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Le recensement général agricole de 1927. 

Conformément à l'Ordonnance Royale du 27 juin 1927, on a procédé en Suède à un 
recensement agricole général. La documentation nécessaire pour ce recensement fut 
recueillie à l'occasion de la taxation de la propriété foncière pour l'année 1928. Pour 
la dite taxation, chaque propriétaire foncier eut à remplir une déclaration indiquant, 
entre autres, la répartition des superficies de ses propriétés, et à fournir des renseigne
ments sur le drainage et l'importance du bétail qu'il possédait. Pour les besoins du 
recensement agricole, la dite déclaration devait également contenir des renseignements 
sur l'emploi des terres labourables, la récupération des engrais naturels et le nombre des 
arbres fruitiers de la propriété. On trouvera aux pages 362—367, les deux formulaires-
types employés à la fois pour la taxation immobilière et pour le recensement agricole, 
dont l'une, plus détaillée, destinée aux exploitations agricoles, et l'autre, plus simple, 
pour les autres immeubles. Pour les exploitations affermées par d'autres personnes 
que le propriétaire, certains renseignements devaient être fournis par le fermier et 
non par le propriétaire. Cette réunion des opérations de recensement agricole et de 
taxation de la propriété immobilière a permis d'obtenir certains avantages: d'une part, 
on a évité à la population d'avoir à fournir en deux occasions différentes des renseigne
ments sensiblement similaires, et d'autre part, le récolement des informations pour le 
recensement agricole a pu avoir lieu sans nécessiter la création d'une organisation spé
ciale à cet effet, ce qui a permis de réaliser des économies appréciables. Les renseigne
ments demandés pour le recensement agricole et la taxation des immeubles devaient 
être fournis au plus tard le 15 septembre 1927, après quoi les travaux de taxation seraient 
immédiatement commencés. En même temps, les sociétés d'économie rurale devaient, 
par l'intermédiaire de leurs organes subordonnés, vérifier et, au besoin, compléter les 
renseignements destinés au recensement agricole. Quand les travaux de taxation furent 
terminés, la documentation fut envoyée au Bureau Central de Statistique pour servir à 
l'établissement des statistiques. 

En ce qui concerne la répartition de la superficie totale du pays entre les différentes 
cultures, forêts, etc., le recensement agricole a donné les résultats suivants: 

Les données correspondantes sont reprises en chiffres absolus, au Tableau 1 pour 
chaque commune, et au Tableau 2 pour chaque département et région naturelle. Les 
chiffres relatifs correspondants du Tableau B (pages 14—15) montrent les grandes dif
férences qui existent au point de vue de l'importance de la portion de terres labourables 
dans les différentes parties du pays. Dans la plaine du département le plus méridional, 
celui de Malmöhus, la superficie de terres labourables s'élève à 81-4 % de la surface to-
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tale du département, tandis que dans l'intérieur du département du Norrbotten, elle 
n'atteint que 0·2 %. 

En 1927, la Suède possédait 427152 exploitations agricoles, et en outre 216962 pe
tites tenances de terre sans culture ou avec au plus O·25 ha de terres labourables. Le 
tableau suivant montre la répartition des exploitations agricoles par catégories de grandeur 
suivant la superficie de leurs terres labourables, et indique en même temps, pour les 
exploitations ayant plus de 2 La de cultures, celles qui sont affermées ainsi que leur su
perficie totale des terres labourables dans chaque catégorie: 

Comme on le voit par l'examen des chiffres de ce tableau, les exploitations agricoles 
en Suède sont, en grande majorité, de petite ou de moyenne superficie. Les grandes 
propriétés, possédant chacune plus de 100 ha de terres labourables ne constituent que 
0'6 % du total et ne comprennent ensemble que 10'6 % de toutes les terres labourables. 
Le tableau ci-dessus montre, en outre, que sur les propriétés de plus de 2 ha de terres 
labourables, 62 265 (20-3 %) étaient affermées et que leur superficie de terres labourables 
était de 907 891 ha (soit 25-5 %). 

Les renseignements obtenus par le recensement agricole de 1927 sur l'utilisation des 
terres labourables sont exposés pour chaque commune dans le Tableau 3, et pour chaque 
département et région agricole naturelle dans le Tableau é. Le tableau ci-dessous donne 
un résumé pour le Royaume entier et, à titre de comparaison, les renseignements cor
respondants obtenus lors du précédent recensement, en 1919. 
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Le fait le plus remarquable survenu dans la culture» de 1919 à 1927 est le renverse
ment complet constaté dans la culture du froment et du seigle. Par suite d'un ensemble 
de circonstances, parmi lesquelles il convient spécialement de citer la production de 
qualités améliorées de blé d'automnes plus vigoureuses et plus riches, la tendance mar
quée par la population à remplacer dans sa consommation le seigle par le blé, ainsi que 
les prix relativement peu élevés des engrais artificiels, la surface couverte par les cul
tures de blé d'automne est passée, pendant la période envisagée, de 111 000 à 195 000 
hectares, c'est à dire qu'elle a presque doublé. L'augmentation est de 84 000 hectares. 
Par contre, la superficie des cultures de seigle d'automne a, durant le même temps, di
minué de 83 000 hectares, soit environ d'une étendue équivalente, Cette évolution dans 
la culture des céréales panifiables s'est faite sentir aussi bien dans les grandes exploita
tions que dans les exploitations moyennes et petites, mais elle a surtout été sensible dans 
la catégorie des grandes fermes, dont la production est surtout destinée à la vente. Une 
autre modification survenue dans la culture en Suède depuis l'année 1919, qui semble 
indiquer un changement d'orientation dans les lignes directrices de l'agriculture, réside 
dans l'accroissement des prairies artificielles, qui ont augmenté de 126 000 hectares. Si 
l'on remarque que, pendant la même période, une certaine surface de terres labourables 
ont été transformées en terres de pâture, on voit que les efforts réalisés pendant ces 
dernières années pour augmenter la production nationale de fourrages, ont donné des 
résultats tangibles. 

Les données indiquant l'emploi des terres labourables dans les exploitations agricoles 
de différentes catégories de grandeurs sont fournies en chiffres absolus aux tableaux 
6 et 7. et en chiffres relatifs, au Tableau I, pages 40—41. Ces données permettent de 
constater certaines différences caractéristiques entre les grandes et les petites exploita
tions agricoles. Les grandes propriétés se sont, dans une mesure bien plus importante 
que les petites, adonnées à la culture des blés d'automne et de printemps, et elles ont 
aussi laissé une plus grande partie de leurs terres labourables en jachère. D'autre part, 
la culture du seigle, des pommes de terre et des racines fourragères occupe une plus 
grande place dans les petites exploitations. 

Le Tableau N° 3 donne le nombre d'animaux domestiques existant dans chaque com
mune au moment du recensement, et le Tableau N° 5 fournit les mêmes renseignements 
pour chaque département et région agricole naturelle. 

En 1916, l'élevage du bétail en Suède n'avait pas encore subi de modifications pro
fondes et présentait, dans l'ensemble, la même importance qu'au début de la guerre 
mondiale. Mais, pendant les années qui suivirent, le cheptel dut être fortement réduit 
et, à la fin de la guerre, l'élevage du bétail était la branche de l'agriculture suédoise qui 
présentait la situation s'écartant le plus de la normale. Les années qui se sont écoulées 
depuis cette époque ont été marquées, dans ce domaine, par les efforts faits pour re
donner au cheptel l'importance numérique qu'il avait précédemment. Le tableau sui
vant, indiquant pour chaque espèce l'importance du cheptel dans le Eoyaume. permet 
de se rendre compte du résultat obtenu: 

1 Année 1917. 
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Pendant les premières années de la guerre, on constata un élevage intensif des che
vaux et, en 1916, le nombre de chevaux existant en Suède était supérieur à la normale. 
En 1919, il avait encore légèrement augmenté; mais, depuis cette époque, les circon
stances, ont été moins favorables à l'élevage de la race chevaline, et le nombre de ces 
animaux, fortement diminué, n'était plus que de 620 000 en 1927. Ce recul est certaine
ment dû pour une grande part à la vulgarisation de l'emploi des voitures automobiles 
et des tracteurs pendant les dix dernières années. Comme pour les chevaux, on a à en
registrer une forte diminution d'une autre espèce de bêtes de trait: les bœufs. Ces ani
maux sont sur le point de disparaître complètement dans la plupart des régions du pays 
et, au moment du recensement de 1927, on n'en comptait plus que 20 000 dans toute 
la Suède. Le cheptel des bovins, si considérablement réduit pendant les dernières an
nées de la guerre, avait à peu près reconquis son importance d'avant-guerre en 1927. 
En ce qui concerne particulièrement les vaches, qui sont des animaux de la plus haute 
importance pour la production animale, on constate que leur nombre a augmenté de
puis 1916 de 6 %, soit dans la même proportion que la population du pays. L'élevage 
du mouton, qui, depuis longtemps, décroissait régulièrement d'importance, fut avan
tagé pendant la guerre par les prix élevés payés pour la laine, ce qui amena en trois ans, 
de 1916 à 1919, une augmentation d'environ un tiers du cheptel ovin. Après cette der
nière année, un décroissement se fit sentir rapidement et, en 1927, le nombre des mou
tons existant en Suède était inférieur à la moitié de celui enregistré en 1919. La diminu
tion du nombre des chèvres pendant ces mêmes années a été tout aussi forte. En 1916, 
il y avait en Suède 1 065 000 porcs; se nombre diminua rapidement les années suivantes 
et n'était plus que de 634 000 en 1918. Le recensement de 1927 a permis de constater 
qu'il s'était relevé à 1 387 000 animaux, ce qui constitue, depuis 1916, une augmenta
tion de 30 %, tandis que, comme nous l'avons dit plus haut, la population ne s'était 
accrue pendant la même période que de 6 %. 

Lors du recensement, on a établi le nombre des animaux domestiques existant dans 
les exploitations de grande et de petite culture, en répartissant toutes les exploitations 
agricoles en un certain nombre de catégories d'après l'importance de leurs terres labourables 
(Tableaux N° 6 et 8). Dans le Tableau M, pages 58—59, on indique le nombre d'a
nimaux par rapport à la superficie des cultures dans chacune de ces catégories de gran
deur. Il en ressort que le troupeau est considérablement plus important dans les petites 
exploitations que dans les grandes. Il existe aussi certaines dissemblances au point de 
vue de la nature de l'élevage du bétail entre les petites et les grandes exploitations agri
coles. En ce qui concerne aussi bien les chevaux que les ovins et les porcins, ce sont sur
tout les moyennes et les grandes exploitations qui pratiquent l'élevage des jeunes ani
maux, tandis que les petites exploitations achètent ailleurs les jeunes animaux néces
saires à la reproduction et s'adonnent plus entièrement à la production du lait et de la 
viande de porc. 

Pour la première fois en Suède, on a recensé en 1927 le nombre d'arbres fruitiers exis
tant dans le pays. D'après les renseignements recueillis, il y avait à ce moment en 
Suède 4 218 000 pommiers, 1 290 000 poiriers, 1 031 000 cerisiers et 908 000 pruniers. 

A la même occasion, on a également obtenu des renseignements sur l'étendue des 
nouvelles cultures entreprises de 1922 à 1927 dans chaque exploitation agricole (Tableaux 
N° 10 et 11, colonne 13). La superficie des terrains de nouvelle culture s'élevait au total 
à 22 773 hectares, correspondant à la culture nouvelle de 3 800 hectares par an, soit 
0-1 % de la superficie totale de cultures du pays. Les terres nouvellement cultivées se 
trouvent, pour la plus grande partie, dans la partie septentrionale de la province du 
Norrland, où il existe encore de grandes possibilités de gagner de nouveaux terrains à 
la culture, et dans l'île de Gotland, où l'assèchement de terrains marécageux a également 
permis de récupérer une étendue importante de terres propres à la culture. 

Sur l'étendue des terres labourables du pays, 911 000 hectares soit 2 4 Ô "0 étaient 
drainés (Tableaux ~N° 10 et 11, colonnes 9 à 12). Le drainage des terres labourables est 
surtout pratiqué dans les plaines de la Suède méridionale et centrale, tandis que dans 
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les régions forestières et dans la province du Norrland, on y a rarement recours. A cet 
égard, il existe également une grande différence entre les petites et les grandes exploita
tions (Tableau N). Dans les petites propriétés, il n'y a souvent qu'une faible partie de 
terrains drainés, et la proportion de ces terrains augmente avec l'importance de l'ex
ploitation. 

Pour la documentation de la question du drainage, on a également, au moment du 
recensement agricole, recueilli des renseignements pour chaque exploitation, afin de 
savoir si elle possédait un parc à fumier à fond cimenté ou rendu étanche d'autre façon, 
ou une fosse à purin cimentée. Les informations obtenues à ce sujet sont indiqués au 
Tableau 10, tandis que dans le Tableau 0, page 73, on a indiqué pour chaque départe
ment le nombre relatif d'exploitations possédant des installations pour la récupération 
des engrais naturels. En résumé, 48 800 exploitations (11-9 % du total) possédaient 
un parc à fumier à fond cimenté; 16 400 (4-0 %) avaient un parc rendu étanche d'autre 
façon, et 25 500 propriétés (6-2 %) avaient une fosse à purin cimentée. Les mesures 
prises pour la récupération des engrais naturels étaient d'un emploi beaucoup plus fré
quent dans les grandes exploitations que dans les petites. 



I. Inledning. 
Jordbruksräkningens planläggning och genomförande. Genom Kungl. Maj:ts 

beslut den 12 juni 1925 anbefalldes statistiska centralbyrån och lantbrukssty-
relsen att gemensamt verkställa utredning rörande jordbruksstatistikens ord
nande samt at t efter hushållningssällskapens hörande inkomma med de för
slag, vartill utredningen kunde giva anledning. Med anledning härav utar
betades av de båda nämnda ämbetsverken ett preliminärt förslag till jordbruks
statistikens omorganisation, vilket remitterades till hushållningssällskapens för
valtningsutskott, varefter ämbetsverken, sedan yttranden inkommit från dessa, 
i skrivelse den 9 december 1925 gjorde framställning i ämnet. 

Sagda framställning upptog två alternativa förslag till insamlande av de 
för jordbruksstatistiken grundläggande uppgifterna. Båda förslagen gingo 
ut på anordnande vart femte år av allmänna jordbruksräkningar, vid vilka indi
viduella uppgifter skulle införskaffas från varje brukningsdel angående den 
odlade jordens användning, antalet kreatur m. m., men skilde sig från varandra 
i avseende på sättet för ifrågavarande uppgifters insamlande. Enligt det ena 
alternativet skulle arbetet med jordbruksräkningens lokala genomförande om-
händerhavas av hushållningssällskapens lokala underavdelningar för socknar 
eller motsvarande områden, medan man i det andra alternativet ifrågasatte 
jordbruksräkningarnas förenande med de allmäna fastighetstaxeringarna, vid 
vilka jämväl det för sagda räkningar erforderliga materialet skulle insamlas. 

Sedan länsstyrelserna, kammarrätten, statskontoret och 1924 års skattebe
redning avgivit utlåtande över ämbetsverkens förslag, framlade statistiska cen
tralbyrån den 5 februari 1927 slutligt förslag till jordbruksstatistikens om
organisation. På grundval av detta förslag framlade Kungl. Maj:t samma år 
proposition (nr 216) till riksdagen angående anordnande av en allmän jord
bruksräkning. Med bifall till propositionen medgav riksdagen, att för anord
nande under år 1927, i huvudsaklig överensstämmelse med vad av departe
mentschefen föreslagits, av en allmän jordbruksräkning finge tagas i anspråk 
erforderligt belopp av de av riksdagen å extra stat för vart och ett av åren 1921 
och 1922 för anordnande av en sådan räkning anvisade medlen å sammanlagt 
140 000 kronor. 

Enligt de bestämmelser, som med anledning av riksdagens beslut av Kungl. 
Maj:t utfärdats genom förordningarna den 27 juni 1927 om taxeringsmyndig
heter och förfarandet vid allmän fastighetstaxering år 1928 (nr 311) samt om 
allmän jordbruksräkning år 1927, vilken sistnämnda förordning här avtryc-
kes i bilaga A, har räkningen varit organiserad på följande sätt. 



2 INLEDNING. 

Jordbruksräkningen ägde rum i anslutning till 1928 års allmänna fastighets
taxering. Till ledning vid nämnda taxering skulle för varje fastighet avgivas 
en fastighetsdeklaration med uppgifter bl. a. angående fastighetens areal av 
olika ägoslag, åkerjordens dränering och kreatursbesättningen. Därutöver 
föreskrevs, att för jordbruksräkningens behov uppgifter skulle meddelas å fas
tighetsdeklarationerna även angående den odlade jordens användning, göd
selvården samt antalet fruktträd. De för fastighetstaxeringen och jordbruks-
räkningen erforderliga uppgifterna avgåvos alltså på samma blankett, och för 
uppgifternas avgivande fastställdes av Kungl. Maj :t två formulär, av vilka det 
ena och något utförligare var avsett för jordbruksfastighet och ett. mindre 
detaljerat för annan fastighet. Formulären återgivas här såsom bilaga B och 
C (sid. 362—367). För utarrenderad fastighet skulle vissa uppgifter lämnas 
av arrendatorn i stället för av fastighetsägaren. 

Enligt bestämmelserna i taxeringsförordningen skulle fastighetsdeklaratio
nerna av de uppgiftsskyldiga avlämnas senast den 15 september 1927 för att 
därefter från vederbörande taxeringsmyndigheters sida undergå den gransk
ning och komplettering, som erfordrades för taxeringsarbetet. Eventuellt 
felande deklarationer kunde, om de prövades erforderliga för taxeringen, inför
skaffas genom biträde av länsstyrelsen. Taxeringsarbetet pågick därefter un
der hösten 1927 och första delen av 1928, och först sedan detta arbete i huvud
sak avslutats, skulle fastighetsdeklarationerna senast den 15 juli 1928 av läns
styrelserna insändas till statistiska centralbyrån för den statistiska bearbet
ningen. 

Då man icke ansåg sig kunna påräkna, att taxeringsmyndigheterna skulle 
vara i tillfälle att vidtaga särskilda åtgärder för infordrande av sådana fas
tighetsdeklarationer, som icke ansågos erforderliga för själva taxeringsar
betet, eller granska och komplettera de avgivna deklarationerna i avseende på de 
speciellt för jordbruksräkningen avsedda uppgifterna, utsagos särskilda organ, 
som kunde utföra det direkt för jordbruksräkningen erforderliga arbetet. På 
landsbygden påvilade detta arbete i första hand hushållningssällskapen, åt vilka 
det överlämnades att själva bestämma det lämpligaste sättet för arbetets ut
förande. I regel hava de därvid anlitat sina sockenavdelningar, men där säll
skapens lokala organisation icke varit tillräckligt fast, har arbetet stundom 
anförtrotts åt andra, sällskapen underlydande organ, särskilt vandringsrättar-
ne, varjämte i några fall av sällskapen överenskommelse träffats med bered
ningsnämnderna att ombesörja även det för jordbruksräkningen erforderliga 
arbetet. Som lokala organ för jordbruksräkningen hava i städerna fungerat 
vederbörande magistrat eller stadsstyrelse och i Stockholm överståthållare-
ämbetet. 

De lokala organens första uppgift i samband med jordbruksräkningen var 
att biträda de uppgiftsskyldiga med råd och anvisningar vid deklarationernas 
upprättande. Vidare skulle de granska de för jordbruksfastigheter avgivna 
deklarationerna samt, då dessa voro ofullständiga, från de uppgiftsskyldiga 
införskaffa kompletterande uppgifter och likaledes att, om deklaration helt 
och hållet saknades, från den uppgiftsskyldiga eller på annat sätt söka erhålla de 
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för jordbruksräkningen avsedda uppgifterna. Där erforderliga uppgifter icke 
kunde erhållas på frivilliglietens väg, voro hushållningssällskapen berätti
gade att hänvända sig till länsstyrelserna, som ägde förelägga den försumlige 
vid äventyr av vite att fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

Som bidrag till hushållningssällskapen för det arbete, som jordbruksräk
ningen medförde för sällskapen och deras organ, anslogs av riksdagen ett belopp 
av 25 000 kronor, vilket numera, enligt av statistiska centralbyrån och lant
bruksstyrelsen upprättat förslag, av Kungl. Maj:t fördelats mellan säll
skapen. 

Såsom redan nämnts, skulle de avgivna fastighetsdeklarationerna av läns
styrelserna insändas till statistiska centralbyrån senast den 15 juli 1928. En 
mindre del av materialet kom emellertid centralbyrån tillhanda redan under 
våren samma år, då den statistiska bearbetningen kunde taga sin början i 
mindre utsträckning. I sin största omfattning pågick arbetet under tiden 
augusti 1928—mars 1929 med en personal på i genomsnitt 40 personer. 

De för jordbruksräkningen använda uppgifterna av statistisk natur hava er
hållits på flera olika sätt och hämtats från olika delar av det vid 1928 års 
fastighetstaxering insamlade materialet. Den största delen därav har hämtats 
direkt från fastighetsdeklarationerna och överförts på individuella räknekort, 
som vid bearbetningen upplagts för varje särskild brukningsdel och lägenhet. 
Dit höra uppgifterna angående åkerarealen och dess användning för olika 
växtslag, angående arealen av köksväxtodlingar och fruktträdgård, av ordnad 
betesängi av hagmark, av odlingsbar mark och av under åren 1922—1927 verk
ställda nyodlingar, angående gödselvård och täckdikning, angående antalet 
fruktträd samt angående antalet husdjur av olika slag. Arealen av övriga ägo
slag än åker skulle, vad beträffar landsbygden, enligt planen för jordbruksräk
ningen för varje socken hämtas från sammandragen av de av beredningsnämn-
dernas ordförande upprättade särskilda längder. Från nämnda sammandrag har 
likväl endast hämtats arealen av slåtteräng och annan betesäng samt, för Got
lands och Malmöhus län, arealen av »annan betesäng» och skogsmark. Beträf
fande sistnämnda två ägoslag hava däremot för alla län utom de nyss nämnda 
uppgifterna hämtats från en av byråcheferna E . Höijer och E . Lindeberg på 
Kungl. Maj :ts uppdrag verkställd bearbetning av 1928 års fastighetstaxerings
längder. Orsaken härtill har varit, att de från sistnämnda utredning erhållna 
uppgifterna ansetts tillförlitligare än de av beredningsnämnderna upprättade, 
enär vid deras sammanställande hänsyn kunnat tagas även till de av taxe
rings- och prövningsnämnder verkställda korrigeringarna av beredningsnämn
dernas arealuppgifter. För städerna har arealen av andra ägoslag än åkern 
hämtats från 1928 års fastighetstaxeringslängder eller själva deklarationsupp
gifterna. 

Brister och ofullständigheter hos materialet. De till grund för jordbruksräk
ningen liggande fastighetsdeklarationerna hava i enlighet med den fastställda 
planen underkastats granskning såväl av taxeringsmyndigheterna som av hus
hållningssällskapens lokala organ och i städerna av magistrater och stadssty-
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relser. Vissa hushållningssällskap torde därvid hava nedlagt ett betydande arbe
te. Trots dessa åtgärder hava deklarationerna icke alltid utgjort ett fullgott 
material för jordbruksräkningen. 

En del av bristerna hava varit beroende av det sätt, på vilket uppgifterna 
skulle avgivas. Som förut nämnts, hava två deklarationsformulär kommit till 
användning, ett mera detaljerat för jordbruksfastigheter och ett mera summa
riskt för annan fastighet. Å det senare formuläret hava deklarerats ej blott 
rena bostadslägenheter utan stundom även fastigheter med icke så obetydlig 
åkerareal. Å blanketter av sistnämnda slag saknades en del för jordbrukssta
tistiken erforderliga uppgifter, såsom angående åkerjordens användning och 
dränering, gödselvård, arealens fördelning på ägoslag m. m. 

Tillvägagångssättet vid taxeringen har även vållat, a t t redovisningen av 
torplägenheter och mindre, utarrenderade jordlotter varit ofullständig. Torpen 
hava i jordbruksstatistiken tidigare behandlats som särskilda brukningsdelar, 
men en sådan redovisning har statistiska centralbyrån endast delvis lyckats ge
nomföra vid den föreliggande jordbruksräkningen. Enligt anvisningarna rö
rande deklarationsblankettens ifyllande skulle visserligen torp, därå jordbru
ket av torparen bedrevs som självständig näring och väsentligen med egna 
inventarier, särskilt taxeras, men om däremot innehavet av torpet väsentligen 
vore att anse som en del av den ersättning, som tillkom torparen för åtagen ar-
betsskyldighet till huvudfastigheten, skulle torpet icke behandlas som särskild 
taxeringsenhet. Liknande bestämmelser gällde för jordupplåtelser av till
fällig art, koloniträdgårdslotter o. d. En följd av dessa bestämmelser har va
rit, dels att i deklarationsmaterialet upplysningar saknats om ett betydande 
tintai torp, varvid ofta torpens åkerjord men i regel icke deras djurbesättningar 
varit inräknad i deklarationen för huvudgården, dels att för en del lägenheter å 
ofri grund innehavaren å sin deklaration visserligen redovisat eventuellt före
fintliga husdjur, men icke den av honom arrenderade jorden. 

En annan svårighet vid bearbetningen haT varit, a t t den kamerala fastighets
enheten, som i regel även varit taxeringsenhet, icke alltid sammanfaller med den 
för jordbruksstatistiken lämpliga driftsenheten, brukningsdelen. Antingen kun
na nämligen två eller flera taxeringsenheter vara sammanförda till en 
enda brukningsdel, eller ock kan samma taxeringsenhet omfatta flera bruk
ningsdelar. Ä deklarationsblanketten skulle visserligen enligt anvisningarna 
särskilda upplysningar meddelas, om sambruk förelåge med andra fastigheter, 
men detta har endast ofullständigt skett. Särskilt för Kopparbergs län hava i 
detta hänseende bearbetningssvårigheterna varit mycket stora, enär därstädes 
på grund av sämjedelning brukningsdelarna ofta äro sammansatta av delar 
från många olika kamerala enheter. 

Till de ovan angivna bearbetningssvårigheterna, som väsentligen bero därpå, 
a t t jordbruks räkningen kombinerats med fastighetstaxeringen, kommer, att en 
del uppgiftsskyldiga antingen underlåtit at t avgiva någon deklaration eller 
avlämnat ofullständiga eller oriktiga sådana. Et t stort antal arrendatorer, 
särskilt sådana under bruk och trävarubolag, samt kronotorpare hava sålunda 
icke lämnat den redovisning rörande åkerjordens användning och dränering 
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samt djurbesättningen, som åvilat dem. Ägarnas och afrendatoremas uppgifter 
angående åkerarealens storlek hava många gånger ej heller varit överensstäm
mande vare sig inbördes eller med taxeringslängden. Sådana avvikelser hava 
mången gång berott därpå, att torp funnits under huvudfastigheten, att mindre 
jordområden varit utarrenderade, att sambruk förelegat eller dylikt, utan att 
upplysningar därom lämnats å deklarationen. Vid större gårdar har det slut
ligen visat sig, att husdjur tillhöriga å gården anställda statare och andra jord
bruksarbetare stundom ej blivit medräknade å fastighetens deklaration, ehuru å 
deklarationsformuläret uttryckligen angives, att samtliga å fastigheten befint
liga djuT skola medräknas, oavsett vilken som äger dem. 

Åtgärder för avhjälpande av materialets brister. För avhjälpande av de före
fintliga bristerna i materialet har statistiska centralbyrån nedlagt ett omfat
tande arbete på att införskaffa kompletterande upplysningar. I vissa fall, där 
materialet för en hel socken varit i större omfattning ofullständigt, har central
byrån hänvänt sig till vederbörande hushållningssällskap för att genom dess 
lokala organ erhålla kompletterande uppgifter. Åtskilliga av de stora trävaru
bolagen hava vidare i stor omfattning på centralbyråns begäran lämnat upp
gifter angående sina arrendegårdar. I flertalet fall har emellertid centralbyrån 
sökt erhålla de erforderliga uppgifterna genom direkt hänvändelse till bruk-
ningsdelens innehavare. Inalles har antalet avlåtna skrivelser utgjort icke mind
re än omkring 8 500 st. För att skriftväxlingen icke skulle bliva allt för om
fattande, har likväl centralbyrån måst begränsa infordrandet av kompletteran
de uppgifter huvudsakligen till större och medelstora brukningsdelar, varvid 
gränsen i södra och mellersta Sverige satts vid fastigheter med en åkerareal av 
5 hektar men i norra Sverige vid en något lägre areal. Särskilt hava för större 
gårdar uppgifter i stor utsträckning inhämtats angående torp o. d. Även för 
mindre fastigheter hava i vissa fall kompletteringar begärts, särskilt för trä
varubolagens många arrendegårdar och skogsarbetarelägenheter, för kronotorp 
o. d. eller eljest, där inom någon kommun antalet bristfälligt redovisade små 
fastigheter varit stort. Vid detta kompletteringsarbete har hänsyn huvudsak
ligen tagits till ofullständigheter beträffande antalet brukningsdelar, åkerjor
dens användning samt djurbesättningen, medan sådana deklarationer, där endast 
uppgifter om gödselvård, dränering, fruktträd o. d. synts ofullständiga, i all
mänhet utan vidare godtagits. 

Det har givetvis icke varit möjligt att erhålla fullständiga svar på alla dessa 
skrivelser, men från omkring 60—70 % av desamma hava tillfredsställande upp
lysningar inkommit. 

Vid bearbetningen av fastighetsdeklarationerna har för varje fastighet den 
av taxeringsmyndigheterna angivna åkerarealen varit normgivande. Där denna 
visat mindre avvikelser från brukarnas uppgifter, hava dock de senare god
tagits. Där större differenser förelegat, hava kompletteringar begärts, såvida 
ej orsakerna till avvikelserna framgått av materialet och rättelse utan vidare 
kunnat göras. I en del trakter har t. ex. i brukarnas redovisning av åkerjordens 
användning stundom endast medtagits den jord, som burit säd eller potatis. 
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men ej vallarealen. I dylika fall hava givetvis brukarnas uppgifter rättats till 
överensstämmelse med taxeringsmyndigheternas. 

Ehuru på ovan angivet sätt de flesta ofullständigheterna hos deklarations
materialet torde hava blivit avhjälpta beträffande de medelstora och större 
brukningsdelarna, har det likväl i vissa fall icke varit möjligt att erhålla till
fredsställande upplysningar. För dylika brukningsdelar har statistiska cen
tralbyrån verkställt komplettering på så sätt, at t ett antal brukningsdelar av 
samma storleksgrad och inom samma kommun utvalts och felande uppgifter 
för fastigheten — i allmänhet angående åkerjordens användning eller husdju
rens antal —• beräknats i överensstämmelse med uppgifterna vid de fullständigt 
redovisade brukningsdelarna. 

Av de mindre brukningsdelarna har, som förut nämnts, en del redovisats å 
formuläret för annan fastighet, vara saknas upplysningar bl. a. om åkerjor
dens användning. Vidare hava för en del mindre brukningsdelar inga eller 
endast ofullständiga uppgifter avgivits. Då det för jordbruksstatistiken •— 
vid beräkning av skörden m. m. •— är nödvändigt a t t för all åkerjord äga till
gång till uppgifter om dess användning, har centralbyrån ansett sig böra även 
för nämnda fastigheter verkställa en beräkning av åkerjordens fördelning på 
de särskilda växtslagen. Denna beräkning har för varje storleksgrupp och 
naturligt jordbruksområde utförts med ledning av motsvarande fördelning i 
det fullständiga materialet inom samma storleksgrupp och område. Den på 
detta sätt utproportionerade åkerarealen har i de flesta län varierat mellan 
05 och 1'0 % av länets hela åkerareal. 

För vissa socknar i Kopparbergs och Västerbottens län samt några enstaka 
socknar i andra delar av landet har materialet emellertid varit behäftat med 
så stora brister, a t t såväl åkerjordens användning som delvis även djurbesätt
ningarna och antalet brukningsdelar måst uppskattas för en betydligt större 
andel av dessa socknars åkerareal. För Kopparbergs län utgör den areal, för 
vilken dylika beräkningar måst verkställas, omkring 4 000 hektar åker. De 
socknar, där bristfälligheterna varit störst, äro följande: Idre, Transtrand och 
Ore med 20—25 %, Mora och l i m a med 15—20 % samt Malung, Våmhus, Venjan, 
Älvdalen och Särna med 10—15 % av åkerarealen ofullständigt redovisad. För 
Västerbottens län utgör motsvarande areal omkring 1 500 hektar. För Holmöns 
socken i sistnämnda län saknades nästan helt och hållet upplysningar om åkerns 
användning, medan däremot deklarationerna i allmänhet innehöllo uppgifter 
om husdjuren; för Sorsele och Stensele socknar i samma län utgjorde den icke 
redovisade åkerarealen omkring 17, resp. 15 % av hela åkerarealen. Uppskatt
ningen för nämnda ofullständigt redovisade arealer har väsentligen utförts på 
samma sätt som ovan angivits för mindre brukningsdelar, men därjämte hava 
jämförelser gjorts med materialet från de under åren 1913—20 verkställda 
lokalundersökningarna. Särskilt har sistnämnda material måst anlitas för 
Kopparbergs län för fastställande av brukningsdelarnas antal och fördelning 
på storleksgrupper. Slutligen har för några socknar i Göteborgs och Bohus 
län, trots hänvändelse till hushållningssällskapet med begäran om biträde för 
komplettering, materialet i ganska stor omfattning förblivit ofullständigt i av-
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seende på såväl antalet brukningsdelar som åkerjordens användning och djur
besättningarna. För Öckerö socken var materialet i det närmaste oanvänd
bart, och de erforderliga uppgifterna hava måst hämtas från 1919 års areal-
inventering. Från Partilie, Askims och Västra Frölunda socknar hava lika
ledes för ett antal större brukningsdelar uppgifterna måst approximativt be
räknas. 

Materialets tillförlitlighet. Vid 1927 års jordbruksräkning har för de flesta 
län i södra och mellersta Sverige erhållits lägre åkerarealer än vad som redo
visats vid närmast föregående undersökningar, såsom 1919 års arealinvente
ring och 1913—1920 års lokalundersökningar. Nedgången är i vissa län be
tydande. 

Emedan jordbruksräkningen företagits i samband med en fastighetstaxering, 
har man kunnat vänta sig, att en del av de deklarationspliktiga varit benägna 
att redovisa sin åkerareal i underkant, i avsikt att hålla taxeringsvärdena 
nere. I huru stor utsträckning detta kunnat inverka på resultaten och med
fört, a t t den vid jordbruksräkningen erhållna åkerarealen blivit för låg, är 
givetvis svårt a t t avgöra. I regel torde emellertid taxeringsmyndigheterna 
medelst jordregister och beskrivningar till ekonomiska kartverket, genom jäm
förelser mellan närbelägna fastigheter och med tidigare uppgifter o. d. 
sökt erhålla möjligast noggranna arealuppgifter. Av statistiska centralbyrån 
anställda jämförelser mellan den vid jordbruksräkningen erhållna åkerarealen 
och ekonomiska kartverkets uppgifter för de län, som nymätts under senare 
tid (Hallands, Blekinge, Malmöhus och Västmanlands län), hava också givit 
vid handen, att taxeringsmyndigheterna erhållit god överensstämmelse mellan 
de taxerade och kartverkets arealer. Granskningen av deklarationsmaterialet 
har även ådagalagt, at t nämnda myndigheter i stor utsträckning rättat av bru
karna uppgivna arealer, varvid såväl höjningar som sänkningar förekommit, 
ehuru de förra varit vanligare. 

Man torde därför med ganska stor säkerhet kunna utgå ifrån, att de vid 
jordbruksräkningen erhållna uppgifterna om åkerarealen rätt nära överens
stämma med de verkliga förhållandena. I alla händelser torde icke den under
skattning, som eventuellt förorsakats genom räkningens förenande med fastig
hetstaxeringen, mer än till en del förklara den inom vissa län betydande ned
gången i åkerarealen. 

Å andra sidan har jordbruksräkningens förenande med fastighetstaxeringen 
medfört större säkerhet för materialets fullständighet än vid tidigare under
sökningar, då i de upprättade fastighetstaxeringslängderna praktiskt taget alla 
jordbruksfastigheter torde vara upptagna. 

Genom skrivelser till hushållningssällskapen i de län, som uppvisa den stör
sta nedgången i åkerarealen, och även på annat sätt har statistiska central
byrån sökt inhämta upplysningar om orsakerna till sagda nedgång. Av den 
verkställda undersökningen synes framgå, att en verklig igenläggning av åker 
till betesmark eller till skog i åtskilliga fall ägt rum, att omkring städer och 
andra samhällen ej obetydliga åkerarealer tagits i bruk för bebyggelse, men 
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därjämte även at t en avsevärd del av nedgången förklaras därav, att åker
arealen vid tidigare undersökningar varit för högt angiven. 

Vad beträffar arealen av köksväxtodlingar och fruktträdgård, är densamma 
vid det stora flertalet brukningsdelar ganska obetydlig, och åtskilliga uppgifts-
lämnare hava med anledning härav underlåtit att å deklarationsblanketten redo
visa densamma. I de fall, då fruktträd av något slag redovisats, har vid ma
terialets granskning å statistiska centralbyrån med ledning av det uppgivna 
antalet träd en beräkning verkställts av den areal, som dessa träd kunna an
tagas hava upptagit. Oavsett at t en dylik beräkning under alla förhållanden 
måste bliva ganska osäker, har i fråga om arealen av köksväxtodlingar ingen 
komplettering varit möjlig att utföra, varför de i föreliggande berättelse fram
lagda arealuppgifter för köksväxtodlingar och fruktträdgård måste betecknas 
som i viss mån ofullständiga. 

Fördelningen av den till bete använda ängsarealen på ordnad betesäng och 
annan betesäng lider likaledes av en viss osäkerhet, emedan taxeringsmyndig
heterna vid dess genomförande icke överallt följt samma principer. I vissa 
trakter torde under ordnad betesäng hava upptagits betesmarker, som med 
större rät t bort hänföras till annan betesäng. Härtill kommer, att arealupp
gifterna beträffande såväl slåtter- som betesäng icke kunna vara fullt exakta, 
emedan man i stora delar av landet icke äger säker kännedom om dessa 
arealers storlek. 

Av sist anförda skäl kunna, lika litet som vid tidigare undersökningar, de 
vid jordbruksräkningen erhållna uppgifterna om skogsmarkens areal göra an
språk på att vara fullt exakta. Den i det följande (sid. 13) verkställda jäm
förelsen med riksskogstaxeringens resultat visar dock en så god överensstäm
melse, att jordbruksräkningens ifrågavarande uppgifter kunna betecknas som 
i stort sett fullt tillfredsställande. 

Kontrollundersökning. Med hänsyn till den grundläggande betydelse en sä
ker kännedom om åkerarealens storlek äger för skördeberäkningarna och för 
jordbruksstatistiken överhuvud taget, har det synts statistiska centralbyrån 
önskvärt, att man genom en säTskild kontrollundersökning finge utrönt tillför
litligheten av de vid 1927 års jordbruksräkning erhållna uppgifterna om åker
arealen. En dylik kontrollundersökning har även synts vara av värde för be
dömande av lämpligheten av en fortsatt sammankoppling av jordbruksräknin
garna med fastighetstaxeringarna och av de åtgärder, som eventuellt kunde 
vara erforderliga för erhållande av tillförlitligare uppgifter vid kommande 
jordbruksräkningar. Med hänsyn till dessa omständigheter hemställde sta
tistiska centralbyrån i skrivelse till Kungl. Maj.-t den 19 november 1929 om 
bemyndigande att verkställa en kontrollundersökning av uppgifterna från 1927 
års jordbruksräkning samt att för ändamålet ett belopp av 5 000 kronor måtte 
få disponeras. Genom beslut den 31 december samma år biföll Kungl. Maj:t 
ämbetsverkets framställning. 



II. Areal av olika ägoslag. 

Resultaten av de vid föreliggande undersökning erhållna uppgifterna angå
ende ägoslagens areal meddelas för varje socken i tab. 1 samt för varje län 
och de naturliga produktionsområden, i vilka flertalet län i jordbruksstatisti
ken plägar uppdelas, i tab. 2. Beträffande de källor, från vilka ifrågavarande 
aiealuppgifter hämtats, hänvisas till den i det föregående (sid. 3) lämnade re
dogörelsen. 

Den vid 1927 års jordbruksräkning genomförda redovisningen på ägoslag av
viker i flera avseenden från den i tidigare undersökningar tillämpade. För
ändringarna stå i samband med jordbruksräkningens sammankopplande med 
1928 års fastighetstaxering och at t man vid upprättande av det gemensamma 
formuläret för deklarationsblanketter var nödsakad taga hänsyn till att de 
för fastighetstaxeringen grundläggande uppgifterna om ägoslagens areal läm
nades i den form, som taxeringsarbetet krävde. 

Arealen för trädgård, som förut alltid redovisats som ett särskilt ägo
slag, har i formuläret för den sista jordbruksräkningen sammanslagits med 
tomtarealen. Den redovisade arealen tomt och trädgård har emellertid icke 
ansetts vara av något intresse ur jordbruksstatistisk synpunkt och därför icke 
underkastats någon bearbetning i samband med jordbruksräkningen. De å 
deklarationsblanketterna lämnade uppgifterna om arealen av k o k s v ä x t 
odlingar och fruktträdgård hava däremot sammanräknats, vari
genom man för första gången erhållit uppgifter, med den å sid. 8 gjorda re
servationen för deras tillförlitlighet, angående den för produktivt ändamål an
vända delen av trädgårdsarealen. Den härigenom erhållna arealen kan dock 
givetvis icke under några förhållanden jämföras med tidigare uppgifter om 
hela trädgårdsarealen. 

Såsom å k e r skall enligt anvisningarna å deklarationsblanketten för jord
bruksräkningen och fastighetstaxeringen uppgivas all mark, som lagts under 
plog och icke är att hänföra till trädgård. I fråga om detta ägoslag förelig
ger full jämförbarhet med tidigare uppgifter. 

Såsom naturlig ä n g räknades vid 1913/20 års jordbruksstatistiska lo
kalundersökningar all icke odlad jord, som användes till slåtter eller bete, i sena
re fallet dock endast därest den icke var skogbevuxen samt för så vitt den lämna
de bete i avsevärd mån; hit fördes även åker, som för all framtid igenlagts till 
äng. Vid den senaste jordbruksräkningen har den naturliga ängen uppdelats på 
tre särskilda ägoslag, slåtteräng, ordnad betesäng samt annan betesäng, vilka 
i anvisningarna å den använda blanketten definieras på följande sätt: Slåtter-



10 AREAL AV OLIKA ÄGOSLAG. 

äng utgöres av företrädesvis med naturgräs beväxt mark, vilken huvudsak
ligen utnyttjas för foderproduktion genom slätter (hårdvallsäng och sidvalls-
äng) . Ordnad betesäng utgöres av sådan under plog icke lagd mark, vilken 
för betets förbättrande är föremål för ordnad skötsel, varmed avses åtgärder 
såsom röjning, dikning, planering, kalkning och grundgödsling av marken, frö
sådd m. m. Dylik mark är stundom något trädbevuxen. Annan betesäng ut
göres av dels företrädesvis med naturgräs beväxt mark, vilken huvudsakligen 
utnyttjas för bete och därför icke redovisas som slåtteräng, dels inom ägoom
råde belägna gärdesbackar, som kunna användas för bete. Dylika gärdesbac
kar betraktas ej som skogsmark, även om där skulle förekomma ett och annat 
träd. Med den omfattning de tre olika slagen av äng enligt dessa anvisningar 
erhållit, är deras summa icke fullt jämförbar med den vid lokalundersöknin
garna redovisade naturliga ängen, enär ordnad betesäng och annan betesäng 
omfatta en del marker, som tidigare räknats såsom skogs- och hagmark. 

Den i jordbruksstatistiken före år 1913 använda beteckningen » s k o g b ä 
rande mark» förändrades vid 1913/20 års lokalundersökningar till 
»skogs- och hagmark», varigenom vid de sistnämnda en del mark, som 
förut redovisats såsom naturlig äng eller »övrig mark», i stället upptagits 
såsom skogs- och hagmark. Vid 1927 års jordbruksräkning har detta, ägoslag 
benämnts skogsmark, och dit har enligt anvisningarna skolat räknas all 
mark, som är lämplig för ur skoglig synpunkt ordnad skötsel, vare sig den 
vid deklarationstillfället var skogbärande eller kalavverkad eller av ålder le
gat skoglös. Såsom underavdelning under skogsmarken har vid jordbruksräk
ningen särskilt redovisats s. k. h a g m a r k , d. v. s. skogsmark med glesa 
och ojämna bestånd, å vilken finnes icke obetydlig, merendels till betning ut
nyttjad gräsproduktion, såvida icke å densamma väsentliga åtgärder vidtagits 
för betets förbättrande, då arealen skolat hänföras till ordnad betesäng. 

En sammanställning av ägoslagSredovisningen för hela riket, sådan den
samma erhållits vid 1927 års jordbruksräkning och vid 1913/20 års lokalunder
sökningar, utfaller på följande sätt, i hektar: 

Av ovanstående jämförelse framgår, att den vid jordbruksräkningen upp
givna åkerarealen är icke mindre än 103 724 hektar mindre än motsvarande 
areal vid lokalundersökningarna. Vid 1919 års arealinventering uppgick den 
redovisade åkerarealen till 3 781 824 hektar, och jordbruksräkningen lämnade 
alltså även i jämförelse med denna; ett underskott på 65 977 hektar. Samman
räknas jordbruksräkningens uppgifter om arealen av slåtteräng, ordnad betes
äng och annan betesäng, erhålles en summa av 1 268 856 hektar. Vid lokal-
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undersökningarna uppgavs arealen naturlig äng till endast 922 824 hektar, va
dan den redovisade ängsarealen undergått en ökning med icke mindre än 
346 032 hektar. Orsaken härtill är, som redan förut framhållits, den vidare 
omfattning, som vid jordbruksräkningen inlagts i begreppet äng och som med
fört, a t t en del marker, som tidigare räknats såsom skogs- och hagmark, vid 
den sista räkningen hänförts till ordnad betesäng eller annan betesäng. Skogs
markens areal uppgår enligt 1927 års jordbruksräkning till 21 746 502 hektar, 
medan vid lokalundersökningarna arealen av skogs- och hagmark utgjorde 
24 583 721 hektar. Den förstnämnda uppgiften understiger alltså den sist
nämnda med icke mindre än 2 837 219 hektar. Däremot är Överensstäm
melsen mycket god mellan skogsmarkens areal enligt jordbruksräkningen 
och arealen av skogbärande mark enligt 1911 års jordbruksstatistik (den 
sista enligt det gamla systemet), 21378185 hektar. Den stora avvikel
sen mellan jordbruksräkningens och lokalundersökningarnas arealuppgif
ter beträffande ifrågavarande ägoslag beror till en del på deii nyss 
berörda överflyttningen av vissa hagmarker från skogsmark till betesäng 
och till en del på överflyttning av mindervärdig skogsmark till »övrig 
mark», som fått sin areal ökad från 11 682 183 till 14 283 726 hektar. 
At t på detta sätt två andra ägoslag avsevärt ökats på skogsmarkens be
kostnad kan emellertid icke uteslutande förklaras av å deklarationsformuläiet 
vidtagna, avsiktliga förändringar i ägoslagens begreppsmässiga omfattning. 
Avvikelserna torde i någon mån även stå i samband med jordbruksräkningens 
sammankoppling med fastighetstaxeringen, varigenom en viss benägenhet tor
de hava gjort sig gällande från uppgiftslämnarnas sida a t t i fråga om mar
ker, som med hänsyn till sin beskaffenhet stå på gränsen mellan två ägoslag, 
få dem hänförda till det ägoslag, som vid taxeringen kunde förväntas få det 
lägsta värdet sig åsätt. 

Det för jordbrukets produktion viktigaste ägoslaget, åkern, har, som redan 
framhållits, undergått en anmärkningsvärd minskning i jämförelse med lokal
undersökningarnas uppgifter. Orsakerna härtill kunna vara av olika natur 
och bero antingen på en faktisk tillbakagång i åkerarealen eller på a t t den vid 
de olika undersökningarna redovisade åkerarealen varit i ena fallet (1927) för 
låg eller i andra fallet (tidigare år) för hög. Vid skriftlig förfrågan hos hus
hållningssällskapens sekreterare i de län, där avvikelserna varit störst, har av 
dem framhållits, a t t alla nu angivna orsaker torde hava samverkat till den in
träffade nedgången. Det torde vara otvivelaktigt, a t t i vissa delar av landet 
under senare år en faktisk igenläggning av åkerjord ägt rum, föranledd i vissa 
fall av en övergång till kultiverade betesmarker, i andra fall av at t åkern varit 
vattensjuk eller av andra skäl mindervärdig. A andra sidan ligger den möjlig
heten nära till hands, att den sista jordbruksräkningens sammankoppling med 
fastighetstaxeringen kan hava föranlett en del jordbrukare a t t redovisa sin 
åkerareal i underkant eller, där den varit av sämre beskaffenhet, överflytta 
den till annat ägoslag med lägre värde, ehuru taxeringsmyndigheternas kon
troll torde hava utgjort ett korrektiv mot ett mera omfattande missbruk i den
na riktning. Slutligen är det icke uteslutet, att de äldre uppgifterna i vissa fall 
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Tab. A. Jämförelse mellan åkerarealens storlek enligt olika källor, i hektar, 
länsvis. 

varit för höga. I vilken mån den ena eller andra orsaken bidragit till den kon
staterade nedgången i åkerarealen, är icke möjligt a t t utan särskild undersök
ning avgöra. En sådan kontrollundersökning har emellertid statistiska central
byrån av Kungl. Maj:t anbefallts att verkställa och genom densamma torde 
närmare klarhet komma att vinnas angående tillförlitligheten av de genom 
3927 års jordbruksräkning erhållna uppgifterna om åkerarealen och orsakerna 
till de uppkomna avvikelserna gent emot föregående undersökningar. 

I tab. A meddelas en jämförelse för varje län mellan de erhållna uppgifter
na om åkerarealens storlek vid 1927 års jordbruksräkning och vid vissa före
gående tillfällen. I förhållande till lokalundersökningama visar jordbruksräk
ningen det största underskottet för Kronobergs, Göteborgs och Bohus, Älvs
borgs, Skaraborgs och Västernorrlands län. I alla dessa län måste tillbaka
gången såväl absolut som relativt betecknas som anmärkningsvärt stor. Â 
andra sidan visa Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län en icke obetyd
lig ökning i åkerarealen, som förklaras av de i dessa län ganska omfattande 
nyodlingarna. — Arealinventeringens uppgifter för år 1919 torde för vissa 

1 Kartläggningen' verkställd åren 1901—1906. — - D:o d:o aren 1897—1901. — 3 D:o d:o åren 
1915—1919. — ' D:o d:o åren 1910—1915. — 6 D:o d:o åren 1919—1925. — ° D:o d:o åren 
1905-1911. 
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län i södra. Sverige hava varit något £ör höga, varemot de i större delen av 
Norrland på grand av ofullständighet i materialet givit något för lågt resul
tat . I dessa fall är avvikelsen gent emot jordbruksräkningen avsevärd. — I de 
län, som under senare år varit föremål för ekonomisk kartläggning, torde de 
härvid erhållna uppgifterna om åkerarealen vara de mest tillförlitliga, som 
över huvud taget finnas. För ifrågavarande län meddelas för jämförelse i 
tab. A uppgifter om åkerarealen enligt det ekonomiska kartverket. Överens
stämmelsen mellan dessa uppgifter och den sista jordbruksräkningen är ge
nomgående god, vilket i sin mån är ett bevis för att jordbruksräkningens upp
gifter icke kunna vara alltför oriktiga. 

I fråga om skogsmarkens areal finnes möjlighet till kontroll av de vid jord
bruksräkningen erhållna uppgifternas tillförlitlighet genom jämförelse med 
den under åren 1923—1929 utförda riksskogstaxeringens resultat. En dylik 
jämförelse är for varje län genomförd i följande tablå. Den formella skillna
den mellan jordbruksräkningens benämning »skogsmark» och den vid riks-
skogstaxeringen använda benämningen »skogsproduktiv mark» torde icke in
nebära någon saklig olikhet, utan de båda arealerna torde vara med varandra 
fullt jämförbara. 

Jämförelse mellan skogsarealen enligt jordbruksräkningen och riksskogstaxeringen, i hektar. 

Vad först rikssiffrorna beträffar, uppgår skogsmarkens areal enligt jord
bruksräkningen till 21 746 500 hektar, och riksskogstaxeringen har som resul
tat givit en areal av 23 181 400 hektar skogsproduktiv mark. Den förra upp
giften understiger alltså den senare med 1 434 900 hektar, eller 6'6 %. De stör
sta avvikelserna komma, såsom av ovanstående tablå framgår, på Norrland 
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Tab. B. Arealens fördel-

och Dalarne, där tillgängliga arealuppgifter för de särskilda fastigheterna äro 
mest osäkra, och det därjämte beträffande stora arealer många gånger kan 
vara svårt att avgöra, om de böra räknas som skogsmark eller impediment. 

Enligt de vid jordbruksräkningen erhållna uppgifterna har i den redovisade 
skogsmarken inräknats hagmark till en areal av 752 000 hektar. Enligt riks-
skogstaxeringen utgör den i arealen skogsproduktiv mark inräknade hagmar-
ken 970100 hektar. 

I procent av rikets hela landareal upptager den vid jordbruksräkningen re
dovisade arealen för köksväxtodlingar och fruktträdgård 0 l %, åkern 9.0 %, 
slåtteräng 1.3 %, ordnad betesäng 01 °/°, annan betesäng 1-7 %, skogsmarken 
530 % och övrig mark 34-8 %. 
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ning på ägoslag, i procent. 

Beträffande de särskilda ägoslagens relativa omfattning i olika delar av 
landet är denna, såsom av tab. B närmare framgår, allt efter naturförhållan
denas beskaffenhet i hög grad växlande. Arealen för köksväxtodlingar och 
fruktträdgård har den största omfattningen i Malmöhus läns slättbygd, där 
densamma upptager 1-2 % av hela landarealen. Inom flertalet övriga, mera tät t 
befolkade slättbygder i södra och mellersta Sverige är samma areal likaledes 
jämförelsevis stor, medan den i hela Norrland likasom i södra och mellersta Sve
riges skogsbygder upptager endast en mycket obetydlig del av totalarealen. 

Åkerns omfattning i olika delar av landet är i främsta rummet beroende av 
de lösa jordlagrens beskaffenhet men påverkas även av de stora olikheter i kli
matologiskt avseende, som råda mellan landets olika delar. Ytterligheterna 
betecknas av talet 81-4 % på slättbygden i Malmöhus län och 02 % i de inre de-

1*— 293134. 
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lama av Norrbottens län. Den största omfattningen har uppodlingen överhu
vud taget nått på slättbygderna, där en starkt kalkhaltig lera eller sedimentära 
jordarter med lätthet låtit sig uppodlas, varemot den karga och hårdbrutna 
moränen i skogs- och bergsbygderna i hög grad försvårat odlingsarbetet. 

De tre slagen av äng upptaga tillsammans 3 l % av landarealen, växlande 
mellan å ena sidan endast 06 % i skogs- och fjällbygden i Kopparbergs län och 
den utanför silurområdet liggande delen av Jämtlands län samt å andra sidan 
16-3 % för Falbygden i Skaraborgs län. Ängens betydelse för jordbruket åskåd-
liggöres dock bättre genom en jämförelse med åkerarealen, varvid det visar sig, 
a t t i genomsnitt för hela riket på 100 hektar åker komma 34 hektar äng. Sist
nämnda jämförelsetal växlar emellertid i hög grad i olika delar av landet. På 
de skånska slättbygderna stannar detsamma vid omkring 5 hektar, i de centrala 
delarna av det sydsvenska höglandet är det däremot mer än tio gånger så 
stort, och i de inre delarna av Västerbottens och Norrbottens län är ängsarea
len omkring sju gånger så stor som åkerarealen. 

Vill man erhålla ett sammanfattande mått på den areal, på vilken jordbru
ket väsentligen bygger sin produktion, är det emellertid, på grund av åkerns 
och ängens olika avkastningsförmåga, icke lämpligt att utan vidare samman
räkna de båda ägoslagens arealer. Trakter, där ängsmarker med sin i allmän
het låga avkastning dominera, skulle därvid i jämförelse med gamla jord
bruksbygder komma att framstå med rikare tillgång på jordbruksjord, än som 
med hänsyn till produktionens omfattning vore berättigat. Innan en dylik 
sammanräkning äger rum, synes det därför riktigt, at t ängsarealen reduceras 
efter dess värde i förhållande till åkern. E t t uttryck för ägoslagens inbördes 
värde, som synes kunna användas vid denna reduktion, är de vid 1928 års all
männa fastighetstaxering framkomna värdena per hektar för åker, slåtteräng, 
ordnad betesäng och annan betesäng. Uträknas med ledning härav förhållan
det, i procent, mellan värdet av åker och de olika slagen av äng, och redu
ceras ängsarealerna med användande av dessa procenttal, blir den reducerade 
jordbruksarealen inom varje län följande:1 

1 Tör de särskilda länen hava uträknats följande relativtal, som angiva värdet av de olika 
slagen av äng i procent av åkerns värde och som därefter använts vid omräkning av ängsarealerna 
till reducerad jordbruksareal: 
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Reducerad jordbruksareal, länsvis. 

De i ovanstående tablå angivna arealerna giva ett väsentligt lägre uttryck 
för ängens betydelse inom jordbrukets produktion. I genomsnitt för hela lan
det upptager åkern icke mindre än 95 % av den på detta sätt beräknade jord
bruksarealen ocb ängen endast 5 %. 

I fråga om skogsmarkens relativa betydelse i olika delar av landet framgår 
av tab. B, att på slättbygden i Malmöhus län detta ägoslag upptager endast 
4-6 % av totalarealen. Till landets mest skogfattiga områden höra vidare Öland 
(107 %), Falbygden i Skaraborgs län (12-4 %), slättbygden i Kristianstads län 
(14-2 %) samt mellanbygden i Malmöhus län (14-7 %). Å andra sidan når skogs
marken sin största relativa omfattning i inre Svealand samt i Gävleborgs och 
Västernorrlands län, där densamma upptager 70—80 % av hela arealen. Även i 
de inre delarna av övre Norrland upptaga visserligen skogarna mycket stora 
arealer, men deras relativa omfattning minskas av de vidsträckta myrmarkerna 
och kala fjällvidderna. Så upptager t. ex. skogsmarken i Norrbottens läns in
land endast 34-0 % av totalarealen, medan 64-4 % utgöras av impediment. 

2—293134 
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En sammanfattande översikt över arealfördelningen inom landets olika hu
vuddelar lämnas slutligen i efterföljande tablå, som för södra och mellersta 
Sveriges slättbygder och skogsbygder samt för Norrland anger de olika ägosla
gens absoluta och relativa areal: 

Arealens fördelning på ägoslag inom olika landsdelar. 

Här framträder tydligt den stora skillnaden mellan de tre landsdelarna sär
skilt i avseende på åkerarealens relativa omfattning och landets uppodling. 
På södra och mellersta Sveriges slättbygder upptager åkern 35-2 % av total
arealen, i skogsbygderna i samma delar av landet 111 % samt i Norrland en
dast 17 %. 



III. Brukningsdelarnas antal och areal inom olika storleks-
grupper. 

Såsom brukningsdel räknas i föreliggande berättelse liksom vid 1913/20 års 
lokalundersökningar och 1917—1919 års arealinventeringar varje jordbruk med 
mer än 025 hektar åker, som i avseende på driften utgör ett och samma företag 
och drives med en och samma arbetsstyrka. Förutom dessa egentliga bruk
ningsdelar omfattar jordbruksräkningen även mindre lägenheter med ingen 
eller högst 025 hektar åker. 

Vid den fördelning av brukningsdelarna efter storleken, som genomförts vid 
bearbetningen av det vid 1927 års jordbruksräkning insamlade materialet, har 
som indelningsgrund använts storleken av brukningsdelarnas åkerareal. Vis
serligen är icke endast åkern utan därjämte även den naturliga ängen och i 
någon mån även skogen av direkt betydelse för jordbrukets produktion, var
för vid brukningsdelarnas fördelning efter storlek hänsyn rätteligen även bör 
tagas till omfattningen av sistnämnda ägoslag, men då detta icke kunnat ske 
utan ett avsevärt ökat arbete, har, som nämnts, fördelningen skett uteslutande 
efter åkerarealens storlek. De egentliga brukningsdelarna hava fördelats 
på nio storleksgrupper. Även de mindre lägenheterna hava vid bearbetningen 
fördelats på två skilda grupper, nämligen å ena sidan sådana, vid vilka finnas 
någon åker eller husdjur av något slag, och å andra sidan sådana, som endast 
redovisat trädgård och fruktträd. Vid de förstnämnda drives alltså en viss 
jordbruksproduktion, varför de närmast ansluta sig till de egentliga bruknings
delarna, under det att de senare äro ajbt betrakta som rena bostadslägenheter. 
Slutligen omfattar jordbruksräkningen ett antal fastigheter, som visserligen 
redovisat en i vissa fall ganska betydande areal av åker eller annan produktiv 
mark men vid vilka egentligt jordbruk icke vid tidpunkten för räkningen be
drevs. Dit höra en del av statens övningsfält, flygfält samt områden invid 
städer och andra tättbebyggda platser, som äro avsedda att exploateras för be
byggande och icke längre brukas. 

I tab. 3, kol. 2 och 3, redovisas för varje kommun antalet egentliga bruk
ningsdelar och sådana lägenheter, vid vilka finnas någon åker eller husdjur 
av något slag, och i tab. 4 återgivas samma uppgifter beträffande de egentliga 
brukningsdelarna i sammandrag för varje län och naturligt område. Uppgif
ter om antalet brukningsdelar inom varje storleksgrupp återfinnas i tab. 6 i 
sammandrag för varje län och naturligt område. Lägenheter, vid vilka finnas 
någon åker eller husdjur av något slag, samt övriga lägenheter, vid vilka redo-



2 0 BRUKNINGSDELARNAS ANTAL OCH AREAL INOM OLIKA STORLEKSGRUPPER. 

visats endast trädgårdsareal eller fruktträd, angivas till sitt antal för varje 
härad och stad i tab. 9, vid sidan av motsvarande uppgifter beträffande de 
egentliga brukningsdelarna. 

Efterföljande tablå innehåller en översikt för hela riket över antalet bruk
ningsdelar och lägenheter och deras åkerareal inom de olika storleksgrupperna 
samt till jämförelse därmed motsvarande uppgifter enligt lokalundersöknin
garna åren 1913/20 och arealinventeringen år 1919: 

Jämförelse mellan brukningsdelarnas antal och åkerareal inom olika storleksgrupper åren 
1927, 1913/20 och 1919. 

Jämsides med att den totala åkerarealen enligt 1927 års räkning, såsom re
dan förut framhållits, visar en icke obetydlig tillbakagång, har antalet egent
liga brukningsdelar minskats med omkr. 20 000 st. i jämförelse med 1913/20 
års lokalundersökningar men däremot bibehållit sig i det närmaste oförändrat, 
om jämförelsen göres med 1919 års arealinventering. Den nyssnämnda minsk
ningen faller till allra största delen på brukningsdelarna inom den lägsta stor
leksgruppen och torde stå i samband med det förut påpekade förhållandet, at t 
en del fastigheter på ofri grund visserligen redovisat själva byggnaderna och 
husdjuren samt till en del även fruktträden men däremot icke arealen. De i 
jämförelse med äldre undersökningar inträffade förskjutningarna i den till 
vajje särskild storleksgrupp hörande åkerarealen gå övervägande i den rikt
ningen, a t t de båda grupper, som omfatta brukningsdelar med 2—5 och 5—10 
hektar, vuxit i omfattning på bekostnad av de högre storleksgrupperna. Sär
skilt har, såsom av ovanstående tablå framgår, minskningen varit betydande 
för den högsta gruppen, som innefattar gårdar med över 100 hektar åker. I 
vilken mån de inträffade förskjutningarna bero på olikformighet i materia
let eller få tolkas som resultat av en faktiskt inträffad förändring i jordför
delningen, är svårt att bestämt angiva. Så mycket torde dock med säkerhet 
kunna sägas, att den nyssnämnda tillbakagången för de största gårdarna till 
övervägande del får tillskrivas den i vissa delar av landet pågående stycknings
verksamheten, som synes hava varit särskilt stark i Stockholms och Kristian-
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Tab. C. Antalet brukningsdelar och åkerarealen inom olika storleksgrupper, i 
procent, samt brukningsdelarnas medelareal. 

1 Jfr sid. 16. 
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stads län. Vid 1927 års jordbruksräkning finnas redovisade 216 962 lägenhe
ter, av vilka 106 668 hade någon åker eller husdjur av något slag, men 110 294 
endast trädgård eller fruktträd. Häremot svarade vid lokalundersökningarna 
1913/20 ett antal av 123 416 lägenheter. 

Till belysning av jordfördelningens ställning inom olika delar av landet 
meddelas i tab. C för varje län och naturligt område en översikt över det rela
tiva antalet brukningsdelar inom olika storleksgrupper och åkerarealens pro-
centiska fördelning på samma storleksgrupper samt brukningsdelarnas medel
areal. 

Vid en på grundval av de i nyssnämnda tabell anförda siffrorna anställd 
jämförelse mellan olika landsdelar får icke förbises, att åkerarealen enbart icke 
ar ett fullt riktigt mått på brukningsdelarnas storlek, utan att tillgången på 
naturlig äng och betesmark stundom kan spela en ganska viktig roll för jord
brukets produktion. Det är med hänsyn härtill, som i tab. C intagits en upp
gift även om brukningsdelarnas medelareal av åker och äng, varvid dock, på 
grund av att det senare ägoslaget ur produktionssynpunkt i regel är av betyd
ligt lägre värde, ängens areal reducerats efter dess värde i förhållande till 
åkerns.x Det får för övrigt icke förbises, att även åkern har ett ganska väx
lande produktionsvärde inom olika delar av landet, varigenom såsom bruk
ningsdelar med en viss åkerareal kunna räknas jordbruk med helt olika eko
nomisk omfattning. 

1 Jfr sid. 16. 
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Jordens fördelning på större och mindre brukningsdelar är i främsta rum
met beroende av naturförhållandena och därvid i synnerhet av landskapets to
pografiska karaktär. I överensstämmelse härmed återspegla siffrorna i tab. C 
för slättbygderna en helt annan jordfördelning än för trakter med övervägande 
skogs- och bergsbygdskaraktär. Beträffande de mera detaljerade växlingarna 
i detta avseende mellan landets olika delar hänvisas till uppgifterna i nämnda 
tabell för de särskilda områdena samt till den utförligare textframställningen 
i andra delen av statistiska centralbyråns berättelse Arealinventeringen den 1 
juni 1919, sid. 7—9. I sammandrag för några större områden och för hela 
riket fördela sig brukningsdelarna och deras åkerareal på följande sätt på de 
olika storleksgrupperna: 

Brukningsdelarnas antal och åkerareal inom olika storleksgrupper, i procent. 

Här framträder starkt den nyss berörda olikheten i jordfördelningen mellan 
å ena sidan södra och mellersta Sveriges slättbygder och å andra sidan skogs
bygderna i samma delar av landet och Norrland. Brukningsdelarnas medel
areal av åker utgör för södra och mellersta Sveriges slättbygder 13-2 hektar, 
för dess skogsbygder 6-4 hektar och för Norrland 4.5 samt för hela riket 8"7 
hektar. Motsvarande medeltal för reducerad jordbruksareal utgöra för de tre 
nämnda landsdelarna resp. 136, 70 och 48 hektar samt för hela riket 9-2 
hektar. 



IV. Utarrenderade brukningsdelar. 

Vid bearbetningen av materialet från jordbruksrakningen har ett försök 
gjorts till fördelning av brukningsdelarna efter brukarens karaktär av själv
ägare eller arrendator enligt de uppgifter, som i detta avseende skolat lämnas 
å fastigbetsdeklarationerna. Beträffande de lägenheter och mindre bruknings
delar, för vilka redovisningen skett på det mindre detaljerade formuläret för 
»annan fastighet» har det emellertid i stor utsträckning visat sig omöjligt 
att avgöra, om fastigheten varit utarrenderad eller ej, varför bearbetningen 
av materialet ur ifrågavarande synpunkt måst begränsas till brukningsdelar 
med över 2 hektar åker. Vid bearbetningen har i första hand en fördelning 
verkställts av antalet brukningsdelar, som brukades av ägaren själv eller av 
arrendator, men därjämte har för var och en av dessa grupper uträknats den 
totala åkerarealen. Vid sistnämnda uträkning har den svårigheten mött, att 
det i ganska stor utsträckning förekommer, att vid en och samma bruknings-
del en del av jorden äges av brukaren själv och en annan del av honom ar
renderas. Vid fördelningen efter antalet hava i dylika fall brukningsdelar, 
vilkas åkerareal till mer än hälften äges och brukas av samma person, räk
nats såsom självägda och de övriga såsom brukade av arrendator, och deras 
åkerareal har odelad förts till samma kategori, då en exakt uppdelning av åker
arealen för ifrågavarande brukningsdelar skulle medfört ett avsevärt ökat ar
bete. Härigenom har emellertid den oegentligheten uppstått, att en del ut
arrenderad åker kommit att hänföras till av ägaren brukad jord och å andra 
sidan en del av ägaren brukad åker inräknats under den utarrenderade. 

Uppgifterna angående antalet brukningsdelar, som brukas av ägaren själv 
och av arrendator, meddelas i tab. 10 för varje län och naturligt område och 
i sammandrag för slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sve
rige och för Norrland samt för hela riket i tab. 11, i båda fallen med för
delning av brukningsdelarna på storleksgrupper. Tab. D anger för samma 
storleksgrupper de utarrenderade brukningsdelarnas antal i procent av samt
liga inom varje län och naturligt område. 

Av samtliga 307 395 brukningsdelar med mer än 2 hektar åker voro 62 265 
utarrenderade (20-3 %), under det att 245 130 (797 %) brukades av ägaren 
själv. De utarrenderade brukningsdelarnas antal utgjorde i procent av samt
liga inom varje särskild storleksgrupp följande: 
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Antalet utarrenderade brukningsdelar i procent av samtliga inom varje storleksgrupp. 
Brukningsdelar med mera än 2 hektar åker. 

Såsom härav framgår, är de utarrenderade brukningsdelarnas relativa antal 
minst vid småbruken, under det att arrendesystemet nått åtskilligt större om
fattning vid de större brukningsdelarna. Maximum (442 %) nås vid den näst 
högsta storleksgruppen, varemot vid de största gårdarna endast 35-8 % äro ut
arrenderade. Detta torde stå i samband med den omständigheten, att de större 
jordägarna vanligen själva bruka huvudgården, vilken i allmänhet är belägen 
inom den högsta storleksgruppen, under det att de utarrenderade .gårdarna i 
regel äro något mindre. 

Till brukningsdelar med mera än 2 hektar åker hör en åkerareal av inalles 
3 563 424 hektar, varav 2 655 533 (745 %) brukades av ägaren och 907 891 
hektar (25-5 %) av arrendator. Den utarrenderade åkerarealens storlek och 
dess relativa andel av hela åkerarealen inom varje storleksgrupp utgjorde i 
sammandrag för hela landet och dess tre huvuddelar följande: 

Utarrenderad åkerareal, i hektar och i procent av hela åkerarealen inom varje storleks-
grupp. Brukningsdelar med över 2 hektar åker. 

Beträffande arrendesystemets utbredning i olika delar av landet framgår av 
tab. D, att detsamma förekommer i stor utsträckning inoin ett sammanhängan
de område, som utgöres av Uppland, Södermanland och Östergötland samt vi
dare i Malmöhus län och i de inre delarna av Svealands och mellersta Norr
lands skogsbygder, där bruks- och trävarubolagens jordinnehav nått den största 
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Tab. D. Utarrenderade brukningsdelars antal och åkerareal, i procent, vid 
brukningsdelar med mera än 2 hektar åker, länsvis. 
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omfattningen. Däremot har arrendesystemet sin minsta omfattning på Got
land, i Blekinge läns skogsbygd, på slättbygden i Kopparbergs län, i Väster
norrlands läns kustland, i silurområdet i Jämtlands län samt Västerbottens 
och Norrbottens län, inom vilka områden åkerjorden till mera än 90 % brukas 
av självägare. 



V. Åkerjordens användning. 

Huvudresultat; jämförelse med tidigare år. De vid jordbruksräkningen in
samlade uppgifterna angående åkerjordens användning meddelas i summor för 
varje kommun i tab. 3 samt, med fullständig specifikation efter uppgiftsformu
lärets rubriker, i sammandrag för varje län och de områden, i vilka flertalet 
län med hänsyn till rådande naturförhållanden uppdelats, i tab. 4. I efter
följande texttabell E framläggas därjämte huvudresultaten i sammandrag för 
hela riket samt till jämförelse därmed motsvarande uppgifter för åren 1919 och 
1914. För sistnämnda år måste uppgifterna upptagas med viss försiktighet, 
då någon allmän arealinventering då ännu icke hållits. 

Såsom i inledningen redan framhållits, hava specificerade uppgifter om 
åkerjordens användning erhållits endast beträffande de brukningsdelar, som 
vid jordbruksräkningen lämnat redovisning å det fullständiga formuläret för 
jordbruksfastighet, varemot beträffande de smålägenheter, som deklarerat å 
formuläret för annan fastighet, endast en summarisk uppgift erhållits om fas
tighetens hela åkerareal. För dessa senare har därför arealen för varje sär
skilt växtslag måst beräknas, varvid som ledning tjänat den kända fördelningen 
av åkerjorden vid brukningsdelar med fullständig redovisning inom samma stor
leksgrupp. Beräkningen, som utförts för varje län och dess naturliga områden, 
har icke kunnat undgå att bliva i någon mån osäker, särskilt för smalagen-
heterna med högst 025 hektar åker, men de arealer det här gäller äro så små, 
att en relativt sett även ganska betydlig avvikelse icke kunnat nämnvärt in
verka på totalresultatet för samtliga brukningsdelar. Då fördelningen på 
storleksgrupper icke är känd kommunvis, har beräkningen i tab. 3 för varje 
särskild kommun måst göras något mera summarisk, och summan av den i 
nämnda tabell redovisade arealen för varje växtslag överensstämmer därför icke 
alltid fullständigt med motsvarande uppgifter i övriga tabeller. 

År 1927 kan åkerjordens användning sägas hava varit i stort sett normal i 
den betydelsen, att inga nämnvärda, av väderleken förorsakade förändringar 
vare sig i den besådda eller den skördade arealen rubbade den för året avsedda 
produktionsriktningen. Detsamma torde i huvudsak kunna sägas om åkerjor
dens användning år 1914. Under år 1919 blev däremot arealen för höstvete 
mindre än avsett på grund därav, att väderleken under såningstiden föregående 
höst var så ogynnsam, att vetesådden delvis alldeles omöjliggjordes. I någon 
mån beredde sig jordbrukarna ersättning genom en utsträckt odling av vårvete, 
vars areal därigenom år 1919 blev större än normalt. Ojämförligt mycket stör
re äro emellertid de förändringar, som mellan åren 1914 och 1927 ägt rum i 
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Tab. E. Åkerjordens användning år 1927, i jämförelse med åren 
1919 och 1914. 

växtodlingen först på grund av de genom världskriget förorsakade omkast
ningarna i prisläget och andra på jordbruksdriften inverkande förhållanden 
och sedan i samband med de efter fredsslutet inträffade förändringarna i rikt
ning mot ett nytt jämviktsläge. De viktigaste av de under ifrågavarande tid 
inträffade förändringarna i växtodlingen skola här något beröras. 

Den mest anmärkningsvärda förändringen är den fullständiga omkastning, 
som ägt rum mellan v e t e - och r å g o d l i n g e n . År 1914 upptog höstrågen, 
såsom av tab. E framgår, nära fyra gånger så stor areal som höstvetet. Inom 
de särskilda länen var det sistnämnda sädesslaget överlägset ifråga om arealen 
endast i Malmöhus län, och även där ägde under krigsåren en tillbakagång rum, 
så att detta sädesslag år 1919 överflyglades av höstrågen. Men sedermera har 
en genomgripande förändring inträffat i höstsädsodlingen. På grund av flera 
samverkande omständigheter, bland vilka särskilt märkas växtförädlingens 
framställande av härdiga och rikt givande, nya höstvetesorter, den inträffade 
förskjutningen i brödsädsförbrukningen från råg till vete samt de relativt sett 
låga konstgödselpriserna, har den för höstvete använda arealen på de åtta åren 
från 1919 till 1927 ökats från 111 000 till 195000 hektar eller icke långt ifrån 
fördubblats, ökningen uppgår till 84 000 hektar. Samtidigt har höstrågen fått 
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sin areal minskad med 83 000 hektar, eller i det närmaste lika mycket. Den 
sammanlagda höstsädsarealen har alltså bibehållit sig praktiskt taget oför
ändrad. 

Den ökade höstveteodlingen har, såsom av tab. F närmare framgår, gjort sig 
gällande i alla delar av södra och mellersta Sverige. Vid 1927 års räkning 
upptog höstvetet större areal än höstrågen icke endast i Malmöhus län utan 
även i Östergötlands, Södermanlands, Stockholms, Uppsala och Västmanlands 
län, där veteodlingen relativt taget t. o. m. gjort betydligt större framsteg 
än i det skånska länet. Även på det sydsvenska höglandet och i västra Sverige 
har höstveteodlingen relativt sett gått starkt framåt och i åtskilliga län fått 
sin areal mer än fördubblad, ehuru där höstrågen alltjämt upptager en större 
areal. 

ökningen i höstveteodlingen i södra och mellersta Sverige har till övervä
gande del skett på höstrågens bekostnad, och den sammanlagda höstsädsarealen 
har sedan 1919 i de flesta län icke undergått några nämnvärda förändringar. 
Endast i Kalmar, Blekinge och Kristianstads län, där höstsädsodlingen har den 
största relativa omfattningen, kan en viss tendens spåras till inskränkning i 
höstsädsarealen. 

I de norrländska länen har höstsädsodlingen sedan år 1919 undergått en helt 
annan utveckling, i det att både höstvete och höstråg där fått sin areal starkt 
minskad, och detta i allt högre grad, ju längre man kommer mot norr. Så har 
arealen för höstråg gått tillbaka i Västerbottens län från 807 till 225 hektar 
och i Norrbottens län från 500 till 133 hektar. 

Den under senare år inträffade förskjutningen i höstsädsodlingen från höst
råg till höstvete synes så betydelsefull, att den kan förtjäna att något närmare 
skärskådas. För detta ändamål meddelas i tab. G en översikt över de båda 
höstsädesslagens procentiska andelar av hela åkerarealen vid brukningsdelar 
av olika storlek inom fyra jordbruksbygder i södra, västra och östra Sverige. 
Det framgår av tabellen, att övergången från höstråg till höstvete gjort sig 
gällande inom praktiskt taget alla storleksgrupper av brukningsdelar, ehuru 
densamma framträder med olika styrka vid det större och mindre jordbruket. 
Vid de stora gårdarna, som i den största utsträckningen hava sin produktion 
inriktad på försäljning, har omläggningen varit mera genomgripande än vid 
de små. Ett annat drag, som framträder i den nämnda tab. G, är den tydligt 
framträdande olikheten mellan stora och små brukningsdelar i avseende på ut
vecklingen av hela höstsädsarealen. På slättbygderna i Malmöhus, Skaraborgs 
och Östergötlands län framträder vid småbruken en tydlig tendens till inskränk
ning av höstsädsodlingen, medan utvecklingen vid de medelstora och större går
darna gått i rakt motsatt riktning. I Uppsala län är det endast de allra största 
gårdarna., som ökat sin höstsädsareal, under det att densamma inom alla andra 
storleksgrupper blivit inskränkt. 

Vårveteodlingens utveckling har inom skilda delar av landet gått i 
helt olika riktning. Denna odling, som före världskriget endast haft obetydlig 
utbredning, ökades raskt i omfattning under åren 1917, 1918 och 1919, huvud
sakligen på det sydsvenska höglandet och i vissa i avseende på jordmånen mind-
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Tab. F. Åkerjordens användning, länsvis år 1927, i jämförelse med år 1919, hektar. 
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Tab. G. Höstsädsarealens relativa omfattning vid brukningsdelar av olika storlek, åren 1919 och 1927. 
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re gynnade delar av södra och mellersta Sveriges slättbygder. Under åren mellan 
1919 och 1927 har den totala vårvetearealen i hela landet undergått endast en 
jämförelsevis obetydlig ökning från 30 000 till 32 000 hektar, men en närmare 
undersökning ådagalägger en tydlig förändring i denna odlings hela karaktär. 
I förutnämnda trakter med övervägande mager jordmån, dit vårveteodlingen 
förut huvudsakligen varit lokaliserad, har densamma gått starkt tillbaka, var
emot vårvetet i stället vunnit starkt ökad utbredning på de bördigare jordarna 
i vissa av södra och mellersta Sveriges slättbygder. Inom alla skogsbygder 
tillsammantagna i södra och mellersta Sverige har arealen för vårvete minskats 
från 16 300 hektar år 1919 till endast 11 400 hektar år 1927, medan samtidigt 
på slättbygderna i samma delar av landet vårvetets areal ökats från 13 800 till 
20 300 hektar. Särskilt stark har ökningen varit på Östgötaslätten (från 700 
till 5 600 hektar) . I Norrland synes den redan förut obetydliga vårveteod
lingen på väg at t alldeles försvinna. -— Även i fråga om vårvetet är det de 
större gårdarna, som visa de största förändringarna. Är 1919 bedrevs vårvete
odlingen övervägande vid de mindre brukningsdelarna. Numera hava dessa 
starkt inskränkt sin odling, och i stället har vårvetet fått ökad användning vid 
de stora gårdarna. 

Även kornodlingen har under senare år undergått mycket stora föränd
ringar. I stora delar av landet ökades kornarealen under världskriget icke obe
tydligt, men sedan har densamma på många ställen reducerats till mindre än 
hälften i trakter, där jord och klimat icke äro lämpliga för odling av det två
radiga maltkornet. Särskilt i Östergötlands län synes kornet i stor utsträckning 
hava utträngts av vårvetet. Den omfattande kornodlingen på Gotland har där
emot bibehållit sig i det närmaste oförändrad, och på slättbygden i Malmöhus 
län har kornarealen t. o. m. något ökats. I Norrland, där kornet av klimatiska 
skäl är huvudsädet, har dess areal i alla län gått tillbaka. 

Under krigsåren gick man i ganska stor utsträckning över från havre till 
blandsäd. Efter denna tid har för landet som helhet havrearealen bibehållit 
sig i det närmaste oförändrad vid omkr. 700 000 hektar, medan åter blandsäden 
gått tillbaka från 261000 till 228 000 hektar. Utvecklingen har emellertid 
även i detta fall varit något olikartad i skilda delar av landet. Den omfattan
de havreodlingen i västra Sverige har gått något tillbaka, varemot densamma i 
östra Sverige visar tendens till ökning. I Norrland har den minskade kornod
lingen ersatts av en ökad havreodling. 

Även ärtodlingen har, efter en stark ökning under perioden 1914—1919. 
återgått till samma omfattning som före kriget, och en liknande utveckling har 
odlingen av potatis och foderrotfrukter undergått. Arealen för pota
tis var 1927 t. o. m. något mindre än år 1914. Vad foderrotfrukterna beträffar, 
visa de mindre brukningsdelarna i allmänhet en utveckling, som är rakt motsatt 
de medelstora och större gårdarnas. Vid småbruken kommer på foderrotfrukter-
na en ökad andel av hela åkerarealen, varemot bondgårdar och herrgårdar visa 
minskning, som i vissa fall är ganska stor. 

Ingen gren av växtodlingen har under det sista årtiondet varit underkastad 
så stora och hastiga omvälvningar som sockerbetsodlingen. Ar 1922 
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upptog densamma endast 17 000 hektar, de tre följande åren uppgick dess areal 
till omkr. 40 000 hektar, och efter dess nästan fullständiga nedläggande år 192& 
hade den 1927 åter normal omfattning. En närmare undersökning visar, att 
trots dessa stora omkastningar några mera avsevärda förändringar icke inträf
fat mellan de båda åren 1919 och 1927 i sockerbetsodlingens relativa omfattning 
vid brukningsdelar av olika storlek. 

En förändring, som relativt sett icke är så synnerligen stor men som dock 
tyder på en viss omläggning av jordbrukets allmänna produktionsriktning, är 
den sedan år 1919 inträffade ökningen i vallarealen med 126 000 hektar. 
Då samtidigt en del åker torde hava igenlagts till betesmark, visar detta, att de 
strävanden, som under de senare åren gjort sig gällande att öka den egna foder
produktionen, lett till betydande resultat. Utvidgningen av vallarealen är ge
nomgående för så gott som hela landet och förekommer vid alla storleksgrup
per av brukningsdelar men är, relativt taget, störst vid det mindre jordbruket. 

Arealen för grönfoder av säd och baljväxter, som mellan åren 1914 och 
1919 mer än fördubblats, visade vid 1927 års räkning åter någon minskning till 
101 000 hektar. Minskningen är genomgående för alla län i södra och meller
sta Sverige med undantag för Kronobergs län; i sistnämnda län liksom i hela 
Norrland har grönfoderarealen däremot ökats. 

Trädesarealen har sedan länge befunnit sig i oavbruten tillbakagång, 
och denna utveckling har fortsatt även de senare åren. Mellan 1919 och 1927 
har arealen för helträda minskats från 294 000 till 262 000 hektar, eller med 
108 %. Tillbakagången är allmän i hela landet och någon skillnad i utvecklin
gen gör sig icke märkbar beträffande det större och mindre jordbruket. 

Åkerjordens användning i skilda delar av landet belyses närmare av tab. H , 
där för varje län och naturligt område angives de särskilda växtslagens pro-
centiska andel av resp. områdes hela åkerareal. För vinnande av en mera över
skådlig belysning av åkerjordens användning i olika delar av landet kommer 
därjämte i den följande redogörelsen för odlingen av de särskilda växtslagen 
sammanfattningar att göras för vissa större produktionsområden, vilka erhållits 
genom sammanförande av likartade naturliga länsområden. 

Höstvetet upptager, efter den i det föregående berörda, starka ökningen 
i dess odling, i genomsnitt för hela landet 5-3 % av åkerarealen. Dess odling 
är huvudsakligen lokaliserad till södra och mellersta Sveriges slättbygder och 
har den största omfattningen på den skånska slättbygden, där det upptager icke 
mindre än 14 l % av åkerarealen, men icke långt efter kommer Östgötaslätten 
med 12-2 %. Även inom ett så nordligt produktionsområde som Mälar- och 
Hjälmarbygden odlas numera höstvete i stor utsträckning (71 % av åkerarealen), 
varemot detsamma fått något mindre användning på den mera sandiga jordmå
nen i västra Sveriges slättbygder. Trots en relativt sett mycket stark ökning 
under de senare åren odlas alltjämt höstvete i södra och mellersta Sveriges 
skogsbygder i ganska liten omfattning (omkr. 2 % av åkerarealen), och i Norr
land har dess odling någon nämnvärd betydelse endast i Gävleborgs län. 

Vårvetet upptager visserligen endast 00 % av landets hela åkerareal, men 
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dess odling har dock i vissa trakter nått en icke obetydlig omfattning. Fram
för allt gäller detta östgötaslätten, där detsamma upptager 3·5 % av åkerarealen, 
och därnäst slättbygden i Hallands län (2·5 %), skogsbygden i Kalmar län (2·3 %) 
samt Kalmarslätten (2·0 %). 

Höstrågen upptager i genomsnitt för hela landet 7·2 % av åkerarealen. 
På den mera bördiga jordmånen i södra och mellersta Sverige har den, som 
redan framhållits, i stor utsträckning fått vika för det mera givande höstvetet, 
men på lättare och magra jordar bibehåller den alltjämt sin ställning som det 
förnämsta höstsädet. Den odlas i den största omfattningen (14-4 % av åker
arealen) i den s. k. sydsvenska mellanbygden, som omfattar de magra sand
jordsdistrikten i Malmöhus och Kristianstads län samt slättbygderna i Blekinge 
län och Kalmar läns fastlandsdel. Inom vissa delar av detta område är höst
rågen ännu mera dominerande. I Gärds och Villands härad i Kristianstads 
län upptager sålunda höstrågen i medeltal 20 % av åkerarealen och i vissa en
staka socknar ända till 30 % eller nära en tredjedel därav. Andra områden med 
omfattande rågodling äro Öland och Gotland (119 %), sydsvenska höglandet 
(9-7 %) samt västra Sveriges slättbygder (8-6 %). I norra Värmland och Da
larne samt i hela Norrland är rågodlingen av klimatiska skäl mycket obetydlig. 

Den obetydliga odlingen av vårråg förekommer i nämnvärd omfattning en
dast på det sydsvenska höglandet, där den upptager 0-8 % av hela åkerarealen. 

Den för k o r n använda arealen upptager i medeltal för hela riket 33 % av 
all åkerjord. Detta sädesslag odlas mest dels i de trakter, där en bördig jord
mån och ett gynnsamt klimat frambringa ett fint maltkorn, dels i de landsdelar 
med hårt klimat, där det sexradiga kornet äger större förutsättningar än andra, 
mera senvuxna sädesslag att uppnå mognad. I enlighet härmed anträffas den 
mest utbredda kornodlingen dels på Öland och Gotland (14-5 %) samt den 
skånska slättbygden (8-4 %), dels i hela Norrland (104 %) samt norra och mel
lersta Dalarne (omkr. 5 %). I övriga delar av landet är kornodlingen ganska 
obetydlig. 

H a v r e upptager en större andel av hela landets åkerjord än något annat 
sädesslag (188 %). Den odlas mest i de inre och västra delarna av södra och 
västra Sverige, där jordmånen är mager men nederbörden jämförelsevis stor. 
Bland de främsta havreodlande bygderna må nämnas de centrala och västra 
delarna av det sydsvenska höglandet (omkr. 30 %), västra Sveriges slättbyg
der (26'4 %) samt norra Bergslagen (23-5 %). Mycket ringa är däremot havre
odlingen på Öland och Gotland (4'6 %), på den skånska slättbygden (5-6 %) samt 
i övre Norrland. 

Blandsäd upptager i hela riket 6-l % av åkerarealen. Den odlas i stor 
utsträckning i stället för enbart havre på Östgötaslätten (17'7 %), på den skån
ska slättbygden och sydsvenska mellanbygden (drygt 12 %) samt i Stockholms 
och Uppsala län. 

Ä r t e r , som upptaga endast 06 % av rikets hela åkerareal, odlas i nämn
värd omfattning dels på den skånska slättbygden, dels inom ett sammanhängan
de område, som utgöres av Östergötlands, Södermanlands, Stockholms. Uppsala 
och Västmanlands län, dels slutligen inom det jämtländska silurområdet. 
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Tab. H. Åkerjordens användning, i procent, inom varje län och vissa naturliga områden. 
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Sammanfattar man arealen för all säd till mogen s k ö r d , upptager 
densamma 425 % av all åkerjord. Detta procenttal är i södra och mellersta 
Sverige underkastat mycket små växlingar, med undantag för å ena sidan öst
götaslätten, där sädesodlingen har betydligt större (52-4 %) och norra Bergsla
gen, där deii har åtskilligt mindre omfattning än den vanliga. Norra Bergsla
gen bildar i detta avseende en övergång till Norrland, där mogen säd överallt 
odlas i betydligt mindre omfattning och i övre Norrland upptager endast omkr. 
15 % av åkern. 

Potatis är föremål för odling inom alla delar av landet, så långt norrut 
som jordbruk överhuvud taget förekommer, även vid den yttersta odlingsgränsen, 
där kornet icke längre mognar. Den upptager i genomsnitt för hela landet 38 % 
av åkerarealen. Då potatisodlingen i främsta rummet är inriktad på att till
godose det lokala behovet, står odlingens omfattning i närmare överensstämmelse 
med folkmängden i varje trakt än med åkerarealen, och i trakter med över
vägande små brukningsdelar upptager därför potatisen i regel en relativt stor 
areal. I vissa delar av södra Sverige med övervägande sandig jordmån, särskilt 
i Kristianstads och Blekinge län, där potatisodlingen nått en mycket stor om
fattning, har detta åter sin förklaring däri, att potatis där finner användning 
även för brännvinsbränning, stärkelseberedning och svingödning. Slutligen 
hava de goda avsättningsmöjligheterna i närheten av åtskilliga större städer 
framkallat en utsträckt potatisodling. Förutom på åkern odlas potatis även i 
trädgårdar såväl vid egentliga brukningsdelar som rena bostadslägenheter. 
Vid 1927 års jordbruksräkning lämnades emellertid uppgifter endast om den på 
åkern odlade potatisens areal, varför den i föreliggande redogörelse redovisade 
potatisarealen måste betecknas såsom något för låg. 

Sockerbetsodlingen, som upptager l-l % av rikets hela åkerareal, 
förekommer så gott som uteslutande på de mera bördiga slättbygderna i södra 
Sverige och i sin största utsträckning på den skånska slättbygden (9'9 %) samt 
därjämte på Öland och Gotland (2-7 %), sydsvenska mellanbygden (1-6 %) och 
Östgötaslätten (0'6 %). Den vid 1927 års jordbruksräkning redovisade socker-
betsarealen uppgick till sammanlagt 40 153 hektar. Enligt från sockerfabriks-
bolagen samt vissa brännerier erhållna uppgifter upptog sockerbetsodlingen 
nämnda år en areal av 40 736 hektar. Den sistnämnda uppgiften överstiger 
alltså den vid jordbruksräkningen erhållna med 583 hektar. 

Foderrotfrukter odlas på 2-3 % av hela åkerarealen. De förekomma 
i den största utsträckningen på skånska slättbygden och sydsvenska mellan
bygden (drygt 5 %), varemot de i norra Bergslagen samt hela Norrland odlas 
mycket sparsamt. 

Vid förevarande jordbruksräkning hava beträffande v a l l e n mera specifi
cerade uppgifter erhållits än vid tidigare undersökningar av liknande slag, i det 
att särskilda uppgifter begärts angående arealen av vall till slåtter, till frö
skörd och till bete och grönfoder samt av luzernvall. Sammanräknas dessa 
olika slag av vall, upptager den totala vallarealen 395 % av all åker. Vallarnas 
relativa omfattning tilltager med få undantag mycket regelbundet från söder 
till norr. I det intensivt bedrivna jordbruket på den skånska slättbygden in-
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taga vallarna en ganska undanträngd ställning och upptaga endast 22-4 % av 
åkerjorden, östgötaslätten har i förhållande till sitt läge en låg vallareal 
(21,9%), under det att motsvarande procenttal för de i jämnhöjd därmed lig
gande slättbygderna i västra Sverige är betydligt högre (38"6 %). Inom Mälar-
och Hjälmarbygden utgör vallarnas andel av åkerarealen i medeltal 38-8 %, men 
inom detta vidsträckta område framträder en stor olikhet mellan de södra och 
norra delarna; för Södermanlands län stannar procenttalet under 36 men når på 
den dithörande slättbygden i Kopparbergs län över 45. I norra Bergslagen 
är vallarnas omfattning ännu något större (49 %) och i Norrland ligger den 
genomgående över 60 %, i det jämtländska silurområdet och norrländska mellan
bygden t. o. m. över 75 %. 

Av vallen utgöres den övervägande delen av slåttervall. Denna upptager 
35-6 % av all åker, frövallarna 0'9 %, betesvallarna. 2-8 % och luzernvallarna 
0-2 %. De sistnämnda hava i hela landet en areal av 7 700 hektar, varav 3 100 
hektar komma på Malmöhus län, 2 200 på Gotlands och 1 000 på Kristianstads 
län. 

I södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under sommaren genom 
odling på trädan av s ä d till grönfoder. På den skånska slättbygden 
odlas dylikt grönfoder på 6.5 % av hela åkerarealen. Även i övre Svealand och 
hela Norrland odlas grönfoder i betydlig omfattning, men där torkas detsamma 
i allmänhet till s. k. grönfoderhö. Den areal, från vilken grönfoder tages i 
norra Sverige är mycket växlande under olika år, beroende på att man de år, 
då växtligheten är sent utvecklad, kan bliva nödsakad att slå även en större 
eller mindre del av den till mogen skörd avsedda säden såsom grönfoder. Under 
år 1927 förelågo emellertid inga dylika omständigheter, varför den vid jord
bruksräkningen redovisade grönfoderarealen kan betraktas som normal. 

De växtslag, som i tab. H sammanfattats under rubriken » a n d r a v ä x t -
s1ag», upptaga tillsammans endast 02 % av hela åkerarealen. Däri ingå lin 
med en areal av 500 hektar, annan fröodling än av timotej- och klöveTfrö med 
1 500 hektar, trädgårdsväxter på åkern med 2 500 hektar samt andra växtslag 
med 2 600 hektar. 

Helträdan upptager i genomsnitt för hela landet 71 % av åkerarealen. 
Trädans omfattning är emellertid mycket växlande i olika delar av landet. I 
Skåne ligger numera endast några få procent av jorden i träda, men på Öland 
och Gotland upptager denna 13 % av åkerarealen, på Östgöta slätten i det när
maste lika mycket och på övriga slättbygder i södra och mellersta Sverige omkr. 
10 %. På det sydsvenska höglandet åter är trädesbruket icke så vanligt, och i 
Norrland förekommer träda endast obetydligt. 

Åkerjordens användning vid brukningsdelar av olika storlek. De i det föregå
ende iakttagna växlingarna i åkerjordens användning inom olika delar av 
landet hava i regel varit föranledda av rådande olikheter i avseende på naturför
hållandena. Även inom en och samma trakt med i stort sett likartade natur
liga förutsättningar för växodlingen framträda emellertid avsevärda, olikheter 
mellan brukningsdelar av olika storlek. Till belysning härav hava i tab. 6 för 
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Tab. I. Åkerjordens användning, i procent, inom 
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olika storleksgrupper av brukningsdelar. 
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varje län och naturligt område brukningsdelarna fördelats på ett antal stor
leksgrupper efter åkerarealens omfattning, och för varje dylik storleksgrupp 
meddelas uppgifter om arealen för de särskilda växtslagen. Med något full
ständigare redovisning för arealanvändningen men för samma storleksgrupper 
framläggas i tab. 7 motsvarande uppgifter i sammandrag dels för slättbygder 
och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt för Norrland, dels för 
hela landet, varjämte omstående texttabell I innehåller en översikt i relativa 
tal för samma områden. 

Beträffande de särskilda växtslagens relativa omfattning vid brukningsdelar 
av olika storlek torde som kommentar till sistnämnda tabell följande förtjäna 
framhållas. 

Redan i fråga om h ö s t v e t e t möter ett exempel på huru växlande åker
jordens användning kan vara vid brukningsdelar av olika storlek. På södra 
och mellersta Sveriges slättbygder, dit höstveteodlingen till huvudsaklig del 
är lokaliserad, framträder en stark stegring i procenttalen för detta sädesslag 
från de minsta till de största brukningsdelarna. Vid de förstnämnda upptager 
detsamma endast några få procent av hela åkerarealen, och först vid bruknings
delar med 5—10 hektar åker uppgår motsvarande tal till 47 %, vid de medel
stora gårdarna inom de tre följande storleksgrupperna till resp. 6-2, 7-9 och 92 % 
samt vid de större gårdarna med 50—100 och över 100 hektar åker till 9'8 och 
107 %. En liknande tendens kan iakttagas för skogsbygderna i södra och 
mellersta Sverige, ehuru procenttalen där genomgående äro avsevärt lägre. Även 
v å r v e t e t odlas i åtskilligt större omfattning vid de stora än vid de små 
brukningsdelarna. 

Medan vetet är det förhärskande höstsädesslaget vid de större gårdarna, driva 
de medelstora och små brukningsdelarna övervägande odling av h ö s t r å g , 
och procenttalen för detta sädesslags andel av hela åkerarealen visa därför en 
motsatt tendens mot siffrorna för höstvetet med de högsta talen för de små 
och medelstora brukningsdelarna och därefter tillbakagång, allteftersom går
darna bliva större. 

Den ur flera synpunkter viktiga frågan om b r ö d s ä d s o d l i n g e n s 
omfattning vid det större och mindre jordbruket belyses av den kolumn i tab. I, 
som anger summan av procenttalen för vete och råg. Vid de minsta lägenhe
terna, med högst 025 hektar åker, odlas endast obetydligt med brödsäd, och 
den härför använda arealen upptager i genomsnitt för hela landet endast 39 % 
av samma lägenheters hela åkerareal, varefter motsvarande procenttal oavbrutet 
stiger till 174 % vid de största gårdarna. Samma stegringstendens framträder 
även, om man särskilt betraktar slättbygderna i södra och mellersta Sverige, 
ehuru, bortsett från de minsta lägenheterna, motsatsen mellan stora och små 
brukningsdelar icke är så stark, som genomsnittstalen för hela landet synas 
giva vid handen. För övrigt är ställningen i detta avseende överallt ingalunda 
likartad. I östra Götaland, där brödsädsodlingen drives i sin största omfatt
ning, såväl som på större delen av det sydsvenska höglandet och västra Sveriges 
slättbygder har brödsädsodlingen ungefär samma omfattning vid små som vid 
stora brukningsdelar, varemot på slättbygderna i Malmöhus och Östergötlands 
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län och i ännu högre grad i hela Svealand brödsädsodlingens omfattning till
tager med brukningsdelarnas växande storlek. 

De i tab. I meddelade procenttalen för k o r n , som visa ett om ock svagt 
maximum för småbruken upp till 5 hektar åker, giva icke en fullt riktig bild 
av kornodlingens relativa omfattning vid större och mindre brukningsdelar i de 
mest kornodlande bygderna. I Norrland är de stora brukningsdelarnas under
lägsenhet i detta avseende avsevärt större, varemot på de kornodlande slättbyg
derna i södra Sverige det i stället är de stora gårdarna som driva den största 
kornodlingen. 

H a v r e o d l i n g e n visar i Norrland en stark relativ ökning från de små 
till de stora brukningsdelarna, varemot i södra och mellersta Sverige den härför 
använda arealen är störst vid de egentliga småbruken och minst vid de stora 
gårdarna. 

B l a n d s ä d e n , som huvudsakligen användes till kreatursföda, synes, av 
uppgifterna i tab. I att döma, odlas i större omfattning vid de stora än vid de 
små brukningsdelarna, vilket dock icke motsvaras av de verkliga förhållandena i 
de delar av landet, där blandsädsodlingen nått sin huvudsakliga omfattning, 
eller i Mälardalen och på Östgötaslätten samt på de skånska slätt- och mellan
bygderna. Där är det i stället de små och medelstora brukningsdelarna, som 
driva den mest omfattande blandsädsodlingen. 

P o t a t i s upptager i genomsnitt för hela riket vid de minsta lägenheterna 
icke mindre än 28-5 % av hela åkerarealen, men detta procenttal sjunker redan 
vid brukningsdelar med 026—1 hektar till 14-2 och fortsätter oavbrutet att gå 
tillbaka för att nå sitt minimum (2-0 %) vid de båda högsta storleksgrupperna. 
Denna utvecklingsgång är karakteristisk för den övervägande delen av landet, 
där potatis odlas till eget behov. I de trakter åter, där potatis därjämte odlas 
för brännvinsbränning, stärkelseberedning eller svingödning, eller huvudsak
ligen Blekinge län och de skånska sandjordsdistrikten, är förhållandet ett helt 
annat. Frånsett de lägsta storleksgrupperna, som även där uppvisa de högsta 
procenttalen, drives i dessa trakter potatisodlingen i ungefär samma omfattning 
både vid medelstora och större gårdar. 

Till belysning av potatisodlingens omfattning vid brukningsdelar av olika 
storlek lämnas i efterföljande tablå en sammanställning av potatisarealens rela
tiva storlek dels i Uppsala län, där potatis odlas huvudsakligen till människo
föda, dels i Kristianstads läns mellanbygd, där en omfattande potatisproduktion 
drives för industriella ändamål: 

Potatisareal i procent av heta åkerarealen. 
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S o c k e r b e t s o d l i n g e n är uteslutande koncentrerad till några av södra 
Sveriges slättbygder, och de i tab. I i sammandrag angivna procenttalen kunna 
därför icke giva en riktig bild av denna odlings betydelse för det större och 
mindre jordbruket inom de egentliga produktionsområdena. Denna fråga bely
ses bättre av efterföljande sammanställning, som anger sockerbetsarealens rela
tiva omfattning i Gotlands län och på slättbygden i Malmöhus län och som vi
sar, att sockerbetsodlingen har ungefär samma omfattning vid små som vid 
stora brukningsdelar: 

Sockerbetsareal i procent av åkerarealen. 

V a l l a r n a s omfattning är, med undantag för de minsta lägenheterna, i me
deltal för hela riket störst vid de små brukningsdelarna, vilkas vallareal uppgår 
till närmare hälften av hela åkerarealen, medan den vid de medelstora och större 
gårdarna upptager föga mera än tredjedelen därav. Även bakom dessa medel
tal dölja sig emellertid inom olika delar av landet ganska växlande förhållanden, 
som närmare framgå av de i tab. 6 meddelade uppgifterna för mindre, mera 
likartade områden. I stora delar av landet framträder ingen utpräglad tendens 
i avseende på vallarealens omfattning vid brukningsdelar av olika storlek, me
dan åter i andra delar vallodlingen tilltager i omfattning med brukningsdelar
nas stigande areal. 

T r ä d a n upptager i genomsnitt för hela riket och dess tre huvuddelar en 
allt större del av åkern, ju större brukningsdelarna äro, med undantag endast 
för de största gårdarna, som visa någon tillbakagång. Detta förhållande upp
repar sig med stor regelbundenhet i de flesta delar av landet, vare sig trädes-
bruk överhuvud taget förekommer i stor eller liten omfattning. Endast på 
Öland och Gotland råder ett motsatt förhållande. Höstsäden odlas där i den stör
sta omfattningen vid de små brukningsdelarna, och i överensstämmelse härmed 
iir även deras trädesareal störst. 



VI. Husdjuren. 

Antalet djur år 1927; jämförelse med föregående räkningar. Resultaten av 1927 
års jordbruksräkning i avseende på antalet husdjur meddelas för varje kom
mun i tab. 3 samt, med fullständig specifikation efter uppgiftsformulärets 
rubriker, i sammandrag för de särskilda länen och de områden, i vilka fler
talet län med hänsyn till rådande naturförhållanden uppdelats, i tab. 5. Efter
följande texttabell J innehåller därjämte en sammanfattning för hela riket av 
antalet husdjur av olika slag vid nämnda tidpunkt och till jämförelse där
med motsvarande uppgifter dels enligt den senast företagna räkningen år 
1919, dels enligt den första allmänna husdjursräkningen år 1916. Ifråga om 
jämförbarheten mellan de tre årens uppgifter erinras om at t desamma icke 
avse fullt samma tidpunkt på året. De tidigare räkningarna avse djurbe
ståndet den 1 juni, under det att de vid 1927 års räkning insamlade uppgif
terna avse antalet djur den 15 september. Mellan de båda tidpunkterna torde 
likväl i regel inga, större förändringar i djurantalet inträffa, varför de utan 
större olägenhet torde kunna med varandra jämföras. Uppgifterna för alla 
tre åren kunna sägas angiva kreatursstocken under den årstid, då densamma 
är som störst. 

Kreatursskötseln var den gren av jordbruksnäringen, som vid världskrigets 
slut företedde de största avvikelserna från det normala, och de därefter gång
na åren hava på detta område huvudsakligen karakteriserats av den starkt, 
reducerade kreatursstammens återförande till normal storlek. Tab. J bely
ser i detta avseende såväl de stora förändringarna under världskriget som den 
följande återgången. Redan 1916 hade visserligen en del förändringar i krea
tursstammen inträffat, men dessa voro likväl i allmänhet icke av någon 
större omfattning. 

Under en del av krigsåren lade man mycket an på uppfödning och export 
av h ä s t a r , och dessas antal ökades under nämnda år ganska starkt. År 
1914 var deras antal omkr. 660 000, och redan 1916 hade detsamma vuxit 
till 701000 samt år 1919 ytterligare till 716 000. Sedermera har det rått 
mycket dåliga tider för hästuppfödningen, och hästantalet har minskats till 
620 000 år 1927. Nedgången står givetvis i nära samband med den ökade 
användningen av automobiler och traktorer under det sista årtiondet. Såsom 
tab. J utvisar, har reduktionen av hästbeståndet allra starkast gått ut över 
antalet föl, vilket sedan 1919 minskats till hälften. Av tab. K, som för 
varje län innehåller en jämförelse mellan djurantalet vid de tre förutnämnda 
tidpunkterna, framgår, att hästbeståndet endast i Kronobergs och Norrbot
tens län undergått en mindre ökning från 1919 till 1927: alla övriga län förete 
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Tab. J. Antalet husdjur år 1927, i jämförelse med åren 1919 och 1916. 

minskning, vilken varit särskilt stor i Stockholms stad och Malmöhus, Väst
manlands samt Jämtlands län. I alla de nu nämnda länen jämte några andra 
var hästarnas antal år 1927 mindre än år 1911. 

Jämte hästarna har även ett annat slag av dragare, nämligen o x a r n a 
minskats starkt till antalet. Från 77 000 år 1916 minskades detsamma till 
53 000 år 1919 och till endast 20 000 år 1927. I Skåne samt i mellersta 
Sveriges slättbygder, där tidigare oxar i ganska stor utsträckning höllos 
som dragare, äro de nu på väg att alldeles försvinna, och i nämnvärd utsträck
ning förekomma de numera endast i de småländska länen samt i Skaraborgs 
län. 

1 Ar 1917. — 2 För år 1927 innefatta uppgifterna även ungar, för åren 1919 och 1917 däremot 
endast vuxna djur. 
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Tab. K. Antalet husdjur, länsvis, år 1927, i jämförelse med åren 1919 och 1916. 
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Hela n ö t k r e a t u r s s t a m m e n reducerades starkt under de sista krigs
åren. Såsom tab. J utvisar, hade det förlorade år 1927 i huvudsak återhäm
tats, och antalet nötkreatur var nämnda år ungefär detsamma som år 1916. 
Vad särskilt korna beträffar, vilka äro av ojämförligt större betydelse än 
något annat djurslag för den animaliska produktionen, haT deras antal sedan 
år 1916 ökats med 6 %. Lika mycket har under samma tid även folkmäng
den vuxit. Jämte de tidigare omnämnda oxarna hava även tjurarna gått nå
got tillbaka i antal sedan den sista räkningen och ännu mera i jämförelse med 
år 1916. Kalvarna hava ökats sedan 1919 men stannade dock alltjämt åt
skilligt under siffran för år 1916. Däremot hava ungnöten efter en mycket 
stark minskning under de sista krigsåren fått sin numerär ökad till 6 % 
över 1916 års. I den under de senare åren inträffade ökningen av kostammen 
hava alla län tagit del med undantag för Jämtlands. Förutom nämnda län 
visa även Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län lägre siffror 
för koantalet år 1927 än 1916. I hela Norrland samt i Kopparbergs och 
Värmlands län företer därjämte antalet kalvar en betydlig minskning i jäm
förelse med båda de föregående räkningarna. 

Såsom av tab. K framgår, har ökningen efter år 1919 i koantalet i regel 
varit störst i de län, som under de senare krigsåren drabbades av den star
kaste nedgången. Till dessa län, där växlingarna sålunda varit störst, höra 
flertalet av de sydsvenska länen, såsom Malmöhus, Kristianstads, Hallands, 
Kalmar och Gotlands län. 

F å r s k ö t s e l n , som sedan länge varit stadd i tillbakagång, gynnades under 
krigsåren av de höga ullpriserna, varigenom icke endast den fortgående minsk
ningen i fårstammen hejdades utan denna på de tre åren från 1916 till 1919 
tillväxte i antal med ungefär en tredjedel. Efter 1919 började åter nedgången 
i än hastigare tempo, och mellan nämnda tidpunkt och 1927 har fårstammen 
i landet reducerats från 1 564 000 till endast 708 000 djur. Nedgången har 
varit allra störst i fråga om lammen. Förändringarna i fårstammens storlek 
hava varit minst i Gotlands län, där även nedgången sedan år 1916 varit jäm
förelsevis liten. 

Antalet g e t t e r , som under krigsåren bibehöll sig i det närmaste oför
ändrat, har mellan 1919 och 1927 minskats från 133 000 till 66 000. Lika
som i fråga om fåren har minskningen mest gått ut över ungdjuren, vilkas 
antal i detta fall minskats med nära 75 %. 

S v i n e n s antal, som år 1916 torde hava varit ungefär normalt, upp
gick vid nämnda tidpunkt till 1 065 000 djur. Under de sista krigsåren min
skades detsamma mycket starkt och nådde år 1918 sin lägsta punkt med 
634 000 st., varifrån det år 1919 gick upp till 717 000. Åtta år senare hade 
svinstammen icke endast återtagit det förlorade utan därjämte vuxit med 
ytterligare drygt 300 000 djur. Medan befolkningen sedan år 1916 ökats 
med 6 %, har svinstammen vuxit med icke mindre än 30 %. De största för
ändringarna har, såsom tab. K utvisar, svinstammen undergått i de båda 
skånska länen och Hallands län, där svinskötseln och fläskproduktionen för 
export redan före kriget nått den största omfattningen. Nedgången var där 
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under kriget mycket stor, men i stället har sedermera i dessa län svinstam
men mera än fördubblats. En fördubbling har sedan år 1919 ägt rum även i 
Västerbottens och Norrbottens län. Endast i Stockholms stad, där svinan
talet år 1919 var ovanligt stort, har detsamma efter nämnda år gått tillbaka, 
så att det år 1927 var lägre än år 1916. 

I den starka ökningen, som svinstammen sedan år 1919 undergått, hava 
små, medelstora och stora brukningsdelar i ungefär lika stor utsträckning 
tagit del; i stort sett har icke någon klass av jordbruk därtill bidragit mera 
än de andra. 

H ö n s e n s antal har undergått en liknande utveckling som svinantalet, 
med stark nedgång under krigsåren och därefter ökning, som fört upp antalet 
höns till något högre nivå än år 1917. De senare årens ökning har dock stan
nat vid 42 °/o och alltså varit avsevärt svagare än för svinen. Till ökningen 
hava mest bidragit smålägenheterna, vid vilka hönsstammen undergått en 
mycket stark ökning. Uppgifter om antalet kycklingar och ungdjur av kal
koner, gäss och ankor hava för första gången insamlats vid 1927 års jord
bruksräkning, vadan någon jämförelse med tidigare år icke kan göras. Då 
beträffande fyra sistnämnda djuTslag ungarna vid den sista räkningen redo
visats tillsammans med de gamla djuren, kan icke heller för dem någon jäm
förelse med tidigare år verkställas. 

Redogörelse för varje särskilt djurslag; ålder, kön och geografisk fördelning. 
Beträffande h ä s t a r n a genomfördes vid 1927 års jordbruksräkning en något 
annan fördelning efter ålder och kön än den vid närmast föregående räkningar 
tillämpade. Åldersgränsen mellan unghästar och vuxna hästar, som förut 
varit fyra år, har nu satts vid uppnådda tre år, varigenom gruppen unghästar 
kommit att omfatta en årsklass mindre än förut och de vuxna hästarna i stäl
let en årsklass mera. Bland de vuxna hästarna hava som förut hingstar och 
hästar över 16 år redovisats särskilt, men för de övriga har för tillgodose
ende av från generalstaben framställda önskemål, i stället för den tidigare 
uppdelningen på vagns- och ridhästar, genomförts en fördelning efter ras på 
varmblodiga, lätta kallblodiga och tyngre kallblodiga hästar, varvid enligt 
de för formulärets ifyllande meddelade anvisningarna till lätta kallblodiga 
hästar skulle hänföras hästar av nordsvensk och liknande ras och till tyngre 
kallblodiga hästar av raserna ardenner eller clydesdale samt produkter av 
korsning med häst av dylik ras. En förändring gent emot föregående räk
ningar har slutligen varit, at t uppdelningen på valacker och ston slopats. 

Tyvärr har den nämnda uppdelningen efter hästarnas ras icke kunnat full
ständigt genomföras. Vid tryckningen av uppgiftsblanketterna har i större 
delen av upplagan av misstag mitt för samlingsrubriken »Valacker och ston, 
3 till 15 år» kommit at t sättas en streckad linje, på vilken ett betydligt antal 
uppgiftslämnaTe redovisat hela antalet hästar av ifrågavarande slag utan 
fördelning på de tre underrubrikerna varmblodiga, lätta kallblodiga och tyngre 
kallblodiga. Vid bearbetningen av Örebro län, som först togs under arbete, 
gjordes en approximativ fördelning av de på grund härav ofullständigt speci-

4—293134 
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Tab. L. Antalet husdjur på 

ficerade hästarna, men då dessas antal visade sig oväntat stort, ansågs i fort
sättningen en dylik fördelning alltför osäker, och de hänfördes för övriga län 
till en särskild rubrik. På detta sätt har för hela landet erhållits ett antal 
av icke mindre än 136 200 hästar i åldern 3—15 år, beträffande vilka man 
icke känner fördelningen efter ras. 

I sammandrag för hela riket utgjorde antalet hästar av olika slag följande : 
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100 hektar åker och äng.1 

Hästarnas relativa antal i olika delar av landet belyses av tab. L som an
ger antalet hästar på 100 Hektar reducerad jordbruksareal inom varje län och 
naturligt område. Då detta antal i huvudsak bestämmes av jordbrukets behov 
av dragare, är detsamma i allmänhet ganska konstant. Några växlingar före
komma dock, som alla kunna förklaras av särskilda förhållanden. Det inten
sivt bedrivna jordbruket på den skånska slättbygden kräver mycken drag
kraft, varför även hästarnas antal där är stort. På Öland och Gotland, Fal
bygden i Skaraborgs län samt inom det jämtländska silurområdet står det re
lativt stora hästbeståndet i samband med den kalkrika berggrunden, vilken 
är gynnsam för hästarnas benbyggnad och därför givit anledning till en om
fattande hästuppfödning. Då såsom längre fram skall påvisas, hästantalet i 
förhållande till åkerarealen är betydligt större vid de små än vid de stora 
brukningsdelarna, är av denna anledning sagda antal i allmänhet relativt stort 

1 Ängen reducerad efter sitt Tärde i förhållande till åkern (jfr sid. 16). 
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i trakter, där jorden är starkt söndersplittrad på små brukningsdelar. I de 
norrländska skogsbygderna hållas därjämte många hästar huvudsakligen för 
skogsbrukets behov, vilket ytterligare bidragit a t t höja ifrågavarande relativa 
tal för dessa områden. Den höga siffran för kustlandet i Göteborgs och Bo
hus län beror dels av jordens starka söndersplittring på små brukningsdelar, 
dels av det betydliga antalet hästar utom jordbruket i Göteborgs stad. För 
Stockholms stad är det sistnämnda omständighet som drivit upp det relativa 
antalet hästar långt över vad som förekommer inom något annat område. 

E t t mått på den egentliga hästavelns omfattning i olika delar av landet 
lämnar den första kolumnen i efterföljande tablå, som anger antalet unghästar 
och föl på 100 vuxna hästar inom varje län: 

Antalet unghästar och föl samt hästar över 16 år på 100 vuxna hästar inom varje län. 

Et t stort relativt antal unghästar och föl är ett tecken på en omfattande 
uppfödning av hästar. Siffrorna här ovan visa, att dylik uppfödning i den 
största omfattningen förekommer i Skaraborgs och Kalmar län. Å andra sidan 
giva de låga siffrorna för det relativa antalet unghästar och föl i Jönköpings 
och Kronobergs län samt i Dalarne och hela Norrland med undantag för Jämt
lands län en antydan om at t man i dessa trakter icke fyller sitt behov för häst
stammens förnyande genom egen avel utan genom inköp av ungdjur från annat 
håll. I genomsnitt för alla slättbygder i södra och mellersta Sverige kommo 
13.2 unghästar och föl på 100 vuxna hästar, för skogsbygderna i samma delar 
av landet var motsvarande medeltal 85, för Norrland 4-5 och för hela riket 106. 

En i stort sett motsatt bild visar den andra kolumnen i närmast föregående 
tablå, som anger det relativa antalet gamla hästar inom varje län. En obetyd
lig egen hästuppfödning eller långsam omsättning inom hästbeståndet hava 
fört med sig ett stort antal gamla hästar i större delen av Norrland, Dalarne 
och på Gotland, medan å andra sidan deras antal är lågt i Stockholms- stad 
samt Malmöhus och Skaraborgs län. 

De i tab. 5 meddelade uppgifterna angående rasfördelningen bland valacker 
och ston i åldern 3—15 år lämna en överblick över den växlande proportionen 
mellan lätta och tyngre kallblodiga hästar i olika delar av landet. I samman
fattning för hela landet äro de båda nämnda kategorierna av hästar ungefär 



53 REDOGÖRELSE FÖR VARJE SÄRSKILT DJURSLAG. 

lika talrika, men medan på de flesta av södra och mellersta Sveriges slätt
bygder de tyngre hästarna äro till antalet överlägsna, få dessa i kuperade 
och skogrika trakter träda tillbaka för de lätta hästarna. I Skaraborgs län 
äro exempelvis de tyngre hästarna mer än fyra gånger så många som de lätta, 
medan de i de fyra nordligaste länen utgöra endast en ringa del av beståndet. 

Den faktor, som mer än någon annan inverkar på n ö t k r e a t u r e n s 
relativa antal, är brukningsdelarnas storlek, emedan det mindre jordbruket i 
förhållande till sin areal håller ojämförligt mycket flera kreatur än det större. 
Inom de områden, där jorden är starkt sönderstyckad, såsom det sydsvenska 
höglandet, det inre Svealand samt större delen av Norrland, är därför nöt
kreaturens relativa antal högt, medan däremot slättbygderna i södra och mel
lersta Sverige, där gårdarna i genomsnitt äro betydligt större, visa låga siff
ror. Närmare upplysning härom lämnar tab. L, däri angives antalet nötkreatur 
på 100 hektar reducerad jordbruksareal inom varje län och naturligt område. 
Ytterligheterna betecknas av å ena sidan Uppsala län och den angränsande 
slättbygden i Västmanlands län med 55.0 nötkreatur på 100 hektar samt å 
andra sidan skogs- och fjällbygden i Kopparbergs län med 166-1. Det får 
dock icke förbises, att stor olikhet mellan landets skilda delar råder även i 
avseende på djurens avkastningsförmåga och att därigenom slättbygdernas 
underlägsenhet ifråga om djurens antal till en del uppväges av deras större 
produktivitet. 

Ungdjurens relativa antal bland nötkreaturen, som står i visst samband med 
mjölkproduktionens intensitet, belyses för varje län av följande tablå: 

Antalet ungnöt och kalvar på 100 kor inom varje län. 

I trakter med högt uppdriven mjölkproduktion är omsättningen bland korna 
stark och ett relativt stort antal ungdjur kräves för rekryteringen. Detta är 
i hög grad fallet på den skånska slättbygden men även på de flesta andra av 
södra Sveriges slättbygder, och i enlighet härmed är, såsom ovanstående tablå 
utvisar, ungdjurens antal i dessa trakter stort. I motsats häremot stå Norr
land och inre Svealand, där korna behållas till betydligt högre ålder och en 
stor del av ungdjuren utgallras mycket tidigt, varigenom dessas relativa antal 
blir lågt. I genomsnitt för hela landet svarade 52-2 ungnöt och kalvar mot 
100 kor, därav för slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige 
resp 587 och 53-l men för Norrland endast 31-7. 

Efter den starka reduktionen av f å r s t a m m e n under det sista årtion
det spelar fårskötseln numera, såsom av tab. 5 tydligt framgår, i de bättre 
jordbruksbygderna en mycket tillbakaskjuten roll. I medeltal för alla södra 
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och mellersta Sveriges slättbygder funnos år 1927 endast 9.3 får på 100 hektar 
reducerad jordbruksareal. I skogsbygderna i samma delar av landet, där 
fårskötseln bättre hävdat sin ställning, utgjorde motsvarande medeltal 26.1, 
och i Norrland uppgick detsamma till 42-9. Bland slättbygderna intaga lik
väl Öland och Gotland en undantagsställning med ett relativt stort antal får. 

G e t a v e l n har i ännu högre grad än fåraveln undanträngts i de flesta 
delar av landet och spelar numera någon nämnvärd roll endast i de inre de
larna av Dalarne och Norrland. Skogs- och fjällbygden i Kopparbergs län 
har 54.7 getter på 100 hektar åker och äng, för Jämtlands län uppgår samma 
relativa tal till 33.6, för inlandet i Västernorrlands län till 36'1 och för det 
inre av Västerbottens län till 26'4. I det inre av Norrbottens län likasom i 
hela Norrlands kustland har däremot getaveln numera en obetydlig omfatt
ning. 

S v i n s k ö t s e l n drives i den utan jämförelse största omfattningen på 
den skånska slättbygden och den sydsvenska mellanbygden, framdriven av 
god tillgång på lämplig föda, som till stor del erhålles från den högt utveck
lade mejerihanteringen och den omfattande potatisodlingen. I Kristianstads 
län uppgår antalet svin på 100 hektar jordbruksareal till 88.5, i Malmöhus 
län till 73-9. Andra områden med jämförelsevis stor svinstam i förhållande 
till ägovidden äro Hallands och Blekinge län med resp. 60-8 och 50"8 svin på 100 
hektar. I hela Norrland är däremot svinaveln mycket obetydlig. Motsva
rande relativa tal överstiger där endast för Gävleborgs län 20 och stannar för 
inlandet i Norrbottens län så lågt som vid 4.3. 

Ett mått på f j ä d e r f ä s k ö t s e l n s relativa omfattning i olika delar 
av landet lämnas i följande tablå, där antalet fjäderfän är sammanställt med 
antalet personer av den jordbruksidkande befolkningen: 

Antalet fjäderfän på 100 personer av jordbruksbefolkningen inom varje län. 

Skillnaden i fjäderfäskötselns omfattning är, såsom härav framgår, myc
ket stor mellan å ena sidan Gotlands, Malmöhus och Kristianstads län med 
800—900 fjäderfän på 100 personer och å andra sidan de tre nordligaste 
länen med mindre än 100 och särskilt Norrbottens län, där motsvarande medel
tal stannar vid 17. 

De särskilda länens betydelse för landets kreatursskötsel framgår av nedan
stående sammanställning, i vilken efter de i jordbruksstatistiken vanligen till-
lämpade grunderna de olika slagen av kreatur reducerats till en gemensam 
enhet, den s. k. nötkreatursenheten.1 Den i tablån anställda jämförelsen med 

1 1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkreatur, 2 ungnöt och kalvar, V s vuxen häst, 4/3 unghäst, 
4 svin, 10 far eller 12 getter. 
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år 1919 visar i sammanträngd form den förskjutning, som sedan sistnämnda år 
ägt rum i avseende på olika landsdelars betydelse för landets hela animaliska 
produktion, och som består däri, att Malmöhus och Kristianstads län avsevärt 
ökat sin andel av kreatursstocken på de nordliga länens bekostnad. 

Antalet nötkreatursenheter, länsvis, åren 1927 och 1919-

I tab. L har för varje län "och naturligt område uträknats antalet nötkrea
tursenheter på 100 hektar reducerad jordbruksareal. Ur en annan synpunkt 
belyses kreatursskötselns intensitet inom olika delar av landet i efterföljande 
tablå, där antalet nötkreatursenheter sammanställts med jordbruksbefolkningen: 

Antalet nötkreaturaenheter på 100 personer av jordbruksbefolkningen inom varje län. 
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Förestående sammanställning giver en helt annan bild av kreatursskötselns 
omfattning i olika delar av landet än den i tab. L anställda jämförelsen med 
jordbruksarealen. I sistnämnda tabell framträda skogs- och bergsbygder, där 
jorden övervägande är uppdelad på små brukningsdelar, med ett avsevärt 
större kreatursbestånd än slättbygderna. Vid jämförelsen med jordbruksbe
folkningen är förhållandet i stort sett det rakt motsatta. Låga siffror förete 
där hela Norrland och Kopparbergs län, den högsta åter Malmöhus län. Detta 
står i samband med, att de mindre brukningsdelarna visserligen i förhållande 
till arealen hålla mycket större kreatursbesättningar än de större gårdarna 
men att personantalet vid de förra är ännu mycket större än vid de medel
stora och större gårdarna. Den stora olikhet, som i detta avseende råder mel
lan länen, ger en antydan om deras olika förmåga att producera animaliska 
livsmedel utöver sitt eget behov. 

Antalet husdjur vid brukningsdelar av olika storlek. Vid sidan av uppgifter
na om åkerjordens användning meddelas i tab. 6 uppgifter för varje län och 
naturligt område jämväl om husdjurens antal, med fördelning på tio storleks
grupper efter brukningsdelarnas åkerareal, varjämte i tab. 8 för samma stor
leksgrupper något mera specificerade uppgifter meddelas i sammandrag för 
slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige och Norrland samt 
för hela riket. De i sistnämnda tabell meddelade absoluta talen hava slut
ligen omräknats till relativa tal i texttabellen M, varvid dock några relativtal 
icke meddelats för den allra lägsta storleksgruppen, innefattande lägenheter 
med högst 0.25 hektar åker, enär vid dem knappast något samband råder mel
lan djurantalet och den obetydliga åkerarealen. Då materialet icke innehål
ler några uppgifter om arealen av äng inom de olika storleksgrupperna av 
brukningsdelar, har i sistnämnda, tabell husdjursantalet sammanställts med 
arealen av endast åker, varigenom för de trakter, där ängen spelar någon mera 
betydande roll för kreatursskötseln, djurens relativa antal otvivelaktigt kom
mit att framstå något för stort. 

H ä s t a r n a s antal är, såsom av tab. M framgår, såväl i hela södra och 
mellersta Sverige som i genomsnitt för hela riket relativt lågt vid de minsta 
brukningsdelarna med upp till 2 hektar åker, av vilka det stora flertalet icke 
skaffat sig någon häst. Vid de två följande storleksgrupperna, som innefatta 
brukningsdelar med 2—10 hektar åker och närmast motsvara de egentliga 
småbruken, når hästantalet sitt maximum med omkr. 20 hästar på 100 hektar 
åker, varefter detsamma regelbundet avtager, allteftersom gårdarna bliva 
större, för att inom den högsta storleksgruppen stanna vid omkr. 11 djur på 
100 hektar. Tendensen är mycket likformig inom alla delar.av landet, en
dast med det undantaget, att i Norrland vid de minsta brukningsdelarna (med 
iiitill 2 hektar åker) hästarnas relativa antal är stort. 

Till belysning av frågan om det större och mindre jordbrukets möjligheter 
att effektivt utnyttja hästarnas arbetskraft såsom dragare angives i följande 
tablå för de brukningsdelar, som hålla hästar, dels storleken av den åkerareal, 
som kommer på varje vuxen häst, dels antalet vuxna hästar per brukningsdel: 
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Såsom dessa siffror utvisa, hålla småbruken sällan mera än en häst, men 
trots detta är den åkerareal, som vid dem kommer på varje häst, avsevärt 
mindre än vid de medelstora och större gårdarna, vilket otvivelaktigt visar, att 
hästarnas arbetskraft icke fullt utnyttjas vid det mindre jordbruket. 

Efterföljande tablå över antalet unghästar och föl på 100 vuxna hästar 
ådagalägger tydligt den stora skillnad, som råder mellan det mindre samt det 
medelstora och större jordbruket i avseende på uppfödningen av hästar. De 
låga talen för ungdjuren vid de mindre brukningsdelarna äro ett uttryck för 
det förhållandet, att småbrukarna endast mera sällan uppföda sina hästar 
själva utan hellre inköpa dem från annat håll. Den mest omfattande upp
födningen drives vid de medelstora gårdarna, varefter densamma vid de större 
gårdarna åter något avtager. Denna tendens upprepar sig med stor regel
bundenhet även i sådana trakter som Öland, mellanbygden i Kristianstads 
län, Skaraborgs län och silurområdet i Jämtlands län, där hästuppfödningen 
drives i den största omfattningen. 

Antalet unghästar och föl på 100 vuxna hästar. 

Även antalet gamla hästar vid 16 år och däröver växlar med bruknings
delarnas storlek, såsom närmare framgår av efterföljande tablå (sid. 60). Det 
är, bortsett från smålägenheterna, störst vid de mindre brukningsdelarna och 
lägst vid de större gårdarna, ehuru dock en jämförelse med ställningen vid 1919 
års husdjursräkning visar, att de senare numera synas behålla sina gamla 
hästar längre. 
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Tab. M. Antalet husdjur på 100 hektar åker 
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inom olika storleksgrupper av brukningsdelar. 
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Antalet hästar över 16 år i % av samtliga vuxna hästar. 

N ö t k r e a t u r e n s antal är i jämförelse med åkerarealen överallt störst 
vid de minsta brukningsdelarna (med högst 0.25 hektar åker) och lägst vid de 
stora gårdarna (med över 50 hektar). De förstnämnda hava, såsom tab. M 
utvisar, i genomsnitt för hela riket 1685 nötkreatur på 100 hektar, varefter 
motsvarande medeltal oavbrutet sjunker till och med den näst högsta gruppen, 
där detsamma utgör 57-5, för att vid de största gårdarna åter stiga något till 
58-4. De mindre brukningsdelarnas överlägsenhet i detta avseende framträder 
mest i norra och mellersta Sverige och på det sydsvenska höglandet, varemot 
på södra Sveriges slättbygder skillnaden mellan små och stora brukningsdelar 
är ganska liten. Sedan sista husdjursräkningen år 1919 har utvecklingen på 
detta område inom olika delar av landet icke varit helt likformig. På de sist
nämnda slättbygderna var år 1919 skillnaden mellan små och stora bruknings
delar ännu mindre, men därefter har nötkreatursstammen vuxit allra starkast 
vid småbruken, varemot i stora delar av mellersta och norra Sverige ökningen 
varit starkast vid de medelstora och större gårdarna, medan de mindre bruk
ningsdelarna i åtskilliga fall t. o. m. sett sin nötkreatursstam minskad. 

Mellan å ena sidan de mindre brukningsdelarna och å andra sidan de medel
stora och större råder även i det avseendet en olikhet, att de i olika utsträck
ning inriktat sin nötkreatursskötsel på skilda grenar. De mindre lägga i re
gel huvudvikten på mjölkproduktionen, medan de medelstora och större går
darna vid sidan därav i större omfattning driva uppfödning av ungdjur. Ett 
uttryck härför lämnar efterföljande tablå, som angiver antalet ungdjur på 
100 kor. Av den i samma tablå anställda jämförelsen med år 1919 framgår 
tillika, att sedan nämnda tid proportionen mellan ungdjur och kor förskjutits 
i helt olika riktning vid det mindre och större jordbruket. Småbruken hava 
relativt sett fått sin ungdjursstam åtskilligt reducerad, varemot denna vid de 
stora gårdarna ökats starkare än kostammen. 
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Antalet ungnöt och kalvar på 100 kor. 

Innebörden av den nu påpekade förskjutningen i nötkreatursstammens sam
mansättning vid det större och mindre jordbruket belyses närmare av följande 
jämförelse mellan antalet kor och ungdjur på 100 hektar åker vid de båda sista 
husdjursräkningarna : 

Jämförelse mellan antalet kor samt ungnöt och kalvar på 100 hektar åker åren 
1927 och 1919. 

Förskjutningen i det större och mindre jordbrukets inbördes ställning i nu 
ifrågavarande avseende beror, såsom av ovanstående jämförelse framgår, för
nämligast på de inträffade förändringarna i tmgdjursbeståndets storlek. Vid 
de minsta brukningsdelarna (upp till 2 hektar åker) har detta undergått en 
avsevärd minskning, och vid brukningsdelar med 2—10 hektar har detsamma 
bibehållit sig ungefär oförändrat, men vid de medelstora och större gårdarna 
har ungdjurens antal betydligt ökats, en ökning som varit allra starkast inom 
de två högsta storleksgrupperna. 

Antalet oxar är, som redan förut framhållits, i hög grad växlande inom olika 
delar av landet. Inom några av de områden, där de ännu' förekomma i nämn
värd omfattning, var deras relativa antal vid brukningsdelar av olika storlek 
följande : 
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Antalet oxar på 100 hektar åker. 

Det framgår härav, att de flesta oxarna hållas vid små brukningsdelar med 
1—10 hektar åker. 

Antalet tjurar är i förhållande till åkerarealen störst vid gårdar med 30—50 
och 50—100 hektar åker samt utan jämförelse minst inom de lägsta storleks
grupperna. Ännu starkare framträder denna olikhet i följande tablå, som på 
samma gång ådagalägger, att tjurarnas antal i förhållande till kostammen 
inom alla storleksgrupper gått tillbaka sedan år 1919: 

Antalet tjurar på 100 kor. 

På varje brukningsdel, vid vilken nötkreatur redovisats, kom i medeltal föl
jande antal nötkreatur: 

Antalet nötkreatur i medeltal per brukningsdel. 
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Beträffande f å T och g e 11 e i framträder i tab. M en stark överlägsenhet 
för de mindre brukningsdelarna. Den sedan år 1919 inträffade tillbakagången 
i antalet djnr av ifrågavarande slag har drabbat brukningsdelar av alla stor
lekar. Antalet får och getter i medeltal per brukningsdel, vid vilken får eller 
getter redovisats, var följande: 

Antalet får och getter i medeltal per brukningsdel. 

S v i n a v e l n ä r överallt mest utvecklad vid de mindre brukningsdelarna och 
avtager regelbundet med stigande åkerareal, ett förhållande som särskilt starkt 
framträder på slättbygderna i södra och mellersta Sverige, medan skillnaden 
mellan små och stora brukningsdelar i Norrland icke är så utpräglad. — I den 
starka ökning, som enligt vad som förut framhållits svinstammen sedan år 1919 
undergått, hava brukningsdelar av alla storleksklasser ungefär lika stor del. 

Svinstammens fördelning på olika slag av djur vid brukningsdelar av olika 
storlek framgår av efterföljande tablå: 

Svinstammens sammansättning i procent. 

Ovanstående siffror visa, att avelsdjurens antal är störst vid de medelstora 
gårdarna och minst vid de små brukningsdelarna, vilka sistnämnda i stället i 
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stor utsträckning inköpa smågrisar för att göda dem och sedermera antingen 
använda dem för eget behov eller sälja dem till slakt. 

I medeltal per brukningsdel (med svin) hölls inom olika storleksgrnpper 
följande antal svin: 

Antalet svin i medeltal per brukningsdel. 

Antalet f j ä d e r f ä n är föga beroende av åkerarealens storlek och avtager 
relativt taget starkt från de lägre till de högre storleksgrupperna. 

För erhållande av ett sammanfattande mått på hela kreatursskötselns om
fattning inom de olika storleksgrupperna av brukningsdelar meddelas i tab. M 
en sammanställning av antalet n ö t k r e a t u r s e n h e t e r på 100 hektar 
åker. I genomsnitt för hela riket avtager detta antal från 1942 enheter vid 
de minsta brukningsdelarna (med 0.26—1 hektar) till 67.4 vid de största går
darna med över 100 hektar. Samma utvecklingsgång upprepar sig i alla delar 
av landet, ehuru skillnaden mellan små och stora brukningsdelar är avsevärt 
större i Norrland än i södra och mellersta Sverige och inom sistnämnda delar 
av landet framträder starkare i skogsbygderna än på slättbygderna. 

Medan det övervägande flertalet av kreaturen tjänar som produktionsmedel 
för frambringande av animaliska födoämnen, hava de vid jordbruket under
hållna d r a g a r n a till förnämsta uppgift att tjäna den vegetabiliska pro
duktionen. Antalet dragare i förhållande till åkerarealen framgår i genom
snitt för hela riket och dess tre huvuddelar av sista kolumnen i tab. M, varvid 
som dragare räknats vuxna hästar och oxar, av vilka senare två ansetts mot
svara en vuxen häst. Av tabellen framgår, att sagda antal, som i genomsnitt 
för alla brukningsdelar i hela landet uppgår till 15-4 på 100 hektar, är störst 
vid småbruken och minst vid de stora gårdarna, med växlingar från 202 dra
gare på 100 hektar vid brukningsdelar med 2—5 hektar åker till 95 vid går
dar med över 100 hektar. Utvecklingsgången är densamma i landets olika de
lar med undantag för de minsta brukningsdelarna upp till 2 hektar, vid vilka 
i södra och mellersta Sverige det relativa antalet dragare är mycket lågt, men 
i Norrland däremot högre än inom de flesta andra storleksgrupper. 
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Antalet djurägare. Vid bearbetningen av materialet från jordbruksrakningen 
har även uträknats antalet brukningsdelar, vid vilka husdjur av olika slag redo
visats. På grundval härav meddelas i tab. 12 för hela riket och dess tre huvud
delar slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt Norr
land och därinom för olika storleksgruppei en översikt över antalet bruknings
delar och lägenheter, som vid undersökningstillfället hade dels husdjur av nå
got slag, dels särskilt hästar, nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfän. Ge
nom en jämförelse mellan antalet brukningsdelar med husdjur av något slag 
och hela antalet brukningsdelar belyses den ur jordbrukets synpunkt vik
tiga frågan om antalet kreaturslösa jordbruk. Detta antal framgår av efter
följande tablå, som för slätt- och skogsbygder i södra och mellersta Sverige 
och Norrland samt i sammandrag för hela landet anger antalet bruknings
delar, som helt och hållet sakna husdjur, i procent av samtliga: 

Antalet brukningsdelar utan husdjur i procent av samtliga. 

Vid de minsta brukningsdelarna är det, som av tablån framgår, jämförelse
vis många, som helt sakna husdjur (18'7 %), men redan vid den närmaste stor
leksgruppen tillhör detta undantagen, och vid de medelstora och större går
darna uppgår icke de kreaturslösa jordbrukens antal inom någon grupp till 
1 % av samtliga. At t kreatur helt och hållet saknats på en gård vid tiden för 
räkningen kan för övrigt hava berott på rent tillfälliga omständigheter, såsom 
att den just bytt ägare och den nye innehavaren därvid ännu icke hunnit an
skaffa kreatursbesättning eller att gården ligger under styckning. 

De nyss anförda uppgifterna avse de fullständigt kreaturslösa jordbruken, 
medan efterföljande tablå anger det relativa antalet brukningsdelar, som sakna 
husdjur av något visst slag. Det visar sig där, at t vid brukningsdelar upp till 
2 hektar åker hästar endast undantagsvis hållas, av brukningsdelar med 2—5 
hektar saknar ungefär V3 hästar och inom den närmast högre storleksgruppen 
(5—10 hektar) 6 %. Vid medelstora och större gårdar saknas endast i undan
lagsfall hästar. Beträffande nötkreaturen saknas sådana vid Vs av bruknings
delarna inom den lägsta storleksgruppen och vid något mera än 1/« inom när
mast högre grupp, varemot redan vid brukningsdelar med 2—5 hektar nöt
kreatur hållas av i det närmaste alla. Et t stort antal brukningsdelar inom 

5—29313-1 
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alla storleksgrupper saknar får, och detsamma gäller i ännu högre grad i fråga 
om getterna. Svin och fjäderfän äro, jämte nötkreatur, de kreatursslag, som 
oftast förekomma vid mindre brukningsdelar, medan de medelstora och större 
gårdarna i större utsträckning sakna dessa djurslag än hästar och nötkreatur. 

Antalet brukningsdelar, som sakna husdjur av visst slag, i procent av samtliga. 



VII. Antalet fruktträd. 
Vid 1927 års jordbruksräkning hava för första gången i Sverige uppgifter 

infordrats angående antalet fruktträd, med fördelning på äppelträd, päronträd, 
körsbärsträd och plommonträd. De härvid erhållna uppgifterna meddelas för 
varje härad och stad i tab. 9 och i sammandrag för län och naturliga områ
den i tab. 4. I summa för hela riket hava redovisats 4 218 000 äppelträd, 
1 290 000 päronträd, 1 031 000 körsbärsträd och 908 000 plommonträd. Efter
följande tablå innehåller en översikt för varje län över det sammanlagda anta
let fruktträd samt deras relativa antal i förhållande till arealen av köksväxt
odlingar och fruktträdgård, till åkerarealen och till invånarantalet. Samman
ställningen visar tydligt det stora relativa antalet fruktträd i södra Sverige 
och den obetydliga förekomsten av dylika träd i de nordliga länen. 

Antalet fruktträd, länsvis. 



VIII. Nyodlingar. 

Vid jordbruksräkningen införskaffades även uppgifter för varje bruknings-
del angående arealen av de under åren 1922—1927 verkställda nyodlingarna. 
Uppgifterna avse alltså en tidrymd av sex år. Enligt de härigenom erhållna 
uppgifterna, som för varje län och naturligt område med fördelning på stor
leksgrupper av brukningsdelar redovisas i tab. 10, har i hela landet under 
åren 1922—1927 uppodlats en areal av 22 773 hektar, motsvarande 0-6 % av hela 
åkerarealen. För vart och ett av de i perioden ingående sex åren motsvarar 
detta i genomsnitt 3 800 hektar, eller 0-l % av åkerarealen. Till jämförelse här
med kan nämnas, att enligt de under åren 1913—1920 verkställda lokalunder
sökningarna nyodlingarna i medeltal per år uppgingo till en areal av 8 444 
hektar, eller 02 % av åkerarealen och alltså undex sistnämnda period hade 
ungefär dubbelt så stor omfattning som under åren 1922—1927. 

Nyodlingsverksamhetens omfattning i olika delar av landet framgår av de 
i tab. 10 meddelade uppgifterna samt av de relativa talen i efterföljande tablå. 
Det är självfallet, att denna verksamhet skall vara minst omfattande på slätt
bygderna i södra och mellersta Sverige, där så gott som all odlingsbar mark 
för länge sedan lagts under plog. I medeltal för ifrågavarande slättbygder 
uppgingo under de sex åren 1922—1927 de utförda nyodlingarna till endast 
0-2 % av hela åkerarealen. En undantagsställning i detta avseende intager emel
lertid Gotland, där genom utdikning av myTar tillgången på odlingsbar mark 
varit jämförelsevis god och den uppodlade arealen uppgår till 1-4 % av åker
arealen. För södra och mellersta Sveriges skogsbygder uppgå nyodlingarna 
för samma tid i medeltal till 06 % av åkerarealen och för Norrland till 2-7 %. 
Nyodlingsverksamheten är alltså huvudsakligen lokaliserad till sistnämnda 
landsdel och där framför allt till de två nordligaste länen, där också den 
utan jämförelse bästa tillgången finnes på odlingsbar mark. För Västerbot
tens och Norrbottens län uppgå nyodlingarna till resp. 4-1 och 9-3 % av åker
arealen, och för de inre delarna av samma län äro motsvarande procenttal resp. 
12-3 och 14-8. 

Under åren 1922—1927 verkställda nyodlingar i procent av åkerarealen, länsvis. 
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Nyodlingarnas relativa omfattning vid brukningsdelar av olika storlek bely
ses av efterföljande tablå, som för hela landet i genomsnitt och särskilt för 
södra och mellersta Sveriges slätt- och skogsbygder samt för Norrland anger 
den nyodlade arealen i procent av hela åkerarealen: 

Under åren 1922—1927 utförda nyodlingar, i procent av åkerarealen. 

Behovet av ökad åkerareal gör sig givetvis i högre grad gällande vid de 
små än vid de stora brukningsdelarna, på samma gång som de förstnämnda i 
regel torde äga relativt bättre tillgång på odlingsbar mark, varjämte den mind
re jordbrukaren själv kan utföra en stor del av det nyodlingsarbete, som vid 
det större jordbruket måste utföras av lejd arbetskraft. Dessa omständigheter 
torde vara de viktigaste orsakerna till att nyodlingsverksamheten, såsom av 
ovanstående tablå framgår, nått betydligt större omfattning vid det mindre 
än vid det större jordbruket såväl för hela riket i genomsnitt som inom de 
särskilda landsdelarna. 

Vid jordbruksräkningen lämnades särskild redovisning för arealen o d-
l i n g s b a r m a r k , varunder enligt anvisningarna skulle avses ängsmark, 
kärr, skogs- och hagmark o. dyl., som ansågs med fördel kunna odlas till åker. 
En sammanställning av de erhållna uppgifterna, som likväl icke torde vara 
fullständiga, lämnar följande resultat. 

Areal odlingsbar mark, i hektar, länsvis. 

För hela riket uppgår den odlingsbara markens areal till 11 % av hela åker
arealen. För slättbygderna i södra och mellersta Sverige har som odlingsbar 
mark redovisats en areal av 6 411 hektar (0'3 % av åkerarealen), för skogsbyg
derna i samma delar av landet 5 938 hektar (0-6 %) och för Norrland 29 713 
hektar (68 %). 



IX. Täckdikning. 

De vid jordbruksräkningen begärda uppgifterna angående täckdikningens 
omfattning avse, enligt formulärets anvisningar, arealen täckdikad återjord 
med täckdikningen i dugligt skick. Då motsvarande uppgifter insamlades vid 
1913—1920 års lokalundersökningar, förekom icke den sistnämnda inskränk
ningen, utan uppgifterna avsågo utan begränsning hela den täckdikade åker
arealen. Det är icke uteslutet, att vid 1927 års räkning i uppgifterna icke 
inräknats en del åkerjord, som visserligen undergått täckdikning men där den
na numera befinner sig i mindre gott skick, och att alltså de erhållna upp
gifterna av detta skäl äro något för låga i jämförelse med tidigare 
uppgifter. Enligt de vid jordbruksräkningen erhållna uppgifterna ut
gjorde den täckdikade åkerarealen 911000 hektar emot 993 000 hektar 
vid de föregående lokalundersökningarna. Den täckdikade arealens stor
lek inom varje län och naturligt område framgår av de i tab. 10 meddelade 
uppgifterna, varjämte efterföljande tablå, belyser täckdikningens relativa om
fattning länsvis. Växlingarna mellan olika delar av landet äro, såsom av 
sistnämnda tablå framgår, mycket stora, varvid i regel täckdikningen har sin 

Täckdikad åker i % av hela åkerarealen, länsvis. 

största omfattning inom de län, som tillhöra södra och mellersta Sveriges slätt
bygder, medan densamma ännu icke blivit mera allmänt genomförd i skogs
bygderna och i Norrland. Såsom man kunnat vänta, står dock icke Malmöhus 
län främst i detta avseende, utan dess procenttal, 52-2, överträffas något av 
Östergötlands läns, 54-7. Detta står i samband med, att den förut omnämnda 
tillbakagången i den täckdikade arealen till övervägande del är lokaliserad 
just till Malmöhus län. Från länen med övervägande slättbygdskaraktär 
skiljer sig Skaraborgs län, där av hela åkerarealen föga mer än 10 % äro täck
dikade. 

Täckdikningens omfattning är mycket växlande icke endast mellan olika delar 
av landet utan även mellan olika storleksgrupper av brukningsdelar inom ett 
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Tab. N. Täckdikad åker i procent av hela åkerarealen, inom olika storleks
grupper. 

och samma område. Förhållandena i detta avseende belysas av tab. N, som 
i genomsnitt för hela riket samt för södra, och mellersta Sveriges slättbygder 
och skogsbygder och för Norrland anger den täckdikade åkerns procentiska 
andel av hela åkerarealen inom varje särskild storleksgrupp. Det är ett ge
nomgående drag, som upprepar sig i alla delar av landet, at t täckdikningens 
omfattning är minst vid lägenheterna och de mindre brukningsdelarna och där
efter med stor regelbundenhet tilltager med brukningsdelarnas stigande åker
areal och så gott som överallt når sin största omfattning vid de största går
darna. 

För bedömande av täckdikningens värde är det av vikt att känna till, av 
vilket material densamma är utförd, och hava med anledning härav vid jord
bruksräkningen särskilda uppgifter begärts angående den med rör, med sten 
och med annat material täckdikade arealen. De härom erhållna uppgifterna 
meddelas för varje län och naturligt område i tab. 10. I hela landet uppgick 
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den med rör täckdikade åkern till en areal av 597 700 hektar, den med sten 
täckdikade till 160 700 hektar och den, som täckdikats med annat material, 
till 152 600 hektar. E t t närmare studium av de i tab. 10 meddelade uppgif
terna visar, at t rör mest kommit till användning som material på de skånska 
slättbygderna samt i de flesta övriga slättbygdsområden i södra och mellersta 
Sverige, varemot täckdikning med rör endast sällan förekommer i Norrland, 
där den obetydliga täckdikningen till största delen utförts med sten eller annat 
material. 

Även i avseende på täckdikningsmaterialets beskaffenhet är, såsom av 
tab. N framgår, skillnaden stor mellan brukningsdelar av olika storlek. I av
seende på täckdikningen med rör, som drager de största kostnaderna men som 
tillika är den mest effektiva och varaktiga, har densamma nått sin största om
fattning vid de stora gårdarna, under det att de mindre brukningsdelarna hava 
endast en obetydlig del av sin åkerareal täckdikad med detta material. I av
seende på omfattningen av den med sten och annat material täckdikade åker
arealen är däremot skillnaden mellan de större och mindre brukningsdelarna 
obetydlig. Detta framhäver ytterligare de större gårdarnas överlägsenhet 
framför de övriga i fråga om täckdikningen s omfattning och effektivitet. 



X. Gödselvård. 

Till belysning av gödselvårdens ställning insamlades vid jordbruksräkningen 
uppgifter för varje brukningsdel och lägenhet, huruvida vid densamma fanns 
gödselstad med ogenomtränglig botten av cement eller av annat material eller 
cementerad urinbrunn. De härvid erhållna uppgifterna meddelas i tab. 10 
för varje län och naturligt område samt med brukningsdelarna fördelade på 
storleksgrupper, varjämte i tab. O angives det relativa antalet brukningsdelar 

Tab. O. Antalet brukningsdelar med ordnad gödselvård i procent av samt
liga brukningsdelar med kreatur, länsvis. 

med ordnad gödselvård inom varje län. I sammandrag för hela landet fanns 
enligt de inkomna uppgifterna gödselstad med botten av cement inrättad vid 
48 800 brukningsdelar (11-9 % av samtliga), gödselstad med ogenomtränglig 
botten av annat material vid 16 400 (4-0 %) och cementerad urinbrunn vid 
25 500 (6.2 %). 

Förekomsten av ordnad gödselvård vid brukningsdelar av olika storlek be
lyses av efterföljande tablå, varav det framgår, att det huvudsakligen är de 
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större gårdarna, som vidtagit anstalter för ett rationellt tillvaratagande av 
kreatursgödseln. 

Antalet brukningsdelar med ordnad gödselvård i procent av samtliga brukningsdelar med 
kreatur, inom olika storleksgrupper. 
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Tab. 1. Årealen fördelad efter ägoslag, i hektar, inom varje kommun 
år 1927. 
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77 



78 



79 

1 Jfr anm. 2 här nedan. — 2 Häri ingår även den del ar Jnmkil. som tillhör Ulleråkers härad. — 
3 Skogsarealen minskad med 34 hektar. 
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1 Jfr anm. 2 å sid. 79. — 2 Skogsarealen minskad med 205 hektar. 
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6—2931.Ii 



82 



83 



84 

1 Skogsarealen minskad med 38 hektar. 
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1 Skogsarealen minskad med 19 hektar. 
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88 



89 
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1 Jfr anm. 1 å sid. 92. 
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1 Häri ingår äveu den del av Skatelöv, som tillhör Kinnevalds härad. 



93 



94 

1 Skogsarealen minskad med 77 hektar. — 2 Arealen av annan betesäng minskad med 60 hektar. 
— 3 Skogsarealen minskad med 39 hektar. — 4 Skogsarealen minskad med 258 hektar. 
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7—29.1134 



98 



99 



100 



101 

1 En del av Hishult ingår i Höks härad, Hallands län. 



102 



103 

1 Häri ingå även de delar av Norrvidinge och Stehag, som tillhöra Harjagers härad. — 2 Jfr 
anm. 1 här ovan. 
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1 Jfr anm. 1 å sid. 107. 



105 



106 



107 

1 Häri ingår även den del av Gârdstânga, söm tillhör Torna härad. — 2 Jfr anm. 1 å sid. 101. 
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1 Häri ingår även den del av EnslSv, som tillhör Halmstads härad. — 2 Jfr anm. 3 här nedan. 
— s Häri ingår även den del av Tornp, som tillhör Tönnersjö härad. — 4 Jfr anm. 1 här ovan. 
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1 Uppgiften hämtad frän 1919 års arealinventering. 
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112 



113 

8—293134 
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115 



116 
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1 En del ntav Kölingared ingår i Vartofta härad. Skaraborgs län. 
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119 

1 Skogsarealen minskad med 60 hektar. 
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1 Skogsarealen minskad med 554 hektar. — 2 Arealen minskad med 78 hektar. 
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1 Jfr anm. 1 å sid. 117. 



122 



123 
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1 Uppgifterna hämtade från 1920 års lokalundersökningar. 
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126 

1 Skogsarealen minskad med 2 513 hektar. 
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1 Skogsarealen minskad med 173 hektar. 
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9—293H14 



130 



131 



132 



133 
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1 Uppgifterna hämtade från 1919 års lokalundersökningar. — 2 Uppgifterna hämtade från 1915 
ars lokalundersökningar. 
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1 Skogsarealen minskad med 905 hektar. 
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1 Skogsarealen minskad med 1 134 hektar. 
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139 



140 



141 



142 

Tab. 2. Arealen fördelad efter ägoslag, i hektar, inom 
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varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1927. 
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Tab. 3. Antalet brukningsdelar och lägenheter, åkerjordens 

1 Häri inbegripas endast lägenheter, vid vilka finnas någon åker eller husdjur av något i kol. 20—30 
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användning samt antalet husdjur inom varje kommun år 1927. 

angivet slag. 

10—293134 
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147 



148 



149 



150 



151 



152 

1 Jfr anm. 2 här nedan. — 2 Häri ingår även den del av Jnmkil, som tillhör Ulleråkers härad. 



153 
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1 Jfr. anm. 2 â sid. 152. 
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158 



159 



160 
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11—29:11.34 
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163 



164 



165 



166 



167 



168 



169 



170 



171 



172 



173 



174 



175 



176 

1 Jfr anui. L à sid. 17S. 
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12—29.1134 
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1 Häri ingår även den del av Skatelöv, som tillhör Kinnevalds härad. 
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180 



181 
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183 



184 
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188 



189 



190 
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192 
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13—293134 
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195 
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1 En del av Hishult ingår i Höks härad, Hallands län. 



197 



198 



199 



200 

1 Häri ingå även de delar av Norrvidinge och Stehag, som tillhöra Harjagers härad. — '2 Jfr anm. 



201 

1 här ovan. 



202 

1 Jfr. anm. 1 å sid. 208. 



203 



204 



205 



206 



207 



208 

1 Hän ingår även den del av Gårdstånga, som tillhör Torna härad. — 2 Jfr. anm. 1 å sid. 196. 



209 

14—293134 



210 

1 Häri ingår även den del av Enslöv, som tillhör Halmstads härad. — 2 Jfr. anm. 3 här nedan. — 
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') Häri ingår även den del av Torup, som tillhör Tönnersjö härad. — l Jfr. anm. 1 här ovan. 



212 



213 



214 

1 Uppgifterna i kol. 4—19 hämtade från 1919 âr3 arealinventering. 
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221 
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223 



224 



225 

lo—293J34 
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1 En del utav Kölingared ingår i Yartofta härad, Skaraborgs län. 
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230 



231 



232 



233 



234 



235 



236 

' Jfr anm. 1 å sid. 228. 
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240 



241 

16—293134 



242 



243 



244 



245 



246 



247 



248 



249 



250 



251 



252 



253 



254 



255 



256 



257 

17—293134 



258 



259 



260 



261 



262 



263 



264 



265 



266 



267 



268 



269 



270 



271 



272 



273 

18—2.9.71.74 



274 



275 



276 



277 



278 
Tab. 4. Antalet brukningsdelar, åkerjordens användning, i hektar, samt antalet fruktträd inom varje län 

och vissa naturliga jordbruksområden år 1927. 
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Tab. 5. Antalet husdjur av olika slag inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1927. 
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284 



285 



286 



287 
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Tab. 6. Antalet brukningsdelar, åkerjordens användning 
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samt husdjuren inom olika storleksgrupper år 1927. 

19—283134 
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295 



296 



297 



298 



299 



300 



301 



302 



303 



304 



305 

20—2931.14 



306 



307 



308 



309 



310 



311 



312 



313 



314 



315 



316 



317 



318 



319 



320 
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21—293134 
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Tab. 7. Åkerjordens användning inom olika 
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storleksgrupper, i hektar, år 1927. — Sammandrag. 
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Tab. 8. Antalet husdjur inom olika 
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storleksgrupper år 1927. — Sammandrag. 
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Tab. 9. Antalet redovisade fastigheter, köksväxt- och fruktträdgårds-
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areal samt antalet fruktträd, inom varje härad och stad år 1927. 
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333 



334 



335 



336 



337 

22—29.713i 
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339 



340 
Tab. 10. Antalet siälvägda och utarrenderade brukningsdelar samt gödsel-



341 
vård och jordförbättringar inom olika områden och storleksgrupper år 1927. 
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344 
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350 



351 
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23—2931.14 
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Tab. 11. Antalet självägda och utarrenderade brukningsdelar samt gödselvård och 

jordförbättringar år 1927. — Sammandrag. 

1 Häri ingå icke lägenheter, vid vilka icke finnas åker eller husdjur. 
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Tab. 12. Antalet brukningsdelar och lägenheter med husdjur ar olika 

slag år 1927. 

1 Häri ingå icke lägenheter, vid vilka icke finnas åker eller husdjur. 
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