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Till KONUNGEN. 

Genom förordning den 30 juni 1932 har Eders Kungl. Maj:t föreskrivit, att 
under år 1932 en allmän jordbruksräkning skulle anordnas, och genom brev 
samma dag anbefalldes statistiska centralbyrån att verkställa bearbetning av 
de för jordbruksräkningen insamlade uppgifterna. Sedan ifrågavarande bear
betning numera avslutats, får statistiska centralbyrån härmed överlämna den 
slutliga redogörelsen för 1932 års allmänna jordbruksräkning. 

Stockholm den 13 januari 1936. 
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Le recensement général agricole de 1932. 

Conformément à l'Ordonnance Royale du 30 juin 1932, on a procédé en Suède à un 
recensement général agricole selon la même méthode qu'en 1927. Quant au recensement 
général agricole de 1927, voir la statistique officielle de la Suède, Stockholm 1930. La 
documentation nécessaire pour le recensement de 1932 fut recueillie à l'occasion de la 
taxation de la propriété foncière pour l'année 1933. Pour la dite taxation, chaque pro
priétaire foncier eut à remplir une déclaration indiquant, entre autres, la répartition des 
superficies de ses propriétés, et à fournir des renseignements 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 ré
cupération des engrais naturels, le nombre des arbres fruitiers de la propriété et aussi 
sur le nombre des personnes, hommes et femmes, occupées durablement au travail 
d'agriculture. On trouvera aux pages 360—364, 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 im
mobilière a permis d'obtenir certains avantages: d'une part, on a évité à la population 
d'avoir à fournir en deux occasions différentes des renseignements sensiblement simi
laires, et d'autre part, le récolement des informations pour le recensement agricole a pu 
avoir lieu sans nécessiter la création d'une organisation spéciale à cet effet, ce qui a 
permis de réaliser des économies appréciables. Les renseignements demandés pour le 
recensement agricole et la taxation des immeubles devaient être fournis au plus tard le 
15 septembre 1932, après quoi les travaux de taxation seraient immédiatement commen
cés. 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 statis
tiques. 

La répartition de la plupart des départements par régions agricoles naturelles, réalisée 
plus tôt dans la statistique agricole, a, à la suite du recensement général agricole, subi 
de certaines modifications. Ces districts ont été groupés en 18 grandes régions de pro
duction, toutes produisant sous des conditions autant pareilles que possible. Finalement 
ces régions de production ont été réparties en trois grandes régions du pays. E n ce qui 
concerne la répartition présente, voir Tableau 19 et la carte annexée. 

En ce qui concerne la répartition de la superficie totale du pays entre les différentes 
cultures, forêts, etc., le recensement agricole de 1932 a donné les résultats suivantes: 
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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 15*—16*) montrent les grandes 
différences 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 du Malmöhus, la superficie de terres labourables s'élève à 81-1 % de la surface to
tale du département, tandis que dans l'intérieur du département du Norrbotten elle n'at
teint que O'i %. 

En 1932, la Suède possédait 428 617 exploitations agricoles, et en outre 241 134 pe
tites tenances de terre sans culture ou avec au plus 025 ha de terres labourables. Le 
tableau suivant montre la répartition des exploitations agricoles par catégories de grandeur 
suivant la superficie de leurs terres labourables (voir Tableaux 3 et 8), et indique en même 
temps, pour les exploitations ayant plus de 2 ha de cultures, celles qui sont affermées 
ainsi que leur superficie totale des terres labourables dans chaque catégorie (voir Tableaux 
11 et 12): 

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 10'0 % de toutes les terres labourables. 
Le tableau ci-dessus montre, en outre, que sur les propriétés de plus de 2 ha de terres 
labourables, 60 192 (19c %) étaient affermées et que leur superficie de terres labourables 
était de 954 885 ha (soit 26-7 % ) . 

Aux Tableaux 7 et 16 est rendu compte des personnes occupées durablement au travail 
pour les exploitations de plus de 2 ha de terres labourables. Ces données n'étant 
pas complètes, on a fait un calcul pour les remplir. Selon ce dernier calcul, le nombre 
des personnes employées durablement pour le total des exploitations de plus de 2 ha 
de terres labourables montait en tout à 939 000. De celles-ci 416 600 hommes et 
333 800 femmes étaient des propriétaires ou des fermiers eux-mêmes ou des membres 
de leurs familles, tandis que seulement 128 100 hommes et 60 500 femmes travaillaient 
à gages. 

Les renseignements obtenus par le recensement agricole de 1932 sur l'utilisation des 
terres labourables sont exposés pour chaque commune dans le Tableau 4, et pour chaque 
département et région agricole naturelle dans le Tableau 5. 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 1927. 
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Pendant les dernières années jusqu'à 1930 les conditions pour la culture des céréales 
panifiables étaient extrêmement défavorables en conséquence de la forte baisse des prix 
du blé, ce qui causa une diminution considérable de la superficie totale des terres labou
rables. Après que la Diète eut pris des mesures effectives pour l'assistance de l'agriculture, 
cela amena une augmentation de la superficie, et durant les années suivantes jusqu'à 
1932 on la voyait ainsi remise dans presque la même étendue qu'en 1927. En ce qui con
cerne la culture des céréales panifiables il y a longtemps que se fait valoir le remplacement 
du seigle par le froment. Ce développement a continué aussi pendant les cinq années de 
1927 à 1932. La superficie de seigle d'hiver avait, durant ce temps, diminué de presque 
63 000 hectares et le froment d'hiver ayant en même temps augmenté de presque 19 000 
hectares, cette dernière espèce occupa pour la première fois une plus grande superficie 
que le seigle d'hiver. En outre, durant le même temps la culture du froment d'été a 
doublé d'étendue. 

A côté des changements dans la culture des céréales panifiables, l'accroissement de 1927 
à 1932 des prairies artificielles constitue la modification la plus importante de l'agricul
ture. Toute la superficie des prairies artificielles a, durant le temps nommé, augmenté de 
100 000 hectares à peu près, dont 60 000 sont prairies pour le foin et 40 000 sont terres 
pour pâturage. En même temps aussi la superficie des prairies permanentes cultivées 
pour pâturage a augmenté. La culture réglée de pâturage a donc fait un grand progrès 
pendant ces années. 

Les données indiquant l'emploi des terres labourables dans les exploitations agricoles 
de différentes catégories de grandeurs sont fournies en chiffres absolus aux tableaux 
8 et 9, et en chiffres relatifs, au Tableau M, pages 48*-—49*. 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 du froment, et elles ont aussi laissé une plus grande 
partie de leurs terres labourables en jachère. D'autre part, la culture du seigle et des 
pommes de terre occupe une plus grande place dans les moyennes et petites exploitations. 
Quant à l'étendue de la culture des céréales panifiables, dans les exploitations de grandeur 
différente, un déplacement a eu lieu entre les années 1927 et 1932, par lequel la tendence 
de cette culture de se concentrer en les grandes fermes s'est encore plus fortifiée. Le 
grand progrès de la culture du froment d'été a, pour les grandes fermes, plus que compensé 
le recul de la production du seigle d'hiver, ce qui n'a pas été le cas dans la même propor
tion pour les petites exploitations. 

Le Tableau 4 donne le nombre d'animaux domestiques existant dans chaque com
mune au moment du recensement, et le Tableau 6 fournit les mêmes renseignements 
pour chaque département et région agricole naturelle. Le tableau suivant indique pour 
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chaque espèce l'importance du cheptel dans le Royaume en 1932 et en comparaison les 
chiffres correspondants du recensement de 1927: 

L'élevage des chevaux pendant les années de la guerre fut très intensif à cause des 
hauts prix, par quelle raison leur nombre en 1919 monta à 716 000, ce qui était consi
dérablement plus que durant les années précédant la guerre. En conséquence de l'em
ploi fort augmenté des automobiles et des tracteurs, le nombre des chevaux se réduisit 
beaucoup pendant les années à partir de 1920, et fut, au recensement en 1927, estimé 
à la somme de 620 000 animaux. A partir de ce temps jusqu'au recensement en 1932, 
le recul quant au total des chevaux a été de peu d'importance. Le gros bétail en tout 
a, de 1927 à 1932, augmenté peu, mais entre les différentes espèces y comprises certains 
déplacements ont eu lieu. La forte diminution du nombre des bœufs qu'on a remarquée 
depuis longtemps, a continué aussi dans cette dernière période, et au recensement en 
1932 le reste n'en était que 13 000 dans tout le pays. Le nombre des taureaux et des 
vaches a, durant le même temps, augmenté un peu, celles-ci tout au plus de 50,000 
animaux. Pour le jeune bétail, on peut constater une diminution considérable du nombre 
des taurillons, des bouvillons et des veaux, qui n'a été compensée qu'en partie d'une 
augmentation du nombre des génisses. Quant au l'élevage du mouton, la décroissance 
qu'on y a sentie depuis longtemps, à l'exception d'un essor temporaire durant la guerre 
mondiale, a continué aussi de 1927 à 1932, en quel temps le nombre des moutons a di
minué à peu près de 240 000 animaux. La diminution du nombre des chèvres durant 
ces mêmes années a été tout aussi forte. La race porcine a beaucoup augmenté depuis 
la guerre, et ce développement continua aussi pendant les années 1927—1932, par quoi 
le nombre des porcs augmenta de 109 000 animaux. Le nombre des poules aussi bien 
que des poulets a depuis 1927 subi une forte augmentation. 

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 labou
rables (Tableaux 8 et 10). Dans le Tableau R, pages 62*—63*, 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 bovins, ce sont surtout les moyen
nes et les grandes exploitations qui pratiquent l'élevage des jeunes animaux, tandis que 
les petites exploitations achètent ailleurs les jeunes animaux nécessaires à la reproduc
tion et s'adonnent plus entièrement à la production du lait. De toutes les exploitations 
agricoles 6'3 % n'avaient pas d'animaux domestiques (Tableau 17). 

Pour la seconde fois en Suède, on a recensé en 1932 le nombre d'arbres fruitiers exis
tant dans le pays. D'après les renseignements recueillis, il y avait à ce moment en Suède 
4 082 000 pommiers, 1 176 000 poiriers, 1 049 000 cerisiers et 921 000 pruniers (Tableaux 
5 et 13). En outre, au recensement agricole de 1932, on a, pour la première fois en 
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Suède, recueilli des renseignements sur la superficie des plantes horticoles sous verre, 
partagée par serres et par couches. Dans tout le royaume la superficie des serres monta 
à 1 28S 000 m2 et celle des couches à 1 198 000 m2, ce qui fait en tout une superficie 
de 2 486 000 m2. 

A la même occasion, on a également obtenu des renseignements sur l'étendue des 
nouvelles cultures entreprises de 1928 à 1932 dans chaque exploitation agricole (Tableaux 
14 et 15, colonne 10). La superficie des terrains de nouvelle culture s'élevait au total 
à 15 557 hectares, correspondant à la culture nouvelle de 3 100 hectares par an, soit 
O'i % 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. 

Sur l'étendue des terres labourables du pays, 873 200 hectares soit 23-1 % étaient 
drainés (Tableaux 14 et 15, colonnes 6 à 9). Le drainage des terres labourables est sur
tout pratiqué dans les plaines de la Suède méridionale et centrale, tandis que dans 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 exploitations 
(Tableau T). 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'exploitation. 

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 
Tableaux 14 et 15, colonnes 2—4, tandis que dans le Tableau U, page 78*, on a indiqué 
pour chaque département le nombre relatif d'exploitations possédant des installations 
pour la récupération des engrais naturels. En résumé, 64 300 exploitations (16-1 % du 
total) possédaient un parc à fumier à fond cimenté; 15 500 (3'9 %) avaient un parc rendu 
étanche d'autre façon, et 31 800 propriétés (8.0 %) avaient une fosse à purin cimentée. 
Les mesures prises pour la récupération des engrais naturels étaient d'un emploi beaucoup 
plus fréquent dans les grandes exploitations que dans les petites. 





I. Inledning. 

Jordbruksräkningens planläggning och genomförande. Enligt det av statisti
ska centralbyrån i skrivelse till Konungen den 5 februari 1927 framlagda för
slaget till jordbruksstatistikens omorganisation skulle de för denna gren av sta
tistiken grundläggande uppgifterna angående bl. a. ägoslagens areal, åkerjor
dens användning samt antalet husdjur insamlas vid allmänna, vart femte år 
återkommande jordbruksräkningar i samband med de allmänna fastighetstaxe
ringarna. Sedan Kungl. Maj:t på grund av detta förslag den 4 mars 1927 
framlagt proposition till riksdagen om anordnande av en allmän jordbruksräk
ning samma år och riksdagen härtill lämnat sitt bifall, utfärdades den 27 
juni 1927 en förordning (nr 313) om en allmän jordbruksräkning att verkställas 
i anslutning till 1928 års fastighetstaxering. Räkningen ägde rum den 15 
september 1927, och de för densamma erforderliga uppgifterna insamlades å 
fastighetsdeklarationerna, vilka först utnyttjades för taxeringsändamål och 
därefter överlämnades till statistiska centralbyrån för den statistiska bearbet
ningen. 

Enligt förordningen den 27 juni 1927 om taxeringsmyndigheter och förfa
randet vid allmän fastighetstaxering år 1928 (nr 311) ålåg det på landet be
redningsnämndernas och i städerna taxeringsnämndernas ordförande att till
handahålla deklarationsblanketter, att lämna erforderliga upplysningar om de
klarationsskyldigheten och sättet för dess fullgörande, att granska och ordna 
avlämnade deklarationer samt att vidtaga åtgärder för felande deklarationers 
införskaffande. Då man icke ansåg sig kunna påräkna, att taxeringsmyndig
heterna skulle vara i tillfälle att vidtaga särskilda åtgärder för infordrande av 
sådana fastighetsdeklarationer, som icke ansågos erforderliga för själva taxe
ringsarbetet, eller granska, komplettera och rätta de avgivna deklarationerna 
i fråga om de speciellt för jordbruksräkningen erforderliga uppgifterna, upp
drogs åt hushållningssällskapen att på landsbygden, medan deklarationerna 
ännu kvarlågo hos beredningsnämnderna, ombesörja det för jordbruksräkningen 
erforderliga granskningsarbetet. Vid fullgörandet av detta uppdrag anlitade 
sällskapen i regel sina sockenavdelningar men anförtrodde stundom arbetet 
åt vandringsrättare eller träffade med beredningsnämnderna överenskommelse 
om detsammas verkställande. Såsom bidrag till täckande av de hushållnings
sällskapen åsamkade kostnaderna anvisades ett belopp av 25 000 kr, vilket 
efter räkningens avslutande av Kungl. Maj:t fördelades mellan sällskapen 
enligt av statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen upprättat förslag. 
Som lokala organ för jordbruksräkningen i städerna fungerade utan särskild 
ersättning vederbörande magistrat eller stadsstyrelse och i Stockholm överståt-
hållarämbetet. 

1*—35/572 
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Den statistiska bearbetningen av uppgiftsmaterialet verkställdes av stati
stiska centralbyrån under senare delen av år 1928 samt under år 1929, varefter 
den slutliga redogörelsen för jordbruksräkningen år 1927 framlades inför 
Kungl. Maj :t den 21 februari 1930. 

Enligt bestämmelserna i taxeringsförordningen av den 28 september 1928 
skulle ny, allmän fastighetstaxering äga rum år 1933 och de härför erforder
liga deklarationerna avlämnas senast den 15 september 1932. Då såsom nämnts, 
allmänna jordbruksräkningar äro avsedda att hållas i samband med de vart 
femte år återkommande fastighetstaxeringarna, framlade statistiska central
byrån och lantbruksstyrelsen i skrivelse till Kungl. Maj:t den 19 februari 
1932 en plan för dylik räkning hösten samma år. I denna skrivelse fram-
höllo ämbetsverken, att den vid 1927 års jordbruksräkning tillämpade planen 
visat sig i stort sett lämplig, och att resultaten av räkningen kunde betecknas 
som i det väsentliga tillförlitliga, varför ämbetsverken ansågo sig böTa för
orda, att den kommande jordbruksräkningen skulle i sina huvuddrag anordnas 
på samma sätt som den närmast föregående. I ett avseende föreslogs dock en 
ändring av betydelse, nämligen beträffande det gransknings- och komplette
ringsarbete, som åvilade hushållningssällskapen. Detta arbete, som vid 1927 
års jordbruksräkning utfördes av sällskapens lokala organ, visade sig i hög 
grad ojämnt, vilket hade till följd, att för vissa delar av landet en stor del av 
det granskningsarbete, som med större fördel kunnat utföra-s på orten, i stäl
let kom att belasta statistiska centralbyrån. För att åvägabringa en förbätt
ring i detta avseende föreslogo ämbetsverken, att hushållningssällskapen 
skulle åläggas att, sedan fastighetsdeklarationema inkommit till länsstyrel
serna, verkställa en eftergranskning av uppgiftsmaterialet för vinnande av 
komplettering och rättelse i erforderliga fall. Då man måste utgå ifrån, att 
en dylik anordning skulle komma att åsamka sällskapen ytterligare omkostna
der, föreslogs, att den till sällskapen utgående ersättningen för gransknings-
arbetet skulle höjas från 25 000 kr till 38 000 kr. 

Beträffande de vid föregående allmänna fastighetstaxering och jordbruks
räkning fastställda formulären föreslogos inga andra ändringar, än att upp
gifter skulle inryckas om den vid jordbruket fast anställda arbetskraften samt 
om den areal, som användes för odling under glas av trädgårdsväxter. 

I statistiska centralbyråns och lantbruksstyrelsens förenämnda skrivelse för
utsattes, at t bearbetningen av de vid jordbruksräkningen använda uppgifterna 
skulle ske medelst elektriska sorterings- och additionsmaskiner enligt Holleriths 
system, såsom fallet var vid 1927 års jordbruksräkning. Denna bearbetnings
metod ansåg man sig sedermera böra frångå. Härför talade framför allt två 
skäl. Vid elektrist bearbetning måste uppgifterna överföras till s. k. stans
ningskort, vilka icke så väl lämpade sig för en detaljerad undersökning på 
mindre geografiska områden, då namnen å brukningsdelarna samt å ägaren 
(brukaren) icke funnos angivna å korten och det ursprungliga uppgiftsmate
rialet, fastighetsdeklarationerna, icke fick behållas av centralbyrån, utan måste 
återställas till länsstyrelserna. Därtill kom även, att kostnaderna för för
hyrning av Hollerithmaskinerna på grund av den år 1932 gällande synner-
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ligen höga dollarkursen skulle bliva både betydligt större än tidigare och 
dessutom svåra att i förväg beräkna med någon grad av säkerhet. I sina riks-
dagspetita till 1933 års riksdag framhöll statistiska centralbyrån även, att en 
övergång till manuell bearbetning av uppgiftsmaterialet visserligen icke kunde 
beräknas medföra en sänkning av kostnaderna för jordbruksräkningen men att 
det icke obetydliga belopp, som med användande av Hollerithmetoden skulle 
utgå i form av hyra och anskaffningskostnader till utländska företag, skulle 
vid användning av manuell bearbetningsmetod komma inhemsk arbetskraft 
tillgodo. 

Den 16 mars 1932 föreslog Kungl. Maj:t i proposition nr 216 ett medgivande 
från riksdagens sida, a t t en allmän jordbruksräkning måtte anordnas under år 
1932 i anslutning till den fastighetstaxering, som skulle äga rum år 1933. I 
skrivelse den 27 april 1932, nr 157, meddelade riksdagen, att bifall lämnats 
till nämnda proposition, varefter statistiska centralbyrån efter erhållet upp
drag upprättade förslag till förordning om jordbruksräkning i huvudsak över
ensstämmande med den förordning, som stadgade om 1927 års jordbruksräk
ning. Den 30 juni 1932 utfärdade Kungl. Maj:t en förordning, nr 386, i en
lighet med ämbetsverkens förslag (se Bilaga A, sid. 358). För avgivande av 
de för jordbruksräkningen och fastighetstaxeringen erforderliga uppgifterna 
fastställdes av Kungl. Maj:t två formulär, avsedda det ena för jordbruks- och 
det andra för annan fastighet (se Bilaga B och C). 

I augusti 1932 utsände statistiska centralbyrån till hushållningssällskapen 
en tryckt promemoria, vilken var avsedd att tillställas sällskapens ombud och 
underavdelningar och tjäna till ledning vid dessas arbete dels med rådgivning 
åt deklaranterna, dels med granskning och komplettering av deklarationerna, 
medan dessa kvarlågo hos beredningsnämnderna (se Bilaga D, sid. 365). Där
jämte utarbetade centralbyrån och översände till hushållningssällskapen i april 
1933 en handledning för den granskning av uppgiftsmaterialet, som skulle av 
dem utföras, sedan deklarationerna inkommit till länsstyrelserna. 

I mitten av juli månad 1933, då länsprövningsnämndernas taxeringsarbete 
var i huvudsak slutfört, infordrade centralbyrån deklarationer och fastighets
taxeringslängder från ett par län, och under senare hälften av samma månad 
påbörjades bearbetningen med en personal, som efter hand ökades till ett antal 
av 55 personer under närmaste ledning av en amanuens i aktuaries tjänsteställ
ning. Uppgiftsmaterialet infordrades sedermera successivt från övriga län och 
återställas till länsstyrelserna, i den mån de icke längre voro för räkningen 
erforderliga. 

Brister och ofullständigheter hos materialet. Vid granskningen av de för jord
bruksräkningen avsedda uppgifterna konstaterades, att det av hushållningssäll
skapen och deras underavdelningar utförda gransknings- och kompletterings
arbetet även denna gång var ganska ojämnt men i stort sett bättre än vid 1927 
års jordbruksräkning, vilken förbättring till icke ringa del torde få tillskrivas 
den »centrala» granskningen, som nu tillkommit hos varje hushållningssällskap. 
Särskilt framträdande var det arbete, som av hushållningssällskapen nedlagts 
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på sammanförandet av taxeringsenheter till sådana enheter, med vilka jord-
braksstatistiken vill räkna, nämligen brukningsdelar. Beträffande framför 
allt Kopparbergs län, men även vissa delar av Norrland mötte det vid 1927 års 
jordbruksräkning stora svårigheter att avgöra, vilka taxeringsenheter som 
skulle anses utgöra en och samma brukningsdel, och det var många gånger 
ofrånkomligt att gå tillbaka till 1913-—1920 års lokalundersökningar för att 
erhålla någon ledning vid bearbetningen av uppgiftsmaterialet i nämnda hän
seende. En sådan utväg behövde vid 1932 års räkning icke i något fall an
litas. 

En svårighet vid bearbetningen, som gjort sig kännbar såväl vid 1932 års 
jordbruksräkning som vid den närmast föregående, har varit särskiljandet av 
torpen såsom särskilda brukningsdelar, vilket i jordbruksstatistiken anses 
önskvärt. Den för deklarationsblankettens ifyllande lämnade anvisningen, att 
torp, därå jordbruket av torparen bedrevs såsom självständig näring och vä
sentligen med egna inventarier, skulle taxeras särskilt, har icke tolkats enhet
ligt av taxeringsmyndigheterna och har tydligen även vållat hushållningssäll
skapen tveksamhet vid deras arbete. Även om 1932 års uppgiftsmaterial ur 
jordbruksstatistisk synpunkt kan anses bättre i detta hänseende än det vid 
1927 års räkning använda, kvarstår dock såsom otvivelaktigt, att ett icke 
ringa antal torp icke blivit särskilt redovisade. Härigenom har antalet bruk
ningsdelar icke blivit fullt jämförbart med det som erhölls t. ex. vid lokalun
dersökningarna. Därtill kommer, att huvudgårdens ägare (brukare) visser
ligen i sin deklaration ofta upptagit torpens åkerjord men icke alltid de tor-
parna tillhöriga husdjuren. 

Det mest betydelsefulla arbetet ha hushållningssällskapen nedlagt på inför
skaffandet av uppgifter från arrendatorer, vilka enligt de för räkningen gäl
lande bestämmelserna hade skyldighet att, i stället för ägaren, lämna upplys
ningar om åkerjordens dränering och användning, gödselvården, odling av 
trädgårdsväxter under glas, vid jordbruket sysselsatt arbetskraft, fruktträden 
och kreatursbesättningen. 

Trots att deklarationerna sålunda genom hushållningssällskapens gransk
nings- och kompletteringsarbete blivit i hög grad förbättrade, kvarstodo många 
brister, när statistiska centralbyrån övertog uppgiftsmaterialet, varför ett om
fattande arbete måste nedläggas på införskaffande av ytterligare upplysnin
gar, som erfordrades för att bringa materialet i användbart skick. Central
byrån hänvände sig därvid i regel direkt till de uppgiftsskyldige men i en 
del fall även till hushållningssällskapen. Åtskilliga av de stora trävarubola
gen anmodades också att lämna uppgifter angående sina arrendegårdar. Inal
les avlätos icke mindre än omkring 8 000 s. k. anmärkningsskrivelser. För 
att skriftväxlingen icke skulle bliva alltför omfattande, måste centralbyrån 
likväl begränsa infordrandet av kompletterande uppgifter huvudsakligen till 
större och medelstora brukningsdelar samt beträffande dessa i första hand 
taga hänsyn till ofullständigheter i redovisningen av åkerjordens användning 
och djurbesättningen, medan deklarationer, vilkas uppgifter om gödselvård, 
dränering, fruktträd o. dyl. synts ofullständiga, merendels utan vidare godto-
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gos. De vid 1932 års jordbruksräkning nytillkomna uppgifterna om vid jord
bruket varaktigt sysselsatt arbetskraft visade sig vara ganska ofullständiga, 
vilket föranledde många förfrågningar, vilka emellertid icke kunde utsträckas 
till de mindre brukningsdelarna. Att materialet med avseende på dessa upp
gifter var särskilt ofullständigt, kan i någon mån bero därpå, att det var 
första gången som uppgifter av detta slag infordrades till jordbruksstatistiken, 
men orsakades utan tvivel framför allt därav, att uppgiftslämnarna i många 
fall hyste tvekan om, vilka av den anställda eller till familjen hörande arbets
kraften skulle anses såsom varaktigt sysselsatta i jordbruket, t. ex. beträffande 
sådana kvinnor, som dels sysslade med rent hushållsarbete, dels deltogo i mjölk
ning och skörd. 

Ehuru på ovan angivet sätt de flesta och viktigaste ofullständigheterna i 
uppgiftsmaterialet blivit avhjälpta beträffande de medelstora och större bruk
ningsdelarna, har det likväl i vissa fall icke varit möjligt att erhålla tillfreds
ställande direkta uppgifter. Centralbyrån har i sådana fall varit hänvisad 
att verkställa de erforderliga kompletteringarna med hjälp av uppgifter från 
fullständigt redovisade och i fråga om storleksordning och läge jämförbara 
brukningsdelar. Då det gällt de för jordbruksstatistiken viktigaste uppgif
terna om åkerjordens användning och antalet husdjur, hava de vid 1932 års 
representativa jordbruksräkning erhållna siffrorna varit till god och lätt åt
komlig ledning. 

De minsta brukningsdelarna ha vid 1932 års jordbruksräkning likasom vid 
den föregående redovisats å ett mindre utförligt formulär än de egentliga 
jordbruken. Detta formulär, som användes för s. k. annan fastighet, saknar 
uppgifter bl. a. om åkerjordens användning. Då det för jordbruksstatistiken 
— vid beräkning av skörden m. m. — är nödvändigt att för all åkerjord äga 
tillgång till uppgifter om dess användning, har centralbyrån även för dessa 
små jordbruk verkställt en fördelning av den redovisade åkerjorden på olika 
växtslagsodling och därvid utgått från det antagandet, att odlingen i det 
väsentliga varit likartad med den, som förekom vid andra, fullständigt redo
visade jordbruk av samma storlek och belägna inom samma naturliga område. 
Den på detta sätt utproportionerade åkerjorden torde icke i något län ha över
stigit en procent av länets hela åkerareal. 

Vid 1927 års jordbruksräkning visade det sig, att uppgiftsmaterialet från 
vissa socknar i Kopparbergs och Västerbottens län samt några enstaka socknar 
i andra delar av landet var behäftat med så stora brister, att åkerjordens an
vändning och delvis även djurbesättningarna och antalet brukningsdelar måste 
uppskattas för en jämförelsevis stor andel av dessa socknars åkerareal. Vid 
1932 års räkning har denna olägenhet varit betydligt mindre, beroende dels 
därpå, att de ursprungliga uppgifterna otvivelaktigt denna gång varit full
ständigare, dels därpå, att hushållningssällskapens gransknings- och komplet
teringsarbete givit ett bättre resultat. För två socknar i Göteborgs och Bolras 
län, öckerö och Styrsö, har det emellertid icke varit möjligt att erhålla till
fredsställande direkta uppgifter om antalet brukningsdelar och åkerjordens 
användning. Sedan vederbörande hushållningssällskap lämnat vissa summa-
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riska uppgifter om jordbruksförhållandena i de båda socknarna, har central
byrån genom ungefärliga beräkningar kompletterat uppgiftsmaterialet i an
givna avseenden. 

Materialets bearbetning. Såsom redan är nämnt, föreslog statistiska central
byrån i sina petita till 1933 års riksdag, att sammanräkningen av uppgifterna 
denna gång icke skulle som vid 1927 års jordbruksräkning ske med använ
dande av Hollerithmaskiner utan efter en manuell metod. Detta förslag läm
nades av riksdagen utan erinran. Allteftersom deklarationerna efter gransk
ning, komplettering och nedsummering förelågo i användbart skick, överfördes 
alla för jordbruksräkningen avsedda uppgifter till s. k. arbetsblanketter (se 
bilaga E ) . Detta skedde dock endast för sådana fastigheter, som deklarerats 
såsom jordbruksfastigheter, d. v. s. å det utförligare formuläret a., och dess
utom för de fastigheter, som ansetts hänförliga till »annan fastighet», men 
vilkas åkerareal översteg 2 hektar. På nämnda arbetsblanketter utskrevos 
icke blott de egentliga sifferuppgifterna utan även, beträffande Svealand och 
Götaland, utförliga uppgifter, som kunde tjäna till fastighetens identifiering, 
d. v. s. län och kommun, fastighetens namn med angivande av jordregister-
nummer m. m. samt namn å ägaren och i förekommande fall å arrendatorn. 
Vidare angavs numret å den deklaration, varifrån uppgifterna hämtats, samt 
numret å den storleksgrupp, till vilken fastigheten hörde. Då sambruk mel
lan olika fastigheter förelåg, var den sammanlagda åkerarealen avgörande 
vid fastställande av storleksgruppens ordningsnummer, vilket antecknades å 
var och en av de sammanhörande ar betsblanketterna; endast en av dessa, i 
allmänhet den, som upptog den största åkerarealen, betecknades såsom gällan
de brukningsdel, medan de övriga angåvos gälla »ej brukningsdelar». För Norr
land sammanfördes dock å en enda arbetsblankett uppgifterna för alla fastig
heter, som ansågos utgöra en brukningsenhet, dock med undantag för de fall, 
där de olika delarna tillhörde skilda kommuner. Storleksgruppsindelningen 
var densamma, som alltsedan lokalundersökningarna tillämpats i jordbruks
statistiken, vilket innebär, a t t såsom egentliga jordbruk räknas endast de fa
stigheter, som ha mer än 0"25 hektar åker, och att dessa indelas i nio klas
ser, av vilka den högsta omfattar brukningsdelar med över 100 hektars åker
areal. Såsom grupp 0 betecknades lägenheter, som ha högst 025 hektar åker
jord samt sådana utan åker men med husdjur av något slag, vartill bin 
dock icke räknades. Övriga lägenheter, vid vilka endast trädgårdsskötsel (el
ler biodling) bedrevs, åsattes beteckningen 00. Slutligen användes betecknin
gen U för sådana fastigheter, till vilka icke hörde vare sig åker- eller träd
gårdsjord eller husdjur utan endast skog, äng eller impediment och vilka 
icke kunde anses höra samman med egentligt jordbruk. 

När arbetsblanketterna förelågo färdiga för en kommun, sorterades desamma 
på storleksgrupper, varefter sammanräkningen gruppvis verkställdes. Sedan 
även uppgifterna för »annan fastighet» sammanräknats direkt från b-formu-
lären, förelåg ett arbetsmaterial bestående av gruppsammandrag för varje kom
mun och i de fall, där kommunen är uppdelad på två naturliga områden, dylika 
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sammandrag för de båda kommundelarna var för sig. Detta lätthanterliga 
uppgiftsmaterial sammanfördes sedermera till naturliga områden och därefter 
till hela län. 

Resultatens tillförlitlighet. Beträffande tillförlitligheten hos uppgiftsmate
rialet och därmed hos jordbruksräkningen i dess helhet torde kunna sägas, att 
densamma i fråga om de väsentligaste faktorerna tillfredsställer ganska högt 
ställda anspråk. Svagheten hos uppgifterna om arbetskraften har i det före
gående berörts, men framhållas må även, att redovisningen av arealen för 
köksväxtodlingar och fruktträdgård samt av täckdikad åkerareal är i viss 
mån ofullständig och ojämn. Förstnämnda areal är vid det stora flertalet 
brukningsdelar ganska obetydlig och svår att fastställa, vilket utan tvivel i 
åtskilliga fall förorsakat, att ingen redovisning lämnats å deklarationsblan
ketten. I de fall, då fruktträd av något slag redovisats, har vid materialets 
granskning å statistiska centralbyrån med ledning av det uppgivna antalet 
träd en beräkning verkställts av den areal, som dessa träd kunna anses hava 
upptagit. Härvid har för varje träd räknats med en areal av 25 kvm. Vad 
beträffar täckdikningen, synes man i en del fall hava varit tveksam om vem 
redovisningsskyldigheten ålegat, ägaren eller arrendatorn, vilket understun
dom haft till följd, att ingendera lämnat redovisning. Otvivelaktigt synes 
därjämte vara, att den lämnade anvisningen, att endast täckdikning i dugligt 
skick skulle redovisas, på sina håll tolkats väl strängt och att man i tveksam
ma fall ofta föredragit att icke lämna täckdikningsuppgifter, särskilt om täck-
dikningsmaterialet varit av annat slag än rör. Att detta förhållande haft 
större inverkan vid 1932 års jordbruksräkning än vid den närmast föregåen
de, vid vilken samma bestämmelser rörande täckdikningsredovisningen gäll
de, kan, att döma av uttalanden av uppgiftslämnare, i viss mån förklaras där
av, att man under de för jordbruket kritiska åren närmast före den senaste 
räkningen icke ansåg sig kunna i eljest önskvärd utsträckning nedlägga kost
nader på täckdikningens vidmakthållande. 



II. Landets uppdelning på naturliga jordbruksområden. 

Jordbrukets nära beroende av naturförhållandena medför, att en samman
ställning av det jordbruksstatistiska materialet uteslutande på de administra
tiva områdena icke kan bliva tillfredsställande. Inom ett flertal län äro na
turförhållandena i hög grad växlande, och vid ett sammanförande av siffror
na till summor och medeltal för hela länet utplånas i dylika fall lätt de för 
jordbruket inom länets olika delar karakteristiska dragen. Med hänsyn här
till har av statistiska centralbyrån alltsedan år 1919 i jordbruksstatistiken en 
uppdelning genomförts av flertalet län på ett mindre antal s. k. naturliga jord
bruksområden, vart och ett med så vitt möjligt likartade naturförhållan
den.1 

Under årens lopp liar det emellertid visat sig, att den nämnda områdesin
delningen, som egentligen endast var att betrakta som ett försök, kunde be
höva undergå vissa jämkningar. Då tillika fråga uppstod angående använ
dande i viss begränsad utsträckning av den i jordbruksstatistiken tillämpade 
områdesindelningen även vid 1930 års folkräkning, underkastades densamma 
en revision i samband med förberedelserna till sagda folkräkning. Därvid 
har statistiska centralbyrån erhållit värdefull hjälp av professorn Helge Nel
son, Lund, i egenskap av sakkunnig på det geografiska området. 

De förändringar, områdesindelningen härvid undergått, äro av tre olika 
slag. I vissa län, såsom exempelvis Kristianstads och Malmöhus, har det 
gällt endast en överflyttning av enstaka socknar från ett område till ett an
nat. I andra län har det visat sig erforderligt att genom en uppdelning av 
vissa socknar vinna en bättre överensstämmelse mellan områdesindelningen 
och de rådande naturförhållandena. Vid genomförandet av den gamla indel
ningen skedde en dylik uppdelning av åtta socknar i Blekinge län. Därut
över ha i den nya indelningen ytterligare två socknar i samma län uppdelats, 
samt därjämte i Hallands län nio socknar, i Örebro län åtta socknar, i Väst
manlands län två socknar och i Jämtlands län en socken. Behov att dela 
socknar har otvivelaktigt förelegat även i ett flertal andra fall, men på grund 
av det väsentligt ökade arbete, som en dylik uppdelning alltid måste medföra, 
har densamma begränsats till de mest angelägna fallen. 

Slutligen ha i åtskilliga län ändringar vidtagits i själva områdesindelnin
gen, varvid ett antal nya områden tillkommit. De mest genomgripande för
ändringarna av detta slag ha genomförts i Östergötlands, Kalmar, Hallands, 
Älvsborgs, Värmlands, Kopparbergs och Jämtlands län. 

1 Se härom närmare Arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 juni 1919, av Statis
tiska centralbyrån, samt Sveriges uppdelning på naturliga jordbruksområden, av Ernst Höijer, 
Statsvetenskaplig Tidskrift år 1921. 
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Redan vid den gamla områdesindelningen genomfördes, vid sidan av länens 
uppdelning på ett antal naturliga jordbruksområden, ett sammanförande av 
dessa områden till större produktionsområden med så vitt möjligt likartade 
naturliga betingelser för jordbruket. Den nya indelningen har fullföljts på 
samma sätt, varvid för hela landet erhållits 18 produktionsområden emot 14 
vid den föregående indelningen. Slutligen ha dessa produktionsområden sam
manfattats i tre stora landsdelar. 

Den nya områdesindelning, som framgått som resultat av den verkställda 
revisionen, har i jordbruksstatistiken för första gången tillämpats vid 1932 
års allmänna jordbruksräkning. Vid 1930 års folkräkning har därjämte för 
samma områden en bearbetning utförts beträffande hela folkmängden samt be
folkningens fördelning efter huvudgrupper av yrken. Å en särskild karta i 
föreliggande publikation angives de nya jordbruksområdenas omfattning. Där 
har likaledes genom särskilda gränslinjer angivits omfattningen av de större 
produktionsområden, i vilka de förutnämnda områdena kunna sammanföras. 
I de tre kommuntabellerna 1, 3 och 4 angives genom en särskild beteckning, 
vilket naturligt område varje härad eller kommun tillhör, och i tab. 19 ha 
huvuddata för de naturliga områdena sammanfattats till de 18 större produk
tionsområdena. 



III. Arealen av olika ägoslag. 

Resultaten av de vid föreliggande undersökning erhållna uppgifterna an
gående ägoslagens areal meddelas för varje kommun i tab. 1 samt för varje 
län och de naturliga jordbruksområden, i vilka flertalet län i jordbruksstati
stiken plägar uppdelas, i tab. 2. Indelningen i ägoslag har varit oförändrat 
densamma som vid närmast föregående jordbruksräkning år 1927. Den vid 
sistnämnda räkning använda beteckningen ordnad betesäng har denna gång 
utbytts mot »kultiverad betesäng», men denna förändring är uteslutande av 
formell art. 

En sammanställning av ägoslagsredovisningen för hela riket, sådan den er
hållits vid de båda jordbruksräkningarna åren 1932 och 1927, utfaller på föl
jande sätt, i hektar: 

Arealen för trädgård, som i den tidigare jordbruksstatistiken redovisats som 
ett särskilt ägoslag, har vid de båda jordbruksräkningarna sammanförts med 
tomtarealen. Yid 1932 års jordbruksräkning uppgick den sammanräknade 
arealen för tomt och trädgård till 140 854 hektar. Denna areal, som icke om
fattar tomtmarken i städer och andra tätt bebyggda samhällen och icke heller 
all tomtmark på den rena landsbygden, har icke ansetts vaia av något in
tresse ur jordbruksstatistisk synpunkt och därför icke underkastats någon 
vidare bearbetning i samband med jordbruksräkningen. De å deklarations
blanketterna särskilt lämnade uppgifterna om arealen för köksväxtodlingar 
och fruktträdgård ha däremot underkastats en fullständig bearbetning, ehu
ru, såsom i inledningen redan framhållits, ifrågavarande uppgifter otvivelaktigt 
äro ofullständiga och därför måste betecknas som för låga. Den i ovanstå
ende tablå framträdande nedgången från 1927 till 1932 får betraktas som sken
bar, då den torde stå i samband med materialets ofullständighet och delvis 
bero på en annan beräkningsgrund för detsammas komplettering. 

Som åker skall enligt anvisningarna å deklarationsblanketterna för de båda 
hittills utförda jordbruksräkningarna och fastighetstaxeringarna uppgivas all 
mark, som lagts under plog och icke är att hänföra till trädgård. Arealen för 
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detta ägoslag har mellan 1927 och 1932 unde rgå t t en ökning med 8 778 hektar , 
eller omkring 0 2 %. Överensstämmelsen mellan uppg i f t e rna för de båda åren 
k a n därför betecknas som god. V i d 1927 å rs jo rdbruks räkn ing f ramträd
de däremot för f ler talet län en anmärkn ingsvä rd nedgång i åkerarealen i 
jämförelse med motsvarande ä ldre uppgi f te r . F ö r u t rönande av t i l lförli t l ig
heten av de vid 1927 års jo rdbruks räkn ing erhål lna uppgi f te rna om åkerare
alens storlek verkstä l lde s ta t i s t i ska cent ra lbyrån med anledning hä rav en kon
trol lundersökning av de för räkningen lämnade area luppgi f te rna . H ä r v i d ut
valdes et t an ta l kommuner inom Kronobergs , Älvsborgs , Skaraborg^ och 
Värmlands län, där överensstämmelsen med äldre uppgi f te r va r sämst, och inom 
de u tva lda socknarna kontrol lerades varje fast ighet . D å area luppgi f te rna vid 
de båda jo rdbruks räkn ingarna åren 1927 och 1932 insamla ts på enahanda sät t , 
äro de vid den verks tä l lda kontrol lundersökningen erhål lna resul ta ten av in
tresse även för bedömande av t i l lförl i t l igheten hos de vid den senaste räknin
gen erhål lna a rea luppgi f te rna och å te rg ivas därför hä r i kor the t . 

I Kronobergs län utvaldes för kontroll Hälleberga, Linneryd, Hjortsberga, Ve-
derslöv och Bergunda, för vilka åkerarealen enligt 1927 års jordbruksräkning avse
värt understeg de vid lokalundersökningarna erhållna uppgifterna. För alla dessa 
kommuner visade sig en mycket god överensstämmelse mellan jordbruksräkningen och 
kontrollundersökningen. På en kontrollerad areal av nära 5 700 hektar visade jord
bruksräkningen endast 38 hektar för lågt. Orsakerna till nedgången i jämförelse 
med lokalundersökningarna visade sig huvudsakligen vara, att i vissa fall deri äldre 
uppgiften var för hög och i andra fall at t en del åker under mellantiden igenlagts 
t i l l bete eller vid fastighetstaxeringen varit obrukad och därför överförts till »övrig 
mark». — I Göteborgs och Bohus län undersöktes socknarna Ljung, Grinneröd, Teg-
neby, Ståla, Foss och Bro, som tillsammans visade en nedgång i åkerarealen sedan 
lokalundersökningarna på 17 % och en motsvarande ökning i ängsarealen. Även i 
detta län bekräftade kontrollundersökningen i stort sett tillförlitligheten av de vid 
fastighetstaxeringen avgivna arealuppgifterna, ehuru dock jordbruksräkningens upp
gifter ligga något i underkant. Minskningen i den redovisade arealen beror till en 
mindre del på igenläggning av åker till tomter, vägar och skog, men huvudsakligen 
på att åkern vid lokalundersökningarna blivit för högt angiven. — Inom Älvsborgs 
län hava undersökts dels Västra Tunhem, Holm och Brålanda tillhörande norra hus
hållningssällskapets område, dels Bollebygd, Källunga, Od och Alboga inom det södra 
sällskapets område, vilka kommuner alla visade en betydlig nedgång i åkerarealen i 
jämförelse med lokalundersökningarna. Av kontrollundersökningen beträffande de 
tre förstnämnda socknarna framgår, at t de vid jordbruksräkningen erhållna area
lerna synas vara så tillfredsställande, som man, utan verklig uppmätning, rimligt
vis kan begära, möjligen med någon tvekan för Brålanda, där avgränsningen mellan 
åker och äng icke alltid blivit rättvisande. Nedgången i åkerarealen sedan lokal
undersökningarna förklaras till en del av att vissa områden, som under kristiden 
uppodlades, sedan åter såsom mindre lämpliga igenlagts. Beträffande de fyra till 
södra hushållningssällskapets område hörande kommunerna har kontrollundersök
ningen ådagalagt, at t jordbruksräkningens arealer äro för låga. På en kontrollerad 
areal av något över 3 200 hektar förefinnes en brist på 358 hektar, eller 11 %. Bri
sten uppgives hava uppkommit därigenom, a t t en del mindervärdiga s. k. mader, som 
pä grund av dålig torrläggning eller av andra orsaker icke kunnat nöjaktigt brukas, 
eller annan, stenbunden åkerjord, vars brukande likaledes varit förenat med stora 
svårigheter, icke redovisats såsom åker. — Inom Skaraborgs län hava undersökts 
icke mindre än 23 kommuner, utvalda bland dem, som uppvisat den största ned-
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gången i åkerarealen från lokalundersökningarna till 1927 års jordbruksräkning. 
Kontrollundersökningen har givit till resultat, at t jordbruksräkningens arealer med 
i genomsnitt 2 % understiga de faktiska, vid kontrollundersökningen erhållna, men 
att de dock synas vara åtskilligt tillförlitligare än de arealer, som framkommit vid 
lokalundersökningarna och som i många fall blivit för högt angivna, varjämte sedan 
tiden för deras utförande en del åker synes hava blivit igenlagd. — I Värmlands 
län gjordes Södra Ny, By, Stavnäs, Svanskog och Karlstads landskommun till före
mål för kontrollundersökning, för vilka överensstämmelsen med de vid lokalunder
sökningarna erhållna åkerarealerna var mindre god. Härvid visade sig, at t icke 
obetydliga arealer åker faktiskt blivit igenlagda till äng eller betesmarker, emedan 
de på grund av översvämningar icke kunnat besås, och at t därjämte en del mera av
sides belägna åkrar fått växa igen till skog. överhuvud taget har det i dessa 
trakter rå t t ovisshet beträffande rubriceringen av en del mindre god åkerjord, var
vid otvivelaktigt vissa arealer, som med rä t ta bort räknas som åker, vid fastighets
taxeringen och den därpå byggande jordbruksräkningen upptagits som äng. Härige
nom har den taxerade åkerarealen blivit något för låg. 

För den kontrollundersökning, vilkens resultat här i korthet angivits, hava ute
slutande utvalts kommuner, där överensstämmelsen i fråga om åkerarealen med 
äldre uppgifter var särskilt dålig. Om vid fastighetstaxeringen mera betydande fel 
i åkerarealens uppskattning förekommit, borde sådana fel därför framför allt ha 
framträt t inom de kontrollerade kommunerna. Då nu kontrollundersökningen givit 
vid handen, at t de vid fastighetstaxeringen använda arealuppgifterna visserligen i 
åtskilliga fall varit något för låga men att de till övervägande del visat sig ganska 
riktiga, synes man därav kunna draga den slutsatsen, att det vid fastighetstaxeringen 
och den i samband därmed stående jordbruksräkningen i stort sett lyckats för taxe
ringsmyndigheterna att erhålla tillfredsställande arealuppgifter beträffande åkern, 
det viktigaste ägoslaget. 

Ef terföl jande tablå innehål ler en jämförelse för varje län mellan de erhål lna 
uppg i f t e rna om åkerarealens storlek vid de b å d a senaste j o rdb ruks räkn inga rna : 

Jämförelse mellan åkerarealen enligt de två senaste jordbruksräkningarna, i hektar. 
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Tab. A. Jämförelse mellan skogsarealen enligt olika källor, i hektar. 

De förändringar, som mellan de båda jordbruksräkningarna inträffat i åker
arealens storlek, äro icke i något fall av större omfattning och kunna i regel 
väl förklaras genom under mellantiden faktiskt inträffade förändringar. Den 
fortgående bebyggelsen medför, att en del åkerjord tages i anspråk till tomt
mark, och detta torde vara den förnämsta anledningen till den relativt stora 
tillbakagången för Stockholms stad och län. I andra delar av landet, såsom 
exempelvis i Skaraborgs och Värmlands län, torde under senare år en faktisk 
igenläggning av åkerjord ha ägt rum, föranledd i vissa fall av en övergång till 
kultiverade betesmarker, i andra fall av att åkern varit vattensjuk eller av 
andra skäl mindervärdig. Den i Norrland och vissa län i södra och mellersta 
Sverige inträffade ökningen i åkerarealen är återigen föranledd av verkställda 
nyodlingar. 

Ängsarealen har, såsom av tablån å sid. 10* framgår, sedan år 1927 under
gått betydande förändringar, vilka delvis äro verkliga, men delvis endast sken
bara. Den inträffade ökningen i arealen för kultiverad betesäng återspeglar 
otvivelaktigt en faktisk utvecklingstendens på beteskulturens område. Den 
starka minskningen i arealen för slåtteräng och annan betesäng torde däremot 
till övervägande del bero på osäkerheten i arealredovisningen beträffande dessa 
ägoslag. Denna osäkerhet beror icke endast på bristande kännedom i vissa 



14* AREALEN AV OLIKA ÄGOSLAG. 

fall om ängsarealens faktiska storlek utan också på ovisshet beträffande den 
rätta rubriceringen av ägoslagen. Särskilt i de två nordligaste länen är grän
sen ofta svår att draga mellan å ena sidan naturlig äng och å andra sidan 
skogs- och hagmark samt övrig mark, varigenom redovisningen icke kunnat 
undgå att bliva jämförelsevis olikformig såväl mellan de båda räkningarna 
som mellan de olika kommunerna vid en och samma räkning. 

Arealen för skogsmark har sedan 1927 års räkning undergått en ökning 
med nära 500 000 hektar, till övervägande del beroende på en fullständigare 
redovisning av dithörande arealer. Härmed har 1932 års skogsmarksareal 
kommit i närmare överensstämmelse med motsvarande uppgifter enligt den 
under åren 1923—1929 utförda riksskogstaxeringen, ehuru alltjämt de först
nämnda uppgifterna understiga de senare med 938 600 hektar eller 4-2 %. I 
tab. A är en jämförelse anställd beträffande de båda källornas uppgifter om 
skogsarealen inom varje län. De största avvikelserna förekomma, såsom av 
tabellen framgår, i Norrland och Dalarne, där tillgängliga arealuppgifter 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 734 737 hektar. Enligt riks
skogstaxeringen utgör den i arealen skogsproduktiv mark inräknade hagmar-
ken 970 000 hektar, överensstämmelsen mellan de båda uppgifterna är alltså 
i detta fall mindre god, och för de enskilda länen och i ännu högre grad för 
mindre områden kunna avvikelserna i vissa fall vara betydande. De vid jord
bruksräkningen erhållna uppgifterna angående hagmarken måste därför be
tecknas som ganska osäkra. Med denna reservation återgivas i efterföljande 
tablå uppgifter om den vid senaste räkningen för varje län redovisade hag-
marksarealen: 

Arealen för hagmark, länsvis, i hektar. 

I procent av rikets hela landareal upptager den vid jordbruksräkningen re
dovisade arealen för köksväxtodlingar och fruktträdgård 0 1 %, åker 9 l %, 
slåtteräng lt> %, kultiverad betesäng 01 %, annan betesäng l o %, skogsmark 
54-2 % och övrig mark 34-0 °/°. 

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 Stockholms stad och Malmöhus 



15* AREALEN AV OLIKA ÄGOSLAG. 

Tab. B. Arealens fördelning på ägoslag, i procent. 
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läns slättbygd, där densamma upptager resp. l o och 1-0 % av hela landarealen. 
Inom flertalet övriga, mera tätt befolkade slättbygder i södra och mellersta 
Sverige är samma areal likaledes jämförelsevis stor, medan den i hela Norr
land likasom i södra och mellersta Sveriges 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 81-1 % på slättbygden i Malmöhus län och 01 % i de inre de
larna av Norrbottens län. Den största omfattningen har uppodlingen överhu
vud taget nått på slättbygderna, där en starkt kalkhaltig lera eller andra sedi
mentära jordarter med lätthet låtit sig uppodlas, varemot den karga och hård-
brutna moränen i skogs- och bergsbygderna i hög grad försvårat odlings
arbetet. 

De tre slagen av äng upptaga tillsammans 2-6 % av landarealen, växlande 
mellan å ena sidan endast 0f> % i fjällbygden i Kopparbergs län samt å andra 
sidan 132 % för Öland. Ängens betydelse för jordbruket åskådliggöres dock 
bättre genom-en jämförelse med åkerarealen, varvid det visar sig, att i genom
snitt för hela riket på 100 hektar åker komma 29 hektar äng. Sistnämnda 
jämförelsetal växlar emellertid i hög grad i olika delar av landet. På slätt-
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bygden i Malmöhus län stannar detsamma vid omkring 6 hektar, i de centrala 
delarna av det sydsvenska höglandet är det däremot mer än tio gånger så 
stort, och i de inre delarna av Norrbottens län är ängsarealen mer än åtta 
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 jordbruks
bygder komma att framstå med rikare tillgång på jordbruksjord, än som med 
hänsyn till produktionens omfattning vore berättigat. Innan en dylik sam
manräkning äger rum, synes det därför riktigt, att ängsarealen reduceras efter 
dess värde i förhållande till åkern. E t t uttryck för ägoslagens inbördes värde, 
som synes kunna användas vid denna reduktion, äro de vid 1933 års allmänna 
fastighetstaxering framkomna värdena per hektar för åker, slåtteräng, kulti
verad 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 

Reducerad jordbruksareal, i hektar, länsvis. 

1 För 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: 

2*—351572 
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De i ovanstående tablå angivna arealerna giva ett väsentligt lägre mått 
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 och 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 
4/5 % av totalarealen. Till landets mest skogfattiga- områden höra vidare Öland 
(105 %). slättbygden i Kristianstads län (15-4 %)• samt mellanbygden i Malmö
hus län (16.1 %)• Â andra sidan når skogsmarken sin största relativa omfatt
ning i inre Svealand, i Gävleborgs och Västernorrlands län samt i mellanbyg
den i Jämtlands län, där densamma upptager 70—84 % 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 32-1 % av totalarealen, medan 66-7 % utgöres av impediment. 

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 norra Sverige anger de olika 
ägoslagens absoluta och relativa areal: 

Arealens fördelning på ägoslag inom olika landsdelar. 
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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 37"3 % av total
arealen, i skogsbygderna i samma delar av landet 132 % samt i norra Sverige 
endast 1-8 %. 



IV. Brukningsdelarnas antal och areal inom olika storleks
grupper. 

Såsom brukningsdel räknas i föreliggande berättelse liksom vid föregående 
undersökningar av liknande slag varje jordbruk med mer än 0-25 hektar åker, 
som i avseende på driften utgör ett och samma företag och drives med en och 
samma arbetsstyrka. Förutom dessa egentliga brukningsdelar omfattar jord
bruksräkningen även mindre lägenheter med ingen eller högst 025 hektar åker. 

Vid den fördelning av brukningsdelarna efter storleken, som genomförts vid 
bearbetningen av det vid 1932 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 för
delats 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 att 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 redovisas för varje kommun antalet lägenheter och brukningsdelar. 
Lägenheterna äro fördelade på två grupper, allteftersom vid dem finnas någon 
åker eller husdjur av något slag eller endast trädgård och fruktträd (kol. 2 
och 3) . De egentliga brukningsdelarna äro fördelade på ett antal storleks
grupper alltefter åkerarealens omfattning (kol. 4—12). Motsvarande upp
gifter beträffande brukningsdelarna meddelas i sammandrag för län och na
turliga jordbruksområden i tab. 8. 

Efterföljande tablå innehåller en översikt för hela riket över antalet bruk
ningsdelar och lägenheter och deras åkerareal inom de olika storleksgrupperna 
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samt till jämförelse därmed motsvarande uppgifter enligt 1927 års jordbruks-
räkning: 

Jämförelse mellan brukningsdelarnas antal och åkerareal åren 1932 och 1927. 

Det framgår av ovanstående, att antalet egentliga brukningsdelar under
gått en obetydlig ökning. Inom de olika storleksgrupperna är förskjut
ningen i vissa fall något större. Den inträffade ökningen kommer till över
vägande del på den lägsta storleksgruppen (med 0-26—1 hektar) och på 
gruppen med 5—10 hektar åker. Däremot ha de båda mellanliggande grup
perna (med 1—2 och 2—5 hektar) undergått en minskning i avseende på 
både antal brukningsdelar och deras åkerareal. Även de största bruknings
delarna (med över 100 hektar) ha minskats något till antalet. 

Hela antalet lägenheter har sedan 1927 undergått en betydande ökning, 
som till en del torde vara föranledd av den fortgående bebyggelsen särskilt 
omkring städerna och andra samhällen men säkerligen också delvis är resul
tatet av en fullständigare redovisning av lägenheter med övervägande bostads
karaktär. Av de båda olika slagen av lägenheter, har antalet lägenheter med 
åker eller med husdjur av något slag minskats från 10G 668 till 101 856, me
dan de övriga lägenheternas antal ökats från 110 294 til] 139 278. Inom 
varje län är antalet lägenheter av olika slag följande: 
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Tab. C. Antalet brukningsdelar och åkerarealen inom olika storleksgrupper, 
i procent, samt brukningsdelarnas medelareal. 

1 Jfr sid. 17*. 
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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 
är 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.1 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 komma att räknas jordbruk med helt olika 
ekonomiska förhållanden. 

1 Jfr sid. 17*. 
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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. I sammandrag för några större områden 
och för hela riket fördela sig brukningsdelarna och deras åkerareal på följan
de 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 norra Sverige. Brukningsdelarnas 
medelareal av åker utgör för södra och mellersta Sveriges slättbygder 14'2 
hektar, för dess skogsbygder 68 hektar och för norra Sverige 4-2 samt för hela 
riket 8"7 hektar. Motsvarande medeltal för reducerad jordbruksareal utgöra 
för de tre nämnda landsdelarna resp. 147, 7'2 och 4-5 hektar samt för hela riket 
9-1 hektar. 

Vid 1932 års jordbruksräkning har en fördelning på storleksgrupper verk
ställts icke endast av de särskilda brukningsdelarnas åkerareal utan även av 
övriga ägoslagsarealer. De härvid erhållna uppgifterna meddelas för varje län 
och naturligt jordbruksområde i tab. 11 och i sammandrag för landsdelar och 
hela riket i tab. 12. Motsvarande uppgifter för varje särskild kommun fin
nas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. — Vid materialets 
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fördelning på storleksgrupper ha, vid sidan av de egentliga brukningsdelarna 
och lägenheterna, såsom en särskild grupp avskilts rena utmarkslotter, på 
vilka ingen jordbruksdrift förekommer. Till denna grupp, som huvudsak
ligen omfattar skogsmark och impediment, men i mindre utsträckning även 
naturlig äng, ha i främsta rummet räknats kronoparker samt härads- och soc-
kenallmänningar men även i ganska stor utsträckning sådana skogsområden, 
som vid fastighetens utarrenderande undantagits från arrendet och därför vid 
jordbruksräkningen och fastighetstaxeringen redovisats för sig. Även i öv
rigt förekommer det i ganska stor utsträckning, att större skogsägande bolag 
vid fastighetstaxeringen icke fördelat skogsmarken på varje särskild fastig
het utan redovisat hela sitt skogsinnehav inom en kommun gemensamt, och i 
dessa fall har arealen hänförts till gruppen utmark. Härigenom har det emel
lertid icke varit möjligt att få full motsvarighet mellan arealen för åker och 
övriga ägoslag, särskilt skogsmark, inom varje storleksgrupp, då den skog, 
som tillhör en del av brukningsdelarna inom en viss storleksgrupp, redovisas 
icke på samma storleksgrupp utan som utmark. 

Med utgångspunkt från de i tab. 12 framlagda absoluta talen meddelas i 
följande tablå en översikt för hela riket över de särskilda ägoslagens för
delning, i procent, på de olika storleksgrupperna: 

De särskilda ägosingens areal, fördelad på olika storleksgrupper, i procent. 

"Vid sidan av åkern är den naturliga ängen det för jordbruket viktigaste 
ägoslaget. I nedanstående tablå angives ängens relativa omfattning i för
hållande till åkern inom de olika storleksgrupperna: 

Arealen av naturlig äng på 100 hektar åker. 
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Omstående siffror ådagalägga, att den naturliga ängens betydelse är stör
re vid de små än vid de stora brukningsdelarna, ehuru skillnaden i detta avse
ende i slättbygderna i södra och mellersta Sverige icke är så framträdande. 

I omstående uppgifter om den naturliga ängens relativa omfattning ingå 
såväl slåtteräng som kultiverad och annan betesäng. Huru hela den natur
liga ängen fördelar sig på dessa tre underavdelningar, framgår av nedan
stående: 

Den naturliga ängens fördelning, i procent. 

Det framträder här en mycket utpräglad skillnad mellan små och stora 
brukningsdelar i avseende på den kultiverade betesängens omfattning. Denna 
jämförelsevis nya form av rationell och på samma gång arbetsbesparande 
foderproduktion har ännu nått någon större omfattning endast vid de större 
gårdarna med över 50 hektar åker. Då en bestämd skillnad mellan de olika 
storleksgrupperna framträder även i avseende på slåtteräng och annan betes
äng, återspeglar däremot detta icke de faktiska förhållandena inom olika 
delar av landet. Inom norra Sverige, dit slåtterängen till övervägande del är 
lokaliserad, dominerar denna vid såväl små som större brukningsdelar, och 
i fråga om annan betesäng är förhållandet likartat i södra och mellersta 
Sverige. 



V. Utarrenderade brukningsdelar. 

Vid bearbetningen av materialet från jordbruksräkningen 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 fastighetsdeklarationerna. 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 vid denna likasom vid 1927 års jord
bruksräkning måst begränsas till brukningsdelar med över 2 hektar åker. 
Vid bearbetningen har i första hand en fördelning verkställts av antalet bruk
ningsdelar, som brukades av ägaren själv eller av arrendator, men därjämte 
har för var och en av dessa grupper uträknats även den totala åkerarealen. Vid 
sistnämnda uträkning har den svårigheten mött, at t det i ganska stor ut
sträckning förekommer, att vid en och samma brukningsdel en del av jorden 
äges av brukaren själv och en annan del av honom arrenderas. Vid fördel
ningen efter antalet hava i dylika fall brukningsdelar, vilkas åkerareal till 
mer än hälften äges och brukas av samma person, räknats såsom själv-
ägda och de övriga såsom brukade av arrendator. Dessa brukningsdelars 
åkerareal fördes vid 1927 års räkning odelad till samma kategori, då en exakt 
uppdelning av åkerarealen för ifrågavarande brukningsdelar skulle medfört 
ett avsevärt ökat arbete. Härigenom uppstod emellertid den oegentligheten, att 
en del utarrenderad åker kom att hänföras till av ägaren brukad jord och å 
andra sidan en del av ägaren brukad åker inräknades under den utarrendera
de. Vid 1932 års räkning gjordes däremot en fullständig sammanräkning 
av all utarrenderad åkerareal vid brukningsdelar med mera än 2 hektar åker, 
och de därom meddelade uppgifterna kunna därför betraktas som exakta, 
varemot de icke äro fullt jämförbara med motsvarande uppgifter från när
mast föregående jordbruksräkning. 

Uppgifterna angående antalet brukningsdelar, som brukas av arrendator, 
samt angående den utarrenderade åkerarealen meddelas i tab. 11 för varje 
län och naturligt område och i sammandrag för slättbygder och skogsbygder 
i södra och mellersta Sverige och för norra Sverige samt för hela riket i tab. 12, 
i båda fallen med fördelning av brukningsdelarna på storleksgrupper. Tab. D 
anger för samma storleksgrupper motsvarande relativa tal i procent av samt
liga brukningsdelars antal och åkerareal inom varje län och naturligt om
råde. 
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Tab. D. Utarrenderade brukningsdelars antal och åkerareal i procent av samt
liga brukningsdelar med mera än 2 hektar åker, länsvis. 

Av samtliga 307 379 brukningsdelar med mer än 2 hektar åker voro 60 192 
utarrenderade (19-6 %), under det att 247 187 (80-4 %) brukades av ägaren 
själv. Till brukningsdelar med mera än 2 hektar åker hör en sammanlagd 
åkerareal av 3 575 389 hektar, varav 2 G20 504 (73-3 %) brukades av ägaren 
själv och 954 885 hektar (267 %) av arrendator. De utarrenderade bruknings
delarnas antal och åkerareal utgjorde i procent av samtliga inom varje sär
skild storleksgrupp följande: 
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Utarrenderade brukningsdelar (antal och åkerareal) i procent av samtliga inom varje 
storleksgrupp med mera än 2 hektar åker. 

Såsom härav framgår, förekomma utarrenderade brukningsdelar i den rela
tivt sett minsta utsträckningen vid småbruken, under det att arrendesystemet 
nått åtskilligt större omfattning vid de större brukningsdelarna. Maximum 
(42-3 % i fråga om antalet och 42'7 % i fråga om åkerarealen) nås vid den näst 
högsta storleksgruppen, varemot vid de största gårdarna endast resp. 34-2 och 
31/8 % äro utarrenderade. Detta torde stå i samband med den omständigheten, 
att de större jordägarna vanligen själva bruka huvudgården, vilken i all
mänhet tillhör den högsta storleksgTuppen. under det att de utarrenderade 
gårdarna i regel äro något mindre. 

Beträffande arrendesystemets utbredning i olika delar av landet framgår av 
tab. D, att detsamma förekommer i stor utsträckning inom ett sammanhängan
de område, som utgöres av Uppland, Södermanland. Östergötland och norra 
kustlandet i Kalmar län, samt vidare på slättbygden i Malmöhus län och i 
hela Bergslagen, där bruks- och trävarubolagens jordinnehav nått den största 
omfattningen. Däremot har arrendesystemet sin minsta omfattning på Got
land, i Blekinge läns skogsbygd, i Västernorrlands läns kustland samt i Vä
sterbottens och Norrbottens län, inom vilka områden åkerjorden till mera än 
90 % brukas av självägare. 



VI. Varaktigt sysselsatt arbetskraft vid jordbruket. 

Vid 1932 års jordbruksräkning insamlades för första gången uppgifter an
gående den vid jordbruket varaktigt sysselsatta arbetskraften. Uppgifter här
om begärdes dock endast å det för jordbruksfastigheter avsedda formuläret a, 
icke för annan fastighet. Enligt de lämnade anvisningarna skulle medräknas 
endast personer, som under minst hälften av arbetstiden kunde anses deltaga i 
jordbrukets skötsel, mjölkning o. dyl., men däremot icke personer, som över
vägande voro sysselsatta i husligt arbete. Särskilda uppgifter skulle läm
nas angående antalet män och kvinnor, med fördelning på ägaren (brukaren) 
och medlemmar av hans familj samt lejd arbetskraft. 

Vid arbetskraftens redovisning har det i många fall rått ovisshet, huru 
gränsen skulle dragas mellan den för jordbruket anställda arbetskraften och 
personer, som äro verksamma i husligt arbete eller vid någon av jordbrukets 
binäringar men vid sidan därav ägna en del av sin arbetskraft åt jordbruket. 
Liknande ovisshet synes stundom ha rått vid särskiljande av fast anställd och 
tillfällig arbetskraft. Till följd härav lida de erhållna uppgifterna av en viss 
osäkerhet, vartill kommer att i ganska stor omfattning de angående arbets
kraften framställda frågorna lämnats obesvarade. För materialets komplet
tering i detta avseende måste ett stort antal skrivelser avlåtas, varvid i regel 
de begärda uppgifterna lämnades. För att icke skriftväxlingen beträffande 
denna punkt skulle taga alltför stor omfattning, begränsades densamma i regel 
till fastigheter med mera än 10 hektar åker. Endast beträffande fastigheter 
över nämnda storleksgräns föreligga därför fullständiga uppgifter beträffande 
arbetskraften. Även för fastigheter i storleksgruppen 5—10 hektar åker har 
dock för hela landet en sammanräkning skett av uppgifterna om arbetskraft, i 
den mån sådana lämnats, och för de norrländska länen ha motsvara?ide uppgif
ter sammanräknats även för fastigheter med 2—5 hektar åker. För mindre 
fastigheter har någon sammanräkning av uppgifterna om arbetskraften icke 
verkställts med hänsyn till materialets ofullständighet och svårigheten att av
gränsa jordbruksarbetet från annan verksamhet. 

Uppgifterna om den vid jordbruket varaktigt sysselsatta arbetskraften, så
dana de erhållits vid den ovan angivna bearbetningen, meddelas i summor för 
varje län och därinom för varje naturligt jordbruksområde i tab. 7 samt för 
olika storleksgrupper av brukningsdelar, med fördelning på slättbygder och 
skogsbygder i södra och mellersta Sverige och i norra Sverige, i tab. 16. Upp
gifternas fullständighet framgår av följande tablå, vari för de särskilda stor
leksgrupperna angives åkerarealen dels vid samtliga brukningsdelar, dels vid 
brukningsdelar med känd uppgift om arbetskraften. 
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Det framgår härav, att uppgifter om arbetskraften föreligga för 85 % av 
landets hela åkerareal och för 88 % av åkerarealen vid brukningsdelar med 
mera än 2 hektar åker. 

Under förutsättning att arbetskraftens storlek i förhållande till åkerarealen 
var i stort sett densamma vid brukningsdelar utan uppgift därom som vid så
dana med redovisad arbetskraft, kan den fast anställda arbetskraften vid samt
liga brukningsdelar med över 2 hektar åker beräknas till följande antal per
soner: 

Till ovanstående beräkning böra dock, för undvikande av missförstånd, kny
tas vissa reservationer. Uppgifterna äro till en del beräknade och lida redan 
av detta skäl av en viss osäkerhet beträffande de mindre brukningsdelarna. 
Denna osäkerhet ökas ytterligare av den redan förut framhållna svårigheten 
att särskilt vid det mindre jordbruket uppdraga en bestämd gräns mellan ar
betskraften vid jordbruket och vid andra verksamhetsgrenar. Slutligen erin
ras om att uppgifterna icke innefatta den tillfälliga arbetskraften vid jord
bruket. 

Den fast anställda arbetskraftens relativa storlek belyses av tab. E., där 
för landets tre huvuddelar och för hela riket angives antalet anställda perso
ner dels på 100 hektar åker, dels per brukningsdel vid jordbruk av olika 
storlek. I förhållande till åkerarealen framträder i tabellen en stark och 
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Tab. E. Fast anställd arbetskraft på 100 hektar åker vid brukningsdelar av 
olika storlek. 
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Tab. F. Proportionen mellan egen och lejd, fast anställd arbetskraft vid 
brukningsdelar av olika storlek. 

3*—351372 
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Tab. G. Fast anställd arbetskraft på 100 hektar åker inom varje län. 

Anmärkning. För de fem nordligaste länen och för hela riket angives arbetskraften dels vid 
brukningsdelar med mera än 5 hektar åker (= a), dels vid brukningsdelar med mera än 2 hektar 
åker (= b); för övriga län angives arbetskraften endast vid brukningsdelar med mera än 5 hek
tar åker. 

oavbruten nedgång från den lägsta storleksgruppen (med 637 personer på 100 
hektar) till den högsta, där motsvarande antal stannar vid endast 96. I ge
nomsnitt för samtliga brukningsdelar komma 22 l personer på 100 hektar åker. 
Mellan landets tre huvuddelar framträder vid en jämförelse inom varje sär
skild storleksgrupp den olikheten, a t t personantalet i förhållande till åkerarea
len är minst på södra och mellersta Sveriges slättbygder och störst i norra 
Sverige, under det att skogs- och dalb5'gderna i södra och mellersta Sverige 
intaga en mellanställning. 

De i tab. E framlagda uppgifterna om antalet anställda personer i juedeltal 
per brukningsdel visa helt naturligt en motsatt tendens. Från 2-3 personer vid 
den lägsta storleksgruppen (med 2—5 hektar åker) stiger detta antal till l.rS 
personer vid gårdar med över 100 hektar. 
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Av intresse äro vidare de vid räkningen erhållna uppgifterna om arbets
kraftens fördelning på män och kvinnor samt proportionen mellan egen och 
lejd arbetskraft. Uppgifter härom i relativa tal meddelas i tab. F., som sif
fermässigt belyser det kända förhållandet, att arbetskraften vid det mindre 
jordbruket till allra största delen (över 00 %) utgöres av familjens egna med
lemmar men att den lejda arbetskraftens andel av hela den fasta arbetsstyrkan 
därefter starkt tilltager med stigande åkerareal. Ännu vid medelstora gårdar 
(med 30—50 hektar åker) är dock den egna arbetskraften den övervägande, 
men vid gårdar med över 100 hektar åker når den främmande arbetskraften 
upp till 90 % av hela arbetsstyrkan. I medeltal för samtliga storleksgrupper 
utgjorde den lejda arbetskraften 24-8 % av samtliga. Av de tre landsdelarna 
visar norra Sverige inom alla storleksgrupper högre procenttal för den främ
mande arbetskraften än södra och mellersta Sverige. 

Hela den vid jordbruket fast anställda arbetskraften bestod till 60 l % av-
män och till 39ï) % av kvinnor. Männens numerära övervikt är störst vid de 
stora gårdarna, där den stora lejda arbetskraften till övervägande del utgöres 
av män. 

I tab. G är en jämförelse anställd mellan de särskilda länen i avseende på 
den fasta arbetskraftens relativa storlek i förhållande till åkerarealen. För 
länen i Svea- och Götaland äro där medräknade endast brukningsdelar med 
mera än 5 hektar åker, medan för de norrländska länen relativtal uträknats 
iiven för brukningsdelar med 2—5 hektar. De betydande växlingar i arbets
kraftens storlek, som framträda i den nämnda tabellen, stå huvudsakligen i 
samband med den olika förekomsten av stora och små gårdar. I Uppsala och 
Västmanlands län, där gårdarna i genomsnitt äro stora, komma endast om
kring 15 anställda personer på 100 hektar åker, men i småbrukarelän som 
Kronobergs och de norrländska länen är motsvarande relativa tal minst dub
belt så stort. 

Samma förhållanden påverka även proportionen inom de särskilda länen 
mellan egen och lejd arbetskraft. Inom de sist nämnda länen utgöres arbets
kraften till allra största delen av jordbrukaren själv och medlemmar av hans 
familj, men i Malmöhus län, som, bortsett från Stockholms stad, represente
rar den motsatta ytterligheten, är den främmande arbetskraften nästan lika 
talrik som den egna. 



VII. Åkerjordens användning. 

Huvudresultat; jämförelse med tidigare år. De vid jordbruksräkningen in
samlade uppgifterna angående åkerjordens användning meddelas i summor för 
varje kommun i tab. 4 samt, med fullständig specifikation efter uppgiftsfor
mulärets rubriker, i sammandrag för varje län och de områden, i vilka flertalet 
län med hänsyn till rådande naturförhållanden uppdelats, i tab. 5. I efterföl
jande texttabell H framläggas därjämte huvudresultaten i sammandrag för 
hela riket samt till jämförelse därmed motsvarande uppgifter för år 1927 
enligt den då förrättade räkningen. 

Såsom i inledningen redan framhållits, ha specificerade uppgifter om åker
jordens användning erhållits endast beträffande de brukningsdelar, som vid 
jordbruksräkningen lämnat redovisning å det fullständiga formuläret för jord
bruksfastighet, varemot beträffande de smålägenheter, som deklarerat å for
muläret för annan fastighet, endast en summarisk uppgift erhållits om fastig
hetens hela åkerareal. För dessa senare har därför arealen för varje särskilt 
växtslag måst beräknas, varvid som ledning tjänat den kända fördelningen 
av åkerjorden vid brukningsdelar med fullständig redovisning inom samma 
storleksgrupp och samma naturliga jordbruksområde. Beräkningen har givet
vis icke kunnat undgå att bliva i någon mån osäker, särskilt för smålägen
heterna med högst 0-25 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. 

År 1932 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 1927. De viktigaste av de mellan de båda åren inträffade 
förändringarna i växtodlingen skola här något beröras. 

Inom b r ö d s ä d s o d l i n g e n har sedan långt tillbaka pågått en tydligt 
framträdande övergång från råg till vete. År 1914 upptog höstrågen nära 
fyra gånger så stor areal som höstvetet, men 1927 hade proportionen dem emel
lan avsevärt utjämnats, så att mot en höstveteareal på 195 000 hektar svarade 
en areal av 268 000 hekiar för höstråg. Under samma tid ökades arealen för 
vårvete från 7 000 till 32 000 hektar, medan den redan förut obetydliga odlingen 
av vårråg gick ytterligare tillbaka. Denna utveckling har, såsom av tab. H 
framgår, fortsatt även under den följande femårsperioden, ehuru den icke ägt 
rum likformigt under periodens olika år. Under åren fram till 1930 voro kon
junkturerna för brödsädsodlingen på grund av starkt fallande spannmålspriser 
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Tab. H. Åkerjordens användning år 1932 i jämförelse med år 1927, 
hela riket 

i hög grad ogynnsamma, vilket medförde en avsevärd tillbakagång i den totala 
brödsädsarealen. Sedan riksdagen fr. o. m. år 1930 vidtagit effektiva åtgär
der för brödsädsodlingens stödjande, medförde detta en ökning av brödsädsod
lingen, som under åren fram till 1932 återförde densamma till i det närmaste 
samma omfattning som år 1927. Men proportionen mellan vete och råg hade 
då ytterligare förskjutits till vetets förmån. Arealen för höstråg hade på de 
fem åren mellan 1927 och 1932 gått tillbaka med nära 63 000 hektar oeh då 
samtidigt höstvetet fått sin areal ökad med nära 19 000 hektar, upptog sist
nämnda sädesslag år 1932 för första gången en större areal än höstrågen Här
till kom, att vårveteodlingen under samma tid fördubblades i omfattning. 

Den för höstveteodlingen inträffade ökningen mellan åren 1927 och 1932 
har, som av tab. I framgår, gjort sig gällande inom alla län i södra och mel
lersta Sverige med undantag för dels Stockholms och Uppsala län, dels Malmö
hus län, där de av vetemyggan år 1931 anställda skadorna på höstvetet för
anledde en inskränkt odling under det följande året. År 1932 upptog höst
vetet större areal än höstrågen i Malmöhus, Östergötlands och Gotlands län i 
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Tab. I. Åkerjordens användning år 1932, i jämförelse med år 1927, länsvis. 
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Tab. J. Brödsädsarealens relativa omfattning vid brukningsdelar av olika 
storlek, åren 1932 och 1927. 

Götaland samt i Stockholms. Uppsala. .Södermanlands, Örebro och Yä.siman-
lands län i Svealand. I hela västra Sverige, på det sydsvenska höglandet, i 
Svealands skogsbygder och i hela Norrland bibehåller däremot rågodlingen 
alltjämt sitt försprång framför veteodlingen. 

I våiveteodlingens starka utveckling under åren 1927 till 1932 ha deltagit 
alla län i mellersta och södra Sverige, ehuru med växlande styrka. I Öster
götlands län hade vårveteodlingen redan före förstnämnda år nått en myc
ket stor omfattning och har under de följande fem åren ytterligare fördubblats. 
så att densamma år 1932 upptog en areal av nära 12 000 hektar, vilket såväl 
absolut taget som i förhållande till åkerarealen är mera än inom något annat 
län. En relativt sett ännu starkare ökning har vårvetearealen undergått i 
länen omkring Mälaren samt i de tre sydligaste länen, som alla fått sin areal 
mer än fördubblad. Alldeles särskilt stark är ökningen i Malmöhus och Kri
stianstads län, där ifrågavarande areal fyradubblats. 

De mellan åren 1927 och 1932 inträffade förändringarna i bTÖdsädsodlingens 
omfattning synas så betydelsefulla, at t de kunna förtjäna att något närmare 
skärskådas. För detta ändamål meddelas i tab. J en översikt över brödsäds-
arealens relativa omfattning (i förhållande till åkerarealen) vid brukningsde
lar av olika storlek. Om man i nämnda tabell till en början uppmärksammar 
de två sista kolumnerna, som angiva arealen för all brödsäd, framträder där 
en tydlig skillnad i utvecklingen vid de större och mindre brukningsdelarna. 
Vid de stora gårdarna med över 100 hektar åker har hela brödsädsarealens 
omfattning vuxit från 17-i till 184 % av hela åkerarealen, och även inom de 
två nännast lägre storleksgrupperna har brödsädsarealen undergått någon ök
ning. Men inom samtliga övriga storleksgrupper har brödsädsodlingen min
skats, och detta i allt högre grad. ju mindre brukningsdelarna äro. En för
skjutning har alltså i detta avseende inträffat, varigenom brödsädsodlingens 
övervägande koncentration till de större gårdarna ytterligare förstärkts. Den 
ökning brödsädsarealen vid sistnämnda gårdar undergått, beror till största 
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delen på den starkt utvidgade odlingen av vårvete, som mer än uppvägt till
bakagången ifråga om höstråg. Vid de mindre brukningsdelarna åter har 
denna tillbakagång icke i samma mån motsvarats av ökning i vetearealen. 

K o r n o d l i n g e n har under den här behandlade femårsperioden gått till
baka i omfattning med i genomsnitt 106 %, och denna utveckling har varit 
tämligen likformig inom alla län, där korn odlas i någon större omfattning, 
med undantag för Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens 
län, där kornarealen bibehållit sig i det närmaste oförminskad. Även arealen 
för h a v r e har gått icke obetydligt tillbaka men till en del ersatts av 
b l a n d s ä d . Likasom de flesta övriga sädesslag ha även b a l j v ä x t e r n a 
fått sin areal minskad, och den totala s p a n n m å l s a r e a l e n har i genom
snitt för hela landet gått tillbaka med 3'1 %. 

S o c k e r b e t s o d l i n g e n har visserligen mellan åren 1927 och 1932 un
dergått ganska stora variationer, men under periodens första och sista år var 
dess areal nästan identiskt densamma. P o t a t i s och f o d e r r o t f r u k 
t e r ha däremot drabbats av någon arealminskning, och detsamma gäller även 
g r ö n f o d e r s ä d och i ännu högre grad h e l t r ä d a n , som särskilt i östra 
och södra Götaland gått starkt tillbaka. 

Vid sidan av de i det föregående konstaterade förändringarna i brödsäds
odlingen är den mellan åren 1927 och 1932 inträffade ökningen av v a l l 
a r e a l e n den mest betydelsefulla omläggningen i jordbrukets allmänna pro
duktionsriktning. Hela vallarealen har under angivna tid ökats med nära 
100 000 hektar, varav 60 000 hektar komma på slåttervall och 40 000 på betes
vall. Relativt sett har den senare ökats med icke mindre än 376 "/«, samtidigt 
som arealen för kultiverad betesäng ökats med 86'7 %. Den ordnade betes
kulturen har alltså under dessa år vunnit starkt ökad anslutning. 

Åkerjordens användning i skilda delar av landet belyses närmare av tab. K., 
där för varje län och naturligt område angives de särskilda växtslagens PTO-
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 at t göras för vissa större produktionsområden, vilka erhål
lits genom sammanförande av likartade naturliga länsområden och för vilka 
uppgifter i relativa tal återgivas i tab. L. 

H ö s t v e t e t upptager, efter den i det föregående berörda ökningen i dess 
odling, i genomsnitt för hela landet 5'7 % av åkerarealen. Dess odling är 
huvudsakligen lokaliserad till södra och mellersta Sveriges slättbygder och 
har den största omfattningen på slättbygden i Malmöhus län, där det upptager 
icke mindre än 146 % av åkerarealen, men icke långt efter kommer östgöta
slätten med 13'5 %. Även inom ett så nordligt produktionsområde som Mälar-
och Hjälmarbygden odlas numera höstvete i stor utsträckning (7-5 % av åker
arealen), varemot detsamma fått något mindre användning på den mera san
diga jordmånen i västra Sveriges slättbygder och den sydsvenska mellanbyg
den. Trots en relativt sett mycket stark ökning under de senare åren odlas 
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alltjämt liöstvete i södra och mellersta Sveriges skogsbygder i ganska liten 
omfattning (2—3 % av åkerarealen), och i Norrland har dess odling någon 
nämnvärd betydelse endast i det sydligaste landskapet, Gästrikland. 

V å r v e t e t upptager visserligen endast 17 % av landets hela åkerareal, 
men dess odling har dock i vissa trakter nått en betydlig omfattning. Fram
för allt gäller detta Östgötaslätten, där detsamma upptager 62 % av åkerarea
len, och därnäst slättbygden i Hallands län (4'8 %), Kalmarslätten (4-2 %) samt 
skogsbygden i Kalmar län (4"1 °/°). 

H ö s t r å g e n upptager i genomsnitt för hela landet 55 % 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. Pen odlas i den största omfattningen i sydöstra Göta
land, där den inom de olika områdena upptager följande andelar av hela åker
arealen: Öland 13-7 °/°, skogsbygden i Blekinge län 135 %, den s. k. mellan
bygden i Kristianstads län 13'3 %, slättbygden i Blekinge län 12-6 %, Kalmar
slätten 103 % och skogsbygden i Kalmar län 102 %. I norra Dalarne samt i 
hela Norrland är rågodlingen av klimatiska skäl mycket obetydlig. 

Den obetydliga odlingen av v å r r å g förekommer i nämnvärd omfattning 
endast på det sydsvenska höglandet, där den upptager 06 % av hela åkerarea
len, och når inom den dithörande delen av Älvsborgs län det högsta procent
talet med 11 . 

Den för k o r n använda arealen upptager i medeltal för hela riket 3"0 % 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 lands
delar med hårt klimat, där det sexradiga kornet äger större förutsättningar än 
andra, mera senvuxna sädesslag, att uppnå mognad. I enlighet härmed an
träffas den mest utbredda kornodlingen dels på Öland och Gotland (13'2 %) 
samt på slättbygden i Malmöhus län (93 %), dels i norra Sverige (9-6 %) 
samt norra och mellersta 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 (18"1 %). 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 (närmare 30 %), västsvenska dalbygderna 
(27-3 %) samt Vänerslätten (26 l %). Mycket ringa är däremot havreodlingen 
på Öland och Gotland (4-2), på slättbygden i Malmöhus län (5-1 %) samt 
i övre Norrland. 

B l a n d s ä d upptager i hela riket 63 i" av åkerarealen. Den odlas i stor 
utsträckning i stället för enbart havre på Östgötaslätten (16-7 %), på den skån
ska slättbygden och i den sydsvenska mellanb.ygden samt i Stockholms och 
Uppsala län (över 10 %). 

A r t e r , som upptaga endast 0'5 % av rikets hela åkerareal, odlas i nämn
värd omfattning dels på den skånska slättbygden, dels inom ett sammanhän-
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Tab. K. Åkerjordens användning, i procent, inom varje län och vissa naturliga områden. 
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Tab. L. Åkerjordens användning år 1932, i procent, inom olika produktionsområden. 
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gande område, som utgöres av Östergötlands, Södermanlands, Stockholms, 
Uppsala och Västmanlands län, dels slutligen inom det jämtländska silurom-
rådet. 

Sammanfattar man arealen för a l l s ä d t i l l m o g e n s k ö r d , upptager 
densamma 41-1 "A 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 (523 %) samt norra Bergsla
gen och övriga områden i det inre av Svealand, där den har åtskilligt mindre 
omfattning än den vanliga. Sistnämnda områden bilda i detta avseende en 
övergång till norra Sverige, där mogen säd överallt odlas i betydligt mindre 
omfattning och i övre Norrland upptager endast 10—15 % av åkern. 

P o t a t i s är föremål för odling inom alla delar av landet, så långt norr
ut som jordbruk överhuvud taget förekommer med undantag för trakterna 
vid den yttersta odlingsgränsen, där den tidiga höstfrosten gör även potatis
odlingen osäker. Den upptager i genomsnitt för hela landet 3'7 % av åker
arealen. Då potatisodlingen i främsta rummet är inriktad på att tillgodose 
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, sär
skilt i Kristianstads och Blekinge län, där potatisodlingen nått en mycket stor 
omfattning, har detta åter sin förklaring däri, att potatis där finner använd
ning även för brännvinsbränning, stärkelseberedning och svingödning. Slut
ligen 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 bostadslägen
heter. Vid jordbruksräkningen lämnades emellertid uppgifter endast om den 
på åkern odlade potatisens areal, varför den i föreliggande redogörelse redo
visade potatisarealen måste betecknas såsom något mindre än den verkliga. 

S o c k e r b e t s o d l i n g e n , som upptager Ti % av rikets hela åkerareal, 
förekommer så gott som uteslutande på de mera bördiga slättbygderna i södra 
Sverige och i sin största utsträckning på slättbygden i Malmöhus län (11.1 %) 
samt därjämte på Öland och Gotland (2-9 %), sydsvenska mellanbygden 
(1'6 %) och östgötaslätten (06 %). Den vid 1932 års jordbruksräkning redo
visade sockerbetsarealen uppgick till sammanlagt 40 096 hektar. Enligt från 
sockerfabriksbolagen samt vissa brännerier erhållna uppgifter upptog socker
betsodlingen nämnda år en areal av 40 760 hektar. Den sistnämnda uppgiften 
överstiger alltså den vid jordbruksräkningen erhållna med 664 hektar. 

F o d e r r o t f r u k t e r odlas på 2-2 "A av hela åkerarealen. De förekomma 
i den största utsträckningen på skånska slättbygden och i den sydsvenska mel
lanbygden (drygt 5 %), varemot de i norra Bergslagen samt hela norra Sve
rige odlas mycket sparsamt. 

Beträffande v a l l e n ha särskilda uppgifter begärts angående arealen av 
vall till slåtter, till fröskörd och till bete och grönfoder samt av luzernvall. 
Sammanräknas dessa olika slag av vall, upptager den totala vallarealen 42-l % 
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av all åker. Vallarnas relativa omfattning tilltager med få undantag myc
ket regelbundet från söder till norr. I det intensivt bedrivna jordbruket på 
slättbygden i Malmöhus län intaga vallarna en ganska undanträngd ställning 
och upptaga endast 21-8 % av åkerjorden. Ostgötaslätten har i betraktande av 
sitt läge en liten vallareal (29-6 %), under det att motsvarande procenttal 
för den i jämnhöjd därmed liggande Vänerslätten är betydligt högre (41-4 %). 
Inom Mälar- och Hjälmarbygden utgör vallarnas andel av åkerarealen i medeltal 
40-7 %). I norra Bergslagen är vallarnas omfattning ännu större (50-7 %), och i 
norra Sverige ligger den genomgående över 65 %, i fjäll- och moränbygden, det 
jämtländska silurområdet och kustlandet i övre Norrland t. o. m. över 75 %. 

Av vallen utgöres den övervägande delen av slåttervall. Denna upptager 
37-1 % av all åker, frövallarna 1-0 %, betesvallarna 3-9 % och luzernvallama 
01 %. De sistnämnda ha i hela landet en areal av 4 800 hektar, varav 1 700 
hektar komma på Gotlands län, 1 500 på Malmöhus och 600 på Kristianstads län. 

I södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under sommaren ge
nom odling på trädan av s ä d t i l l g r ö n f o d e r . På slättbygden i Skåne 
och Halland odlas dylikt grönfoder på 6"4 % av hela åkerarealen. Även i övre 
Svealand och hela Norrland odlas grönfoder i betydlig oinfattning, 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, bero
ende 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 1932 förelågo emellertid inga dylika omständig
heter, varför den vid jordbruksräkningen redovisade grönfoderarealen kan be
traktas som normal: den uppgick i fjäll- och moränbygden till 73 % av åker
arealen. 

De växtslag, som i tab. K sammanfattats under rubriken » a n d r a v ä x t-
s 1 a g», upptaga tillsammans endast 02 % av hela åkerarealen. Däri ingå lin 
med en areal av 170 hektar, annan fröodling än av timotej- och klöverfrö med 
1 500 hektar, trädgårdsväxter på åkern med 3 900 hektar samt andra växt
slag med 2 300 hektar. 

H e l t r ä d a n upptager i genomsnitt för hela landet 62 i« av åkerarealen. 
Trädans omfattning är emellertid mycket växlande i olika delar av landet. I 
Skåne ligga numera endast några få procent av jorden i träda, men på öst
götaslätten upptager denna l léj % av åkerarealen, 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 obe
tydligt. 

Åkerjordens användning vid brukningsdelar av olika storlek. De i det föregå
ende berörtia växlingarna i åkerjordens användning inom olika delar av 
landet hava i regel varit föranledda av rådande olikheter i avseende på natur
förhållandena. Även inom en och samma trakt med i stort sett likartade natur
liga förutsättningar för växtodlingen framträda emellertid avsevärda olikheter 
mellan brukningsdelar av olika storlek. Till belysning härav hava i tab. 8 för 
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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. 9 motsvarande uppgifter i sammandrag dels för slättbygder 
och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt för norra Sverige, dels för 
hela landet, varjämte omstående texttabell M innehåller en översikt i relativa 
tal för samma områden. 

Beträffande de särskilda växtslagens relativa omfattning vid bruknings
delar av olika storlek torde som kommentar till sistnämnda tabell följande för
tjäna 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 bruk
ningsdelar med 5—10 hektar åker uppgår motsvarande tal till 55 %, vid de 
medelstora gårdarna inom de tre följande storleksgrupperna till resp. 
7 2, 8-7 och 98 % samt vid de större gårdarna med 50—100 och över 100 hektar 
åker till 10'2 och 10"6 %. En liknande tendens kan iakttagas för skogsbygderna 
i södra och mellersta Sverige, ehuru procenttalen där genomgående äro lägre. 
Även v å r v e t e t odlas i åtskilligt större omfattning vid de stora än vid de 
små brukningsdelarna. Denna motsats torde i främsta rummet bero på de 
stora fordringar, som vetet ställer på jordens brukning och dränering och som 
det för de små brukningsdelarna med deras mindre resurser i avseende på 
dragare och redskap är svårare att på ett tillfredsställande sätt uppfylla. 

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. Motsättningen mellan stora och små brukningsdelar är 
dock i detta fall åtskilligt mindre än ifråga om vetet. 

Den ur flera synpunkter viktiga frågan om hela 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. M, som anger summan av procenttalen för vete och råg. Vid de minsta 
lägenheterna, med högst 025 hektar åker, odlas endast obetydligt med brödsäd, 
och den härför använda arealen upptager i genomsnitt för hela landet endast 
2-4 % av samma lägenheters hela åkerareal, varefter motsvarande procenttal 
oavbrutet stiger till 18'4 % vid de största gårdarna. Samma stegringstendens 
framträder även, om man betraktar slättbygderna och skogsbygderna i södra 
och mellersta Sverige var för sig, ehuru, bortsett från de minsta lägenheterna, 
motsatsen mellan stora och små brukningsdelar icke är så stark, som genom
snittstalen för hela landet synas giva vid handen. 
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Tab. M. Åkerjordens användning, i procent, inom 
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olika storleksgrupper av brukningsdelar. 

4*—351572 
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De i tab. M meddelade, för hela riket gällande 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 bruk
ningsdelarnas underlägsenhet i detta avseende avsevärt större, varemot på de 
kornodlande slättbygderna 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. M 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 34-4 % av hela åkerarealen, men detta procenttal sjunker redan 
vid brukningsdelar med 0-26—1 hektar till 136 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 omfatt
ning 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 potatisproduk
tion drives för industriella ändamål: 

Potatisareal i procent av hela 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 söd
ra Sveriges slättbygder, och de i tab. M 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 belyses bättre av efterföljande sammanställning, som anger sockerbets-
arealens relativa omfattning inom sistnämnda områden och som visar, att, 
med undantag för östgötaslätten och Öland, sockerbetsodlingen har ungefär 
samma omfattning vid små som vid stora brukningsdelar: 

Sockerbetsareal i procent av hela åkerarealen. 

V a l l a r n a s omfattning är, med undantag för de minsta lägenheterna, i 
medeltal för hela riket störst vid de små brukningsdelarna, vilkas vallareal 
uppgår till drygt hälften av hela åkerarealen, medan den vid de medelstora 
och större gårdarna upptager mindre än 40 % därav. Även bakom dessa me
deltal dölja sig emellertid inom olika delar av landet ganska växlande för
hållanden, som närmare framgå av de i tab. 8 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, medan åter i andra delar vallodlingen tilltager i omfattning 
med brukningsdelarnas 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 
största omfattningen vid de små brukningsdelarna, och i överensstämmelse här
med är även deras trädesareal störst. 



VIII. Husdjuren. 

Antalet djur år 1932; jämförelse med föregående räkning. Resultaten av 1932 
års jordbruksräkning i avseende på antalet husdjur meddelas för varje kom
mun i tab. 4 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. 6. Efter
följande texttabell N innehåller därjämte en sammanfattning för hela riket av 
antalet husdjur av olika slag vid nämnda tidpunkt och till jämförelse där
med motsvarande uppgifter enligt den närmast föregående räkningen år 1927. 
I båda fallen avse uppgifterna kreatursbeståndet den 15 september. Av de 
mellan de båda räkningarna inträffade förändringarna må följande särskilt 
framhållas. 

På grund av höga priser bedrevs under de år, världskriget pågick, en om
fattande, uppfödning av h ä s t a r , varigenom deras antal år 1919 uppgick 
till 716 000, vilket var betydligt mera än under åren närmast före krigsut
brottet. I samband med den starkt ökade användningen av automobiler och 
traktorer reducerades hästantalet under 1920-talet betydligt, så att detsamma 
vid räkningen år 1927 stannade vid 620 000 djur. I totalantalet hästar in
träffade därefter fram till räkningen år 1932 endast en mindre tillbakagång, 
varemot mellan de olika åldersklasserna betydande förskjutningar ägde rum. 
Unghästar och föl, vilkas antal år 1927 var starkt decimerat, ökades, de förra 
med 355 och de senare med 342 %, och antalet valacker och ston i åldern 16 
år och däröver ökades med icke mindre än 42'4 °/°. Hästar i de mellanliggan
de åldrarna fingo däremot sitt antal minskat med 15 l % och hingstar i åldern 
3 år och däröver med 355 %. 

N ö t k r e a t u r s s t a m m e n i sin helhet har mellan de båda räkningar
na 1927 och 1932 undergått endast en mindre ökning (07 %), men mellan de 
särskilda, däri ingående djurslagen ha vissa förskjutningar inträffat. Den 
sedan länge pågående, starka tillbakagången i antalet o x a r har fortsatt 
även under den senast behandlade tidsperioden, och vid 1932 års räkning åter
stod i hela landet ett antal av endast 13 000, fördelade huvudsakligen på de 
småländska länen samt Östergötlands och Skaraborgs län. Antalet tjurar och 
kor har under samma tid något ökats, de sistnämnda med drygt 50 000 djur. 
Av ungdjuren ha ungtjurar och stutar samt kalvar undergått en icke obetydlig 
minskning, som endast till en del uppväges av en ökning i antalet kvigor. 

F å r s k ö t s e l n har sedan länge, med ett tillfälligt uppsving under 
världskriget, varit stadd i stark tillbakagång, som fortsatt även mellan åren 
1927 och 1932, då antalet får minskades med nära 240 000 djur, eller icke 
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Tab. N. Antalet husdjur år 1932, i jämförelse med år 1927. 

mindre än 338 %. Även antalet g e t t e r har under samma tid undergått en 
stark minskning (24"7 %). 

S v i n s t a m m e n har alltsedan krigsåren varit stadd i en stark ökning, 
och denna fortsatte även under åren 1927—1932, varigenom svinantalet under 
denna tid tillväxte med 109 000 djur. I den inträffade ökningen ha, såsom 
av tab. O närmare framgår, deltagit de flesta län i södra och mellersta Sve
rige, varemot svinskötseln i Norrland och Kopparbergs län fått sin omfatt
ning icke obetydligt minskad. 
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Tab. O. Antalet husdjur, länsvis, år 1932, i jämförelse med år 1927. 

Antalet h ö n s , såväl vuxna som kycklingar, har sedan 1927 undergått en 
stark ökning. Ännu starkare har denna varit för kalkoner och ankor, av vilka 
de förstnämnda till antalet nästan fördubblats. Däremot har antalet gäss un
dergått en mindre minskning. Detsamma gäller även om antalet bisam
hällen. 

Redogörelse för varje särskilt djurslag; kön och geografisk fördelning. Beträf
fande h ä s t a r n a genomfördes vid 1932 års jordbruksräkning, för tillgodo
seende av från generalstaben framställda önskemål, en uppdelning av i åldern 
4—15 år befintliga valacker och ston efter ras på varmblodiga, lätta kall
blodiga och tyngre kallblodiga hästar, varvid enligt de för formulärets ifyl
lande lämnade anvisningarna till lätta kallblodiga hästar skulle räknas hä
star av nordsvensk och liknande ras och till tyngre kallblodiga hästar av ra
serna ardenner och clydesdale samt produkter av korsning med häst av dylik 
ras. Enligt de härom erhållna uppgifterna utgjorde i hela landet antalet 
varmblodiga hästar 21011 st., antalet lätta kallblodiga 178 266 st. och an
talet tyngre kallblodiga 166 299. Vid 1932 års räkning begärdes även för 
första gången uppgifter om antalet valacker och ston i treårsåldern, och des
sas antal uppgick till 24 072 st. 

Hästarnas relativa antal i olika delar av landet belyses av tab. P. som an
ger antalet hästar på 100 hektar reducerad jordbruksareal inom varje län och 



55* REDOGÖRELSE FÖR VARJE SÄRSKILT DJURSLAG; KÖN OCH GEOGRAFISK FÖRDELNING. 

Tab. P. Antalet husdjur på 100 hektar åker och äng.1 

1 Ängen reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern (jfr sid. 17*). 
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naturligt jordbruksområde. Då detta antal i huvudsak bestämmes av 
jordbrukets behov av dragare, är detsamma i allmänhet ganska konstant. 
Vissa växlingar förekomma dock, som kunna förklaras av särskilda förhål
landen. Det intensivt bedrivna jordbruket på den skånska slättbygden kräver 
mycken dragkraft, varför hästarnas antal där är stort. På Öland, Falbygden 
i Skaraborgs län och inom det jämtländska silurområdet står det relativt stora 
hästbeståndet i samband med den kalkrika berggrunden, vilken är gynnsam 
för hästarnas benbyggnad och därför givit anledning till en omfattande häst
uppfödning. Då såsom längre fram skall påvisas, hästantalet i förhållande 
till åkerarealen är betydligt större vid de små än vid de stora brukningsde
larna, är av denna anledning sagda antal i allmänhet relativt stort 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 att höja ifrågavarande relativa tal för dessa 
områden. Den höga siffran för Göteborgs och Bohus län beror dels av jor
dens starka söndersplittring på små brukningsdelar, dels av det betydliga an
talet 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: 
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Antalet unghästar och föl samt hästar över 16 år på 100 vuxna hästar inom varje län. 

Ett 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, Hallands och Kalmar län. A 
andra sidan giva de låga siffrorna för det relativa antalet unghästar och föl 
i Dalarne och hela Norrland med undantag för Jämtlands län en antydan om 
att man i dessa trakter icke fyller sitt behov för häststammens förnyande 
genom egen avel utan genom inköp av ungdjur från annat håll. I genomsnitt 
för alla slättbygder i södra och mellersta Sverige kommo 18-7 unghästar och 
föl på 100 vuxna hästar, för skogsbygderna i samma delar av landet var 
motsvarande medeltal 130, för norra Sverige 7'4 och för hela riket 15'1. 

En i stort sett motsatt bild visar den andra kolumnen i närma-st föregående 
tablå, som anger det relativa antalet gamla hästar inom varje län. En obe
tydlig egen hästuppfödning eller långsam omsättning inom hästbeståndet har 
fört med sig ett stort antal gamla hästar i hela norra Sverige och i Krono
bergs län, medan å andra sidan deras antal är lågt i Stockholm samt i Malmö
hus, Skaraborgs och Kristianstads län. 

De i tab. 6 meddelade uppgifterna om ras fördelningen bland valacker och 
ston i åldern 4—15 år lämna en överblick över de växlande proportionerna 
mellan lätta och tyngre kallblodiga hästar i olika delar av landet. I sam
manfattning för hela landet äro de båda nämnda kategorierna av hästar unge
fär 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. På slättbygden 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. 
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Inom de områden, där jorden är starkt sönderstyckad, såsom det sydsvensk 
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. P, däri angives antalet nötkrea 
tur på 100 hektar reducerad jordbruksareal inom varje län och naturligt om 
rade. Ytterligheterna betecknas av å ena sidan Gotlands län med 46-9 nöt 
kreatur på 100 hektar samt å andra sidan fjällbygden i Kopparbergs lät 
med 155'7. Det får dock icke förbises, att stor olikhet mellan landets skilda 
delar råder även i avseende på djurens avkastningsförmåga, och att därigenon 
slättbygdernas underlägsenhet i fråga om djurens antal till en del uppväge! 
av deras större produktivitet. 

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

Antalet ungnöt och kalvar på 100 hor 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 49'6 ungnöt och kalvar mot 
100 kor, därav för slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige 
resp. 58-0 och 47'0 men för norra Sverige endast 34-4. 

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. 6 tydligt framgår, i de bättre 
jordbruksbygderna en mycket tillbakaskjuten roll. I medeltal för alla södra 
och mellersta Sveriges slättbygder funnos år 1932 endast 62 får på 100 hektar 
reducerad jordbruksareal. I skogsbygderna i samma delar av landet, där får
skötseln bättre hävdat sin ställning, utgjorde motsvarande medeltal 15'1, och 
i norra Sverige uppgick detsamma till 29-9. Bland slättbygderna intaga likväl 
Öland och Gotland en undantagsställning med ett jämförelsevis 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 delar-
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na av Dalarne och Norrland, från fjällbygden i Kopparbergs län till inlandet 
i Västerbottens län. I det inre av Norrbottens län likasom i hela Norrlands 
kustland har däremot getaveln numera endast en obetydlig omfattning. 

S v i n s k ö t s e l n drives i den största omfattningen i de sydligaste land
skapen, Skåne, Halland och Blekinge, där god tillgång finnes på lämpligt 
foder, som till stor del erhålles från den högt uppdrivna mejerihanteringen och 
den omfattande potatisodlingen. Även på det sydsvenska höglandet är svin
stammen jämförelsevis stor i förhållande till ägovidden. I hela Norrland är 
däremot svinaveln mycket obetydlig. 

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

Antalet fjäderfän på 100 personer av jordbruksbefolkningen inom varje län. 

Skillnaden i fjäderfäskötselns omfattning är, såsom härav framgår, mycket 
stor mellan å ena sidan Kristianstads, Malmöhus, Gotlands och Hallands län 
med 1 100—1 300 fjäderfän på 100 personer och å andra sidan de sex nord
ligaste länen med mindre än 200 och särskilt Norrbottens län, där motsvarande 
medeltal stannar vid 36. 

Omfattningen av kreatursskötseln som helhet betraktad inom de särskilda 
länen framgår av tab. P, där efter de i jordbruksstatistiken vanligen tilläm
pade grunderna de olika slagen av kreatur reducerats till en gemensam enhet, 
den s. k. nötkreatursenheten.1 Ur en annan synpunkt belyses kreatursskötselns 
intensitet inom olika delar av landet i efterföljande tablå, där antalet nöt
kreatursenheter sammanställts med jordbruksbefolkningen: 

Antalet nötkreatursenheter på 100 personer av jordbruksbefolkningen inom varje län. 

1 1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkreatur, 2 ungnöt och kalvar, V3 vuxen häst, 4's ung
hästar och föl, 4 svin, 10 får eller 12 getter. 



6 0 * HUSDJUREN. 

Förestående sammanställning giver en helt annan bild av kreatursskötselns 
omfattning i olika delar av landet än den i tab. P 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. 

Antal husdjur vid brukningsdelar ar olika storlek. Vid sidan av uppgifter
na om åkerjordens användning meddelas i tab. 8 uppgifter för varje län och 
naturligt område jämväl om husdjurens antal, med fördelning på tio storleks
grupper efter brukningsdelarnas åkerareal, varjämte i tab. 10 för samma stor
leksgrupper något mera specificerade uppgifter meddelas i sammandrag för 
slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige och för norra Sve
rige samt för hela riket. De i sistnämnda tabell meddelade absoluta talen 
ha slutligen omräknats till relativa tal i texttabellen B,, 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 mellan djurantalet och den obetydliga åkerarealen. 

H ä s t a r n a s antal är, såsom av tab. R 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 
håller 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. 18 hästar på 100 hektar 
åker, varefter detsamma regelbundet avtager, allteftersom gårdarna bliva 
större, för att inom den högsta storleksgruppen stanna vid omkr. 10 djur på 
100 hektar. Tendensen är mycket likformig inom alla delar av landet, en
dast med det undantaget, att i norra Sverige vid de minsta brukningsdelarna 
(med intill 2 hektar åker) hästarnas relativa antal är jämförelsevis 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, a t t 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. Samma tablå visar även, att i den förut 
konstaterade ökningen av antalet unghästar och föl deltagit såväl småbruk 
som medelstora och större jordbruk. 

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. Det är, bort
sett från smålägenheterna, störst vid de mindre brukningsdelarna och lägst 
vid de större gårdarna. Inom alla storleksklasser av brukningsdelar med un
dantag för de allra minsta har de gamla hästarnas relativa antal undergått en 
avsevärd ökning sedan år 1927. 

Antalet hästar över 16 år i procent av samtliga vuxna hästar. 
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Tab. B. Antalet husdjur på 100 hektar åker och 

1 Ängens areal reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern (jfr sid. 17*). 
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äng inom olika storleksgrupper av brukningsdelar.1 
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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 026—1 hektar åker) och. lägst vid de 
stora gårdarna (med över 50 hektar) . De förstnämnda hava, såsom tab. R 
utvisar, i genomsnitt för hela riket 143l nötkreatur på 100 hektar, varefter 
motsvarande medeltal oavbrutet sjunker till och med den näst högsta gruppen, 
där detsamma utgör 55-8, för att vid de största gårdarna åter stiga något till 
57-6. 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. 
• Mellan å ena sidan de mindre brukningsdelarna och å andra sidan de medel
stora och större råder även i det avseendet en olikhet, a t t 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. Et t 
uttryck härför lämnar efterföljande tablå, som angiver antalet ungdjur på 
100 kor. Av den i samma tablå anställda jämförelsen med år 1927 framgår 
tillika, att sedan nämnda tid proportionen mellan ungdjur och kor förskjutits 
i olika riktning vid det mindre och medelstora samt vid det större jordbruket. 
Småbruken och de medelstora gårdarna ha relativt sett fått sin ungdjursstam 
åtskilligt reducerad, varemot denna vid de stora gårdarna ökats något starkare 
än kostammen. 

Antalet ungnöt och kalvar på 100 kor. 

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, at t tjurarnas antal i förhållande till kostammen 
inom alla storleksgrupper undergått endast mindre förändringar sedan år 
1927: 



65* ANTALET HUSDJUR VID BRUKNINGSDELAR AV OLIKA STORLEK. 

Antalet tjurar på 100 kor. 

På varje brukningsdel, vid vilken nötkreatur redovisats, kom år 1932 föl
jande antal nötkreatur: 

Antalet nötkreatur i medeltal per brukningsdel (med nötkreatur). 

Beträffande f å r och g e t t e r framträder i tab. H en stark överlägsenhet 
för de mindre brukningsdelarna. Den sedan år 1927 inträffade tillbakagången 
i antalet djur av ifrågavarande slag har-drabbat brukningsdelar av alla stor
lekar med det undantaget, att fårantalet ökats vid de största gårdarna. An
talet får och getter i medeltal per brukningsdel, vid vilken får eller getter 
iedovisats, framgår av följande tablå. Fårskötselns ökade omfattning vid de 
största gårdarna tager sig uttryck i, att antalet får i medeltal per bruknings
del inom den högsta storleksgruppen stegrats från 15-2 år 1927 till icke mindre 
än 25-7 år 1932: 

Antalet får och getter per brukningsdel (vid vilka får eller getter redovisats). 

5*—35l572 
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S v i n a v e l n är överallt mest utvecklad vid de mindre biukningsdelarn; 
och avtager regelbundet med stigande åkerareal, ett förhållande som särskil 
starkt framträder på slättbygderna i södra och mellersta Sverige, medan skil] 
nåden mellan små och stora brukningsdelar i norra Sverige icke är så utpräglad 
Sedan år 1927 har en viss utjämning ägt rum mellan de större och mindr 
brukningsdelarna. 

Svinstammens fördelning på olika slag av djur vid brukningsdelar av olik 
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 
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 hölls inom olika storleksgrupper följande antal 
svin: 

Antalet svin i medeltal per brukningsdel (med svin). 

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. R 
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 161'8 enheter vid 
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de minsta brukningsdelarna (med 026—1 hektar) till 66"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 större i 
norra Sverige 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 arealen åker och äng framgår i 
genomsnitt för hela riket och dess tre huvuddelar av sista kolumnen i tab. R, 
varvid som dragare räknats vuxna hästar och oxar, av vilka senare två ansetts 
motsvara en vuxen häst. Av tabellen framgår, att sagda antal, som i genom
snitt för alla brukningsdelar i hela landet uppgår till 138 på 100 hektar, bort
sett från de minsta brukningsdelarna är störst vid de egentliga småbruken ocli 
minst vid de stora gårdarna, med växlingar från 174 dragare på 100 hektar 
vid brukningsdelar med 2—5 hektar åker till 8'4 vid gårdar med över 100 
hektar. Utvecklingsgången är densamma i landets olika delar 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 norra Sverige där
emot högre än inom de flesta andra storleksgrupper. 

Antalet djurägare. Vid bearbetningen av materialet från jordbruksräkningen 
har även uträknats antalet brukningsdelar, vid vilka husdjur av olika slag re
dovisats. På grundval härav meddelas i tab. 17 för hela riket och dess tre 
huvuddelar, slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt 
norra Sverige och därinom för olika storleksgrupper, en översikt över antalet 
brukningsdelar och lägenheter; som vid undersökningstillfället hade dels hus
djur av något slag, dels särskilt hästar, nötkreatur, får, getter, svin och 
fjäderfän. Genom en jämförelse mellan antalet brukningsdelar med husdjur 
av något slag och hela antalet brukningsdelar belyses den ur jordbrukets syn
punkt viktiga frågan om antalet kreaturslösa jordbruk. Detta antal framgår 
av efterföljande tablå, som för slätt- och skogsbygder i södra och mellersta 
Sverige och för norra Sverige samt i sammandrag för hela landet anger antalet 
brukningsdelar, som helt och hållet sakna husdjur, i procent av samtliga: 

Antalet brukningsdelar utan husdjur i procent av samtliga. 
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Vid de minsta brukningsdelarna är det, som av tablån framgår, jämförelse
vis många, som helt sakna husdjur (24-8 %), 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 ännu icke hunnit anskaffa 
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 med 
upp till 2 hektar åker hästar endast undantagsvis hållas, av brukningsdelar 
med 2—5 hektar saknar ungefär 1j3 hästar och inom den närmast högre storleks
gruppen (5—10 hektar) 6 °A. Vid medelstora och större gårdar saknas endast i 
undantagsfall hästar. Beträffande nötkreaturen saknas sådana vid drygt 1I3 av 
brukningsdelarna inom den lägsta storleksgruppen och vid något mera än Vio 
inom närmast högre grupp, varemot redan vid brukningsdelar med 2—5 hektar 
nötkreatur hållas av i det närmaste alla. E t t stort antal brukningsdelar inom 
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. 

Vid 1932 års jordbruksräkning utröntes även för första gången genom en 
särskild bearbetning antalet b i o d l a r e . Det uppgick i sammandrag för 
hela riket till 41 666. Av tab. 17, där biodlarna äro fördelade efter de av 
dem innehavda brukningsdelarnas och lägenheternas storlek, framgår, att om
kring V5 (8 045 st.) tillhörde den lägsta storleksgruppen, som innefattar lä
genheter utan egentligt jordbruk. Då hela antalet bisamhällen år 1932 ut
gjorde 139 483, kommo på varje biodlare i medeltal 3'3 samhällen. För de 
till den lägsta storleksgruppen av brukningsdelar och lägenheter hörande bi-
odlarna var motsvarande medeltal 4-4. 



IX. Trädgårdsskötseln. 

I det föregående ha uppgifter meddelats angående arealen för k ö k s v ä x t 
o d l i n g a r o c h f r u k t t r ä d g å r d samt för t r ä d g å r d s v ä x t e r , 
o d l a d e p å å k e r n . Den förstnämnda arealen uppgick i sammandrag 
för hela riket till 32 072 hektar, en uppgift som dock av förut angivna 
skäl måste betecknas som i viss mån ofullständig. De på åkern od
lade trädgårdsväxterna upptogo inalles en areal av 3 872 hektar. Yid 1932 
års jordbruksräkning insamlades därjämte för första gången uppgifter om 
arealen för trädgårdsväxter under glas, fördelad på växthus och bänkgård. 
De härom erhållna uppgifterna meddelas i sammandrag för varje län och 
naturligt jordbruksområde i tab. 5, varjämte uppgifter om arealen för vaTJe 
kommun finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. 

I summa för hela riket uppgick arealen för växthus till 1 288 000 n r och 
för bänkgårdar till 1198 000 m2, eller tillsammans en areal av 2 486 000 nr . 
Av sistnämnda summa belöpte på slättbygder i södra och mellersta Sverige 
1 865 000 m2, på skogs- och dalbygder i samma delar av landet 554 000 m2 

och på norra Sverige 67 000 n r . 
Antalet f r u k t t r ä d av olika slag meddelas för varje härad och stad 

i tab. 13 och i sammandrag för varje län och naturligt jordbruksområde i tab. 5. 
Efterföljande tablå innehåller en sammanfattning för hela riket och till jäm
förelse därmed motsvarande uppgifter för år 1927: 

Anmärkningsvärt nog har sedan den närmast föregående räkningen år 1927 
antalet äppel- och päronträd enligt de erhållna uppgifterna minskats något, 
medan antalet körsbärs- och plommonträd undergått en mindre ökning. 

I efterföljande tablå angives för varje län antalet fruktträd per hektar av 
arealen för köksväxtodlingar och fruktträdgård samt på 100 invånare. Sam
manställningen visar tydligt å ena sidan det stora relativa antalet fruktträd 
i södra Sverige och å andra sidan den obetydliga förekomsten av dylika träd 
i norra Sverige. 

Odlingen av fruktträd är i regel lokaliserad till trädgårdarna omkring bo
städerna, men i vissa trakter i södra Sverige odlas dock även fruktträd i större 
skala ute på fälten. Bland sådana socknar med en starkt utbredd fruktträds-
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odling kunna nämnas Urshult i Kronobergs län med inalles 26 000 fruktträd 
samt Södra Miellby och Vånga i Kristianstads län med resp. 17 000 och 16 000 
träd. På 100 invånare motsvarar detta i Urshult 650 träd, i Södra Mellby 
1 020 st. och i Vånga 940 st., vilket långt överstiger de i ovannämnda tablå 
angivna genomsnittstalen för de olika länen. 

Den mera yrkesmässigt bedrivna trädgårdsodlingen är för sin verksamhet 
starkt beroende av möjligheterna till avsättning av sina trädgårdsprodukter, 
och som dessa till övervägande delen äro skrymmande och ömtåliga, har denna 
odling en naturlig tendens att koncentrera sig kring städer och andra befolk
ningscentra. Med anlitande av det insamlade materialet har ett försök gjorts 
att siffermässigt belysa graden av denna koncentration kring vissa, över
vägande större städer. De därvid erhållna resultaten återgivas här i tab. 18. 
För 33 städer och deras förortsområden angivas i nämnda tabell en del siffror, 
som belysa intensiteten av trädgårdsodlingen och därjämte folkmängden och 
åkerarealen inom varje sådant område. 

Svårigheten med denna undersökning har varit att riktigt avgränsa städer
nas förortsområden. Man har strävat efter att till en stads förortsområde sam
manföra de socknar, vilkas läge i närheten av staden kan antagas ha utövat 
inverkan på trädgårdsodlingens omfattning. För att resultatet skulle bliva 
fullt tillfredsställande hade det varit nödvändigt att gå tillbaka till primär
materialet och uttaga uppgifterna för varje särskild handelsträdgård, eller åt
minstone att i vissa fall göra en uppdelning av vissa socknar och medtaga 
endast en större eller mindre del av desamma. Ingendera av dessa utvägar 
har dock varit möjlig att tillämpa på grund av det väsentligt ökade arbetet. 
Därför har det icke kunnat undvikas, att åtskilliga socknar blivit medtagna, 
som till större eller mindre delen av sitt område ha övervägande landsbygds
karaktär, över huvud taget har det, då det icke funnits tillfälle till under
sökningar på ort och ställe, icke kunnat undvikas, att områdenas avgränsning 
blivit i viss mån subjektiv och säkerligen kan göras till föremål för kritik i 
enskilda fall. 
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Tab. S. Trädgårdsodlingens koncentration kring vissa större städer, 
relativa tal. 
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Resultaten av undersökningen kunna tydligast utläsas av tab. S, där i 
relativa tal en jämförelse är anställd mellan trädgårdsodlingens intensitet å 
ena sidan inom de undersökta städerna med förortsområden och å andra sidan 
inom övriga delar av de berörda länen. Om man där betraktar exempelvis 
förhållandena inom Stockholms stad och län, så visar det sig, att till de under
sökta städerna Stockholm och Södertälje med deras förortsområden höra 67'5 % 
av hela trädgårdsarealen inom Stockholms stad och län, 74-3 % av arealen för 
de på åkern odlade trädgårdsväxterna och icke mindre än 897 % av arealen 
för trädgårdsväxter under glas, men däremot endast 27'0 % av hela åker
arealen. Inom de båda nämnda städerna med förortsområden uppgick hela 
den för trädgårdsväxter använda arealen till 5'08 % av åkerarealen, medan 
motsvarande procenttal för landsbygdsdelen stannade vid 0-88 %, eller mindre 
än 1IÖ däiav. Ungefär liknande äro förhållandena inom övriga undersökta län. 

I jämförelse med folkmängden är däremot trädgårdsodlingens koncentration 
kring städerna betydligt mindre framträdande. 



X. Nyodlingar. 
Vid jordbruksräkningen införskaffades även uppgifter för varje bruknings-

del angående arealen av de under åren 1928—1932 verkställda nyodlingarna. 
Uppgifterna avse alltså en tidrymd av fem år. Enligt de härigenom erhållna 
uppgifterna, som för varje län och naturligt område med fördelning på stor
leksgrupper av brukningsdelar redovisas i tab. 14, har i hela landet under 
nämnda år uppodlats en areal av 15 557 hektar, motsvarande 0-4 % av hela 
åkerarealen. För vart och ett av de i perioden ingående fem åren motsvarar 
detta i genomsnitt 3 100 hektar, eller OM % av åkerarealen. Till jämförelse 
härmed kan nämnas, att enligt 1927 års jordbruksräkning de under åren 1922 
—1927 verkställda nyodlingarna i medeltal per år uppgingo till en areal av 
3 800 hektar och alltså under sistnämnda period hade något större omfattning 
än under åren 1928—1932. 

Nyodlingsverksamhetens omfattning i olika delar av landet framgår av de 
i tab. 14 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 fem åren 1928—1932 de utförda nyodlingarna till endast 
OM % av hela åkerarealen. En undantagsställning i detta avseende intager emel
lertid Gotland, där genom utdikning av myrar tillgången på odlingsbar mark 
varit jämförelsevis god och den uppodlade arealen uppgår till 08 % av åker
arealen. För södra och mellersta Sveriges skogsbygder uppgå nyodlingarna 
för samma tid i medeltal till 0-4 % av åkerarealen och för norra Sverige till 1.7 %. 
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. 27 och 5-3 % av åker
arealen, och för de inre delarna av samma län äro motsvarande procenttal 
resp. 8-2 och 11-2. 

Under åren 1928—1932 utförda 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 norra Sverige an
ger den nyodlade arealen i procent av hela åkerarealen: 

Under åren 1928—1932 utförda nyodlingar i procent av åkerarealen inom olika storleks
grupper av brukningsdelar. 

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 säväl för hela riket i genomsnitt som inom de 
särskilda landsdelarna. 



XI. Täckdikning. 

De vid jordbruksräkningen erhållna uppgifterna om den täckdikade arealens 
omfattning meddelas för varje län och naturligt jordbruksområde och med för
delning på olika storleksgrupper av brukningsdelar i tab. 14 samt i samman
drag för vissa landsdelar och för hela riket i tab. 15. Enligt formulärets an
visningar skola de begärda uppgifterna om täckdikningens omfattning avse 
arealen täckdikad åkerjord med täckdikningen i dugligt skick. Enligt 1932 
och 1927 års jordbruksräkningar utgjorde i hela riket den täckdikade åker
arealen i hektar: 

Enligt dessa uppgifter har mellan åren 1927 och 1932 den täckdikade åker
arealen i sin helhet minskats med närmare 40 000 hektar, varvid dock är att 
märka, att den värdefullaste formen av täckdikning, med rör, fått sin areal 
ökad med 30 000 hektar, medan täckdikningen med sten och annat material 
undergått en stark minskning. 

Växlingarna mellan olika delar av landet i avseende på täckdikningens om
fattning framgå av följande tablå: 

Täckdikad åker i procent av hela åkerarealen, länsvis. 

Såsom härav framgår, har täckdikningen i regel sin största omfattning 
inom de län, som tillhöra södra och mellersta Sveriges slättbygder, medan 
densamma ännu icke blivit mera allmänt genomförd i skogsbygderna och i 
norra Sverige. I motsats till vad man kunnat vänta, står dock icke Malmöhus län 
främst i detta avseende, utan dess procenttal, 466, överträffas åtskilligt av 
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Tab. T. Täckdikad åker i procent av hela åkerarealen, inom olika storleks
grupper av brukningsdelar. 

talen för Östergötlands, 55-0, och Västmanlands, 52l , län. Från länen med 
övervägande slättbygdskaraktär skiljer sig Skaraborgs län. där av hela åker
arealen endast l l -0 % äro täckdikade. 

E t t närmare studium av de i tab. 14 meddelade uppgifterna visar, att 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 norra Sverige, där den obe
tydliga täckdikningen till största delen utförts med sten eller annat material. 

Täckdikningens omfattning är mycket växlande icke endast mellan olika 
delar av landet utan även mellan olika storleksgrupper av brukningsdelar inom 
ett och samma område. Förhållandena i detta avseende belysas av tab. T, som 
i genomsnitt för hela riket samt för södra och mellersta Sveriges slättbygder 
och skogsbs^gder och för norra Sverige anger den täckdikade åkerns procentiska 
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andel av hela åkerarealen inom varje särskild storleksgrupp. Det är ett ge
nomgående drag, som upprepar sig i alla delar av landet, att 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. 

Även i avseende på täckdikningsmaterialets beskaffenhet är, såsom av 
tab. T 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 j'tterligare de större gårdarnas överlägsenhet 
framför de övriga i fråga om täckdikningens omfattning och effektivitet. 



XII. 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. 14 
för varje län och naturligt område samt med brukningsdelarna fördelade på 
storleksgrupper, varjämte i tab. U angives det relativa antalet brukningsdelar 

Tab. U. Antalet brukningsdelar och lägenheter med ordnad gödselgård i pro
cent av samtliga brukningsdelar och lägenheter med kreatur, länsvis. 

med ordnad gödselvård inom varje län. I sammandrag för hela landet hade 
mellan åren 1927 och 1932 antalet brukningsdelar med cementerad gödselstad 
ökats från 48 800 till 64 300, brukningsdelar med gödselstad av annat mate
rial hade till antalet minskats från 16 400 till 15 500, och antalet bruknings
delar med cementerad uriubrunn hade ökats från 25 500 till 31 800. 

Förekomsten av ordnad gödselvård vid brukningsdelar av olika storlek be
lyses av efterföljande tablå, varav det framgår, att det huvudsakligen är de 
större gårdarna, som vidtagit anstalter för ett rationellt tillvaratagande av 
kreatursgödseln. 
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Antalet brukningsdelar och lägenheter med ordnad gödselvård i procent av samtliga bruk
ningsdelar och lägenheter med kreatur, inom olika storleksgrupper. 





TABELLER 

1— 351572 



2 

Tab. 1. Arealen fördelad efter ägoslag samt utarrenderad åkerjord, i 
hektar, inom varje kommun år 1932. 



3 



4 



5 

1 Skogsarealen minskad med 6 hektar. 



6 

' Jfr anm. 2 här nedan. — - Häri ingår även den del av Jamkil, som tillhör (Jlleråkers härad. 
— 3 Skogsarealen minsbad med 96 hektar. 



7 



8 



9 

Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: a) Norra skogsbygden; b) Östgötaslätten; 
c) Södra skogsbygden; d) Södra knstlaudet. 

1 Skogsarealen minskad med 24 hektar. 



10 

1 Skogsarealen minskad med 7 hektar. 



11 

1 Skogsarealen minskad med 20 hektar. 



12 



13 



14 



15 



16 

1 Jfr anm. 1 ä följande sida. 



17 

1 Häri ingår aren den del av Skatelöv, som tillhör Kinnevalda härad. 
2—351572 



18 

Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kalmarslätten; b) Norra kustlandet; c) Skogs
bygden ; d) Oland. 

1 Skogsarealen minskad med 8 hektar. 



19 

1 Skogsarealen minskad med 60 hektar. — 2 D:o med 27 hektar. — 3 D:o med 2 hektar. 



20 



21 



22 

Naturliga jordbruksområden i Blekinge län: a) Skogsbygden; b) Slättbygden. 



23 

Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slätt
bygden. 



24 



25 

1 Skogsarealen minskad med 17 hektar. 



26 

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



27 

Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden. 
1 Häri ingå även de delar av Xorrvidinge och Stehag, som tillhöra Harjagers härad. —" 2 Jfr 

anm. 1 här ovan. 



28 

1 Häri ingår även den del av Stehag, som tillhör Harjagers härad. — s Jfr anm. 1 â fôreg. 
sida. — 3 Jfr anm. 1 ä sid. 31. 



29 



30 



31 

1 Häri ingår även den del av Glrdstånga, som tillhör Torna härad. — 2 Skogsarealen minskad 
med 22 hektar. 



32 

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden; c) Norra Halland. 
1 Jfr anm. 1 å sid. 26. — 2 Häri ingår även den del av Enslöv, som tillhör Halmstads härad. 

3 Jfr anm. 2 hir ovan . 
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3—351572 



34 



35 



36 



37 

Natnrliga jordbruksområden i ilysborgs län; a) Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands bergs
bygd; d) Södra höglandet. 



38 



39 



40 



41 

Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Falbygden; c) Nordöstra hög
landet; d) Sydöstra höglandet. 



42 



43 

1 Skogsarealen minskad med 565 hektar. — 2 Skogsarealen minskad med 81 hektar. 



44 

1 Åkerarealen minskad med 23 nektar, arealen för äng och skog med 87 hektar. 



45 



46 

1 Skogsarealen minskad med 136 hektar. 



47 

Naturliga jordbrnksområden i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala och västra Värmland: 
c) Bergslagen; d) Norra Värmland. 



48 



49 

Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; c) Bergslagen. 
1 Skogsarealen minskad med 776 hektar. 
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1 Skogsarealen minskad med 188 hektar. 



51 

Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: a) Bergslagen; b) Slättbygden. 



52 



53 

Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) Östra Dalarne; c) Mellan
bygden; d) Fjällbygden. 



54 

1 Skogsarealen minskad med 2 045 hektar. 



55 

Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; c) In
landet. 
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Naturliga jordbruksområden i Västemorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Silnrområdet. 



57 



58 

Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet; b) Mellanbygden; c) Fjällbygden. 
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Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: a) Kustlandet; b) Mellanbygden; c) Inlandet. 



60 

Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet. 



61 



62 

Tab. 2. Arealen fördelad efter ägoslag samt utarrenderad åkerjord, i 
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hektar, inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1932. 



64 

Tab. 3. Antalet lägenheter och brukningsdelar fördelade på storleks
grupper, inom varje kommun år 1932. 



65 

5—351572 
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67 



68 

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



69 



70 



71 

Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: a) Norra skogsbygden; b) Ösfgötaslätten; 
c) Södra skogsbygden; d) Södra kustlandet. 



72 



73 



74 



75 



76 



77 



78 

1 Jfr anm. 1 å följande sida. 



79 

1 Häri ingår även den del av Skatelöv, som tillhör Kinnevalds härad. 



80 

Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kalmarslätten: b) Norra kustlandet; c) Skogs
bygden; d) Öland. 



81 

6 — 351572 



82 



83 



84 

Naturliga jordbrnksoniråden i Blekinge län: a) Skogsbygden; b) Slättbygden. 



85 

Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slätt
bygden. 



86 



87 



88 

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



89 

Naturliga jordbmksområden i Malmöbos län: al Skogsbygden: b) Mellanbygden; c) Slättbygden. 
1 Häri ingå även de delar av Norrvidinge och Stehag, som tillhöra Harjagers härad. — 2 Jfr 

anm. 1 här ovan. 



90 

1 Häri ingår även den del av Stehag, som tillhör Harjagers härad. — 2 Jfr anm. 1 å föreg. 
sida. — 3 Jfr anm. 1 å sid. 93. 



91 



92 



93 

1 Häri ingir även den del av Gårdstånga, som tillhör Torna härad. 



94 

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden; c) Norra Halland. 
1 Jfr anm. 1 å sid. 88. — 2 Häri ingår även den del av Enslöv, som tillhör Halmstads härad. 

— 3 Jfr anm. 2 här ovan. 



95 



96 



97 
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98 
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Naturliga jordbruksområden i Älvaborgs län: a) Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands 
bergsbygd; d) Södra höglandet. 



100 



101 



102 



103 

Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Falbygden; c) Nordöstra 
höglandet: d) Sydöstra höglandet. 



104 



105 



106 



107 



108 
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Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala och västra Värmland; 
c) Bergslagen; d) Xorra Värmland. 



110 



111 

Naturliga jordbruksområden i Örel>ro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; c) Bergslagen. 



112 



113 

Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: a) Bergslagen; b) Slättbygden. 

8—351572 



114 
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Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) östra Dalarne; c) Mellan
bygden; d) Fjällbygden. 



116 



117 

. Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; o) In
landet. 
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Naturliga jordbruksområden i Väaternorrlands läa: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Silurområdet. 



119 



120 

Natnrliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet; b) Mellanbygden; c) Fjällbygden. 



121 

Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: a) Kustlandet : b) Mellanbygden; c) Inlandet. 



122 

Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet. 



123 
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Tab. 4. Åkerjordens användning samt antalet hus-



125 

djur och bisamhällen inom varje kommun år 1932. 
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1 Jfr anm. 2 här nedan. — 2 Häri ingår även den del av Jamkil, som tillhör Ulleråkers härad. 
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Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: a) Norra skogsbygden; b) Östgötaslätten; c) Södra skogs 
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bygden; d) Södra kastlandet. 
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1 Jfr anm. 1 å sid. 154. 
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1 Häri ingår även den del av Skatelöv, som tillhör Kinnevalds härad. 
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Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kalmaralätten ; b) Norra Kustlandet; c) Skogsbygden; d) Öland. 
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161 BISAMHÄLLEN INOM VARJE KOMMUN ÅR 1932. KALMAR OCH GOTLANDS LÄN. 
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Naturliga jordbruksområden i Blekinge län; a) Skogsbygden; b) Slättbygden. 
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Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden. 
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172 

1 En del av Hishult ingår i Höks härad, Hallands län. 
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174 

Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden. 
1 Häri ingå även de delar av Norrvidinge och Stehag, som tillhöra Earjagera härad. — 2 Jfr anm. 1 här ovan. 



175 
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1 Häri ingår även den del av Stehag, som tillhör Harjagers härad. — ' Jfr anm. 1 å föreg. sida 



177 

— ' Jfr anm. 1 å sid. 182. 
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182 

1 Häri ingår även den del av Gårdätånga. som tillhör Torna härad. 
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Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a} Slättbygden; b) Skogsbygden: c) Norra Halland. 
1 Jfr anm. 1 å sid. 172. — 2 Häri ingår aren den del av Enslöv, som tillhör Halmstads härad. — 3 Jfr anm. 
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2 här ovan. 
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Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län: a) Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands bergsbygd; d) Södra 
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höglandet. 
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202 

Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Falbygden: () Nordöstra höglandet; d) Syd-
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östra höglandet. 
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Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala och Västra Värmland; c) Bergsla-
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gen; d) Norra Värmland. 
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Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; c) Bergslagen. 
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Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: a) Bergslagen; b) Slättbygden. 
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Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) Östra Dalarna; c) Mellanbygden; d) Fjäll-
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bygden. 
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Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; c) Inlandet. 
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Naturliga jordbruksområden i Yästernorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Silurområdet. 
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Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Siluromrâdet; b) Mellanbygden; c) Fjällbygden. 
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Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län; a) Kustlandet; b) Mellanbygden; c) Inlandet. 
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Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län: a) Kustlandet: b) Inlandet. 



241 

15—351572 



242 



243 



244 

Tab. 5. Åkerjordens användning, areal för trädgårdsväxter under glas samt antalet fruktträd inom varje län 
och vissa naturliga jordbruksområden år 1932. 
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248 Tab. 6. Antalet husdjur inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1932. 
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254 

Tab. 7. Varaktigt sysselsatt arbetskraft, antalet brukningsdelar och lägenheter med husdjur av olika slag samt 
antalet biodlare inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden, år 1932. 



255 



256 Tab. 8. Antalet brukningsdelar, åkerjordens användning 



257 samt antalet husdjur inom olika storleksgrupper år 1932. 

1 7 — 3 J 1572 
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296 Tab. 9. Åkerjordens användning inom olika storleks-



297 grupper, i hektar, inom större riksområden år 1932. 



298 Tab. 10. Antalet husdjur m. m. vid brukningsdelar 



299 av olika storlek inom större riksområden år 1932. 
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302 Tab. 11. Arealen av olika ägoslag samt utarrenderade 



303 brukningsdelar inom olika storleksgrupper år 1932. 
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Tab. 12. Arealen av olika ägoslag samt utarrenderade brukningsdelar inom olika 

storleksgrupper år 1932. — Sammandrag. 
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Tab. 13. Antalet fruktträd inom varje härad och stad år 1932. 
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328 Tab. 14. Gödselvård och jordförbättringar inom 



329 olika områden och storleksgrupper år 1932. 
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348 Tab. 15. Gödselvård och jordförbättringar inom olika stor
leksgrupper år 1932. — Sammandrag. 



349 

Tab. 16. Varaktigt sysselsatt arbetskraft inom olika storleks
grupper år 1932. 



350 Tab. 17. Antalet brukningsdelar och lägenheter med husdjur 
av olika slag samt antalet biodlare år 1932. 



351 Tab. 18. Trädgårdsodlingens koncentration kring vissa större städer. 
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Omfattningen av de till de undersökta städerna hörande förortsområdena. 

Stockholms förortsområde: Hammarby, Fresta och Vallentuna i Vallentuna härad, Österåker i Åkers skepps
lag, Bo i Värmdö skeppslag, Danderyds skeppslag, Sollentuna, Färentuna och Svartlösa härad, Västerhaninge, 
Österhaninge och Tyresö i Sotholms härad samt städerna Sundbyberg, Djursholm, Lidingö och Vaxholm. 

Södertälje förortsområde: Östertälje, Västertälje och Tveta i Öknebo härad. 
Uppsala förortsområde: Bondkyrka i Ulleråkers härad samt Vaksala härad. 
Enköpings förortsområde: Vårfrukyrka i Åsunda härad. 
Nyköpings förortsområde: S:t Nikolai i Jönåkers härad samt Helgona i Rönö härad. 
Eskilstuna förortsområde: Husby-Rekarne, Hammarby, Sundby och Vallby i Österrekarne härad, Torshälla 

landskommun, Tumbo och Gillberga i Västerrekarne härad samt Torshälla stad. 
Strängnäs förortsområde: Överselö och Aspö i Selebo härad samt Strängnäs landskommun i Åkers härad. 
Linköpings förortsområde: Rystad i Åkerbo härad, Vårdsberg i Bankekinds härad samt Landeryd, Slaka, 

Kärna och Kaga i Hanekinds härad. 
Norrköpings förortsområde: Kvillinge i Bråbo härad, Memmings härad samt Styrestad, Dagsberg och Krokek 

i Lösings härad. 
Motala förortsområde: Motala landskommun och Vinnerstad i Aska härad. 
Jönköpings förortsområde: Hakarp, Rogberga, Barnarp, Sandseryd, Järstorp och Bankeryd i Tveta härad 

samt Huskvarna stad. 
Gränna förortsområde: Gränna landskommun i Vista härad. 
Karlskrona förortsområde: Lösen och Augerum i Östra härad samt Nättraby och Aspö i Medelstads härad. 
Ronneby förortsområde: Ronneby landskommun i Medelstads härad. 
Karlshamns förortsområde: Asarum i Bräkne härad. 
Sölvesborgs förortsområde: Sölvesborgs landskommun i Listers härad. 
Malmö förortsområde: Tottarp, Lomma, Burlöv och Görslöv i Bara härad samt Särslöv, Södra Sallerup, 

Husie, Oxie, Glostorp, Lockarp, Bunkeflo, Västra Klagstorp och Tygelsjö i Oxie härad. 
Lunds förortsområde: Vallkärra, Norra Nöbbelöv, Lunds landskommun och Stora Råby i Torna härad samt 

Knästorp och Uppåkra i Bara härad. 
Landskrona förortsområde: Örja i Rönnebergs härad. 
Hälsingborgs förortsområde: Fleninge, Allerum, Kropp, Mörarp, Frillestad, Välluv och Bårslöv i Luggude 

härad. 
Göteborgs förortsområde: Sävedals härad, Råda, Kållered, Askim och Västra Frölunda i Askims härad, Östra 

Hisings härad, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo i Västra Hisings härad samt städerna Mölndal och 
Kungälv i Göteborgs och Bohus län, Släp, Tölö och Lindome i Fjäre härad av Hallands län samt Nödinge i Aie 
härad och Angered, Bergum och Lerum i Vättle härad av Älvsborgs län. 

Vänersborgs förortsområde: Vassända-Naglum och Västra Tunhem i Väne härad. 
Alingsås förortsområde: Hemsjö samt Alingsås landsförsamling och Rödene i Kullings härad. 
Borås förortsområde: Brämhult och Gingri i Ås härad samt Fristad, Bredared och Sandhult i Vedens 

härad. 
Örebro förortsområde: Mosjö, Almby, Ånsta, Längbro, Eker och Hovsta i Örebro härad samt Rinkaby i 

Glanshammars härad. 
Västerås förortsområde: Hubbo och Badelunda i Siende härad. 
Gävle förortsområde: Valbo och Hille i Gästriklands östra tingslag. 
Sundsvalls förortsområde: Selånger i Medelpads västra domsagas tingslag samt Skön och Alnö i N jurunda, 

Sköns och Ljustorps tingslag. 

23—351572 



354 Tab. 19. Sammanfattning av de naturliga jordbruks-



355 områdena till vissa större produktionsområden. 
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Bilaga A. 
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Bilaga B. 
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Anvisningar för deklarationsblankettens ifyllande. 
"Vid bestämmande av vad som skall utgöra taxeringsenhet utgår man frän den s. k. kamerala enheten, d. v. s. å landet hem

man och i jordeboken särskijt upptagen lägenhet samt i stad eller samhälle å landet, diir fastighetsregister såsom for stad skall 
foras, tomt- eller stadsäga. Är den kamerala enheten genom laga förrättning delad och skola i följd därav delarna särskilt'redo
visas i jord- eller fastighetsregister, skall ock i allmänhet varje sad.au del vara taxeringsenhet. 

I vissa fall måste en uppdelning i andra och flera taxeringsenheter än som följer av den i jord- eller fastighetsregistret redo
visade uppdelningen äga rnm. Om fastighet» som eljest skulle vara taxeringsenhet, är delad mellan olika ägare, så att varje ägare 
har sin till området å marken bestämda del av fastigheten, utgör varje sådant område taxeringsenhet. Detsamma gäller, om del 
av fastighet upplåtits till annan för självständigt, mera stadigvarande nyttjande. I enlighet härmed bör exempelvis torp, även 
torp för skogsarbetare o. dyl.. därå jordbruket av torpinnehavaren bedrives som självständig näring och väsentligen med egna in
ventarier, särskilt taxeras. Om däremot innehavet av torpet väsentligen är att anse såsom bostadsförmån eller säsoni en del av 
den ersättning, som tillkommer torparen för åtagen arbetsskyldigbet till huvudfastigheten, bör torpet icke behandlas såsom särskild 
taxeringsenhet. Är upplåtelsen av tillfällig art, så att det upplåtna området kan förväntas inom kortare tid komma att i bruk-
ninesavseende återförenas med den fastighet, varifrån upplåtelsen skett, föreligger ej anledning att åsätta området särskilt taxe
ringsvärde. Ej heller medför upplåtelse av sådant mindre område som till exempel lott i en s. k. koloniträdgård, att det upplåtna 
området skall anses såsom särskild taxeringsenhet. 

Vidare skall såsom självständig taxeringsenhet anses från en fastighet icke rättsligen avskilt område, vilket — utan att vara 
till annan upplåtet — stadigvarande brukas särskilt eller stadigvarande användes för annat ändamål än fastigheten i övrigt, exem
pelvis utgård med särskilda åbyggnader och särskild drift, bostadshus, avsedda för uthyrning, s. k. sommarnöjen med trädgårds-
eller plan terings land samt anläggningar för sådan drift, som icke kan anses såsom binäring till jordbruk. 

Byggnad eller med varandra sammanhörande byggnader « annans mark skola ock särskilt för sig taxeras. Användas bygg
naderna for jordbruksändamfll, såsom exempelvis om arrendator äger de till den arrenderade fastighetens drift använda byggna
derna eller vissa av dera, skola de upptagas såsom jordbruksfastighet. Kärskild taxering av den mark, därå byggnaderna är<> upp
förda, kommer då ej i fråga enär marken ingår i och taxeras tillsammans med jordbruksfastigheten i Övrigt. Användas däremot 
byggnaderna för annat ändamål, så att de skola taxeras såsom annan fastighet, kommer den mark, därå byggnaderna äro uppförda 
eller som eljest för dem tagits i anspråk, att vara taxeringsenhet. I sådant fall bliva alltså byggnaderna, å ena sidan, och den 
mark, som till dem nyttjas, å den andra, var för sig särskilt taxerade. 

Understundom äro förhållandena sådana, a t t fastigheter, som äro rättsligen skilda, eller områden, som tillhöra sådana fastig
heter, dock böra tillsammans bilda taxeringsenhet. 

Detta är fallet med skogsområde, som är att anse såsom brukningsenhet, ävensom vid skifte avsatt samfällighet, som står 
under särskild förvaltning. Hit höra kronopark. vid utarrendering av staten tillhörig jordbruksdomän undantagen skog, boställs-
skog under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning, häradsallmänningar och annan allmän skog, för vilken innehavaren en
ligt 13 § kommun alskattelasen är skattskyldig (gruvskogar, gruvallmänningar, kanalskogar, städernas skogar), ävensom under sär
skild förvaltning ställd samfälld skog, såsom de s. k. besparingsskogarna och vissa s. k. skogsundantag i Kopparbergs lan. Såsom 
brukningsenhet må ock behandlas enskild skog, i den mån den i innehavarens hand bildar en i brukningshänseende naturlig enhet 
(skogsblock). 

Därest vid skifte undantagen samfällighet ej står under särskild förvaltning, skall värdet av den andel i samfälligheten, som 
hor till varje särskild andelsberättigad egendom, komma i betraktande vid samma egendoms taxeriug såsom en densamma tillhö
rande särskild förmån. 

Vidare böra såsom en enhet taxeras fastigheter eller delar därav, som tillhöra samme ägare och vilkas inbördes värden icke 
kunna vart för sig tillförlitligen bedömas. Detta inträffar, då fastigheterna ligga i oskift samfällighet eller i sambruk med gemen
samma åbyggnader. I dessa fall lära fastigheterna vara så intimt med varandra förenade i drift och utnyttjande, att det svår
ligen låter sig göra att med tillförlitlighet angiva vad den ena eller den andra av dem kan vara särskilt värd. Understundom kunna 
liknande svårigheter att vid taxeringen följa de kamerala enheterna uppkomma även av annan anledning, och bör även då det ge
mensamma komplexet behandlas som en taxeringsenhet. 

En förutsättning för att sådan gemensam taxering, som na sagts, skall få ske. är att fastigheterna ligga inom samma kommun. 
Fastigheter, som ligga i olika kommuner, skola alltid utgöra skilda taxeringsenheter. 

Vad nu sagts åsyftar icke det fall, a t t allenast en geografisk oregelbundenhet föreligger, såsom om en i jordeboken såsom enhet 
upptagen fastighet har äga innesluten (enklaverad) inom annan kommuns område. I dylikt fall ar fastigheten att anse såsom i sin 
helhet tillhörande den kommun, i vilken den enligt jordebok eller annat behörigt förordnande-skall ingå. 

Därest flera kamerala enheter eller genom laga förrättning uppkomna delar av såditna tillsammans utgöra en taxeringsenhet» 
skall fastighets beteckningen för varje sådan, kameral enhet eller del därav angivas i deklarationen. 

1. Såsom åker uppgives all mark, som lagts under plog och > 
icke är att hänföra till trädgård. Hit räknas även mångåriga \ 
vallar. 

2. Till tomt räknas den mark, som användes till byggnads
plats, gårdsplan o. dyl., samt till trädgård sådan mark. som an
vändes till köksväxtodling, fruktträdgård, prydnadsträdgård eller 
parkanläggning. 

3. Slntteräng utgöres av företrädesvis med naturgräs beväxt 
mark, vilken huvudsakligen utnyttjas för foderproduktion genom 
s l å t t e r (hardvallsäng och sidvallsäng). 

4. Betesäng (betesäng, som ej är skogsmark) är dels kulti
verad betesäng^ dels annan betesäng. Kultiverad betesäng ntgöres 
av sådan icke t vanlig mening under plog lagd, i huvudsak foder-
producerande men ej sällan något trädbevuxen mark. som för be
tets förbättrande är föremål för ordnad skötsel, varmed förstås 
sådana åtgärder som röjning, dikning, planering, kalknintr, göds
ling, frösådd m. m. Annan betesäng utgöres av dels företrädesvis 
med naturgräs beväxt mark. vilken huvudsakligen utnyttjas för 
b e t e och därför icke redovisas såsom slåtteräng, dels inom in-
ägoområde belägna gärdesbackar, som kunna användas för bete. 
Dylika gärdesbackar betraktas ej som skogsmark, även om där 
skulle.förekomma ett eller annat träd. 

5. Skogsmark är all icke odlad mark, som, vare sig den för 
tillfället är skogbärande eller icke, är lämplig att användas för 
skogsproduktion. 

S. k. hagmark utgöres av skogsmark med glesa och ojämna 
bestånd, å vilken merendels 8nnes icke obetydlig, vanligen till 

betning utnyttjad gräsproduktion. Har å dylik mark väsentliga 
åtgärder vidtagits för betets förbättrande, redovisas den dock så
som kultiverad betesäng. 

6. övrig mark utgöres av dels vägar, avloppsgravar o. dyl., 
dels icke odlade mossar, myrar, kiirr, berg och annan dylik mark, 
som icke-direkt användes för jordbruks- eller skogsdrift. 

7. Såsom odlingsbar mark räknas ängsmark, kärr, skogs- och 
hagmark o. dyl., som anses med fordel kunna odlas till åker. 
Under •särskilda upplysningar» bur om möjligt uppgivas, bnru 
stor del av den odlingsbara marken som ingår i det ena eller 
andra markslaget, 

8. Med territtit förstås besvär och la?t. som lagts å fastighet 
till förmån för viss annan fastighet eller ock för gruva, såsom 
angående väg, vattens ledning eller uppdämning, ledning för 
överförande av kraft, skogsfång, mulbete, torv-, 1er- eller grus-
täkt, utsikt eller fönster. 

9. Till lätta kallhloäiga hastar hänföras hästar av nordsvensk 
och liknande ras. Till tijnure kallblodiga hastar räknas hästar av 
raserna ardenner eller cTydesdale, så ock produkter av korsning 
med häst av dylik ras. 

10. Till den vid jordbruket raraktigt sysselsatta arbetskraften 
räknas endast personer, som under minst hälften av arbetstiden 
kunna anses deltaga i jordbrukets skötsel, mjölkning o. dyl. Så
lunda skola personer, som övervägande äro sysselsatta i husligt 
arbete, ej medräknas. 
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Bilaga D. 

Instruktion för genomförande av 1932 års allmänna jord
bruksräkning. 

1. Fastighetstaxeringens och jordbruksräkningens organisation. 

Genom förordning den 30 juni 1932 (Svensk förf. saml. nr 386) har Kungl. Maj:t 
föreskrivit, att en allmän jordbruksräkning skall anordnas under år 1932. 

Såsom i nämnda förordning stadgas, äger jordbruksräkningen rum i anslutning 
till 1933 års allmänna fastighetstaxering, och uppgifterna för fastighetstaxeringen 
och jordbruksräkningen skola avgivas å en och samma deklarationsblankett. För 
uppgifternas avgivande ha av Kungl. Maj :t fastställts två formulär, varav det ena, 
a, är avsett för jordbruksfastighet, och det andra, b, för annan fastighet. 

Deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt i Stockholm hos överståt-
hållarämbetet, i övriga städer hos magistraten eller stadsstyrelsen och på landet hos 
kommunalnämndens och beredningsnämndens ordförande. Blanketter kunna även 
på rekvisition erhållas hos statistiska centralbyrån. 

T J p p g i f t s s k y l d i g h e t åligger varje ägare av fastighet eller sådan inne
havare, som enligt 13 § kommunalskattelagen är skattskyldig såsom ägare. För 
fastigheter, som avses i 5 § 2 och 4 mom. kommunalskattelagen, gäller ej uppgifts
skyldighet. Om fastighet är utarrenderad, skall arrendatorn i stället för ägaren 
lämna de för jordbruksräkningen avsedda uppgifterna om gödselvården, åkerjor
dens användning och dränering, fruktträden och odling av trädgårdsväxter under 
glas, arbetskraften samt kreatursbesättningen. 

Deklaration skall vara avlämnad s e n a s t d e n 1 5 s e p t e m b e r 1 9 3 2. 
Den kan ingivas: 

beträffande fastighet å landet till ordföranden i beredningsnämnden, landsfiska
len eller länsstyrelsen; 

beträffande fastighet i Stockholm till överståthållarämbetet; 
beträffande fastighet i annan stad till ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden, 

magistraten (stadsstyrelsen) eller länsstyrelsen. 

2. Anvisningar för blanketternas ifyllande. 

F o r m u l ä r a (för jordbruksfastighet). Såsom å formuläret angives, skall 
särskild deklaration lämnas f ö r v a r j e t a x e r i n g s e n h e t . Den enhet, på 
vilken jordbruksräkningen bygger, är b r u k n i n g s d e 1 e n, d. v. s. varje jord
bruk, som i avseende på driften utgör ett och samma företag och drives med en 
och samma arbetsstyrka. I allmänhet sammanfalla brukningsdelen och taxerings
enheten med varandra, men i vissa fall kan dock en taxeringsenhet vara uppdelad 
på flera brukningsdelar, liksom flera taxeringsenheter kunna vara sammanförda till 
en brukningsdel. I alla dylika fall är det angeläget, at t å deklarationsblanketten 
eller å särskild blankett upplysning lämnas om brukningsförhållandena. Om fastig
heten ligger i sambruk med annan taxeringsenhet, skall å härför avsedd plats à 
blanketten angivas namnet å sistnämnda fastighet, så at t vid den statistiska bear
betningen ifrågavarande fastigheter kunna sammanföras till en brukningsdel. Är 
det återigen så, att hela taxeringsenheten icke brukas tillsammans, bör uppgift läm
nas om åkerarealen dels för själva huvudfastigheten, dels för var och en av de fri-
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stående delarna; därjämte bör angivas, om dessa delar var för sig äro självstän
diga brukningsdelar eller om de brukas tillsammans med andra fastigheter oeh i så 
fall med vilka. Om en person äger en fastighet och arrenderar en annan och båda 
brukas gemensamt, bör upplysning härom lämnas å blanketten. — Såsom av anvis
ningarna å formulärets sista sida framgår, kunna i vissa fall torp taxeras tillsam
mans med huvudgården och alltså även redovisas å samma deklarationsblankett som 
denna. För jordbruksräkningens behov är det dock önskligt, at t i dylika fall såsom 
bilaga ti l l huvudblanketten särskild uppgift lämnas angående varje torp. 

Är fastighet utarrenderad, bör detta tydligt angivas genom utsättande av arren-
datorns namn, varjämte denne å en särskild blankett, i stället för ägaren, skall läm
na de för jordbruksräkningen avsedda uppgifterna angående gödselvården, åker
jordens dränering och användning, odling av trädgårdsväxter under glas, vid jord
bruket varaktigt sysselsatt arbetskraft, fruktträden och kreatursbesättningen. Det 
är därvid angeläget, a t t arrendatorn å sin blankett tydligt anger fastighetens namn 
och ägare, likasom ägaren å den av honom avgivna blanketten för samma fastighet 
skall angiva namnet å arrendatorn, då sammanförandet av uppgifterna å de båda 
blanketterna vid bearbetningen härigenom underlättas. 

Beträffande redovisningen av ä g o s l a g e n s a r e a l torde observeras, att åker, 
vara anlagts permanent betesvall, fortfarande skall redovisas såsom åker och i av
delningen för å k e r j o r d e n s a n v ä n d n i n g upptagas å rad 17 (»vall till 
bete och grönfoder»). Kultiverad betesmark, som anlagts å icke odlad jord, redo
visas däremot å rad 4 a i avdelningen för fastighetens areal. 

Uppgifterna om d e n v i d j o r d b r u k e t v a r a k t i g t s y s s e l s a t t a 
a r b e t s k r a f t e n skola avse antalet personer, som den 15 september 1932 hade 
sin huvudsakliga sysselsättning vid fastighetens jordbrukadrift i egenskap av 
kroppsarbetare, arbetsbefäl eller driftsledare. Personer, som under mer än hälf
ten av sin arbetstid äro sysselsatta i husligt arbete, medräknas ej. Detsamma gäller, 
om fastighetens ägare eller medlem av hans familj huvudsakligen ägna sig åt annat 
yrkesarbete och endast till en mindre del taga del i arbetet vid jordbruket. Torpare 
och daglönare medräknas endast, om de under loppet av ett år fullgjort minst 150 
dagsverken vid gården. 

F o r m u l ä r b (för annan fastighet än jordbruksfastighet). Uppgifter om 
markens areal böra lämnas av byggnadernas ägare även i det fall, att marken till
hör annan person och alltså icke skall taxeras tillsammans med byggnaderna, varvid 
dock tydligt bör angivas, at t marken äges av annan. 

3. Beskattningsnämndernas åligganden i avseende på materialets insamling och 
granskning. 

Det åligger i första hand på landet beredningsnämndernas ordförande och i stad 
fastighetstaxeringsnämndernas ordförande at t ordna och granska de avgivna dekla
rationerna samt at t vidtaga åtgärder för felande deklarationers införskaffande. Om 
uppgiftsskyldig underlåter a t t avgiva deklaration och icke heller efterkommer an-
maning att fullgöra sin berörda skyldighet, kan för deklarationens införskaffande 
anlitas biträde av länsstyrelsen, som, därest deklarationen prövas vara för fastig
hetstaxeringen erforderlig, äger förelägga den försumlige lämpligt vite. 

De avgivna deklarationerna skola först användas för taxeringsarbetet. Senast 
den 20 januar i 1933 skall å landet beredningsnämndens ordförande översända 
fastighetslängderna samt deklarationer m. m. t i l l ordföranden i fastighetstaxerings
nämnden, och senast den 31 mars samma år skola fastighetsdeklarationerna och öv
riga handlingar av fastighetstaxeringsnämndens ordförande insändas till länsstyrel
sen, som därefter senast den 15 juli skall insända samma material till statistiska 
centralbyrån. I Stockholm skola fastighetsdeklarationerna översändas till statistiska 
centralbyrån senast den 15 november 1933. 
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4. Hushållningssällskapens lokala organ och deras uppgifter för jordbruksräk
ningen. 

Då det icke torde vara at t påräkna, att taxeringsmyndigheterna skola vidtaga 
särskilda åtgärder för infordrande av sådana fastighetsdeklarationer, som icke anses 
erforderliga för själva taxeringsarbetet, eller granska och komplettera de avgivna 
deklarationerna i avseende på de speciellt för jordbruksräkningen avsedda upp
gifterna, har det ansetts nödvändigt a t t anlita bistånd av för ändamålet särskilt 
utsedda organ, som kunde utföra det direkt för jordbruksräkningen avsedda arbetet. 
Den förut nämnda kungl. kungörelsen om allmän jordbruksräkning innehåller här
om följande bestämmelser: 

§ 3. 

För jordbruksräkningens genomförande tillkommer det å landet hushållnings
sällskapen att efter statistiska centralbyråns anvisningar genom sina underordnade 
organ eller annorledes 

1) på begäran biträda de uppgiftsskyldiga med råd och anvisningar för dekla
rationers upprättande i vad dessa avse jordbruksräkningen; 

2) i fråga om jordbruksfastighet hos beredningsnämndernas ordförande taga del 
av och granska de avgivna deklarationerna så vitt angår däri intagna uppgifter 
avseende jordbruksräkningen samt, då deklaration för en fastighet, saknas eller i 
nämnda avseende är ofullständig och felande deklaration eller uppgifter ej av 
beredningsnämndens ordförande införskaffats, anmana den uppgiftsskyldige att av
giva för jordbruksräkningen erforderliga uppgifter; 

3) i fråga om annan fastighet än jordbruksfastighet på liknande sätt övervaka, 
att de för jordbruksräkningen avsedda uppgifterna i vederbörlig ordning avgivas; 

4) senast den 10 november 1932 till vederbörande beredningsnämnds ordförande 
överlämna genom hushållningssällskapen inhämtade uppgifter; samt 

5) tillhandagå statistiska centralbyrån med införskaffande av ytterligare erfor
derliga uppgifter och kompletteringar. 

§ 4. 
De åligganden, som enligt 3 § å landet tillkomma hushållningssällskapen, skola 

i Stockholm fullgöras av överståthållarämbetet och i annan stad av vederbörande 
magistrat eller stadsstyrelse, och skall därvid vad i samma paragraf är sagt om 
beredningsnämnds ordförande hava tillämpning å ordförande i fastighetstaxerings-
nämnd. 

På landet tillkommer det alltså hushållningssällskapen att på lämpligaste sätt 
anordna arbetet ute i socknarna för jordbruksräkningens utförande. Därvid torde 
i främsta rummet komma i fråga sällskapens underavdelningar, men där organisa
tionen av dessa icke är tillräckligt fast för detta uppdrag, torde detsamma lämp
ligen kunna anförtros åt andra, sällskapen underlydande organ, särskilt vandrings-
rat tarna. Vid 1927 års jordbruksräkning träffades i några fall överenskommelse 
med beredningsnämndernas ordförande at t ombesörja även det för jordbruksräk
ningen erforderliga arbetet. 

Det är för värdet av hela jordbruksräkningen av mycket stor betydelse, at t de 
lokala organen utföra sitt arbete med omsorg och noggrannhet. Endast under denna 
förutsättning kan man förvänta, att materialet i fråga om fullständighet och till
förlitlighet skall vara i ett sådant skick, att det u tan större svårighet kan samman
räknas och tabelleras. Den granskning, som utföres ute i socknarna, är effektivare 
och leder lättare till önskat resultat, än den, som efteråt måste utföras av statistiska 
centralbyrån. 

Det är särskilt två omständigheter, som de lokala organen vid sin granskning 
av materialet böra noga tillse, nämligen a t t d e k l a r a t i o n e r f i n n a s a v 
g i v n a f ö r a l l a f a s t i g h e t e r och ä t t s ä r s k i l d a u p p g i f t e r l ä m 
n a s f ö r v a r j e b r u k n i n g s d e l . 
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Även om deklaration för viss fastighet icke ansetts erforderlig för fasti gliets-
taxeringen och. därför icke införskaffats av taxeringsmyndigheterna, är det för 
jordbruksräkningen nödvändigt, att deklarationer finnas för varje fastighet, vid 
vilken finnes någon areal av trädgård eller åker, fruktträd eller husdjur av något 
å deklarationsblanketten angivet slag. Kännedom om från vilka fastigheter dekla
rationer eventuellt saknas, erhålles bäst genom en jämförelse mellan inkomna dekla
rationer och fastighetslängden. Om för en fastighet deklaration icke kunnat er
hållas från den uppgiftsskyldige själv, bör det lokala organet såvitt möjligt söka 
att, med ledning av tillgängliga uppgifter, å en särskild deklarationsblankett införa 
de för räkningen avsedda uppgifterna. Visar sig icke heller denna utväg fram
komlig, anmäles förhållandet genom hushållningssällskapet hos länsstyrelsen, som 
äger förelägga den försumlige vid äventyr av vite a t t fullgöra sin uppgiftsskyldig
het. Vid föregående jordbruksräkning visade det sig, at t i fråga om utarrenderade 
fastigheter arrendatorerna ofta underlåt i t at t lämna de dem ålagda uppgifterna; 
de lokala organen böra därför ha sin uppmärksamhet r iktad på at t även arrenda
torerna fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

E n mycket viktig uppgift är vidare kontrollen av at t brukningsförhållandena 
tydligt angivas å deklarationen, så att det i varje fall tydligt framgår, vad som 
utgör en särskild brukningsdel. Härvid kunna tjäna till ledning de anvisningar, 
som meddelas dels å sista sidan av formulär a, dels i denna instruktion. 

Enl igt den förut nämnda förordningen om jordbruksräkningen skola de lokala 
organen senast den 10 november 1932 till beredningsnämndens ordförande insända 
de av dem inhämtade uppgifterna. 

Slutligen skola samma lokala organ tillhandagå statistiska centralbyrån och hus
hållningssällskapet med de ytterligare uppgifter och kompletteringar, som under 
det fortsatta granskningsarbetet kunna visa sig nödvändiga. 

5. Granskningen hos hushållningssällskapen av uppgifterna till jordbruksräk-
ningen. 

Sedan deklarationerna senast den 31 mars 1933 inkommit till vederbörande läns
styrelser, åligger det hushållningssällskapen att låta granska de för jordbruks-
räkningen avsedda uppgifterna samt at t , där så påfordras, från de uppgiftsskyldiga 
införskaffa erforderliga rättelser och kompletteringar. Avsikten härmed är, att 
genom sällskapens försorg en eftergranskning skall komma till stånd av deklara
tionsmaterialet, så att erforderliga rättelser och kompletteringar bli gjorda, där 
det kan ha förbisetts av de lokala organen. Arbetet skall verkställas efter samma 
synpunkter, som i det föregående angivits till ledning för de lokala organens 
granskningsarbete. Det är givetvis i första hand sällskapens sekreterare, som äro 
ansvariga för denna del av granskningen, men då det torde vara otänkbart, att 
dessa vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter personligen skulle kunna genomgå 
det omfattande deklarationsmaterialet, torde det bliva nödvändigt, att för ändamålet 
särskild arbetskraft anställes. 

Tillgång till materialet bör kunna erhållas genom överenskommelse under hand 
med vederbörande länsstyrelse, och arbetet måste vara utfört före fastighetspröv-
ningsnämndernas sammanträde i juni 1933. 

6. Ersättningen till hushållningssällskapen och deras lokala organ. 

Vid 1927 års jordbruksräkning erhöllo hushållningssällskapen av statsmedel er
sät tning med sammanlagt 25,000 kronor som bidrag till täckande av deras kostnader 
för räkningens genomförande. Med hänsyn till det vid årets jordbruksräkning 
nytillkomna granskningsarbetet hos sällskapen har i den av statistiska central
byrån och lantbruksstyrelsen upprät tade kostnadsberäkningen ersättningen till hus
hållningssällskapen höjts till 38,000 kronor. Denna beräkning har av Kungl. Maj:t 
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i samband med den allmänna planen för 1932 års jordbruksräkning underställts 
riksdagens prövning och av denna utan erinran godtagits. Sedan arbetet med jord
bruksräkningen avslutats, kunna därför sällskapen med säkerhet påräkna, att mellan 
hushållningssällskapen kommer att fördelas ett belopp av 38,000 kronor. 

Stockholm i augusti 1932. 

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 
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