskötsel 

1. Jordbruksinventeringarna 

Inledning 

Liksom tidigare ingick i jordbruksinven
teringarna under 1963 särskilda uppgifter 
rörande antalet husdjur. En sammanfatt
ning av dessa resultat ges i föreliggande 
avsnitt. För undersökningarnas organisa
tion, metodik etc. har en utförlig redo
görelse lämnats i kap. III (sid. 10—12). 

Undersökningarnas innehåll 

Uppgiftsinsamlingens omfattning vid de 
olika undersökningstillfällena har redo
visats i tablå å sid. 10. Den vid undersök
ningarna använda specificeringen av hus
djuren på olika kategorier och ålders
grupper framgår av bil. 3—5. Det bör här 
beaktas, att vissa klassificeringsändringar 
införts från och med undersökningen i 
juni 1963, varför i en del fall bristande 
överensstämmelse föreligger i förhållande 
till tidigare undersökningar. Den ändrade 
grupperingen av nötkreaturen innebär en 
konsekvent genomförd uppdelning på kön 
och ålder. Kvigor och kvigkalvar har dess
utom specificerats efter avsedd använd
ning för pålägg eller slakt. För hästar har 
den tidigare uppdelningen efter ålder er
satts med uppdelning efter födelseår. En 
närmare redogörelse för de vidtagna för
ändringarna har lämnats i serien Statis
tiska meddelanden (J 1963:23). 

Resultat 

I tab. 17—21 meddelas vissa huvudresultat 
från inventeringarnas husdjursavsnitt. 

Tab. 17 innehåller sålunda uppgifter om 
husdjursantalet i juni inom de olika länen 
och hela riket. För att närmare belysa 
utvecklingen under året av husdjursan
talet har i tab. 18 sammanställts total
summor för olika djurslag enligt de tre 
undersökningarna. I denna tabell ingår 
dessutom uppgifter om djurantalet i juni 
närmast föregående år. Antalet husdjur i 
juni 1963 inom olika storleksgrupper av 
jordbruk framgår av tab. 19 och 20. 
Tab. 21 slutligen innehåller beräknade 
värden för antalet nötkreatursenheter 
1963 (se nedan). 

Antalet hästar minskade från juni 1962 
till juni 1963 med cirka 9 %. Av tab. 20 
framgår att det i förhållande till åker
arealen största antalet hästar påträffas i 
storleksgruppen 2—5 hektar åker. Med 
stigande åkerareal visar antalet hästar 
sedan en kontinuerlig minskning. 

Det totala antalet nötkreatur var i juni 
1963 omkring 5 % lägre än vid samma tid
punkt föregående år. Bakom nedgången 
låg en minskning av antalet tjurar, kor 
och ungnöt över 1 år, medan antalet 
kalvar under 1 år ökade. Även nötkreatu
ren uppvisar för riket de största relativa 
talen inom de lägre storleksgruppcrna (se 
tab. 20). Detta gäller särskilt kor.medan 
övriga grupper företer ett svagare sam
band. 

Antalet svin minskade från juni 1962 
till juni 1963 med cirka 10 %. Nedgången, 
som berörde samtliga kategorier svin, var 
för avelssvin 11 "„ och för övriga svin 
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Tab. 17. Antal husdjur1 den 4 juni 1963 inom län, produktionsområden och hela riket 

1 Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
2 Avser »Hästar 3 år och däröver». 
3 Avser »l nghästar, 1 och 2 år». 
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Tab. 18. Antal husdjur1 den 1 juni 1962, 8 april, 4 juni och 15 oktober 1963 i Svealand och Göta

land samt hela riket 

1 Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 
2 Årtalen inom parentes avser resultaten for 1962. 
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Tab. 19. Antal husdjur den 4 juni 1963 fördelat på olika storleksgrupper, hela riket 

1 Storleksgruppen 0,26—2 hektar enligt 1961 års jordbruksräkning. 
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Tab. 20. Antal husdjur den 4 juni 1963 per 100 hektar åker inom olika storleksgrupper, 
hela riket 

1 Storleksgruppen 0.26—2 hektar enligt 1961 års jordbruksräkning. 
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Tab. 21. Beräknat antal nötkreatursenheter1 den 4 juni 1963 inom län, produktionsom
råden och hela riket 

1 Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

10 %. Liksom tidigare var svinuppföd
ningen i stor utsträckning förlagd till de 
medelstora brukningsenheterna såsom tab. 
20 utvisar. 

Totalantalet höns och kycklingar var i 
det närmaste oförändrat jämfört med 
föregående år. I fråga om kalkoner förelåg 
ökning med 26 %. 

Antalet får, vilket ökat kontinuerligt 
sedan 1958, visade en uppgång med 11 % 
mellan 1962 och 1963. Även här konsta
teras, att uppfödningen i stor utsträckning 
är förlagd till de mindre jordbruken. 

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 grunderna1. Av resultaten för 1963 
— se tab. 21 — framgår, att totalantalet 
nötkreatursenheter i riket minskat något 
i förhållande till 1962. 

Övrig publicering 

Resultaten från husdjursräkningarna 1963 
har tidigare införts i Statistiska meddelan
den (J 1963:15, 18 och 23 samt J 1964:4). 

1 i nötkreatursenhet — 1 fullvuxet nötkreatur, 2 ungnöt eller kalvar, 2/3 vuxen häst, 4/3 ung
häst eller föl, 4 svin respektive 10 får. Till getter, kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hänsyn 
ej tagits. 
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2. Statistiken över galtar och betäckta suggor 

Inledning 

Enligt särskilda bestämmelser—se Kungl. 
Maj :ts kungörelse ilen 30 december 1953 — 
skall envar innehavare av galt, som ut
nyttjas för avelsändamål, dels föra journal 
med fortlöpande uppgifter om betäckning
ar samt om försäljning och inköp av far-
galt dels första dagen efter varje kalender
månads utgång till vederbörande hushåll
ningssällskap insända kopia av de upp
gifter, som under månaden införts i be
täckningsjournalen. Det åligger varje 
hushållningssällskap att kontrollera galt-
hållarnas redovisning, att upprätta sam
mandrag för sällskapets område och 
insända detta till statistiska centralbyrån 

senast 10 dagar efter kalendermånadens 
utgång. Inom centralbyrån görs därefter 
en sammanställning av de redovisade 
länsuppgifterna. 

Resultat 

Resultaten redovisas i tab. 22. 

Övrig publicering 

Uppgifter för län och hela riket redovisas 
månadsvis i serien Statistiska meddelan
den omkring 14 dagar efter utgången av 
respektive rapportmånad. En samman
fattande redovisning ges dessutom i Jord
bruksekonomiska Meddelanden. 

Tab. 22. Antal tjänstbara galtar och betäckta suggor åren 1959—1963, hela riket 
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V. Arbetskraften i jordbruket 

1. Jordbruksinventeringarna 

Inledning 

Uppgifter om antalet i jordbruket syssel
satta personer infordrades under 1963 vid 
tre tillfällen, nämligen vid jordbruksin
venteringarna i april, juni och oktober. 
Dessutom inhämtades vid inventeringen i 
juni uppgifter om totalantalet i jordbruket 
lejda arbetstimmar under 1962. 

För inventeringarnas metodik etc. har 
en närmare redogörelse lämnats i kap. III. 

Undersökningarnas innehåll 

Undersökningarna syftar till en redovis
ning av totala antalet män och kvinnor 
över 15 år sysselsatta i jordbruket vid 
respektive undersökningstidpunkter. Re
dovisningen är uppdelad på två huvud
grupper, nämligen dels brukaren och 
dennes familjemedlemmar, dels lejd ar
betskraft. Den senare gruppen är i sin tur 
uppdelad på fast respektive tillfälligt an
ställda. 

Enligt anvisningarna för uppgiftsläm-
nandet skulle under rubriken »brukaren 
och dennes familjemedlemmar» redovisas 
endast brukaren, dennes maka och hem
mavarande barn samt föräldrar. Som lejd 
arbetskraft betraktas sålunda även bru
karens syskon, magar, sonhustrur, barn
barn och ej hemmavarande barn, vilka på 
undersökningsdagen mot avlöning utfört 
jordbruksarbete för brukaren. 

Det är tydligt att en redovisning av 
antalet sysselsatta vissa bestämda dagar 
i stor utsträckning — speciellt när det 

gäller den lejda arbetskraften — kommer 
att påverkas av tillfälliga faktorer, såsom 
onormala väderleksförhållanden, för
skjutningar i växtlighetens utveckling 
etc. För at t en säkrare bild skall erhållas 
av den lejda arbetskraften inhämtas där
för i juniinventeringen (se ovan) uppgift 
om totala antalet lejda arbetstimmar 
under närmast föregående kalenderår, 
dvs. här avseende 1962. 

Resultat 

Resultaten från undersökningarna 1963 
har sammanställts i tab. 23—25. Av tab. 
23 framgår att totalantalet sysselsatta 

vid brukningsenheter med mer än 2 hektar 
åker i juni 1963 var 41 000 (8 %) lägre än 
vid motsvarande undersökning 1962. Ned
gången var procentuellt sett ungefär lika 
stor för män som för kvinnor. Beträffande 
utvecklingen i hela riket för olika kate
gorier sysselsatta konstateras att minsk
ningen varit störst för fast anställda 
kvinnor (19 %) och minst för tillfälligt 
anställda kvinnor (6 % ) . 

Arbetskraftens storlek 1963, totalt och 
per 100 hektar åker, inom olika storleks
grupper av jordbruk framgår av tab. 24. 
Liksom tidigare var antalet i jordbruket 
sysselsatta brukare jämte familjemed
lemmar per 100 hektar åker störst i den 
lägsta storleksgruppen och avtog starkt 
med ökad storlek på brukningsenheterna. 
För fast anställda män rådde ett motsatt 
förhållanden. Beträffande fast anställda 
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Tab. 23. Antal i jordbruket den 4 juni 1963 sysselsatta personer1 över 15 år inom produk
tionsområden, riksområden och hela riket 

1 Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

kvinnor och tillfälligt anställda av båda 
könen föreligger däremot ej något utpräg
lat samband mellan antalet anställda per 
100 hektar åker orh brukningsenheternas 
storlek. 

Antalet lejda arbetstimmar under 1962 
— se följande tablå — var 10 "J, lägre än 
under närmast föregående år. 

I tab. 25 har gjorts en sammanställning 

av antalet i jordbruket sysselsatta perso

ner vid fyra tidpunkter under ett produk
tionsår, nämligen den 1 oktober 1962, 
samt den 8 april, 4 juni och 1 oktober 
1963. Jämförelsen kan emellertid ej göras 
för hela riket utan endast för de två 
riksområdena i södra och mellersta 
Sverige. Av tabellen framgår att det to
tala antalet sysselsatta för hela området 
minskade från oktober 1962 till april 1963 
med 10 % för män och 13 % för kvinnor. 
Från april till juni skedde däremot en 
mindre ökning med 1 respektive 3 %. I 
oktober hade antalet sysselsatta män 
minskat något, medan antalet kvin
nor var i det närmaste oförändrat. Jäm-
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Tab. 24. Antal i jordbruket den 4 juni 1963 sysselsatta personer över 15 år, totalt och 
per 100 hektar åker, inom olika storleksgrupper, hela riket 

fört med samma tidpunkt 1962 var antalet 
sysselsatta i oktober 11 % lägre för män 
och 12 % lägre för kvinnor. För de tre 
kategorierna arbetskraft konstateras stora 
olikheter i fråga om variationerna under 
året. Som väntat företedde brukare jämte 
familjemedlemmar samt den fast anställda 
arbetskraften de minsta växlingarna, 

under det att antalet tillfälligt anställda 
varierade betydligt. 

Övrig publicering 

En sammanfattande redogörelse för resul
taten från de tre arbetskraftsundersök
ningarna under 1963 finns införd i serien 
Statistiska meddelanden (J 1964:10). 

Tab. 25. Antal i jordbruket den 1 oktober 1962, 8 april, 4 juni och 1 oktober 1963 syssel
satta personer över 15 år inom södra och mellersta Sveriges slättbygder samt skogs- och 
dalbygder 

5 — Jordbruk och boskapsskötsel 1963 
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Bil. 1 

Områdesindelningen i jordbruksstatistiken 
A—C betecknar riksområden 
I—VIII » 8 produktionsområden 
I—18 » 18 produktionsområden 
la—18d » naturliga jordbruksområden (län) 

A . Södra och me l le r s ta Sveriges slättbyggder 

I Götalands södra slättbygder 
1. Skåne-Hallands slättbygd 

l a Malmöhus län, slättbygden 
Ib Kristianstads län, slättbygden 
l e Hallands län, slättbygden 

II Götalands mellanbygder 
2. Sydsvenska mellanbygden 

2a Malmöhus län, mellanbygden 
2b Kristianstads län, mellanbygden 
2c Blekinge län, slättbygden 
2d Kalmar län, Kalmarslätten 

3. Öland och Gotland 
3a Kalmar län, Öland 
3b Gotlands län 

IV Götalands norra slättbygder 
4. östgötaslätten 

4 Östergötlands län, östgötaslätten 
5. Vänerslätten, del av 

5a Ålvsborgs län, slättbygden 
5b Skaraborgs län, slättbygden 
5c Skaraborgs län, falbygden 

V Svealands slättbygder 
5. Vänerslätten, del av 

5d Värmlands län, slättbygden 
6. Mälar- och Hjälmarbygden 

6a Örebro län, slättbygden 
6b Södermanlands län 
6c Stockholms stad och län 
6d Uppsala län 
6e Västmanlands län, slättbygden 

B. Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder 

III Götalands skogsbygder 
7. Sydsvenska höglandet 

7a Malmöhus län, skogsbygden 
7b Kristianstads län, skogsbygden 
7c Blekinge län, skogsbygden 
7d Kalmar län, skogsbygden 
7e Kronobergs län, skogsbygden 
7f Jönköpings län, skogsbygden 
7g Östergötlands län, södra skogsbygden 
7h Hallands län, skogsbygden 
7i Älvsborgs län, södra höglandet 
7j Skaraborgs län, sydöstra höglandet 
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8. östsvenska dalbygden 
8a Kalmar län, norra kustlandet 
8h Östergötlands län, södra kustlandet 

9. Västsvenska dalbygden 
9a Hallands län, norra Halland 
9b Göteborgs och Bohus län 
9c Alvsborgs län, dalbygderna 

VI Mellersta Sveriges skogsbygder 

10. Södra Bergslagen 
10a Skaraborgs län, nordöstra höglandet 
10b Örebro län, södra skogsbygden 
10c Östergötlands län, norra skogsbygden 

11. Västsvenska dalsjöområdet 
I l a Alvsborgs län, Dalslands bergsbygd 
11b Värmlands län, centrala och västra Värmland 

12. Norra Bergslagen 
12a Värmlands län, Bergslagen 
12b Örebro län, Bergslagen 
12c Västmanlands län, Bergslagen 
12d Kopparbergs län, Bergslagen 

13. östra Dalarne-Gästrikland 
13a Kopparbergs län, östra Dalarne 
13b Gävleborgs län, Gästrikland 

C. Norra Sverige 

VII Nedre Norrland 

14. Kustlandet i nedre Norrland 
14a Gävleborgs län, Hälsinglands kustland 
14b Västernorrlands län, Kustlandet 

16. Nordsvenska mellanbygden 
16a Värmlands län, Norra Värmland 
16b Kopparbergs län, mellanbygden 
16c Gävleborgs län, inlandet 
16d Västernorrlands län, inlandet 
16e Jämtlands län, mellanbygden 

17. Jämtländska silurområdet 
17a Jämtlands län, silurområdet 
17b Västernorrlands län, silurområdet 

VII I Övre Norrland 

15. Kustlandet i övre Norrland 
15a Västerbottens län, kustlandet 
15b Norrbottens län, kustlandet 

18. Fjäll- och moränbygder 
18a Kopparbergs län, fjällbygden 
18b Jämtlands län, fjällbygden 
Iflc Västerbottens län, inlandet 
18d Norrbottens län, inlandet 
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Bil. 2 

Uppgifter för allmän jordbruksräkning den 15 september 1961 
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Bil. 3 

Uppgift om antalet svin och höns, om antalet nötkreatur och om arbetskraften i jordbruket 
den 8 apr i l 1963. 
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Bil. 4 

Uppgifter till jordbruksinventeringen den 4 juni 1963 
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Bil. 5 

Uppgifter till jordbruksinventeringen den 15 oktober 1963 
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Bil. 6 

Årsväxtrapport för den 15 juli 1 9 6 3 
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Bil. 7 

Förteckning över tabeller i publikationen »Jordbruk och boskapsskötsel» 

Tabell i Jordbruk och 
boskapsskötsel 1962 

Motsvarande tabell(-er) i Jordbruk 
och boskapsskötsel 1963 

Tab. A — 
Tab. B — 
Tab. C Tab. 6 
Tab. D Tab. 13 (12) 
Tab. E — 
Tab. F — 
Tab. G — 
Tab. H — 
Tab. I — 
Tab. J Tab. 17 
Tab. K Tab. 22 
Tab. L Tab. 20 
Tab. M Tab. 23 
Tab. N — 
Tab. O Tab. 23 

Tab. 1 Tab. 1 
Tab. 2 Tab. 4 
Tab. 3 — 
Tab. 4 Tab. 5 
Tab. 5 Tab. 13 (12) och 15 
Tab. 6 Tab. 14 
Tab. 7 — 
Tab. 8 — 
Tab. 9 — 
Tab. 10 Tab. 17 
Tab. 11 Tab. 17 
Tab. 12 — 
Tab. 13 — 
Tab. 14 — 
Tab. 15 — 
Tab. 16 — 
Tab. 17 Tab. 21 
Tab. 18 Tab. 19 
Tab. 19 Tab. 23 och 24 
Tab. 20 Tab. 24 
Tab. 21 Tab. 25 
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