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Le recensement général agricole de 1937. 

Conformément à l'Ordonnance Royale du 21 juillet 19S7, on a procédé en Suède 
à un recensement général agricole selon la même méthode qu'en 1927 et 1932. Quant 
aux résultats des recensements généraux agricoles précédents, voir la statistique offi
cielle de la Suède, Stockholm 1930 et 1936. La documentation nécessaire pour le 
recensement de 1937 fut recueillie à l'occasion de la taxation de la propriété foncière 
pour l'année 1938. Pour la dite taxation, chaque propriétaire foncier eut à remplir 
une déclaration indiquant, entre autres, la répartition des superficies de ses pro
priétés, 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 récu
pération des engrais naturels, l'horticulture et la culture des fruits. On trouvera aux 
pages 328—335, les formulaires-types employés à la fois pour la taxation immobilière 
et pour le recensement agricole, dont l'un, plus détaillé, destiné aux exploitations 
agricoles, et les deux autres, plus simples, pour les autres immeubles. Pour les ex
ploitations affermées par d'autres personnes que le propriétaire, certains renseigne
ments devaient être fournis par le fermier et non par le propriétaire. Cette réunion 
des opérations de recensement agricole et de taxation de la propriété immobilière a 
permis d'obtenir certains avantages: d'une part, on a évité à la population d'avoir à 
fournir en deux occasions différentes des renseignements sensiblement similaires, et 
d'autre part, le récolement des informations pour le recensement agricole a pu avoir 
lieu sans nécessiter la création d'une organisation spéciale à cet effet, ce qui a permis 
de réaliser des économies appréciables. Les renseignements demandés pour le re
censement agricole et la taxation des immeubles devaient être fournis au plus tard le 
15 septembre 1937, après quoi les travaux de taxation seraient immédiatement com
mencés. 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'établisse
ment des statistiques. 

La répartition de la plupart des départements par régions agricoles naturelles, réalisée 
plus tôt dans la statistique agricole n'a subi que de petites modifications au recense
ment dernier. Ces districts ont été groupés en 18 grandes régions de production, 
toutes produisant sous des conditions aussi pareilles que possible. Finalement ces 
régions de production ont été réparties en trois grandes régions du pays. Quant à la 
répartition présente, voir Tableau 20 et la carte annexée. 

En ce qui concerne la répartition de la superficie totale du pays entre les dif
férentes cultures, forêts, etc., le recensement agricole de 1937 a donné les résultats 
suivants: 
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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 14*—15*) montrent les grandes 
différences qui existent au point de vue de l'importance de la portion de terres la
bourables dans les différentes parties du pays. Dans la plaine du département le 
plus méridional, celui de Malmöhus, la superficie de terres labourables s'élève à 80"6 % 
de la surface totale de la région, tandis que dans l'intéiieur du département de 
Norrbotten elle n'atteint que 0'2 %. 

En 1937, la Suède possédait 418 644 exploitations agricoles, et en outre 289 114 
petites tenances de terre sans culture ou avec au plus 0"2 5 ha de terres labourables. 
Le tableau suivant montre la lépartition des exploitations agricoles par catégories de 
grandeur suivant la superficie de leurs terres labourables (voir Tableaux 10 et 11), et in
dique en même temps, pour les exploitations ayant plus de 2 ha de cultures, celles 
qui sont affermées ainsi que la superficie totale affermée des terres labourables dans 
chaque catégorie (voir Tableaux 13 et 14): 

Comme on le voit par l'examen des chiffres de ce tableau, les exploitations agri
coles 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 con
stituent que 0-6 % du total et ne comprennent ensemble que 10.3 °/t> de toutes les terres 
labourables. Le tableau ci-dessus montre, en outre, que sur les propriétés de plus de 
2 ha de terres labourables, 59 134 (19"2 °fi) étaient affermées et que la superficie 
affermée de terres labourables était de 953 102 ha (soit 26T> %~). 

Au recensement agricole de 1937 on a fait une statistique sur la répartition du 
terrain boisé par catégories de propriétaire. On a aussi réparti ce terrain dans cer
tains groupes d'après la grandeur du terrain boisé de chaque propriétaire. Les ré
sultats se trouvent dans les Tableaux 3 et 4. La répartition du terrain boisé dans 
tout le Royaume par catégories de propriétaire se voit ci-dessous. 

D'après la grandeur du terrain boisé de chaque propriétaire ce terrain dans tout le 
Royaume se divisait comme suit: 
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Plus de la moitié du terrain boisé se trouvait ainsi dans le groupe dont le terrain 
boisé s'élevait à plus de 400 ha par propriété, pendant que moins qu'un dixième se 
trouvait dans le groupe d'un terrain boisé de moins de 25 ha. Le reste était réparti 
entre les deux groupes restants, avec une certaine prépondérance du groupe contenant 
un terrain boisé de 25—100 ha. 

Les renseignements obtenus par le recensement agricole de 1937 sur l'utilisation 
des terres labourables sont exposés pour chaque commune dans le Tableau 5, et pour 
chaque département et région agricole naturelle dans le Tableau 6. Le tableau ci-
dessous donne un résumé pour le Royaume entier et, à titre de comparaison, les 
renseignements correspondants obtenus lors du précédent recensement, en 1932. 

Après que la Diète eut pris des mesures effectives pour l'assistance de la culture 
des céréales panifiables, on a été capable de prévenir l'imminence du péril d un trop 
grand recul de la superficie totale des céréales panifiables. Au commencement de 
la période des cinq ans 1933—1937 on a augmenté considérablement la culture des 
céréales panifiables, bien qu'un certain recul soit plus tard entré dans cette évolution, 
après que l'Etat eut pris des mesures aussi pour l'assistance de la culture du blé 
fourrager. La superficie totale de seigle et de froment, comprenant en 1927 503 000 
hectares, mais réduite en 1932 à 490 000 hectares, a subi une augmentation en 
1937 jusqu'à plus de 496 000 hectares. En ce qui concerne la culture des céréales 
panifiables il y a longtemps que se fait valoir le remplacement du seigle par le fro
ment. Ce développement a continué aussi pendant les cinq années de 1932 à 1937. 
Comme on le voit par les chiffres ci-dessus, la superficie de seigle d'hiver avait, 
durant ce temps, diminué de 15 000 hectares, tandis que la superficie de froment 
d'hiver avait en même temps augmenté de 20 000 hectares. Toute la superficie de 
froment était en 1937 de 50 % plus grande que la superficie correspondante de seigle. 

Quant au blé fourrager on doit observer que la culture de l'orge est en régression. 
Pendant la dernière période de cinq ans la superficie de l'orge a subi une diminu
tion de 14 %, L'augmentation très importante de la superficie des prairies artificielles 
entrée entre les recensements agricoles de 1927 et 1932 a continué aussi après cette der-
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nière année. Pendant la période de 1933—1937 un accroissement s'est fait de près 
de 42 500 ha, dont la plus grande partie tombe sur les prairies pour pâturage, les
quelles ont subi une augmentation de 24"2 %. En même temps la superficie des 
prairies permanentes cultivées pour pâturage a aussi augmenté. La culture réglée des 
pâturages a donc continué à faire des progrès pendant ces années. 

Les données indiquant l'emploi des terres labourables dans les exploitations agricoles 
de différentes catégories de grandeur sont fournies en chiffres absolus aux Tableaux 
10 et 11 et en chiffres relatifs, au Tableau J, pages 44*—45*. Ces données per
mettent de constater certaines différences caractéristiques entre les grandes et les 
petites exploitations 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 pani-
fiables, dans les exploitations de grandeur différente, un déplacement a eu lieu pen
dant les dix années dernières, par lequel la tendance de cette culture à 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 produc
tion du seigle d'hiver, ce qui n'a pas été le cas dans la même proportion pour les 
petites exploitations. 

Le Tableau 5 donne le nombre d'animaux domestiques existant dans chaque com
mune au moment du recensement, et le Tableau 8 fournit les mêmes renseignements 
pour chaque département et région agricole naturelle. Le tableau suivant indique 
pour chaque espèce l'importance du cheptel dans le Royaume en 1937 et en com
paraison les chiffres correspondants du recensement de 1932. 

La forte diminution quant au total des chevaux qui a eu lieu, par suite de l'usage 
de plus en plus accru des véhicules à moteur, pendant les années à partir de 
1920, paraissait avoir cessé à l'époque du recensement de 1937. A partir de 1927 
jusqu'au recensement en 1932 le recul quant au total des chevaux a été de peu 
d'importance, et après l'année 1932 le nombre total des chevaux a subi une aug
mentation de 3 5 %. Le gros bétail en tout a, de 1932 à 1937, augmenté un peu, 
mais entre les différentes espèces y comprises certains déplacements ont eu lieu. La 
forte diminution du nombre des bœufs qu'on a remarqué depuis longtemps, a con
tinué aussi dans cette dernière période, et au recensement en 1937 le reste n'était 
que de 9 000 dans tout le pays. Le nombre des taureaux et des vaches a, durant 
le même temps, diminué un peu. Pour le jeune bétail, on peut constater une aug
mentation du nombre des génisses et des veaux mais une diminution des taurillons 
et des bouvillons. Quant au l'élevage du mouton, la décroissance qu'on y a senti 
depuis longtemps, à l'exception d'un essor temporaire durant la guerre mondiale, a 
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continué aussi de 1932 à 1937, pendant laquelle période le nombre des moutons a 
diminué à peu près de 25 %. La diminution du nombre des chèvres durant ces mêmes 
années a aussi été forte. La race porcine a beaucoup augmenté depuis la guerre, et 
ce développement continua aussi pendant les années 1927—1932, mais en 1937 une 
diminution de 5 % a eu lieu. Le nombre des poules a depuis 1932 subi une diminu
tion, qui n'a été compensée qu'en partie par une augmentation du nombre des poulets. 

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 exploita
tions agricoles en un certain nombre de catégories d'après l'importance de leurs terres 
labourables (Tableaux 10 et 12). Dans le Tableau N, pages 58*—59*, on indique 
le nombre d'animaux par rapport à la superficie des cultures dans chacune de ces 
catégories de grandeur. Il en ressort que le troupeau est considérablement plus im
portant 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 agricoles. En ce qui concerne aussi bien les chevaux 
que les bovins, ce sont surtout les moyennes et les grandes exploitations qui pra
tiquent l'élevage des jeunes animaux, tandis que les petites exploitations achètent 
ailleurs les jeunes animaux nécessaires à la reproduction et s'adonnent plus entière
ment à la production du lait. De toutes les exploitations agricoles, 5'9 °'„ n'avaient 
pas d'animaux domestiques (Tableau 18). 

Au recensement agricole de 1937 on n'a pas recueilli des renseignements sur la 
superficie totale des cultures des plantes potagères et des vergers. Au lieu de cela 
on a demandé des données séparément pour la culture des plantes potagères (excepté 
des fraises), pour la culture des fraises et pour les pépinières etc. En outre on a 
recueilli des données sur la superficie pour la culture des plantes horticoles sous verre 
et sur le nombre d'arbres et d'arbrisseaux fruitiers. 

Pour la seconde fois en Suède, on a demandé en 1937 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 1 991 000 m"2 et celle des 
couches à 1 858 000 m2, ce qui fait en tout une superficie de 3 849 000 m2. On 
a aussi en 1937, pour la troisième fois, recensé le nombre d'arbres fruitiers et, 
pour la première fois, le nombre d'arbrisseaux fruitiers. D'après les renseignements 
recueillis, il y avait à ce moment en Suède 4 480 000 pommiers, 1 230 000 poiriers, 
1 071 000 pruniers et 1 078 000 cerisiers, tous au-dessus de cinq ans. En outre il 
y avait 1594 000 arbres fruitiers non spécifiés au-dessous de cinq ans, 4 510 000 
groseilliers et groseilliers à maquereau et 8 435 000 framboisiers. 

A la même occasion, on a également obtenu des renseignements sur l'étendue des 
nouvelles cultures entreprises de 1933 à 1937 dans chaque exploitation agricole 
(Tableaux 16 et 17, colonne 11). La superficie des terrains de nouvelle culture 
s'élevait au total à 19 752 hectares, correspondant à la culture nouvelle de 3 950 
hectares par an, soit 0'l % de la superficie totale des cultures du pays. Les terres 
nouvellement cultivées se trouvent, pour la plus grande partie, dans la partie sep
tentrionale de la province de Norrland, où il existe encore de grandes possibilités de 
gagner de nouveaux terrains à la culture. 

Sur l'étendue des terres labourables du pays, 1 066 300 hectares soit 28'6 % étaient 
drainés (Tableaux 16 et 17, colonnes 6 à 9). Le drainage des terres labourables 
est surtout pratiqué dans les plaines de la Suède méridionale et centrale, tandis que 
dans les régions forestières et dans la province de Norrland on y a rarement recours. 
A cet égard, il existe également une grande différence entre les petites et les 
grandes exploitations (Tableau P) . Dans les petites propriétés, il n'y a souvent qu'une 
faible partie de terrains drainés, et la proportion de ces terrains augmente avec 1 im
portance de l'exploitation. 
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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 
indiquées au Tableaux 16 et 17, colonnes 2—4, tandis que dans le Tableau R, page 76*, 
on a indiqué pour chaque département le nombre relatif d'exploitations possédant des 
installations pour la récupération des engrais naturels. En résumé, 94 800 exploita
tions (24'3 % du total) possédaient un parc à fumier à fond cimenté; 16 500 (4'2 %) 
avaient un parc rendu étanche d'autre façon, et 45 100 propriétés ( l l - 6 %) 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 statistiska 
centralbyrån i skrivelse till Konungen den 5 februari 1927 framlagda förslaget 
till jordbruksstatistikens omorganisation skulle de för denna gren av statistiken 
grundläggande uppgifterna angående bl. a. ägoslagens areal, åkerjordens an
vändning samt antalet husdjur insamlas vid allmänna, vart femte år återkom
mande jordbruksräkningar i samband med de allmänna fastighetstaxeringarna. 
Sedan Kungl. Maj:t på grund av detta förslag den 4 mars 1927 framlagt 
proposition till riksdagen om anordnande av en allmän jordbruksräkning samma 
år och riksdagen härtill lämnat sitt bifall, utfärdades den 27 juni 1927 en för
ordning (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 fastighetsdeklara
tionerna, vilka först utnyttjades för taxeringsändamål och därefter överlämnades 
till statistiska centralbyrån för den statistiska bearbetningen, som tog sin 
början under senare delen av år 1928. Den slutliga redogörelsen för jordbruks
räkningen år 1927 framlades inför Kungl. Maj:t den 21 februari 1930. 

Den 16 mars 1932 föreslog Kungl. Maj:t i proposition nr 216 ett medgivande 
från riksdagens sida, att en allmän jordbruksräkning måtte anordnas under år 
1932 i anslutning till den fastighetstaxering, som skulle äga rum år 1933. I 
skrivelsen den 27 april 1932, nr 157, meddelade riksdagen, att bifall lämnats till 
nämnda proposition, varefter Kungl. Maj:t den 30 juni 1932 utfärdade en för
ordning nr 386, om allmän jordbruksräkning år 1932. För avgivande av de för 
jordbruksräkningen och fastighetstaxeringen erforderliga uppgifterna fastställ
des av Kungl. Maj:t två formulär, avsedda det ena för jordbruksfastighet och 
det andra för annan fastighet. Bearbetningen av uppgiftsmaterialet, som på
börjades under senare delen av år 1933, verkställdes av statistiska centralbyrån. 
Den slutliga redogörelsen för jordbruksräkningen år 1932 framlades inför 
Kungl. Maj:t den 13 januari 1936. 

I skrivelse till Kungl. Maj:t den 11 februari 1937 framlade statistiska cen
tralbyrån och lantbruksstyrelsen en plan för anordnande av en allmän jord
bruksräkning hösten samma år i samband med den allmänna fastighetstaxering, 
som skulle äga rum år 1938, varvid de för nämnda taxering erforderliga de
klarationerna, vilka skulle avlämnas senast den 15 september 1937, jämväl 
skulle innehålla uppgifter för jordbruksräkningen. I en av hushållningssäll
skapens ombud den 30 september 1936 gjord framställning till Kungl. Maj:t 
rörande hushållningssällskapens medverkan i den officiella jordbruksstatistiken 
hade ifrågasatts, huruvida icke vid den stundande allmänna jordbruksräkningen 
det för denna räkning erforderliga lokala kontrollarbetet lämpligen skulle 
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kunna i större utsträckning än dittills varit fallet läggas å vederbörande taxe
ringsmyndigheter. Gent emot detta förslag ansågo statistiska centralbyrån och 
lantbruksstyrelsen, att det lokala kontrollarbetet vid jordbruksräkningen icke 
borde på annat sätt än efter frivillig överenskommelse läggas å taxerings-
ni yndigheterna. I vissa fall ansågs det lämpligt, att hushållningssällskapen 
under hand träffade överenskommelse med beredningsnämnderna att mot sär
skild ersättning åtaga sig det speciellt för jordbruksräkningen erforderliga 
arbetet i stället för hushållningssällskapens organ. I andra fall, där ett fri
villigt anlitande av beredningsnämnderna ansågs vara mindre lämpligt, hän
visades hushållningssällskapen till möjligheten att anlita särskilt kvalificerade 
personer med agronomisk utbildning eller praktisk jordbrukserfarenhet för att 
biträda vid utövande av den lokala kontrollen och granskningen vid jordbruks
räkningen. 

Liksom vid närmast föregående allmänna jordbruksräkning ansågs det nöd
vändigt, att hushållningssällskapen, sedan fastighetsdeklarationerna inkommit 
till länsstyrelserna, verkställde en eftergranskning av materialet, så att er
forderliga rättelser och kompletteringar kunde göras, när detta förbisetts av 
de lokala organen. Kostnaderna för ersättningen till hushållningssällskapen 
beräknades vid 1937 års allmänna jordbruksräkning till ett förhöjt belopp av 
50 000 kronor mot 38 000 kronor vid 1932 års jordbruksräkning, övervägande 
skäl ansågos tala för att den maskinella metoden borde komma till användning 
vid bearbetning av materialet från 1937 års jordbruksräkning, liksom fallet 
varit vid 1927 års räkning, men däremot icke vid motsvarande räkning år 
1932. 

I skrivelse den 14 januari 1937 till chefen för jordbruksdepartementet med 
yttrande i anledning av 1936 års skogsutrednings förslag till åtgärder för åstad
kommande av en förbättrad statistik rörande skogsproduktion och virkesuttag 
hade statistiska centralbyrån, i anslutning till utredningsmännens förslag, utta
lat sig för en sådan bearbetning av materialet från 1937 års jordbruksräkning, 
som skulle erfordras för åstadkommande av en statistik rörande skogsmarkens 
fördelning på olika ägare- och brukarekategorier, i syfte att belysa sambandet 
mellan jordbruk och skogsbruk i skilda delar av landet. I brev den 11 juni 1937 
anbefallde Kungl. Maj :t statistiska centralbyrån att vid uppgörande av förslag 
till allmän jordbruksräkning år 1937 jämväl beakta det i Kungl. Maj:ts propo
sition nr 148 samma år angående anslag till riksskogstaxering och avverknings
statistik framlagda, av riksdagen utan erinran lämnade förslaget om anord
nande, på grundval av det vid de allmänna jordbruksräkningarna infordrade 
primärmaterialet, av en fortlöpande statistik rörande skogsmarkens fördelning 
på olika brukarekategorier. 

Den 26 februari 1937 föreslog Kungl. Maj:t i proposition nr 147 ett med
givande från riksdagens sida, att en allmän jordbruksräkning måtte anordnas 
under år 1937 i anslutning till den fastighetstaxering, som skulle äga rum 
påföljande år. I skrivelse den 20 april 1937, nr 157, anmälde riksdagen, att 
bifall lämnats till nämnda proposition, varefter Kungl. Maj:t anbefallde sta
tistiska centralbyrån att, efter samråd med lantbruksstyrelsen, inkomma med 
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förslag till de särskilda bestämmelser, som i anledning av riksdagens beslut 
borde meddelas. I skrivelse den 9 juni 1937 till Kungl. Maj:t framlade sta
tistiska centralbyrån förslag till dylika bestämmelser. 

Beträffande de vid närmast föregående allmänna fastighetstaxering och jord
bruksräkning fastställda formulären föreslogos vissa ändringar. De vid 1932 
års jordbruksräkning i formuläret för jordbruksfastighet upptagna uppgifterna 
angående den vid jordbruket varaktigt sysselsatta arbetskraften föreslogos skola 
uteslutas, då det vid nyssnämnda jordbruksräkning erhållna materialet i detta 
avseende visat sig vara jämförelsevis ofullständigt och det för övrigt icke 
syntes vara nödvändigt att dylika uppgifter insamlades vid varje räkning. Då 
redovisningen av den sammanlagda arealen för köksväxtodlingar och frukt
trädgård vid 1932 års jordbruksräkning visat sig ofullständig och ojämn, så 
att ifrågavarande uppgifter otvivelaktigt måste anses ha varit för låga, syntes 
det vara lämpligt att jämväl utesluta dessa uppgifter vid 1937 års räkning. 
Däremot föreslogs, att redovisningen av arealen för odling av trädgårdsväxter 
under glas skulle ske på samma sätt som förut. I överensstämmelse med förslag 
av lantbruksstyrelsen ansågos uppgifterna om trädgårds- och fruktodling i 
övrigt böra ej obetydligt utvidgas på här nedan angivet sätt. Redovisning 
skulle var för sig ske av arealen för köksväxtodling (utom för jordgubbar), 
arealen för odling av jordgubbar samt arealen för plantskolor. Redovisningen 
av antalet äppelträd, päronträd, plommonträd samt körsbärsträd var för sig 
föreslogs skola avse träd över fem år, varemot alla slag av fruktträd under 
fem år skulle upptagas gemensamt. Därjämte skulle uppgifter lämnas om dels 
antalet vinbärs- och krusbärsbuskar, dels även antalet hallonbuskar. På grund 
av framställning från svenska mosskulturföreningen föreslogs, att i formuläret 
för jordbruksfastighet uppgifter skulle meddelas om åkerjordens fördelning å 
fastmarksjord och torvmarksjord. Slutligen föreslogs, att vissa uppgifter jäm
väl skulle insamlas om antalet kaniner, varom Sveriges kaninavelsföreningars 
riksförbund gjort framställning. 

Den 21 juli 1937 utfärdade Kungl. Maj:t en förordning, nr 738, om allmän 
jordbruksräkning år 1937, i enlighet med ämbetsverkens förslag (se bilaga A, 
sid. 326). För avgivande av de för jordbruksräkningen och fastighetstaxeringen 
erforderliga uppgifterna fastställdes av Kungl. Maj:t genom kungörelse, nr 
755, formulär, av vilka a var avsett för jordbruksfastighet samt b1 och b2 för 
annan fastighet (se bilaga B, sid. 328). 

I augusti 1937 utsände statistiska centralbyrån till hushållningssällskapen, 
överståthållarämbetet i Stockholm samt magistrater eller stadsstyrelser (kom
munalborgmästare) i övriga städer en tryckt »Instruktion för genomförande 
av 1937 års allmänna jordbruksräkning» (se bilaga C, sid. 336), vilken var 
avsedd att å landet tillställas hushållningssällskapens ombud och underavdel
ningar och att tjäna till ledning vid dessas arbete dels med rådgivning åt de
klaranterna, dels med granskning och komplettering av deklarationerna, medan 
dessa kvarlågo hos beredningsnämnderna. I sagda instruktion meddelades 
även vissa bestämmelser om granskningen hos hushållningssällskapen av upp
gifterna till jordbruksräkningen, sedan deklarationerna inkommit till länssty-
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relserna. Därjämte utarbetade centralbyrån och översände till hushållnings
sällskapen i april 1938 en handledning för sistnämnda eftergranskning av 
uppgiftsmaterialet. 

I mitten av juli månad 1938, då länsprövningsnämndernas taxeringsarbete 
var i huvudsak slutfört, infordrade centralbyrån deklarationer och fastighets
taxeringslängder från några län. Under senare hälften av samma månad på
börjades bearbetningen av materialet med en personal, vilken, i den mån ut
rymmet i de för jordbruksräkningen av centralbyrån disponerade lokalerna det 
medgav, så småningom ökades till ett antal av högst 60 personer under närmaste 
ledning av en med aktuarie å extra stat likställd tjänsteman. Uppgiftsmaterialet 
infordrades sedermera successivt från övriga län och återställdes till läns
styrelserna, i den mån de icke längre voro för räkningen erforderliga. 

Brister och ofullständigheter hos materialet. Vid granskningen inom central
byrån av de för jordbruks räkningen avsedda uppgifterna konstaterades, att 
det av hushållningssällskapen och deras underavdelningar utförda gransknings-
och kompletteringsarbetet även denna gång var ganska ojämnt. Den »centrala» 
granskningen, som tillkom vid 1932 års jordbruksräkning och även förekommit 
vid denna räkning, synes hos vissa hushållningssällskap ha lett till goda re
sultat, medan det till centralbyrån inkomna materialet från andra hushållnings
sällskaps områden ännu vidlådits av stora brister och ofullständigheter. Et t 
omfattande arbete har emellertid nedlagts av hushållningssällskapen, vid denna 
liksom vid föregående jordbruksräkningar, på sammanförandet av taxerings
enheter till sådana enheter, med vilka jordbruksstatistiken vill räkna, nämligen 
brukningsdelar. Beträffande framförallt Kopparbergs län förelågo även vid 
1937 års jordbruksräkning, på grund av de säregna jorddelningsförhållandena i 
detta län, stora svårigheter att avgöra, vilka taxeringsenheter som skulle anses 
utgöra en och samma brukningsdel. 

En svårighet vid bearbetningen, som gjort sig kännbar såväl vid denna som 
vid föregående jordbruksräkningar, har varit särskiljandet av torpen såsom 
särskilda brukningsdelar, vilket i jordbruksstatistiken anses önskvärt. Den för 
deklarationsblankettens ifyllande lämnade anvisningen, att torp, vara jordbruket 
av torparen bedrevs såsom självständig näring och väsentligen med egna inven
tarier, skulle taxeras särskilt, har icke tolkats enhetligt av taxeringsmyndig
heterna och har tydligen även vållat hushållningssällskapen tveksamhet vid 
deras arbete. På grund härav har man alltjämt underlåtit att särskilt redovisa 
ett stort antal torp. Ibland har inträffat, att huvudgårdens ägare (brukare) 
visserligen i sin deklaration upptagit torpens åkerjord men försummat att 
redovisa de torparna tillhöriga husdjuren. 

Et t betydelsefullt arbete ha hushållningssällskapen nedlagt på införskaf
fandet av uppgifter från arrendatorer, vilka enligt de för räkningen gällande 
bestämmelserna hade skyldighet att, i stället för ägaren, lämna uppgifter om 
åkerjordens användning och dränering ävensom de särskilda uppgifter, som 
för jordbruksräkningen i övrigt erfordrades, såsom om gödselvården, trädgårds-
och fruktodlingen samt kreatursbesättningen. 
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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 
omfattande arbete måste nedläggas på införskaffande av ytterligare upplys
ningar, som erfordrades för att bringa materialet i användbart skick. Central
byrån hänvände sig därvid i regel direkt till de uppgiftsskyldiga men i en del 
fall även till hushållningssällskapen. Åtskilliga av de stora trävarubolagen 
anmodades också att lämna uppgifter angående sina arrendegårdar. Inalles 
avlätos icke mindre än omkring 19 500 s. k. anmärkningsskrivelser. Et t ej obe
tydligt antal av dessa skrivelser (c:a 5 000) föranleddes av de ofullständiga 
uppgifterna om åkerjordens uppdelning i torvmarksjord och fastmarksjord. 
Till följd härav måste centralbyrån av kostnadsskäl avstå från granskning och 
bearbetning av det inkomna materialet i sistnämnda avseende, sedan materialet 
från tre län, Stockholms, Uppsala och Värmlands län, blivit genomgånget och 
granskat. En summarisk sammanställning av uppgifterna för sagda län samt 
för Kronobergs län har emellertid verkställts. För att skriftväxlingen i övrigt 
icke skulle bliva alltför omfattande, måste centralbyrån över huvud taget 
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, dräne
ring, trädgårds- och fruktodling o. dyl. synts ofullständiga, i många fall måst 
utan vidare godtagas. De detaljerade uppgifterna om trädgårds- och frukt
odling vid denna räkning ha emellertid helt naturligt föranlett ett vida större 
antal anmärkningsskrivelser än vid föregående räkningar, vilket medverkat 
till ökning i hela antalet dylika skrivelser. Liksom vid föregående jordbruks
räkningar har ett ej obetydligt antal skrivelser föranletts av behovet att er
hålla så fullständiga uppgifter som möjligt om torpen. Till följd av materialets 
ofullständighet har det i många fall icke varit möjligt att avgöra, om en verklig 
minskning i deras antal ägt rum eller om man försummat att lämna föreskrivna 
uppgifter om torpen. 

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. 

Vissa brukningsdelar, i regel de minsta, ha vid 1937 års jordbruksräkning 
redovisats å mindre utförliga formulär (b1 och b2) än de egentliga jordbruken. 
Dessa formulär, som använts för s. k. annan fastighet, sakna 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 upp
gifter om dess användning, har centralbyrån även för dessa jordbruk verkställt 
en fördelning av den redovisade åkerjorden på olika växtslagsodling och därvid 

2—394241 
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u t g å t t f rån det an tagandet , a t t odlingen i det väsent l iga var i t l i ka r t ad med 
den, som förekom vid and ra , fu l l s tändig t redovisade jo rdbruk av samma storlek 
och belägna inom samma na tu r l i ga område . Den på de t ta sä t t u tproport ionerade 
åkerjorden b a r dock i a l la län u tg jor t en jämförelsevis obetydl ig del a v länets 
bela åkera rea l . 

Vid n ä r m a s t föregående a l lmänna j o rdb ruks räkn inga r va r uppgi f t smater ia le t 
f r ån n å g r a socknar behäf ta t med så s tora brister , a t t åkerjordens användning 
och delvis även d jurbesä t tn ingarna och an ta le t b rukningsde la r mås te upp
ska t t a s för en jämförelsevis stor andel av dessa socknars åkerarea l . V i d 1937 
års r äkn ing b a r e t t dy l ik t förfarande i a l lmänhet icke va r i t av behovet påka l la t , 
beroende dels därpå, a t t de u r s p r u n g l i g a uppg i f t e rna åtminstone i stor ut
s t r äckn ing denna g å n g va r i t fu l l s tändigare , dels därpå , a t t hushål ln ings
säl lskapens g ranskn ings - och komplet ter ingsarbete avhjä lp t de mest funda
mentala br is terna i mater ia le t . 

Materialets bearbetning.. Såsom redan är nämnt, föreslog statistiska central
byrån i sina petita t i l l 1937 års riksdag, at t sammanräkningen av uppgifterna denna 
gång skulle, som vid 1927 års jordbruksräkning men däremot icke vid 1932 års 
räkning var fallet, ske med användande av elektriska räknemaskiner. Detta förslag 
lämnades av riksdagen u tan erinran. 

Vid granskningen uppsorterades materialet för varje kommun i två grupper, den 
ena avseende »jordbruksfastighet», vilken redovisats å formulär a, den andra, av
seende »annan fastighet», vilken redovisats å formulär b1 eller b2. Deklarations
materialet har sedan i kontrollsyfte jämförts med uppgifterna om varje fastighet 
i fastighetstaxeringslängderna. Sedan deklarationerna granskats, kompletterats 
och nedsummerats, ha de uppgifter, som redovisats i formulär a, underkastats ma
skinell bearbetning. Den del av materialet åter, som redovisats i formulären b1 

eller b2, har icke bearbetats maskinellt utan manuellt. 
Den maskinella bearbetningen började med instansning av materialet på tre olika 

korttyper (se bilaga D, sid. 341). Å kort I — »arealkortet» •— instansades förutom 
identifieringsnummer de uppgifter, som förekommo å deklarationernas första sida, 
medan de å deklarationernas andra sida förekommande uppgifterna uppdelades på 
kort I I — »jordanvändningskortet» — och kort I I I — »husdjurskortet». 

Identifieringsnumren voro gemensamma för alla tre korten. Sålunda instansa
des i resp. kolumner numret å det s. k. naturl iga jordbruksområde, till vilket kom
munen (kommundelen) hörde, samt kommunens (kommundelens) nummer inom lä
net. Av övriga identifieringsnummer instansades deklarationernas nummer inom 
kommunen, ägarekategorier m. m. samt storleksgrupp av åker. 

Jordbruksfastigheterna ha uppdelats på fyra huvudgrupper av ägarekategorier, 
allteftersom staten, andra samfälligheter, aktiebolag eller enskilda personer varit 
ägare till resp. fastigheter. Då sambruk mellan olika fastigheter förelegat, har den 
sammanlagda åkerarealen vari t avgörande vid fastställande av storleksgruppens 
ordningsnummer, vilket iakttagits vid stansningen av de särskilda kort, å vilka var 
och en av dessa fastigheter upptagits. Endast ett av korten, i allmänhet det, som 
upptagit den största åkerarealen, har därvid betecknats såsom gällande bruknings-
del, medan de övriga angivits gälla »ej brukningsdelar». Storleksgruppsindelningen 
har varit densamma, som alltsedan lokalundersökningarna under åren 1913—1920 
tillämpats i jordbruksstatistiken, vilket innebär, att såsom egentliga jordbruk räk
nats endast de fastigheter, som ha mer än 0-25 hektar åker, och at t dessa indelats i 
nio klasser, av vilka den högsta omfattar brukningsdelar med över 100 hektar 
åkerareal. Såsom grupp 0 betecknades lägenheter, som ha högst 0-25 hektar åker-
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jord samt sådana utan åker men med husdjur av något slag, vartill bin dock icke 
räknades, övriga lägenheter, vid vilka endast trädgårdsskötsel (eller biodling) be
drevs, åsattes beteckningen Y. Slutligen användes beteckningen X för sådana fas
tigheter, till vilka icke hörde vare sig åker- eller trädgårdsjord eller husdjur utan 
endast skog, äng eller impediment och vilka icke kunde anses höra samman med 
egentligt jordbruk. — Materialet rörande de fastigheter, som endast redovisat »öv
rig mark», har icke instansats å kort och överhuvud taget icke bearbetats. 

I kort I instansades i resp. kol. storleksgrupp av skog, varvid skogen efter skogs
marksinnehavens storlek indelades i sju grupper. Dessa storleksgrupper voro: högst 
10 hektar skogsmark, 10—25, 25—50, 50—100, 100—200, 200—400 och över 400 
hektar. I kortet instansades i resp. kol. för övrigt deklarationernas arealuppgifter, 
i 10-dels hektar, nämligen: åker, tomt och trädgård, slåtteräng, kultiverad betes
äng, annan betesäng, skogsareal, övrig mark, summa areal, torvmarksjord, odlings
bar mark, nyodlingar, åker, täckdikad med rör, d:o med sten, d:o med annat mate
rial, täckdikning från 1933, arrenderad åkerareal och arrenderad skogsareal. 

I kort I I instansades i resp. kol. de å deklarationerna antecknade uppgifterna rö
rande åkerjordens användning och hela åkerarealen, allt i tiondels hektar, samt 
dessutom uppgifterna om olika slags trädgårdsodling, i kvadratmeter. 

I kort I I I instansades i resp. kol. deklarationernas upplysningar om gödselvård, 
uppgifterna om antalet fruktträd och bärbuskar av olika slag samt uppgifterna om 
antalet husdjur av olika slag. 

Sedan materialet instansats å korten, har kontrollstansning, där så ansetts erfor
derligt, även ägt rum. Med hjälp av elektriska sorterare och tabulatorer enligt 
Holleriths system har materialet därefter sorterats i olika grupper och sammanräk
nats dels kommunvis, dels även för naturliga jordbruksområden och län. 

Såsom förut nämnts, hava deklarationerna rörande »annan fastighet» ej bearbe
tats maskinellt utan manuellt. Uppgifterna hava inprickats på prickningslistor, 
varvid de deklarationer, å vilka redovisats åker eller husdjur (utom bisamhällen), 
uppdelats i grupper efter åkerarealens storlek på sedvanligt sätt. De deklaratio
ner, som redovisat endast trädgårds- och fruktodling (eller bisamhällen), men ej 
åker eller husdjur i övrigt, ha prickats och sammanräknats i en särskild grupp. 
De återstående deklarationerna slutligen, som ej heller innehållit uppgifter av sist
nämnda slag, ha ej bearbetats. Det material, som sålunda erhållits rörande »annan 
fastighet», har sedan i tabellerna sammanräknats med materialet rörande »jord
bruksfastighet». 

Resultatens tillförlitlighet. Beträffande tillförlitligheten hos uppgiftsmateria
let och. därmed hos jordbruks räkningen i dess helhet torde kunna sägas, att 
densamma i fråga om de väsentligaste faktorerna tillfredsställer ganska högt 
ställda anspråk, ehuru åtskilliga brister och ofullständigheter dock ännu vidlåda 
de insamlade uppgifterna. De stora ofullständigheterna i fråga om uppgifterna 
om åkerarealens fördelning på fastmarksjord och torvmarksjord ha i det före
gående berörts. E t t stort antal uppgiftslämnare hade alldeles uraktlåtit at t i 
deklarationsformuläret verkställa denna uppdelning. Som förut framhållits, såg 
sig centralbyrån till följd härav nödsakad att av kostnadsskäl avbryta gransk
ningen och bearbetningen av deklarationerna i detta avseende, sedan materialet 
från några län granskats, kompletterats och bearbetats. Redovisningen av 
arealen för trädgårdsodling å friland har varit mycket ofullständig, och det 
torde ligga i sakens natur, att dessa uppgifter, trots de kompletteringar av 
materialet som ägt rum, ännu vidlådas av stora brister. De siffror, som fram-
räknats med ledning av berörda uppgifter, äro därför att betrakta som minimi-
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tal. Detsamma torde kunna sägas om de föreliggande uppgifterna om den 
täckdikade arealen av åkerjord. Vad beträffar täckdikningen, ha i vissa fall 
svårigheter förelegat för arrendatorn att lämna uppgifterna, och då ägaren 
icke ansett sig ha skyldighet att lämna dylika uppgifter, har följden blivit, att 
i dylika fall ingendera lämnat redovisning å deklarationsblanketten. Det synes 
därjämte icke vara osannolikt, at t den lämnade anvisningen, att endast täck
dikning i dugligt skick skulle redovisas, på sina håll tolkats väl strängt och 
att man i tveksamma fall ofta föredragit att icke lämna täckdikningsuppgifter, 
särskilt om täckdikningsmaterialet varit av annat slag än rör. Uppgifterna 
om arealen för odling av trädgårdsväxter under glas synas ha varit jämförelse
vis tillförlitliga och i varje fall mera fullständiga än nyssnämnda uppgifter. 
Uppgifterna om antalet fruktträd synas ha varit betydligt fullständigare vid 
denna räkning än vid den föregående. Det är emellertid icke osannolikt att så
väl dessa uppgifter som uppgifterna om antalet bärbuskar dock äro för låga. 

II. Landets uppdelning på naturl iga 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 natur
förhållandena i hög grad växlande, och vid ett sammanförande av siffrorna 
till summor och medeltal för hela länet utplånas i dylika fall lätt de för 
jordbruket inom länets olika delar karakteristiska dragen. Med hänsyn härtill 
har av statistiska centralbyrån alltsedan år 1919 i jordbruksstatistiken en upp
delning genomförts av flertalet län på ett mindre antal s. k. naturliga jord
bruksområden, vart och ett med så vitt möjligt likartade naturförhållanden.1 

Under årens lopp visade det sig emellertid, att den nämnda områdesindel
ningen, som egentligen endast var att betrakta som ett försök, behövde undergå 
vissa jämkningar. Vid 1932 års allmänna jordbruksräkning vidtogos vissa 
ändringar i den ursprungliga områdesindelningen, för vilka redogörelse lämnats 
i berättelsen om jordbruksräkningen nämnda år. Vid 1937 års allmänna jord
bruksräkning har samma indelning iakttagits som vid närmast föregående 
räkning utom i Västerbottens län. Efter framställning från hushållningssäll
skapets förvaltningsutskott i sistnämnda län har där vid den senaste räkningen 
den ändring i indelningen vidtagits, att den s. k. mellanbygden sammanslagits 
med det hittillsvarande s. k. kustlandet. Jordbrukets produktionsförhållanden 
inom dessa båda områden ha nämligen ansetts vara så likartade, att någon åt
skillnad dem emellan i jordbruksstatistiken icke vore motiverad. Jämförbar
heten med resultatet från 1932 års allmänna jordbruksräkning torde därigenom 
ej i högre grad behöva äventyras, då vid jämförelse därmed de för dessa båda 
områden föreliggande uppgifterna kunna sammanslås. 

1 Se härom närmare Arealinventeringen och hicsdjursräJcningen 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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Liksom vid föregående jordbruksräkningar har även denna gång, vid sidan 
av länens uppdelning på ett antal naturliga jordbruksområden, genomförts ett 
sammanfattande av dessa områden till större produktionsområden med så vitt 
möjligt likartade naturliga betingelser för jordbruket. Denna indelning har 
verkställts på sådant sätt, at t för hela landet erhållits 18 produktionsområden. 
Slutligen ha dessa produktionsområden sammanfattats i tre stora landsdelar. 

Den områdesindelning, som tillämpats vid denna jordbruksräkning, är så
lunda i huvudsak densamma, som användes vid 1932 års allmänna jordbruks
räkning. Vid 1930 års folkräkning har därjämte för samma områden en be
arbetning utförts beträffande hela folkmängden samt befolkningens fördelning 
efter huvudgrupper av yrken. Å en särskild karta i föreliggande publikation 
angivas de särskilda jordbruksområdenas omfattning. Där har likaledes genom 
särskilda gränslinjer angivits omfattningen av de större produktionsområden, 
till vilka de förutnämnda områdena kunna sammanföras. I de båda kommun
tabellerna 1 och 5 angives genom en särskild beteckning, vilket naturligt om
råde varje härad eller kommun tillhör, och i tab. 20 ha huvuddata för de natur
liga områdena sammanfattats till de 18 större produktionsområdena. 

III. Arealen av olika ägoslag. 

Resultaten av de vid föreliggande undersökning erhållna uppgifterna angå
ende ägoslagens areal meddelas för varje kommun i tab. 1 samt för varje 
län och de naturliga jordbruksområden, i vilka flertalet län i jordbruksstatistiken 
plägar uppdelas, i tab. 2. Indelningen i ägoslag är densamma som vid 1932 
års jordbruksräkning med det undantag, att arealen för köksväxtodlingar och 
fruktträdgård, av skäl som tidigare framhållits, icke särskilt redovisats, utan 
ingår i »övrig mark». 

En sammanställning av ägoslagsredovisningen för hela riket, sådan den 
erhållits vid de tre jordbruksräkningarna åren 1937, 1932 och 1927, utfaller 
på följande sätt, i hektar: 

Beträffande ovanstående tablå är att märka, att den vid 1927 års räkning 
använda beteckningen ordnad betesäng vid de följande räkningarna utbytts 
mot »kultiverad betesäng», vilken förändring dock uteslutande är av formell 
art. De vid 1927 och 1932 års räkningar redovisade arealerna av köksväxt
odlingar och fruktträdgård ingå här ovan i »övrig mark». Arealen för hela 



10* AREALEN AV OLIKA ÄGOSLAG. 

trädgården, som i den tidigare jordbruksstatistiken redovisats som ett särskilt 
ägoslag, har vid ovan angivna jordbruksräkningar sammanförts med tomt
arealen. Vid 1937 års jordbruksräkning uppgick den sammanräknade arealen 
för tomt och trädgård till 142 278 hektar. Denna areal, som icke omfattar 
tomtmarken i städer och andra tät t bebyggda samhällen och icke heller all 
tomtmark på den rena landsbygden, har icke ansetts vara av något intresse 
ur jordbruksstatistisk synpunkt och därför icke underkastats någon mer in
gående bearbetning i samband med jordbruksräkningen. I tab. 13 och 14, som 
upptaga all vid jordbruksräkningen redovisad landareal, ingå emellertid de 
föreliggande uppgifterna om arealen av tomt och trädgård vid sidan av upp
gifterna om »övrig mark». 

Som åker skall enligt anvisningarna å deklarationsblanketterna för de hittills 
utförda jordbruksräkningarna och fastighetstaxeringarna uppgivas all mark, 
som lagts under plog och icke är att hänföra till trädgård. Arealen för detta 
ägoslag har mellan åren 1932 och 1937 undergått en ökning med 6 413 hektar, 
eller omkring 02 %. Sedan 1927 års jordbruksräkning har inträtt en ökning 
med 15 191 hektar eller 04 %. 

Efterföljande tablå innehåller en jämförelse för varje län mellan de erhållna 
uppgifterna om åkerarealens storlek vid de tre senaste jordbruksräkningarna: 

Jämförelse mellan åkerarealen enligt de tre senaste jordbruksräkningarna, i hektar. 
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De förändringar, som mellan de båda senaste jordbruksräkningarna inträffat 
i åkerarealens storlek, äro icke av större omfattning. Den fortgående bebyg
gelsen medför, att en del åkerjord tages i anspråk till tomtmark, och detta 
torde vara den förnämsta anledningen till tillbakagången för bl. a. Stockholms 
stad och län. I andra delar av landet torde under senare år en faktisk igen-
läggning av åkerjord ha ägt rum, föranledd bl. a. av en övergång till kultive
rade betesmarker. Den i flertalet Norrlandslän och vissa andra län, huvudsak
ligen i Götaland, inträffade ökningen i åkerarealen är återigen föranledd av 
verkställda nyodlingar. 

Såsom i inledningen framhölls, införskaffades å formuläret för jordbruks
fastighet uppgifter om åkerjordens fördelning å fastmarksjord och torvmarks-
jord. Av skäl, som förut antytts, har bearbetningen av materialet i nämnda 
avseende måst inskränkas till här nedan nämnda fyra län: 

Härav framgår, att inom dessa län torvmarksjorden har sin relativt största 
utbredning i Kronobergs län och den minsta i Värmlands län. Motsvarande 
uppgifter för varje kommun inom dessa län finnas i en manuskripttabell i sta
tistiska centralbyrån. 

Ängsarealen har, såsom av tablån å sid. 9* framgår, sedan år 1927 under
gått betslande 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. Denna 
del av betesängen har under de senaste tio åren mer än tredubblats. Arealen 
för slåtteräng utvisar däremot en kraftig fortgående minskning och även area
len för »annan betesäng» visar en minskning, som dock under de senaste fem 
åren är betydligt mindre än under de föregående åren. Hela ängsarealen, som 
år 1927 utgjorde 1 268 856 hektar, nedgick år 1932 betydligt, till 1 091 128 
hektar, och har år 1937 ytterligare nedgått något eller till 1 019 010 hektar. 
Minskningen i arealerna för slåtteräng och »annan betesäng» torde till viss del 
bero på osäkerheten i arealredovisningen beträffande dessa ägoslag. Denna 
osäkerhet beror icke endast på bristande kännedom i vissa fall av ängsarealens 
faktiska storlek utan också på ovisshet beträffande den rätta rubriceringen av 
ägoslagen. Särskilt i de två nordligaste länen är gränsen 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 jämförelse
vis olikformig såväl mellan de båda räkningarna som mellan de olika kommu
nerna vid en och samma räkning. 

1 Avser endast jordbruksfastighet (ej annan fastighet). 
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Tab. A. Jämförelse mellan skogsmarksarealen enligt olika källor, i hektar. 
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Arealen för skogsmark har sedan de båda föregående räkningarna under
gått en viss ökning, vilken dock huvudsakligen torde bero på en fullständi
gare redovisning av dithörande arealer. Ökningen uppgår sedan år 1932 till 
113 200 hektar, men är sedan år 1927 betydligt större, eller 609 500 hektar. 
Härmed har 1937 års skogsmarksareal kommit i närmare överensstämmelse 
än 1932 års motsvarande areal med arealen av skogsproduktiv mark enligt 
den under åren 1923—1929 utförda riksskogstaxeringen. Den förstnämnda 
arealen understiger dock alltjämt den sistnämnda med 825 400 hektar elier 
36 %. I tab. A är en jämförelse anställd beträffande de olika föreliggande käl
lornas uppgifter om skogsmarksarealen inom varje län. Här ingå till jäm
förelse förutom ovan nämnda arealuppgifter även uppgifter om den beräknade 
skogsmarksarealen enligt 1938 års fastighetstaxering.1 En viss ökning kan år 
1937 konstateras inom det övervägande flertalet län såväl i jämförelse med 
år 1932 som år 1927, medan i de återstående länen minskning inträtt. De största 
avvikelserna förekomma, såsom av tabellen framgår, i Norrbottens län och 
därnäst, i jämförelse med år 1932, i Älvsborgs län och, i jämförelse med år 
1927, i Västerbottens län. 

I formuläret för jordbruksfastighet redovisas av skogsmarksarealen s. k. 
hagmark för sig. Dylik mark utgöres av skogsmark med glesa och ojämna 
bestånd, å vilken merendels finnes icke obetydlig, vanligen till betning utnytt
jad gräsproduktion. Har å dylik mark väsentliga åtgärder vidtagits för betets 
förbättrande, redovisas den dock såsom kultiverad betesäng. Då vid tidigare 
jordbruksräkningar uppgifterna om hagmarken visat sig vara mycket osäkra, 
ha dessa uppgifter vid föreliggande jordbruksräkning icke underkastats någon 
bearbetning. 

I procent av rikets hela landareal upptager den vid jordbruksräkningen 
redovisade arealen för åker 9 l %, slåtteräng 0"8 °/°, kultiverad betesäng 0 3 %. 
annan betesäng 14 %, skogsmark 545 % och övrig mark 33-9 %. Sagda procent
tal visa endast obetydliga förändringar i jämförelse med motsvarande tal för 
år 1932. 

Beträffande de särskilda ägoslagens relativa omfattning i olika delar av 
landet är denna, såsom av tab. B närmare framgår, alltefter naturförhållan
denas beskaffenhet i hög grad växlande. 

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 klimatologiskt avseende, som råda mellan landets olika delar. Ytterlig
heterna betecknas av talet 806 % på slättbygden i Malmöhus län och 02 % i de 
inre delarna av Norrbottens län. Den största omfattningen har uppodlingen 
överhuvudtaget nått på slättbygderna, där en starkt kalkhaltig lera eller andra 
sedimentära jordarter med lätthet låtit sig uppodlas, varemot den karga och 
hårdbrutna moränen i skogs- och bergsbygderna i hög grad försvårat odlings
arbetet. 

De tre slagen av äng upptaga tillsammans 25 % av landarealen, växlande 
mellan å ena sidan endast Oo % i fjällbygderna i Kopparbergs och Jämtlands 

l Jfr Statens offentliga utredningar 1938: 12. sid. 60. 
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Tab. B. Arealens fördelning på ägoslag, i procent. 
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Tab. B (forts). Årealens fördelning på ägoslag, i procent. 

län samt å andra sidan 124 % för Falbygden i Skaraborgs län och 123 % för 
Öland. Ängens betydelse för jordbruket åskådliggöres dock bättre genom en 
jämförelse med åkerarealen, varvid det visar sig att i genomsnitt för hela riket 
på 100 hektar åker komma 27 hektar äng. Sistnämnda jämförelsetal växlar 
emellertid i hög grad i olika delar av landet. På slättbygden i Hallands län 
stannar detsamma vid omkring 4 hektar, i de centrala delarna av det syd
svenska höglandet överstiger det däremot 50 hektar och i de inre delarna av 
Norrbottens län är ängsarealen mer än fem gånger så stor som åkerarealen. 

Vill man erhålla ett sammanfattande mått på den areal, på vilken jord
bruket väsentligen bygger sin produktion, är det emellertid, på grund av åkerns 
och ängens olika avkastningsförmåga, icke lämpligt att utan vidare samman-
| räkna de båda ägoslagens arealer. Trakter, där ängsmarker med sin i allmän
het låga avkastning dominera, skulle därvid i jämförelse med gamla jord
bruksbygder komma att framstå med rikare tillgång på jordbruksjord, än 
som med hänsyn till produktionens omfattning vore berättigat. Innan en dy
lik sammanräkning äger rum, synes det därför riktigt, att ängsarealen redu
ceras efter dess värde i. förhållande till åkern. Et t uttryck för ägoslagens in-
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bördes värde, som synes kunna användas vid denna reduktion, äro de vid 1938 
års allmänna fastighetstaxering framkomna värdena per hektar för åker, slåt-
teräng, kultiverad betesäng och annan betesäng. Uträknas med ledning härav 
förhållandet, i procent, mellan värdet av de olika slagen av äng och av åker, 
och reduceras ängsarealerna med användande av dessa procenttal, blir den 
reducerade jordbruksarealen inom varje län följande:1 

Reducerad jordbruksareal, i hektar, länsvis. 

1 För de särskilda läuen hava uträknats följande relativtal, som angiva värdet av de olika 
slagen av äng i procent av åkerns värde och som därefter använts vid omräkning av ängsarealerna 
till reducerad jordbruksareal: 
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De i ovanstående tablå angivna arealerna giva ett väsentligt lägre mått för 
ängens betydelse inom jordbrukets produktion. I genomsnitt för hela landet 
upptager åkern icke mindre än 95"8 % av den på detta gätt beräknade jord
bruksarealen och ängen endast 44 %. 

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 
4-7 % av totalarealen. Till landets mest skogfattiga områden höra vidare Öland 
(11'4 %), slättbygden i Kristianstads län (151 %) samt mellanbygden i Mal
möhus län (16 l %). À andra sidan når skogsmarken sin största relativa om
fattning i inre Svealand, i Gävleborgs och Västernorrlands län samt i mellan
bygden i Jämtlands län, där densamma upptager 70—83 % 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 myr
markerna och kala fjällvidderna. Så upptager t. ex. skogsmarken i Norrbot
tens läns inland endast 322 % av totalarealen, medan 6 6 " % utgöres av impe-
diment. 

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. 

Här framträder tydligt den stora skillnaden mellan de tre landsdelarna 
särskilt i avseende på åkerarealens relativa omfattning och landets uppodling. 
På södra och mellersta Sveriges slättbygder upptager åkern 37'1 °A av total
arealen, i skogsbygderna i samma delar av landet 13'3 % samt i norra Sverige 
endast 18 %. 

IV. Brukningsdelarnas antal och areal inom olika 
storleksgrupper. 

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-
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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 1937 års jordbruksräkning insamlade materialet, har 
som indelningsgrund använts storleken av brukningsdelarnas åkerareal. Av 
direkt betydelse för jordbrukets produktion äro emellertid icke endast åkern 
utan därjämte även den naturliga ängen och i någon mån även skogen. Rätte
ligen bör därför vid brukningsdelarnas fördelning efter storlek hänsyn även 
tagas till omfattningen av sistnämnda ägoslag. Vid denna jordbruksräkning 
har i överensstämmelse härmed för första gången verkställts en fördelning av 
skogsmarken efter de olika skogsmarksinnehavens storlek, varjämte såväl 
åkern och skogsmarken som ängen uppdelats på olika ägarekategorier. Be
träffande sistnämnda uppdelning hänvisas till avd. VI . 

De egentliga brukningsdelarna hava efter åkerarealen fördelats på nio stor
leksgrupper. Även de mindre lägenheterna hava vid bearbetningen fördelats på 
två skilda grupper, nämligen å ena sidan sådana, vid vilka finnas någon åker 
eller husdjur av något slag, och å andra sidan sådana, som endast redovisat 
trädgård och fruktträd. Vid de förstnämnda drives alltså en viss jordbrukspro
duktion, varför de närmast ansluta sig till de egentliga brukningsdelarna, un
der 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 bedrevs. Dit 
höra en del av statens övningsfält, flygfält samt områden invid städer och 
andra tättbebyggda platser, som äro avsedda att exploateras för bebyggande 
och icke längre brukas. 

I tab. 1 redovisas för varje kommun antalet lägenheter och brukningsdelar. 
Lägenheterna äro fördelade på två grupper, allteftersom vid dem finnes någon 
åker eller husdjur av något slag eller endast trädgård och fruktträd (kol. 3 
och 4) . De egentliga brukningsdelarna (kol. 2) äro icke i denna tabell fördela
de på storleksgrupper efter åkerarealens omfattning, men har sistnämnda för
delning genomförts kommunvis i en tabell, som i manuskript förvaras i statis
tiska centralbyrån. Dylika uppgifter beträffande brukningsdelarna medde
las däremot i sammandrag för län och naturliga jordbruksområden i denna 
berättelse i tab. 10. 

Efterföljande tablå innehåller en översikt för hela riket över antalet bruk
ningsdelar och lägenheter och deras åkerareal inom de olika storleksgrupper
na samt till jämförelse därmed motsvarande uppgifter enligt 1927 och 1932 
års jordbruksräkningar. Det framgår av tablån, att antalet egentliga bruk
ningsdelar sedan år 1932 undergått en ganska väsentlig minskning, medan 
deras sammanlagda åkerareal sedan år 1927 däremot visar en ej obetydlig 
fortgående ökning. Inom de olika storleksgrupperna är förskjutningen under 
de senaste fem åren ganska växlande. Den inträffade totalminskningen i 
fråga om antalet brukningsdelar har till övervägande del förorsakats av en i 
de tre lägsta storleksgrupperna inträffad kraftig nedgång, vilken även mot-
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Jämförelse mellan brukningsdelarnas antal och åkerareal åren 1937, 1932 och 1927. 

svaras av en nedgång i åkerarealen. Nedgången i antalet brukningsdelar är 
åtskilligt större i den lägsta storleksgruppen (med 026—1 hektar åker) än i 
de båda andra grupperna (med 1—2 och 2—5 hektar). En minskning, ehuru 
av mindre omfattning, har även inträtt i de båda högsta storleksgrupperna 
(med över 50 hektar) . Däremot ha de mellanliggande grupperna (med 5—50 

hektar) undergått en ökning i fråga om såväl antalet brukningsdelar som 
deras åkerareal. Denna ökning är beträffande antalet brukningsdelar mindre 
än minskningen i de övriga storleksgrupperna, men beträffande åkerarealen 
större än minskningen i de övriga grupperna. 

Hela antalet lägenheter, som år 1927 utgjorde 216 962, steg år 1932 till 
241 134 och år 1937 ännu mer, till 289 114. Denna betydande ökning torde 
till en del vara föranledd av den fortgående bebjrggelsen särskilt omkring stä
derna och andra samhällen men är säkerligen också delvis resultatet av en 
fullständigare redovisning av lägenheter med övervägande bostadskaraktär. 
Av de båda olika slagen av lägenheter har under de senaste fem åren antalet 
lägenheter med åker eller med husdjur av något- slag ökats från 101 856 till 
104194 och de övriga lägenheternas antal från 139 278 till ej mindre än 
184 920. Inom varje län är antalet lägenheter av olika slag följande: 
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Tab. C. Antal brukningsdelar och åkerareal inom olika storleksgrupper, 
i procent, samt brukningsdelarnas medelareal. 
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Tab. C (forts.). Antal brukningsdelar och åkerareal inom olika storleksgrup
per, i procent, samt brukningsdelarnas medelareal. 

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 me
delareal. 

Tid en på grundval av de i nyssnämnda tabell anförda siffrorna anställd 
jämförelse mellan olika landsdelar får icke förbises, att åkerarealen enbart 
icke ar ett fullt riktigt mått på brukningsdelarnas storlek, utan att tillgången 
på naturlig äng och betesmark stundom kan spela en ganska viktig roll för 
jordbrukets produktion. Det är med hänsyn härtill som i tab. C intagits en 
uppgift även om brukningsdelarnas medelareal av åker och äng, varvid dock 
på grund därav att det senare ägoslaget ur produktionssynpunkt i regel är av 
betydligt 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 
växlande produktionsvärde inom olika delar av landet, varigenom såsom bruk-

1 Jfr sid 16*. 

3—394241 
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ningsdelar med en viss åkerareal komma att räknas jordbruk med helt olika 
ekonomiska förhållanden. 

Jordens fördelning på större och mindre brukningsdelar är i främsta rum
met beroende av naturförhållandena och därvid i synnerhet av landskapets 
topografiska karaktär. I överensstämmelse härmed återspegla siffrorna i tab. 
C för slättbygderna en helt annan jordfördelning än för trakter med övervä
gande skogs- och bergsbygdskaraktär. Beträffande de mera detaljerade väx
lingarna 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 följande sätt på de olika storleksgrupperna: 

Brukningsdelarnas antal och åkerareal inom olika storleksgrupper, i procent. 

Här framträder starkt den nyss berörda olikheten i jordfördelningen mel
lan å ena sidan södra och mellersta Sveriges slättbygder och å andra sidan 
skogsbygderna i samma delar av landet och norra Sverige. Brukningsdelarnas 
medelareal av åker utgör för södra och mellersta Sveriges slättbygder 148 
hektar, för dess skogsbygder 70 hektar och för norra Sverige 43 samt för hela 
riket 89 hektar. Motsvarande medeltal för reducerad jordbruksareal utgöra 
för de tre nämnda landsdelarna resp. 15"3, 75 och 4'5 hektar samt för hela riket 
93 hektar. 

Vid 1937 års jordbruksräkning har, liksom vid närmast föregående jord-
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bruksräkning, en fördelning på storleksgrupper av brukningsdelar verkställts 
icke endast av de särskilda brukningsdelarnas åkerareal utan även av övriga 
ägoslagsarealer. De härvid erhållna uppgifterna meddelas för varje län och na
turligt jordbruksområde i tab. 13 och i sammandrag för landsdelar och hela 
riket i tab. 14. —- Vid materialets 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 huvudsakligen omfattar skogsmark och impediment, men i 
mindre utsträckning även naturlig äng, ha i främsta rummet räknats krono
parker samt härads- och sockenallmänningar men även i ganska stor utsträck
ning sådana skogsområden, som vid fastighetens utarrenderande undantagits 
från arrendet och därför vid jordbruksräkningen och fastighetstaxeringen re
dovisats för sig. Även i övrigt förekommer det i ganska stor utsträckning, 
att större skogsägande bolag vid fastighetstaxeringen icke fördelat skogsmar
ken på varje särskild fastighet utan redovisat hela sitt skogsinnehav inom en 
kommun gemensamt, och i dessa fall har arealen hänförts till gruppen utmark. 
Härigenom har det emellertid icke varit möjligt a t t få full motsvarighet mel
lan arealen för åker och övriga ägoslag, särskilt skogsmark, inom varje stor
leksgrupp, 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. 14 framlagda absoluta talen meddelas i 
följande tablå en översikt för hela riket över de särskilda ägoslagens fördel
ning, i procent, på de olika storleksgrupperna. Beträffande arealen av tomt 
och trädgård bör ihågkommas, att densamma icke är jämförbar med den vid 
föregående jordbruksräkningar redovisade arealen av köksväxtodlingar och 
fruktträdgård. 

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

Vid sidan av åkern är den naturliga ängen det för jordbruket viktigaste 
ägoslaget. I tablån å nästa sida angives ängens relativa omfattning i förhål
lande till åkern inom de olika storleksgrupperna. 
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Arealen av naturlig äng på 100 hektar åker. 

Ovanstående siffror ådagalägga, att den naturliga ängens betydelse är större 
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 ovanstående uppgifter om den naturliga ängens relativa omfattning ingå 
såväl slåtteräng som kultiverad och annan betesäng. Huru hela den naturliga 
ängen fördelar sig på dessa tre underavdelningar, framgår av nedanstående: 

Den naturliga ängens fördelning, i procent. 

Det framträder här en mycket utpräglad skillnad mellan små och stora bruk
ningsdelar i avseende på den kultiverade betesängens omfattning. Denna jäm
förelsevis nya form av rationell och på samma gång arbetsbesparande foder-
produktion har hittills endast vid de större gårdarna nått någon större omfatt
ning. Då en bestämd skillnad mellan de olika storleksgrupperna i motsatt rikt
ning framträder i avseende på slåtterängen, återspeglar detta icke de fak
tiska förhållandena inom olika delar av landet. Inom norra Sverige, dit slåtter
ängen till övervägande del är lokaliserad, är denna ganska betydande även vid 
de stora brukningsdelarna, medan däremot detta icke är fallet i södra och mel
lersta Sverige. 
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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 läm
nas å fastighetsdeklarationerna. Beträffande de lägenheter och mindre bruk
ningsdelar, för vilka redovisningen skett på de mindre detaljerade formulären 
för »annan fastighet», har det emellertid i stor utsträckning visat sig omöjligt 
att avgöra, om fastigheten varit utarrenderad eller ej, varför den mera detal
jerade bearbetningen av materialet ur ifrågavarande synpunkt vid denna lik
som vid de båda föregående jordbruksräkningarna måst begränsas till bruk
ningsdelar med över 2 hektar åker.1 Vid denna bearbetning har i första hand 
en fördelning verkställts av antalet brukningsdelar, som brukades av ägaren 
själv eller av arrendator, men därjämte har för var och en av dessa grupper 
uträknats även den totala åkerarealen. Vid sistnämnda uträkning har den svå
righeten mött, at t det i ganska stor utsträckning förekommer, att vid en och 
samma brukningsdel en del av jorden äges av brukaren själv och en annan 
del av honom arrenderas. Vid fördelningen efter antalet hava i dylika fall 
brukningsdelar, vilkas åkerarealer till mer än hälften äges och brukas av 
samma person, räknats såsom självägda och de övriga såsom brukade av ar
rendator. Dessa brukningsdelars åkerareal fördes av vissa skäl vid 1927 års 
räkning odelad till samma kategori. Härigenom uppstod 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 utarrende
rade. För att råda bot på denna oegentlighet har däremot vid de båda senaste 
jordbruksräkningarna verkställts en fullständig sammanräkning av all utar
renderad åkerareal med mera än 2 hektar åker, oberoende av om motsvarande 
brukningsdelar räknats som arrenderade eller icke. De vid nu föreliggande 
jordbruksräkning meddelade uppgifterna om den arrenderade åkerjorden äro 
därför fullt jämförbara med motsvarande uppgifter från 1932 års jordbruks
räkning, varemot de i 1927 års berättelse angivna siffrorna avse de bruknings
delars åkerareal, vilka i statistiken räknats som utarrenderade. 

Uppgifterna angående antalet brukningsdelar, som brukas av arrendator, 
samt angående den arrenderade åkerarealen meddelas dels för varje län och 
naturligt område, i tab. 13, dels i sammandrag för slättbygder och skogsbyg
der i södra och mellersta Sverige och för norra Sverige samt för hela riket, 
i tab. 14, i båda fallen med fördelning av brukningsdelarna på storleksgrup
per. Tab. D anger för samma storleksgrupper motsvarande relativa tal i pro
cent av samtliga brukningsdelars antal och åkerareal inom varje län och natur
ligt område. 

1 I tab. 1 och 2, där materialet icke fördelats på storleksgrupper, föreligga emellertid summa
riska uppgifter om hela arealen av den arrenderade åkerjorden för varje kommun, län och natur
ligt jordbruksområde. Vad beträffar brukningsdelar med en åkerareal av högst 2 hektar äro 
sålunda de häri ingående uppgifterna om den arrenderade åkerjorden synnerligen ofullständiga. 
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Tab. D. Utarrenderade brukningsdelars antal och utarrenderad åkerareal, i 
procent, vid brukningsdelar med mera än 2 hektar åker, länsvis. 

Av samtliga 307 319 brukningsdelar med mer än 2 hektar åker voro 59 134 
utarrenderade (192 %), under det att 248 185 (808 %) brukades av ägaren 
själv. Till brukningsdelar med mera än 2 hektar åker hör en sammanlagd åker
areal av 3 589 972 hektar, varav 2 636 870 (735 %) brukades av ägaren själv 
och 953 102 hektar (265 %) av arrendator. De utarrenderade brukningsdelar
nas antal och den utarrenderade åkerarealen utgjorde i procent av samtliga 
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brukningsdelar resp. hela åkerarealen inom varje särskild storleksgrupp med 
mer än 2 hektar åker följande: 

Utarrenderade brukningsdelars antal och utarrenderad åkerareal, i procent, 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 
(423 % i fråga om antalet och 422 % i fråga om åkerarealen) nås vid den näst 
högsta storleksgruppen, varemot vid de största gårdarna endast resp. 3 3 l och 
30-0 % äro utarrenderade. Detta torde stå i samband med den omständigheten, 
att de större jordägarna vanligen själva bruka huvudgården, vilken i allmän
het tillhör den högsta storleksgruppen, under det att de utarrenderade går
darna 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 samman
hängande område, som utgöres av Uppland, Södermanland, Östergötland och 
norra kustlandet i Kalmar län, samt vidare på slättbygden i Malmöhus län 
och i större delen av Bergslagen, där bruks- och trävarubolagens jordinnehav 
nått den största omfattningen. Däremot har arrendesystemet sin minsta om
fattning på Gotland, i Blekinge läns skogsbygd, i Västernorrlands läns kust
land samt i Västerbottens och Norrbottens läns kustland, inom vilka områden 
åkerjorden till mera än 90 % brukas av självägare. 
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VI. Skogsmarkens fördelning på olika ägarekategorier 
och storleksgrupper. 

Såsom i inledningen framhölls, har vid 1937 års jordbruksräkning verk
ställts en särskild bearbetning av det föreliggande materialet för åstadkom
mande av en statistik rörande skogsmarkens fördelning på olika ägarekate
gorier. I samband därmed har skogsmarken fördelats på olika storleksgrup
per efter skogsmarksinnehavens storlek, varjämte även åkern och ängen upp
delats på ägarekategorier. Resultatet därav föreligger i tab. 3 och 4, där 
jordbruksfastigheternas skogsmark, åker och äng redovisas. Att märka är, att 
den jämförelsevis obetydliga del av åkern, som i formulären redovisats såsom 
tillhörande »annan fastighet» av bearbetningsskäl icke kunnat medtagas här. 

Ägarekategorierna äro: staten, andra samfälligheter, aktiebolag och en
skilda ägare, varjämte de sistnämndas mark uppdelats dels i s. k. utmark och 
lägenheter m. m., dels i brukningsdelar efter åkerarealens storlek enligt samma 
grunder som i berättelsen i övrigt. Såsom statens skogar ha bl. a. räknats 
kronoparker, statens utarrenderade jordbruksdomäners skogar, kronolägen
heter, civila boställens skogar samt kronoöverloppsmarker. Såsom andra sam-
fälligheters skogar ha bl. a. räknats ecklesiastika skogar, renbetesfjällens sko
gar, härads- och sockenallmänningar, allmänna inrättningars och stiftelsers 
skogar samt städers och kommuners skogar. Såsom enskilda ägares skogar 
(utom aktiebolagens skogar) ha bl. a. räknats fideikommisskogar, godsens och 
herresätenas skogar samt bondehemmanens skogar. 

Skogsmarken har vid bearbetningen fördelats i sju olika grupper efter skogs
marksinnehavens storlek: med mindre än 10 hektar skogsmark, med 10—25, 
25—50, 50—100, 100—200, 200—400 och över 400 hektar. För enskilda ägare 
har angivits dels antalet brukningsdelar med skogsmark och deras skogsmarks
areal i hektar, dels även antalet brukningsdelar utan skogsmark, och för öv
riga ägarekategorier deras skogsmarksareal. För samtliga ägarekategorier 
lämnas dessutom uppgifter om åkerarealens och ängsarealens fördelning å dels 
brukningsdelar utan skogsmark, dels brukningsdelar med skogsmark. 

De båda tabellerna 3 och 4 ha något olika uppställning. I den förra med
delas vissa uppgifter för varje län och s. k. naturligt jordbruksområde, i den 
senare sammanfattas mera detaljerat resultatet för större områden: slättbyg
der resp. skogs- och dalbygder i södra och mellersta Sverige, norra Sverige 
samt hela riket. Skogsmarkens uppdelning på storleksgrupper har i den förra 
tabellen inskränkts till sex grupper mot sju i den senare tabellen. Likaså har 
de enskilda ägarnas skogsmark uppdelats på ett mindre antal grupper av 
brukningsdelar efter åkerarealen i den förra tabellen än i den senare (för de 
naturliga jordbruksområdena har den i tab. 3 icke alls uppdelats i dylika grup
per) . I tab. 3 ingå inga uppgifter om ängen, men däremot i tab. 4. 

För varje kommun ha sammanställts uppgifter om skogsmarkens fördel
ning på de fyra huvudgrupperna av ägarekategorier, varjämte de enskilda 
skogsägarna med hänsyn till antalet grupperats efter skogsinnehavens storlek i 
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de sju grupper, som förut nämnts. Dessa uppgifter meddelas icke i denna be
rättelse, men finnas i en tabell, som i manuskript förvaras i statistiska central
byrån. 

Såsom förut framhållits, utgjorde skogsmarksarealen i hela riket vid 1937 
års jordbruksräkning 22 356 000 hektar. Denna areal fördelade sig på resp. 
huvudgrupper av ägarekategorier på sät t framgår av nedanstående tablå: 

Siffrorna för år 1932 i tablån härröra i huvudsak från en undersökning av 
taxerings utfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1933 års 
allmänna fastighetstaxering.1 Då denna undersökning emellertid endast avser 
landsbygden, hava siffror för städerna, vilkas skogsmark dock endast utgör 
0 4 % av hela rikets skogsmark, enligt 1937 års jordbruksräkning tillagts, var
igenom uppgifterna för de båda åren blivit mera jämförbara. En jämförelse 
mellan siffrorna för dessa år giver vid handen, att förändringarna icke varit 
av större betydelse. Av rikets hela skogsmark innehades jämnt hälften av 
andra enskilda skogsägare än aktiebolag, medan de sistnämnda ägde 1ji och 
den återstående fjärdedelen utgjordes av allmänna skogar. 

I efterföljande tablå lämnas uppgifter om skogsmarkens, åkerns och ängens, 
i hektar, procentuella fördelning på de fyra huvudgrupperna av ägarekate
gorier i södra och mellersta Sveriges slättbygder, skogs- och dalbygderna i 
samma delar av landet, norra Sverige samt i hela riket: 

1 Statens offentliga utredningar 1936: 52. 
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Av skogsmarken innehava andra enskilda ägare än aktiebolag den relativt 
största andelen på södra och mellersta Sveriges slättbygder (nära 3/4) och. den 
minsta (mindre än 2/5) i norra Sverige. Staten och aktiebolagen däremot ha 
den relativt största andelen av skogsmarken i norra Sverige (V4 resp. 3/10) och 
den minsta på slättbygderna i södra och mellersta Sverige. 

Av åkerarealen innehava enskilda ägare (utom aktiebolagen) i hela riket 
ungefär 9/io, medan de tre övriga ägarekategorierna, av vilka staten har den 
minsta andelen, sålunda tillsammans endast ha den återstående tiondelen. Vissa 
växlingar i procenttalen förekomma inom de olika huvudområdena. 

Av ängsarealen komma åtskilligt mer än 4/s på de enskilda ägarna, medan 
aktiebolagen av återstoden ha ungefär lika stor andel som staten och andra 
samfälligheter tillsammans. Detta gäller hela riket, men äro de särskilda an
delarna ej fullt överensstämmande inom de olika huvudområdena. 

Beträffande särskilt de enskilda ägarna ha deras skogsmark, åker och äng, 
i hektar, i efterföljande tablå procentuellt fördelats på olika storleksgrupper 
av brukningsdelar (inberäknat utmark m. m.) : 

Av de enskilda ägarnas skogsmark kommer den relativt största andelen eller 
nära hälften på brukningsdelar med 2—10 hektar åker, medan den minsta an
delen kommer på de största brukningsdelarna (med över 50 hektar åker). Av 
åkerarealen kommer den relativt största andelen på de medelstora bruknings
delarna (med 10—50 hektar) och den minsta på brukningsdelar med endast 
026—2 hektar. Av ängsarealen slutligen kommer, liksom beträffande skogs
marken, den största andelen eller nära hälften på brukningsdelar med 2—10 
hektar åker, medan den minsta andelen (bortsett från utmark m. m.) kommer 
på de största brukningsdelarna. 

Såsom förut framhållits, har i tab. 4 skogsmarken fördelats på olika grup
per efter skogsmarksinnehavens storlek. I tablån å nästa sida ha uppgif
terna härom i hektar procentuellt fördelats dels på de olika huvudområdena, 
dels även på olika grupper av ägarekategorier. I hela riket kom betydligt 
mer än hälften på den största storleksgruppen (med över 400 hektar skogs
mark), medan åtskilligt mindre än 1Ao kom på den lägsta gruppen (med under 
25 hektar skogsmark). Återstoden var fördelad på de båda mellangrup
perna med någon övervikt för gruppen med 25—100 hektar skogsmark. I 
norra Sverige kommo nära 2/3 av skogsmarken på den högsta storleksgruppen, 
medan detta var fallet med mindre än 1/4 i södra och mellersta Sveriges slätt
bygder. Å andra sidan kom på nyssnämnda slättbygder ungefär V» av skogs-
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marken på den lägsta storleksgruppen, medan norra Sveriges andel av skogs
marken i denna grupp var obetydlig. 

A v statens och aktiebolagens skogsmark kom den alldeles övervägande an
delen på den högsta storleksgruppen, medan av de enskilda ägarnas skogsmark 
sammanlagt mer än 7j10 kommo på mellangrupperna. Beträffande de enskilda 
ägarnas skogsmark har densamma i tablån procentuellt fördelats på olika stor
leksgrupper av skogsmarksinnehav i jämförelse med olika storleksgrupper av 
brukningsdelar efter åkerarealen samt utmark och lägenheter m. m. 

Såsom förut framhållits, ingå i tab. 4 uppgifter om åkerarealens och ängs
arealens fördelning å dels brukningsdelar utan skogsmark, dels bruknings
delar med skogsmark. Härav framgår, huru stora delar av åkerarealen resp. 
ängsarealen inom vissa större riksområden tillhöra jordbruk, som drivas utan 
direkt samband med skog. Den sammanlagda åkerarealen vid de bruknings-. 
delar, som saknade skog, uppgick i hela riket till 1150 200 hektar eller mer 
än 3/io av hela åkerarealen. Den sammanlagda ängsarealen vid motsvarande 
brukningsdelar uppgick i hela riket till 268 000 hektar eller mer än 1/4 av hela 
ängsarealen. I nedanstående tablå ha åkern och ängen, i hektar, procentuellt 
fördelats å dels brukningsdelar utan skogsmark, dels brukningsdelar med skogs
mark inom de stora huvudområdena och i hela riket: 
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I fråga om såväl åkern som ängen gäller, att jordbruk utan direkt samband 
med skog, såsom naturligt är, bedrives i den största omfattningen på slätt
bygderna i södra och mellersta Sverige och i den minsta omfattningen i norra 
Sverige, medan skogs- och dalbygderna i förstnämnda delar av riket härut-
innan intaga en mellanställning. 

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. 5 samt, med fullständig specifikation efter uppgifts formu
lärets rubriker, i sammandrag för varje län och de områden, i vilka flertalet 
län med hänsyn till rådande naturförhållanden uppdelats, i tab. 6. I efterföl
jande texttabell E framläggas därjämte huvud resultaten i sammandrag för 
hela riket samt till jämförelse därmed motsvarande uppgifter för åren 1927 och 
1932 enligt de då förrättade räkningarna. 

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
mulären för annan fastighet, endast en summarisk uppgift erhållits om fas
tighetens 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 stor
leksgrupp och samma naturliga jordbruksområde. Beräkningen har givetvis 
icke kunnat undgå att bliva i någon mån osäker, särskilt för smålägenheterna 
med högst 0'25 hektar åker, men de arealer det här gäller äro så små, at t en 
relativt sett även ganska betydlig avvikelse icke kunnat nämnvärt inverka på 
totalresultatet för samtliga brukningsdelar. 

År 1937 kan åkerjordens användning sägas hava varit i stort sett normal i 
den betydelsen, att inga mer omfattande, av väderleken förorsakade föränd
ringar vare sig i den besådda eller den skördade arealen rubbade den för året 
avsedda produktionsriktningen. Detsamma kan i huvudsak sägas om åkerjor
dens användning år 1932. 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 rågen mellan tre 
och fyra gånger så stor areal som vetet, men redan under femårsperioden 1928 
—1932 började vetearealen t. o. m. överstiga rågarealen i fråga om såväl höst
säd som vårsäd. För år 1932 redovisades 214000 hektar höstvete mot 205 000 
hektar höstråg. Vårgrödorna uppvisade ännu större skillnad med 64 000 hekt
ar vårvete och 7 000 hektar vårråg. Sedan statsmakterna fr. o. m. år 1930 vid
tagit effektiva åtgärder för brödsädsodlingens stödjande, har den på grund 
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Tab. E. Åkerjordens användning år 1937 i jämförelse med tidigare år, 
hela riket. 

av starkt fallande spannmålspriser överhängande faran för en allt för stor till
bakagång av den totala brödsädsarealen kunnat förebyggas. I början av fem
årsperioden 1933—1937 utvidgades brödsädsodlingen avsevärt, ehuru ett visst 
bakslag senare inträdde i denna utveckling, sedan åtgärder från statens sida 
vidtagits till stöd även av fodersädsodlingen. Den sammanlagda arealen för 
vete och råg, som år 1927 utgjorde 503 000 hektar, men år 1932 nedgått till 
490 000 hektar, hade år 1937 åter stigit till över 496 000 hektar. Proportio
nen mellan arealerna för vete och råg hade emellertid år 1937 ytterligare för
skjutits till vetets förmån. Arealen för höstråg minskades under åren mellan 
1932 och 1937 med 15 000 hektar, medan arealen för höstvete utvidgades med 
20 000 hektar. Proportionen mellan arealerna för vårvete och vårråg däremot 
visar icke någon större förskjutning vid en jämförelse mellan dessa båda år. 
— Sammanfattningsvis kan framhållas, att hela vetearealen år 1937 var mer 
än femtio procent större än motsvarande rågareal. 

Den för höstveteodlingen inträffade ökningen mellan åren 1932 och 1937 
har, såsom framgår av tab. F , gjort sig mer eller mindre starkt gällande inom 
samtliga län utom Malmöhus län, som uppvisar en mindre tillbakagång. Lik-
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Tab. F. Åkerjordens användning, i hektar, 

som år 1932 upptog höstvetet år 1937 större areal än höstrågen i Malmöhus, 
Östergötlands och Gotlands län i Götaland samt förutom i Stockholms stad 
i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län i Svea
land. En av de viktigare förändringarna i dessa hänseenden under femårs
perioden 1933—1937 är veteodlingens anmärkningsvärda utvidgning norrut. 
Inom såväl Värmlands som Kopparbergs län odlades år 1937 mer höstvete än 
höstråg, vilket ej var fallet år 1932. Detta har till stor del möjliggjorts genom 
att nya härdiga vetesorter släppts ut i marknaden. Inom övriga delar av syd
västra Sverige, på sydsvenska höglandet och dess utlöpare och i Norrland bi
behåller däremot rågodlingen alltjämt sitt försprång framför veteodlingen. 

Under perioden 1928—1932 blev arealen för vårvete mer än fördubblad. 
Denna kraftiga utveckling fortsatte år 1933 men har under några därpå föl
jande år avbrutits. År 1932 redovisades 64 000 hektar vårvete och år 1937 
65 000 hektar. Procentuellt sett har vårvetet gått starkast framåt på syd
svenska höglandet, i bergslagslänen och i Norrland, medan särskilt Malmöhus 
län uppvisar en tillbakagång från 6 300 hektar vårvete år 1932 till 3 300 hekt-
ar år 1937. 

De mellan åren 1927 och 1932 inträffade förändringarna i brödsädsodling
ens relativa omfattning (i förhållande till åkerarealen) vid brukningsdelar av 
olika storlek kunde år 1932 sammanfattas som en ytterligare förstärkning av 
brödsädsodlingens koncentration till de större gårdarna. Inom storleksgrup-



35* ÅKERJORDENS ANVÄNDNING. 

år 1937 i jämförelse med år 1932, länsvis. 

perna fr. o. m. 30—50 hektar och högre utvidgades brödsädsodlingen samtidigt 
som den gick mer eller mindre starkt tillbaka inom de lägre storleksgrupperna. 
I tab. G i denna berättelse meddelas motsvarande uppgifter om brödsädsarea
lens relativa omfattning åren 1937 och 1932. Härav framgår, att brödsäds
odlingen under den senaste femårsperioden synes ha närmat sig ett nytt jäm
viktsläge, där även de mindre brukningsdelarna som regel förete en oförändrad 
eller svagt utvidgad brödsädsodling. Endast inom storleksgrupperna 1—2 och 
2—5 hektar märkes alltjämt en obetydlig tillbakagång. Inom de högre stor
leksgrupperna är ökningen i brödsädsodlingen relativt störst. 

Kornodlingen är i tillbakagående. Under den här behandlade femårs
perioden minskades totalarealen av korn från 111 000 hektaT till 95 000 hektar 
eller med i genomsnitt 14 %. Särskilt påtaglig är kornodlingens tillbakagång-
inom Mälarlandskapen men även några län i Sydsverige, bl. a. Kristian
stads län, hava inskränkt kornodlingen väsentligt. Arealen för havre har 
likaledes gått tillbaka något, men denna minskning motsvaras av en något 
större ökning av arealen av blandsäd. Av baljväxterna ha ärter 
och vicker fått ökad areal, medan bönor visa en betydande minskning. Den 
totala sädesarealen har i genomsnitt för hela riket gått tillbaka 
med 04 %. 

Sockerbetsarealen har sedan jordbruksräkningen 1932 ökats med 
över 37 %, vilken ökning nästan helt faller på åren 1933 och 1937. Potatis 
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Tab. G. Brödsädsarealens relativa omfattning vid brukningsdelar av olika 
storlek, åren 1937 och 1932. 

och foderrotfrukter ha däremot drabbats av arealminskning, vilken 
särskilt i fråga om foderrotfrukter är ganska betydande. Beträffande grön
fodersäd har arealen minskats obetydligt, ganska betydligt däremot be
träffande helträdan, som särskilt i östra och södra Götaland gått starkt 
tillbaka. 

Mellan jordbruksräkningarna 1927 och 1932 inträdde en synnerligen bety
dande ökning av vallarealen, vilken ökning även efter sistnämnda år 
fortsatt om ock i minskad utsträckning; mot en ökning av nära 100 000 hektar 
under förstnämnda period kommer sålunda en ökning av c:a 42 500 hektar un
der perioden 1933—1937. Av sistnämnda areal kommer största delen eller 
35 000 hektar på betesvallen. Relativt sett har den senare ökats med 242 %, 
samtidigt som arealen för kultiverad betesäng ökats med 680 %. Den ordnade 
beteskulturen har alltså även under dessa år liksom under några föregående 
vunnit starkt ökad anslutning. 

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

Höstvetet upptager, efter den i det föregående berörda ökningen i dess 
odling, i genomsnitt för hela landet 6'3 % av åkerarealen. Dess odling är hu
vudsakligen lokaliserad till södra och mellersta Sveriges slättbygder och har 
den största omfattningen på slättbygden i Malmöhus län, där det upptager icke 
mindre än 144 % av åkerarealen, men icke långt efter kommer östgötaslätten 
med 135 %. Även inom ett så nordligt produktionsområde som Mälar- och 
Hjälmarbygden odlas numera höstvete i stor utsträckning (89 % av åkerarea
len), varemot detsamma fått något mindre användning på den mera sandiga 
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jordmånen i västra Sveriges slättbygder och den sydsvenska mellanbygden. 
Trots en relativt sett mycket stark ökning under de senare åren odlas alltjämt 
höstvete i södra och mellersta Sveriges skogsbygder i ganska liten omfattning 
(2—3 Y° av åkerarealen utom i skogsbygderna i Östergötlands län med 6—7 %). 
I Norrland har dess odling någon nämnvärd betydelse endast i det sydligaste 
landskapet, Gästrikland. 

Vårvetet upptager visserligen endast 1"7 % av landets hela åkerareal, 
men dess odling har i vissa trakter nått betydligt större omfattning. Framför 
allt gäller detta Östgötaslätten, där detsamma upptager 5 l % av åkerarealen, 
och därnäst skogsbygden i Kalmar län (42 %). 

Höstrågen upptager i genomsnitt för hela landet 5 l % av åkerarealen. 
På den mera bördiga jordmånen i södra och mellersta Sverige har den, som 
redan framhållits, i stor utsträckning fått vika för det mera givande höstvetet, 
men på lättare och magra jordar bibehåller den alltjämt sin ställning som det 
förnämsta höstsädet. Den odlas i den största omfattningen i sydöstra Göta
land, där den inom de olika områdena upptager följande andelar av hela åker
arealen: den s. k. mellanbygden i Kristianstads län 138 %, skogsbygden i Ble
kinge län 132 %, slättbygden i Blekinge län 125 %, Öland 118 %, Kalmarslätten 
105 % och skogsbygden i Kalmar län 98 %. I norra Dalarne samt i hela Norr
land 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 och i södra bergslagen, men även inom 
dessa områden upptager den dock endast 06 % av hela åkerarealen. Inom den 
till sistnämnda område hörande delen av Örebro län når den det högsta pro
centtalet med 1'2. 

Den för k o r n använda arealen upptager i medeltal för hela riket 26 % 
av all åkerjord. Detta sädesslag odlas mest dels i de trakter, där en bördig 
jordmån 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 (125 %), Gotland 
(11-4 %) samt på slättbygden i Malmöhus län (92 %), dels i norra Sverige 
(8'4 %) samt norra och mellersta Dalarne (omkr. 4 %). 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 (176 %). Den odlas mest i de inre och västra delarna av södra och 
mellersta 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 (28-0 %), västsvenska dalbygderna 
(257 %) samt Vänerslätten (256 %). Mycket ringa är däremot havreodlingen 
på Öland och Gotland (4-2 %), på slättbygden i Malmöhus län (4'5 %) samt i 
övre Norrland. 

B l a n d s ä d upptager i hela riket 6'7 % av åkerarealen. Den odlas i stor 
utsträckning i stället för enbart havre på Östgötaslätten (17o %), i Skåne 
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Tab. H. Åkerjordens användning, i procent, inom varje län och vissa naturliga områden. 
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Tab. I. Åkerjordens användning år 1937, i procent, inom olika produktionsområden. 
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utom i Kristianstads läns skogsbygd samt i Stockholms och Uppsala län 
(över 14 %). 

Ärter, som upptaga endast 0'5 % av rikets hela åkerareal, odlas i.nämn
värd omfattning dels på den skånska slättbygden, dels på Gotland, dels inom 
ett sammanhängande område, som utgöres av Kalmar läns norra kustland, 
Östergötlands, Södermanlands, Stockholms, Uppsala och Västmanlands län, 
dels slutligen inom det jämtländska silurområdet. 

Sammanfattar man arealen för a l l s ä d t i l l m o g e n s k ö r d , upp
tager densamma 40'8 % av all åkerjord. Detta procenttal är i södra och meller
sta Sverige i allmänhet endast underkastat relativt små växlingar. Undantag 
härifrån utgöra dels å ena sidan Östgötaslätten och södra skogsbygden i Öster
götlands län, där sädesodlingen upptar 527 resp. 51'4 % av åkerjorden, dels 
å andra sidan norra Bergslagen och övriga områden i det inre av Svealand, 
där den har åtskilligt mindre omfattning än den vanliga. Sistnämnda om
råden bilda i detta avseende en övergång till norra Sverige, där mogen säd 
överallt odlas i betydligt mindre omfattning och i övre Norrland upptager en
dast 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 potatisod
lingen osäker. Den upptager i genomsnitt för hela landet 35 % av åkerarealen. 
Då potatisodlingen i främsta rummet är inriktad på att tillgodose det lokala 
behovet, står odlingens omfattning i närmare överensstämmelse med folk
mängden i varje trakt än med åkerarealen, och i trakter med övervägande små 
brukningsdelar upptager därför potatisen i regel en relativt stor areal. I vissa 
delar av södra Sverige med övervägande sandig jordmån, särskilt i Kristian
stads och Blekinge län, där potatisodlingen nått en mycket stor omfattning, 
har detta åter sin förklaring däri, at t potatis där finner användning även för 
brännvinsbränning, stärkelseberedning och svingödning. Slutligen hava de goda 
avsättningsmöjligheterna i närheten av åtskilliga större städer framkallat en 
utsträckt potatisodling. Förutom på åkern odlas potatis även i trädgårdar så
väl vid egentliga brukningsdelar som rena bostadslägenheter. Vid jordbruks
räkningen lämnades emellertid uppgifter endast om den på åkern odlade po
tatisens areal, varför den i föreliggande redogörelse redovisade 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 15 % 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 (13"8 %) 
samt därjämte på Öland och Gotland (47 %), sydsvenska mellanbygden (2-9 %) 
och Östgötaslätten (13 %). Den vid 1937 års jordbruksräkning redovisade soc-
kerbetsarealen uppgick till sammanlagt 55 176 hektar. Enligt från Svenska 
sockerfabriksaktiebolaget erhållna uppgifter upptog sockerbetsodlingen nämn
da år en areal av 55 241 hektar. Den sistnämnda uppgiften överstiger alltså 
den vid jordbruksräkningen erhållna med endast 65 hektar. 
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Foderrotfrukter odlas på 19 % av hela åkerarealen. De förekomma 
i den största utsträckningen på skånska slättbygden och i den sydsvenska mel
lanbygden (drygt 4 %), 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 slätter, till fröskörd och till bete och grönfoder samt av luzernvall. 
Sammanräknas dessa olika slag av vall, upptager den totala vallarealen 43"2 % 
av all åker. Vallarnas relativa omfattning tilltager med få undantag mycket 
regelbundet från söder till norr. I det intensivt bedrivna jordbruket på slätt
bygden i Malmöhus län intaga vallarna en ganska undanträngd ställning och 
upptaga endast 22-5 % av åkerjorden, östgötaslätten har i betraktande av sitt 
läge en relativt liten vallareal (305 %), under det att motsvarande procenttal 
för den i jämnhöjd därmed liggande Vänerslätten är betydligt högre (419 %). 
Inom Mälar- och Hjälmarbygden utgör vallarnas andel av åkerarealen i me
deltal 41-0 %. I norra Bergslagen är vallarnas omfattning ännu större (519 %), 
och i norra Sverige ligger den så gott som genomgående över 70 °/«, i fjäll-
och moränbygden, det jämtländska silurområdet och kustlandet i övre Norr
land t. o. m. över 77 %. 

Av vallen utgöres den övervägande delen av slåttervall. Denna upptager 
(utom luzernvall) 373 % av all åker, frövallarna 09 %, betesvallarna 4;8 % och 
luzernvallarna 02 %. De sistnämnda ha i hela landet en areal av 6 000 hektar, 
varav 2 000 hektar komma på Gotlands län, 1 700 på Malmöhus och 800 på 
Kristianstads län. 

I södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under sommaren 
genom 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 62 % av hela åkerarealen. Även 
i övre Svealand och hela Norrland odlas grönfoder i betydlig omfattning, men 
där torkas detsamma i allmänhet till s. k. grönfoderhö. Den areal, från vilken 
grönfoder tages i norra Sverige, är mycket växlande under olika år, beroende 
på att man de år, då växtligheten är sent utvecklad, kan bliva nödsakad att 
slå även en större eller mindre del av den till mogen skörd avsedda säden så
som grönfoder. Under år 1937 förelågo emellertid inga dylika omständigheter, 
varför den vid jordbruksräkningen redovisade grönfoderarealen kan betraktas 
som normal; den uppgick i fjäll- och moränbygden till 7'1 % av åkerarealen. 

De växtslag, som i tab. H 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 160 hektar, annan fröodling än av timotej- och klöverfrö 
med 2 100 hektar, trädgårdsväxter på åkern med 4 000 hektar samt andra 
växtslag 2 400 hektar. 

Helträdan upptager i genomsnitt för hela landet 5-6 % 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 samt i Mälar- och Hjälmarbygden upptager denna omkring 10 % 
av åkerarealen, och på övriga slättbygder i södra och mellersta Sverige i all-
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mänhet något mindre. På det sydsvenska höglandet åter är trädesbruket icke 
så vanligt, och i Norrland förekommer träda endast obetydligt. 

Åkerjordens användning vid brukningsdelar av olika storlek. De i det före
gående berörda växlingarna i åkerjordens användning inom olika delar av lan
det 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 olik
heter mellan brukningsdelar av olika storlek. Till belysning härav hava i ta b. 
10 för varje län och naturligt område brukningsdelarna fördelats på ett an
tal storleksgrupper efter åkerarealens omfattning, och för varje dylik stor
leksgrupp meddelas uppgifter om arealen för de särskilda växtslagen. Med 
något fullständigare redovisning för arealanvändningen men för samma stor
leksgrupper framläggas i tab. 11 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 J 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 
förtjäna framhållas. 

Redan i fråga om h ö s t v e t e t möter ett exempel på huru växlande åker
jordens användning kan vara vid brukningsdelar av olika storlek. På södra 
och mellersta Sveriges slättbygder, dit höstveteodlingen till huvudsaklig del 
är lokaliserad, framträder en stark stegring i procenttalen för detta sädes
slag från de minsta till de största brukningsdelarna. Vid de förstnämnda upp
tager detsamma endast några få procent av hela åkerarealen, och först vid 
brukningsdelar med 5—10 hektar åker uppgår motsvarande tal till 6 l %, vid 
de medelstora gårdarna inom de tre följande storleksgrupperna till resp. 7'9, 
9'4 och 10"4 % samt vid de större gårdarna med 50—100 och över 100 hektar 
åker till 11'0 och 116 %. En liknande tendens kan iakttagas för skogsbyg
derna 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, allt
eftersom gårdarna bliva större. Motsättningen mellan stora och små bruknings
delar är dock i detta fall åtskilligt mindre än i fråga 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. 
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Tab. J. Åkerjordens användning, i procent, inom 
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olika storleksgrupper av brukningsdelar. 
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J, som anger summan av procenttalen för vete och råg. Vid de minsta lägen
heterna, med högst 025 hektar åker, odlas endast obetydligt med brödsäd, och 
den härför använda arealen upptager i genomsnitt för hela landet endast 09 % 
av samma lägenheters hela åkerareal, varefter motsvarande procenttal oavbru
tet stiger till 18'6 % vid de största gårdarna. Samma stegringstendens fram
träder även, om man betraktar slättbygderna och skogsbygderna i södra och 
mellersta Sverige var för sig, ehuru motsatsen mellan stora och medelstora 
brukningsdelar i skogsbygderna, är jämförelsevis obetydlig. 

De i tab. J meddelade, för hela riket gällande procenttalen för k o r n , som 
äro jämförelsevis höga för småbruken, giva icke en fullt riktig bild av korn
odlingens relativa omfattning vid större och mindre brukningsdelar i de mest 
kornodlande bygderna. I norra Sverige är de stora brukningsdelarnas under
lägsenhet i detta avseende avsevärt större, varemot på de kornodlande slätt
bygderna 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 norra Sverige 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. J att döma, odlas i större omfattning vid de stora än vid de 
små brukningsdelarna, vilket dock icke motsvaras av de verkliga förhållan
dena i de delar av landet, där blandsädsodlingen nått sin huvudsakliga om
fattning, eller i Mälardalen och på Östgötaslätten samt på de skånska slätt-
och mellanbygderna. Där är det i stället de små och medelstora brukningsde
larna, 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 38'4 °/° av hela åkerarealen, men detta procenttal sjunker redan 
vid brukningsdelar med 026—1 hektar till 130 och fortsätter oavbrutet att 
gå tillbaka för att nå sitt minimum (1'8 %) vid den näst högsta storleksgrup
pen. 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 huvud
sakligen Blekinge län och de skånska sandjordsdistrikten, är förhållandet ett 
helt annat. Frånsett de lägsta storleksgrupperna, som även där uppvisa de 
högsta procenttalen, drives i dessa trakter potatisodlingen i ungefär samma 
omfattning både vid medelstora och större gårdar. 

Till belysning av potatisodlingens omfattning vid brukningsdelar av olika 
storlek lämnas i tablån å nästa sida en sammanställning av potatisarealens re
lativa 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. 
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Potatisareal i procent av hela åkerarealen. 

Sockerbetsodlingen är uteslutande koncentrerad till några av södra 
Sveriges slättbygder, och. de i tab. J 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 be
lyses bättre av efterföljande sammanställning, som anger sockerbetsarealens re
lativa omfattning inom sistnämnda omiåden. Av denna framgår, att sockerbets
odlingen i Kristianstads och Malmöhus läns slättbygder har ungefär samma 
omfattning vid små som vid stora brukningsdelar, medan på Ostgötaslätten, 
Öland och Gotland de större brukningsdelarna ha proportionsvis större socker
betsodling än de mindre. 

Sockerbetsareal i procent av hela åkerarealen. 

Vallarnas omfattning är, med undantag för de minsta lägenheterna, i 
medeltal för hela riket störst vid de små brukningsdelarna, vilkas vallareal upp
går till drygt hälften av hela åkerarealen, medan den vid de medelstora och 
större gårdarna upptager mindre än 40 % därav. Även bakom dessa medeltal 
dölja sig emellertid inom olika delar av landet ganska växlande förhållanden, 
som närmare framgå av de i tab. 10 meddelade uppgifterna för mindre, mera 
likartade områden. I stora delar av landet framträder ingen utpräglad tendens 
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i avseende på vallarealens omfattning vid brukningsdelar av olika storlek, me
dan åter i andra delar vallodlingen tilltager i omfattning med brukningsdelar
nas stigande areal. 

Trädan 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. 

Antal djur år 1937; jämförelse med föregående räkningar. Resultaten av 1937 
års jordbruksräkning i avseende på antalet husdjur meddelas för varje kom
mun i tab. 5 samt, med fullständig specifikation efter uppgiftsformulärets 
rubriker, i sammandrag för de särskilda länen och de områden, i vilka flerta
let län med hänsyn till rådande naturförhållanden uppdelats, i tab. 8. Tab. K 
innehåller därjämte en sammanfattning för hela riket av antalet husdjur av 
olika slag vid nämnda jordbruksräkning och till jämförelse därmed motsva
rande uppgifter enligt de föregående räkningarna åren 1927 och 1932. I alla 
tre fallen avse uppgifterna kreatursbeståndet den 15 september. I tab. L 
finnas länssiffror för vissa viktigare djurslag vid de två senaste räkningarna. 
Av de mellan de olika räkningarna inträffade förändringarna må följande sär
skilt framhållas. 

Den kraftiga minskning i fråga om hela antalet h ä s t a r , som ägde rum 
under 1920-talet, synes nu ha avstannat. Under tiden mellan 1927 och 1932 
års jordbruksräkningar var minskningen obetydlig, och mellan de två senaste 
räkningarna har en ökning på 3'5 % inträffat. Störst är ökningen mellan sist
nämnda räkningar för föl och unghästar, vilket tyder på att en betydande upp
födning av hästar åter börjat komma till stånd. Under hela tioårsperioden 
ha såväl antalet föl som antalet unghästar i det närmaste fördubblats. Även 
antalet gamla hästar (16 år och däröver) har kraftigt ökats, medan de hästar, 
som befinna sig i den för arbete bäst lämpade åldern, nedgått i antal. 

Hela antalet n ö t k r e a t u r har under de senaste tio åren blott undergått 
obetydliga ökningar, men mellan de olika slagen av nötkreatur ha vissa för
skjutningar inträffat. Den sedan länge pågående starka tillbakagången i an
talet oxar har fortsatt under hela tioårsperioden, och år 1937 återstod i hela 
landet ett antal av endast omkring 9 000 oxar, fördelade huvudsakligen på 
Kalmar, Östergötlands, Skaraborgs och Jönköpings län. Antalet tjurar och 
kor ökades under den första femårsperioden, men minskades obetydligt under 
den andra. Under hela tioårsperioden kan för ungtjurar och stutar noteras 
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Tab. K. Antal husdjur, åren 1937, 1932 och 1927. 

minskning och för kvigor ökning, medan för kalvar ökning ägt rum under de 
senaste fem åren. 

Antalet får och getter har sedan länge varit i starkt sjunkande, vilket 
fortsatt i hastigt tempo under hela tioårsperioden. Detta gäller ävenledes var 
och en av de särskilda kategorierna av nämnda båda djurslag. 

Den fortgående ganska starka ökningen i hela antalet s v i n , som tidigare 
kunnat konstateras, har under de senaste fem åren efterträtts av en minsk
ning i svinstammen med 47 %. Denna minskning gäller antalet modersuggor, 
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Tab. L. Antal husdjur, länsvis, år 1937, i jämförelse med år 1932. 
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gödsvih och grisar var för sig, men synes — av siffrorna att döma — icke 
gälla fargaltar.1 

Räkning av antalet kaniner ägde för första gången rum år 1937, var
för intet kan sägas om de kvantitativa förändringarna i fråga om detta djur
slag. 

Antalet vuxna höns har sedan 1932 minskats obetydligt, medan antalet 
kycklingar något ökats. Antalet kalkoner och ankor har kraftigt minskats, 
och även för gäss är minskningen tämligen stor. I fråga om sistnämnda tre 
djurslag särskiljas icke vuxna djur och ungar. 

Antalet b i s a m h ä l l e n har sedan år 1932 rätt kraftigt ökats. 
Trots de förändringar i fråga om antalet djur av olika slag, som ägt rum 

under här behandlade tio år, kan man säga, att husdjursaveln i sin helhet för
siggått i nära nog samma omfattning under denna tid, i det att ökningar i 
fråga om vissa djurslag uppvägts av minskningar i fråga om andra. Detta 
framgår av den sista raden i tab. K, där antalet s. k. n ö t k r e a t u r s e n h e 
t e r 2 angivits. Som synes, ha förändringarna härutinnan varit obetydliga. 

Redogörelse för varje särskilt djurslag; kön, ålder 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 
å—15 år befintliga valacker och ston efter ras på varmblodiga, lätta kallblo
diga och tyngre kallblodiga hästar, varvid enligt de för formulärets ifyllande 
lämnade anvisningarna till lätta kallblodiga hästar skulle räknas hästar av 
nordsvensk och liknande ras och till tyngre kallblodiga hästar av raserna ar-
denner och clydesdale samt produkter av korsning med häst av dylik ras. Vid 
1932 års räkning begärdes även för första gången uppgifter om antalet va
lacker och ston i treårsåldern. Vid 1937 års räkning bibehölls exakt samma 
indelning av hästarna som år 1932. 

Hästarnas relativa antal i olika delar av landet belyses av tab. M, som anger 
antalet husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksareal inom varje län och na
turligt jordbruksområde. I fråga om hästarna bestämmes detta antal i hu-

1 De vid jordbruksräkningen år 1937 insamlade uppgifterna om antalet fargaltar äro uppenbart 
för höga. Enligt den samtidigt verkställda särskilda svinräkningen utgjorde hela antalet fargal
tar i Svealand och Götaland tillsammans endast 4 832, av vilka 3 786 voro 9 månader och där
över samt 1046 3—9 månader gamla. Vid jordbruksräkningen åter redovisades inom samma 
landsdelar inalles 8 126 fargaltar, av vilka 3 890 voro 9 månader och däröver samt icke mindre 
än 4 236 3—9 månader gamla. Att uppgifterna om de yngre fargaltarna så väsentligt avvika 
från varandra vid de båda räkningarna, torde kunna förklaras på följande sätt. Den vid jord
bruksräkningarna före år 1937 förekommande rubriken »fargaltar» blev vid årets jordbruksräkning 
uppdelad på tvenne rader, där fargaltarna uppdelades efter ålder på sätt förut antytts. Vid redo
visningen å formuläret har av allt att döma bland »fargaltar, 3—9 månader» inräknats ett icke 
obetydligt antal djur (inalles cirka 3000), vilka rätteligen bort redovisas inom gruppen »övriga 
svin, 3 månader och däröver». Det har icke varit möjligt för centralbyrån att vidtaga rättelse 
härutinnan. 

Enligt jordbruksräkningen utgjorde antalet fargaltar i Norrland inalles 467, av vilka 223 
tillhörde den äldre åldersgruppen och 244 den yngre. Lägges nämnda antal till antalet vid den 
särskilda gvinräkningen i Svea- och Götaland hösten 1937 redovisade fargaltar, erhålles ett total
antal av 5 299 fargaltar, varav 4 009 tillhörande den äldre åldersgruppen och 1 290 den yngre. 

2 1 nötkreatursenhet = 1 fullvnxet nötkreatur, 2 ungnöt eller kalvar, 2/a vuxen häst, 4/3 ung
hästar eller föl, 4 svin, 10 får eller 12 getter. Till kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hän
syn ej tagits. 
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Tab. M. Antal husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksareal.1 

1 Ängens areal reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern (jfr sid. 16*). 
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Tab. M. (forts.). Antal husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksareal. 

vudsak av jordbrukets behov av dragare och är i allmänhet ganska konstant. 
Vissa växlingar förekomma dock, som kunna förklaras av särskilda förhål
landen. På Öland, i Falbygden inom Skaraborgs län och i det jämtländska 
silurområdet står det relativt stora hästbeståndet i samband med den kalkrika 
berggrunden, vilken är gynnsam för hästarnas benbyggnad och därför gi
vit anledning till en omfattande hästuppfödning. Då, såsom längre fram 
skall påvisas, hästantalet i förhållande till åkerarealen i det stora hela 
är betydligt större vid de små än vid de stora brukningsdelarna, är sagda an
tal 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 bidragit att höja ifråga
varande relativa tal för dessa områden. Den höga siffran för Göteborgs 
och Bohus län beror dels på jordens starka söndersplittring på små bruk
ningsdelar, dels på det betydliga antalet hästar utom jordbruket i Göteborgs 
stad. För Stockholms stad är det sistnämnda omständighet som drivit upp det 
relativa antalet hästar långt över vad som förekommer inom något annat om
råde. 

E t t mått på den egentliga hästavelns omfattning i olika delar av landet läm
nar den första kolumnen i tablån å nästa sida, som anger antalet unghästar 
och föl på 100 vuxna hästar inom varje län. 

5— 394241 
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Antal unghästar och föl samt hästar över 16 år på 100 vuxna hästar inom varje län. 

Et t stort relativt antal unghästar och föl är ett tecken på en omfattande 
uppfödning av hästar. Siffrorna här ovan visa, att dylik uppfödning i den 
största omfattningen förekommer i Skaraborgs, Kalmar och Hallands län. Å 
andra sidan ge 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 ge
nom egen avel utan genom inköp av ungdjur från annat håll. Detsamma gäl
ler i ännu högre grad Stockholms stad. I genomsnitt för alla slättbygder i 
södra och mellersta Sverige kommo 26'4 unghästar och föl på 100 vuxna häs
tar, för skogsbygderna i samma delar av landet var motsvarande medeltal 19'9, 
för norra Sverige 115 och för hela riket 220. 

En i viss mån motsatt bild visar den andra kolumnen i närmast 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 relativt stort antal gamla hästar i vissa län, framförallt i 
Kronobergs län. I det stora hela äro talen dock föga avvikande från varandra 
utom i Stockholms stad. 

De i tab. 8 meddelade uppgifterna om ras fördelningen bland valacker och 
ston i åldern 4—15 år lämna en överblick över de växlande proportionerna mel
lan lätta och tyngre kallblodiga hästar i olika delar av landet. I samman
fattning för hela landet äro de tyngre hästarna, i motsats mot vad vid före
gående jordbruksräkning var fallet, flera än de lätta. På södra och mellersta 
Sveriges slättbygder äro de tyngre hästarna nästan genomgående till antalet 
överlägsna, men i kuperade och skogrika trakter få de träda tillbaka för de 
lätta hästarna. Inom Falbygden i Skaraborgs län äro exempelvis de tyngre 
hästarna mellan åtta och nio 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 re
lativa antal, är brukningsdelarnas storlek, emedan det mindre jordbruket i för-
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hållande till sin areal håller ojämförligt mycket flera kreatur än det större. 
Inom de områden, där jorden är starkt sönderstyckad, såsom det sydsvenska 
höglandet samt större delen av Dalarne och Norrland, är därför nötkreaturens 
relativa antal högt, medan däremot slättbygderna i södra och mellersta Sverige, 
där gårdarna i genomsnitt äro betydligt större, visa låga siffror. Närmare 
upplysning härom lämnar tab. M, där antalet nötkreatur på 100 hektar redu
cerad jordbruksareal inom varje län och naturligt område anges. Ytterlighe
terna betecknas av å ena sidan Gotlands län med 4 9 l nötkreatur på 100 hektar 
samt å andra sidan fjällbygden i Kopparbergs län med 167-5. Av tab. N, som 
innehåller uppgifter om antalet husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksareal 
inom olika storleksgrupper av brukningsdelar (varom mera nedan), framgår 
tydligt sambandet mellan gårdarnas storlek och nötkreaturens antal. Av den
na tabell framgår emellertid även, a t t gårdarnas storlek ej ensam är bestäm-
made i fråga om antalet nötkreatur, utan att även landskapets geografiska ka
raktär spelar in. Det visar sig nämligen, att inom var och en av de särskilda 
storleksgrupperna det relativa antalet nötkreatur är betydligt större inom södra 
och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder än inom dess slättbygder. Vad 
norra Sverige beträffar, är antalet nötkreatur relativt stort för brukningsdelar 
med under 5 hektar åker, medan det för övriga brukningsdelar understiger nöt
kreatursantalet i södra och mellersta Sveriges skogsbygder och, i vissa storleks
grupper, till och med i dess slättbygder. Det får emellertid icke förbises, att 
stor olikhet mellan landets skilda delar råder även i avseende på djurens av
kastningsförmåga, och att därigenom slättbygdernas underlägsenhet i fråga om 
djurens antal till en del uppväges av deras större produktivitet. 

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

Antal ungnöt och kalvar på 100 kor inom varje län. 

I trakter med högt uppdriven mjölkproduktion är omsättningen bland korna 
stark, och ett relativt stort antal ungdjur kräves för rekryteringen. Detta är i 
hög grad fallet i de skånska länen men även i de flesta andra Götalandslänen 
och i enlighet härmed är, såsom ovanstående tablå utvisar, ungdjurens antal 
i dessa trakter stort. I motsats häremot stå Norrland och västra Svealand, 
där korna behållas till betydligt högre ålder och en stor del av ungdjuren ut
gallras mycket tidigt, varigenom dessas relativa antal blir lågt. I genomsnitt 
för hela landet svarade 53'5 ungnöt och kalvar mot 100 kor, därav för slättbyg-
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der och skogsbygder i södra och mellersta Sverige resp. 626 och 507, men för 
norra Sverige endast 377. 

Efter den starka reduktion av fårstammen, som länge pågått, spelar 
fårskötseln numera, såsom av tab. M framgår, i de bättre jordbruksbygderna 
en relativt tillbakaskjuten roll. I medeltal för södra och mellersta Sveriges 
slättbygder funnos år 1937 endast 52 får på 100 hektar reducerad jordbruks
areal. I skogsbygderna i samma delar av landet, där fårskötseln bättre hävdat 
sin ställning, utgjorde motsvarande medeltal 106, och i norra Sverige uppgick 
detsamma till 220. Bland slättbygderna intaga likväl, som framgår av tab. M, 
Gotland och Öland 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 delarna 
av Dalarne och Norrland, från fjällbygden i Kopparbergs län till inlandet i 
Västerbottens län. I det inre av Norrbottens län liksom i hela Norrlands kust
land 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 Skåne, där god till
gång finnes på lämpligt foder, som till stor del erhålles från den högt upp
drivna mejerihanteringen och den omfattande potatisodlingen. Även i den öv
riga delen av södra Götaland är svinstammen jämförelsevis stor i förhållande 
till ägovidden. I Svealand och Norrland är däremot svinaveln mindre omfattan
de och längst norrut relativt 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 
antalet personer av den jordbruksidkande befolkningen: 

Antal fjäderfän på 100 personer av jordbruksbefolkningen inom varje län. 

Skillnaden i fjäderfäskötselns omfattning är, såsom härav framgår, mycket 
stor mellan å ena sidan Gotlands, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län, 
med 1100—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 29. 

Omfattningen av kreatursskötseln som helhet betraktad inom de särskilda 
länen framgår av tab. M, där antalet nötkreatursenheter efter tidigare omnämnd 
beräkningsgrund satts i förhållande till jordbruksarealen. Ur en annan syn
punkt belyses kreatursskötselns intensitet inom olika län av tablån å nästa 
sida, där nötkreatursenheterna sammanställts med jordbruksbefolkningen. 
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Antal nötkreatursenheter på 100 personer av jordbruksbefolkningen inom varje län. 

Förestående sammanställning ger en helt annan bild av kreatursskötselns 
omfattning i olika delar av landet än den i tab. M anställda jämförelsen med 
jordbruksarealen. I sistnämnda tabell framträda i de flesta fall skogs- och 
bergsbygderna, där jorden övervägande är uppdelad på små brukningsdelar, 
med ett avsevärt större kreatursbestånd än slättbygderna. Vid jämförelsen 
med jordbruksbefolkningen är förhållandet i stort sett det rakt motsatta. Låga 
siffror förete där hela Norrland och Kopparbergs län, den högsta siffran 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 förhållandevis är 
ännu mycket större än vid de medelstora och större gårdarna. Den stora olik
het, som i detta avseende råder mellan länen, ger en antydan om deras olika 
förmåga att producera animaliska livsmedel utöver sitt eget behov. 

Antal husdjur vid brukningsdelar av olika storlek. Vid sidan av uppgifterna 
om åkerjordens användning meddelas i tab. 10 uppgifter för varje län och 
naturligt område om husdjurens antal med fördelning på tio storleksgrupper 
efter brukningsdelarnas åkerareal, varjämte i tab. 12 för samma storleksgrup
per mera specificerade uppgifter meddelas i sammandrag för slättbygder och 
skogsbygder i södra och mellersta Sverige och för norra Sverige samt för hela 
riket. De i sistnämnda tabell meddelade absoluta talen ha slutligen omräknats 
till relativa tal i tab. N, varvid dock relativtal icke meddelats för den allra 
lägste storleksgruppen, innefattande lägenheter med högst 025 hektar åker, 
enär vid dem knappast något samband råder mellan djurantalet och den obe
tydliga åkerarealen. 

Hästarnas antal är, såsom av tab. N 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 med någon häst. Vid de närmast följande storleksgrupperna, som 
motsvara de egentliga småbruken, når hästantalet sitt maximum med omkring 
20 hästar på 100 hektar reducerad jordbruksareal, varefter detsamma regel
bundet avtar, allteftersom gårdarna bli större, för att inom den högsta stor
leksgruppen stanna vid omkring 10 djur på 100 hektar. Tendensen är mycket 
likformig inom de olika delarna av landet, endast med det undantaget att i 
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Tab. N. Antal husdjur på 100 hektar reducerad jordbruks-

1 Ängens areal reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern (jfr sid. 16*). 
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areal inom olika storleksgrupper av brukningsdelar.1 
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norra Sverige vid de minsta brukningsdelarna (med intill 2 hektar åker) häs
tarnas relativa antal är jämförelsevis stort. 

Till belysning av frågan om det större och mindre jordbrukets möjligheter 
att effektivt utnyttja hästarnas arbetskraft såsom dragare anges 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 : 

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 mind
re än vid de medelstora och större gårdarna, vilket otvivelaktigt visar, att häs
tarnas arbetskraft icke fullt utnyttjas vid det mindre jordbruket. 

Efterföljande tablå över antalet unghästar och föl på 100 vuxna hästar 
ådagalägger tydligt den stora skillnad, som råder mellan det mindre samt det 
medelstora och större jordbruket i avseende på uppfödningen av hästar. De 
låga talen för ungdjuren vid de mindre brukningsdelarna äro ett uttryck för 
det förhållandet, att småbrukarna endast mera sällan uppföda sina hästar 
själva utan hellre inköpa dem från annat håll. Den mest omfattande uppföd
ningen drives vid de medelstora gårdarna, varefter densamma vid de största 
gårdarna åter något avtager. Denna tendens återfinnes i de olika delarna av 
landet. Samma tablå visar även, att den förut konstaterade kraftiga ökningen 
av antalet unghästar och föl gäller jordbruk av alla storlekar. 

Antal unghästar och föl på 100 vuxna hästar. 

Även antalet gamla hästar vid 16 år och däröver växlar med brukningsde
larnas storlek, såsom närmare framgår av efterföljande tablå. För de mindre 
brukningsdelarna är antalet stigande med gårdarnas tilltagande storlek; maxi
mum uppnås för riket i dess helhet vid 2—5 hektar, varefter det relativa an-
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talet gamla hästar sjunker med stigande storlek på gårdarna. Inom alla stor
leksklasser av brukningsdelar med undantag för den allra minsta har de gamla 
hästarnas relativa antal undergått ökning mellan de olika räkningarna. 

Antal hästar över 16 år i procent av samtliga vuxna hästar. 

Nötkreaturens antal är i stort sett fallande vid stigande storlek på 
gårdarna. Medan vid de minsta brukningsdelarna i genomsnitt för hela riket 
finnas 138'4 nötkreatur på 100 hektar, är motsvarande medeltal vid de största 
gårdarna 57'3. De mindre brukningsdelarnas överlägsenhet i detta avseende 
framträder mest i norra Sverige och därnäst i det övriga Sveriges skogsbyg
der, varemot i södra och mellersta Sveriges slättbygder skillnaden mellan små. 
och stora brukningsdelar är mindre betydande. 

Mellan de mindre och större gårdarna råder även i det avseendet en olikhet, 
a t t de i olika utsträckning inriktat sin nötkreatursskötsel på skilda grenar. 
De mindre lägga i regel huvudvikten på mjölkproduktionen, medan de större 
vid sidan därav i stor omfattning driva uppfödning av ungdjur. E t t uttryck 
härför lämnar efterföljande tablå, som anger antalet ungdjur på 100 kor. Som 
synes, ökas de unga djurens relativa antal regelbundet med gårdarnas tilltagan
de storlek. Av tablån framgår även, att mellan åren 1932 och 1937 ungdjurens 
relativa antal ökats vid jordbruk av alla storlekar, medan mellan åren 1927 
och 1932 minskning ägt rum utom vid de största gårdarna. 

Antal ungnöt och kalvar på 100 kor. 



62* HUSDJUREN. 

Antalet tjurar är i förhållande till åkerarealen störst vid gårdar med 30—50 
hektar åker samt utan jämförelse minst inom de lägsta storleksgrupperna. Om 
antalet tjurar i stället sättes i förhållande till antalet kor, blir tendensen den
samma, vilket framgår av följande tablå, som på samma gång ådagalägger, 
att tjurarnas antal i förhållande till kostammen inom alla storleksgrupper un
dergått endast mindre förändringar mellan de tre räkningarna. 

Antal tjurar på 100 kor. 

På varje brukningsdel, vid vilken nötkreatur redovisats, kom år 1937 följan
de antal nötkreatur: 

Antal nötkreatur i medeltal per brukningsdel (med nötkreatur). 

Beträffande får och getter, i synnerhet de sistnämnda, framträder i 
tab. N en stark överlägsenhet för de mindre brukningsdelarna. Antalet får och 
getter vid de tre jordbruksräkningarna i medeltal per brukningsdel med får 
resp. getter framgår av följande tablå: 

Antal får och getter i medeltal per brukningsdel (med får resp. getter). 
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Som synes, ökas antalet får per gård kraftigt med gårdarnas tilltagande 
storlek, medan getternas antal är störst vid de medelstora gårdarna. I fråga 
om getterna synas några större förskjutningar i detta avseende knappast lia 
skett mellan jordbruksräkningarna, medan för fåren en anmärkningsvärd ök
ning inträffat vid de större gårdarna. Antalet får vid gårdar med över 100 
hektar åker har under de senaste tio åren tredubblats. 

S v i n a v e l n är överallt mest utvecklad vid de mindre brukningsdelarna 
och avtager med stigande åkerareal, såsom framgår av tab. N. Svinstammens 
fördelning på olika slag av djur vid brukningsdelar av olika storlek framgår 
av efterföljande tablå: 

Svinstammens sammansättning, i procent. 

Ovanstående siffror visa, att avelsdjurens antal är störst vid de medelstora 
gårdarna och minst vid de små brukningsdelarna, vilka sistnämnda i stället 
i 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: 

Antal svin i medeltal per brukningsdel (med svin). 

Antalet kaniner är, räknat per brukningsdel med kaniner, tämligen lika 
vid brukningsdelar av olika storlek. Därav följer, att antalet kaniner i för-
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hållande till jordbruksarealens storlek i allmänhet starkt sjunker med sti
gande areal, vilket framgår av tab. N. 

Antalet fjäderfän per brukningsdel med fjäderfän är vid mindre går
dar tämligen oberoende av gårdarnas storlek, men vid större gårdar ökas 
det, dock ej i proportion mot arealens ökning. Om antalet fjäderfän sättes 
i förhållande till jordbruksarealen, bildas därför en sprie, som staTkt sjunker 
med tilltagande storlek på gårdarna. Beträffande hönsen framgår detta av 
tab. N. 

För erhållande av ett sammanfattande mått på hela kreatursskötselns om
fattning inom de olika storleksgrupperna av brukningsdelar meddelas i tab. N 
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 
jordbruksareal. I genomsnitt för hela riket avtar detta antal från 1540 en
heter vid de minsta brukningsdelarna (med 026—1 hektar) till 636 vid de 
största gårdarna (med över 100 hektar) . Samma utvecklingsgång upprepar 
sig i alla delar av landet, ehuru skillnaden mellan små och stora bruknings
delar är större i norra Sverige än i södra och mellersta Sverige och inom 
sistnämnda delar av landet framträder starkare i skogsbygderna än i slätt
bygderna. 

Medan det övervägande flertalet av kreaturen tjänar som produktionsme
del för frambringande av animaliska födoämnen, ha de vid jordbruket under
hållna d r a g a r n a till förnämsta uppgift at t tjäna den vegetabiliska pro
duktionen. Antalet dragare i förhållande till jordbruksarealen framgår i ge
nomsnitt för hela riket och dess tre huvuddelar av sista kolumnen i tab. N, 
varvid som dragare räknats vuxna hästar och oxar, av vilka senare två an
setts motsvara en vuxen häst. Av tabellen framgår, att sagda antal, som i 
genomsnitt för alla brukningsdelar i hela landet uppgår till 13'4 på 100 
hektar, bortsett från de minsta brukningsdelarna är störst vid de egentliga 
småbruken och minst vid de stora gårdarna med växlingar från 17 l dragare 
på 100 hektar vid brukningsdelar med 2—5 hektar åker till 7 6 vid gårdar 
med över 100 hektar. Utvecklingsgången är densamma i landets olika delar 
med undantag för de minsta brukningsdelarna med upp till 2 hektar åker, 
vid vilka i södra och mellersta Sverige det relativa antalet dragare är myc
ket lågt, men i norra Sverige däremot relativt högt. Anmärkningsvärt är, att, 
trots den starkt ökade användningen av bilar och traktorer i lantbrukets 
tjänst, antalet dragare under senare år endast långsamt minskats. Är 1927 
funnos sålunda på 100 hektar jordbruksareal 154 dragare; år 1932 var mot
svarande antal 13'S och 1937, såsom förut nämnts, 13"4. 

Antal djurägare. Vid bearbetningen av materialet från jordbruksräkning
en har även uträknats antalet brukningsdelar och lägenheter, vid vilka vid 
undersökningstillfället redovisats dels husdjur av något slag, dels olika, sär
skilt specificerade, slag av husdjur. I tab. 9 finnas dylika uppgifter för varje 
län och naturligt jordbruksområde och i tab. 18 för hela riket och dess tre 
huvuddelar, slättbygder och skogsbygder i södra och mellersta Sverige samt 
norra Sverige, och därinom för olika storleksgrupper. Genom en jämförelse 
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mellan antalet brukningsdelar med husdjur av något slag och hela antalet 
brukningsdelar, varom ävenledes uppgift finnes i nyssnämnda tabeller, be
lyses den ur jordbrukets synpunkt viktiga frågan om antalet kreaturslösa 
jordbruk. Detta antal framgår av efterföljande tablå, som anger antalet bruk
ningsdelar, som helt och hållet sakna husdjur, i procent av samtliga : 

Antal brukningsdelar utan husdjur i procent av samtliga. 

Vid de minsta brukningsdelarna är det, som av tablån framgår, jämförel
sevis många, som helt sakna husdjur (26'9 %), men inom de två närmaste 
storleksgrupperna utgöra de husdjurslösa brukningsdelarna blott 94 resp. 
3 l %, och i alla storleksgrupper över 5 hektar håller sig nämnda tal omkring 
eller under 1 %. A t t kreatur helt och hållet saknats på en gård vid tiden för 
räkningen kan emellertid ha berott på rent tillfälliga omständigheter, såsom 
at t 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 sak
na husdjur av något visst slag: 

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

Av tablån framgår, att vid brukningsdelar med upp till 2 hektar åker häs
tar endast undantagsvis hållas. Av brukningsdelar med 2—5 hektar saknar 
något över 1ja hästar och inom den närmast högre storleksgruppen (5—10 
hektar) 7 %. Vid medelstora och större gårdar saknas endast i undantagsfall 
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hästar. Beträffande nötkreatur saknas sådana vid bortåt hälften av bruknings
delarna inom den lägsta storleksgruppen och vid 14 resp. 5 % därav inom de 
båda närmaste grupperna; varemot vid brukningsdelar med över 5 hektar nöt
kreatur hållas av i det närmaste alla. De ojämförligt flesta brukningsdelarna 
inom alla storleksgrupper sakna får, och detsamma gäller i ännu högre grad i 
fråga om getter och kaniner. Svin och fjäderfän saknas mera sällan vid går
dar med en åkerareal av 20—30 eller 30—50 hektar, men oftare vid såväl 
mindre som större gårdar. 

Antalet b i o d l a r e i hela Sverige uppgick till 47 558, av vilka endast en 
mycket ringa del var hemmahörande i norra Sverige. Av tab. 18, där biodlar-
na äro fördelade efter de av dem innehavda brukningsdelarnas och lägenhe
ternas storlek, framgår, att omkring 1/5 (9 717 st.) tillhörde den lägsta stor
leksgruppen, som innefattar lägenheter utan egentligt jordbruk. Då hela an
talet bisamhällen utgjorde 162 113, kommo på varje biodlare i medeltal 3'4 
samhällen. För de till den lägsta storleksgruppen av brukningsdelar hörande 
biodlarna var motsvarande medeltal 4'5. Vid stigande gårdsstorlek minskades 
till en början antalet bisamhällen per biodlare, så att det inom grupperna 
2—5 och 5—10 hektar var nere i 29, men därefter steg det åter, så att det 
i den högsta storleksgruppen var uppe i 62. 

IX. Trädgårdsskötseln. 

I inledningen har omnämnts, att uppgifter om den sammanlagda arealen 
för köksväxtodlingar och fruktträdgård icke införskaffats vid 1937 års räk
ning. Redovisning av arealen för odling av trädgårdsväxter under glas har 
däremot ägt rum på samma sätt som vid närmast föregående räkning. I stäl
let för den sammanlagda produktiva trädgårdsarealen ha vid denna räkning 
var för sig redovisats arealerna för köksväxtodling (utom jordgubbar), för 
odling av jordgubbar samt för plantskolor m. m. Redovisningen av antalet 
fruktträd skiljer sig även i visst avseende från de föregående räkningarnas 
uppgifter. Vid denna räkning ha äppelträd, päronträd, plommonträd samt 
körsbärsträd redovisats var för sig endast försåyitt träden varit över fem år 
gamla, varemot alla slag av fruktträd under fem år upptagits i en gemen
sam grupp. En dylik skillnad mellan de i egentlig mening produktiva frukt
träden och de yngre träden har tidigare ej upprätthållits i statistiken. Där
jämte ha vid denna räkning för första gången uppgifter lämnats om dels an
talet vinbärs- och krusbärsbuskar, dels antalet hallonbuskar. Såsom förut 
framhållits, föreligga vid denna räkning jämväl uppgifter angående arealen 
för trädgårdsväxter, odlade på åkern, vilken år 1937 inalles uppgick till 4 000 
hektar. Motsvarande areal utgjorde år 1932 3 900 och år 1927 2 500 hektar. 

I tab. 7 meddelas i sammandrag för varje län och naturligt jordbruksom
råde uppgifter om trädgårds- och fruktodling, varjämte motsvarande upp
gifter för varje kommun finnas i manuskript tillgängliga i statistiska central
byrån. Beträffande den vid jordbruksräkningen redovisade trädgårdsodlingen 
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å friland utgjorde i hela riket arealen för köks växtodling (utom jordgubbar) 
107 769 000 m2, arealen för odling av jordgubbar 11 553 000 m2 och arealen 
för plantskolor m. m. 7 888 000 m2, utgörande tillsammans en areal av 
127 210 000 m2. Av sistnämnda'summa belöpte den största delen, eller 
83 397 000 m2, på slättbygder i södra och mellersta Sverige, medan 34 972 000 
m2 kommo på skogs- och dalbygder i samma delar av landet och endast 
8 841 000 m2 på norra Sverige. Beträffande dessa arealer må ihågkommas, att 
desamma, även om man bortser från arealen för fruktträdgård, icke motsvara 
hela den återstående trädgårdsodlingen å friland utan endast en del därav. 
Vad angår trädgårdsodlingen under glas, uppgingo vid de båda senaste jord
bruksräkningarna arealerna för växthus och bänkgård inom hela riket till 
följande antal m2: 

Då uppgifterna vid den senaste räkningen sannolikt varit något fullstän
digare än vid 1932 års räkning, är det möjligt, att en del av den enligt ovan
stående tablå inträdda kraftiga ökningen i arealerna av såväl växthus som 
bänkgård endast är skenbar. Av hela arealen för trädgårdsodling under glas 
belöpte år 1937 den största delen, 2 834 000 m2, på södra och mellersta Sve
riges slättbygder, medan 856 000 m2 kommo på skogs- och dalbygder i sam
ma delar av landet och endast 159 000 m2 på norra Sverige. 

Antalet fruktträd och bärbuskar av olika slag meddelas, utom i tab. 7, jäm
väl för varje härad och stad i tab. 15. Efterföljande tablå innehåller en sam
manfattning av antalet fruktträd för hela riket och till jämförelse därmed 
motsvarande uppgifter för åren 1932 och 1927: 

Vid de båda föregående jordbruksräkningarna har ingen uppdelning skett 
efter trädens ålder. På grund härav äro uppgifterna om trädens antal från 
dessa räkningar icke alldeles jämförbara med uppgifterna om hela antalet träd 
av resp. slag från 1937 års räkning. Då fördelningen av träden under fem år 
på de särskilda slagen i ovanstående tablå endast är approximativ, äro de där 
meddelade uppgifterna om hela antalet träd av olika slag år 1937 ganska osäk
ra. Göres en jämförelse mellan antalet över fem år gamla träd år 1937 och 
antalet träd vid de föregående räkningarna, finner man, att förstnämnda antal 
är större än antalet träd under vart och ett av de föregående åren utom i fråga 

1 Hela antalet fruktträd under 5 Sr har fördelats på de särskilda Hlagen av träd i samma pro
portion som de äldre träden. 
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om päronträd år 1927. För plommonträd och körsbärsträd kan konstateras en 
fortgående ökning i antal, medan antalet äppelträd och päronträd år 1932 be
fanns något mindre än år 1927. Medtages vid jämförelsen jämväl antalet träd, 
som år 1937 voro under fem år gamla, synes det vara uppenbart, at t ökningen 
i de särskilda slagen av fruktträd, särskilt äppelträden, under de senaste fem 
åren varit ganska betydande. 

Räkningen av antalet bärbuskar, som år 1937 företagits för första gången, 
har givit till resultat, att i landet funnos inalles 4 510 000 vinbärs- och krus
bärsbuskar samt 8 435 000 hallonbuskar. 

I efterföljande tablå angives för varje län antal fruktträd och antal bär
buskar per 100 invånare och per 100 ha åker. Sammanställningen visar tyd
ligt å ena sidan det stora relativa antalet fruktträd och bärbuskar i flertalet 
län i södra och mellersta Sverige och å andra sidan den obetydliga förekomsten 
av dylika träd och buskar i norra Sverige. Överhuvud taget var antalet bär
buskar åtskilligt större än antalet fruktträd. Detta gäller i hela riket och 
inom flertalet av de särskilda länen. T Smålandslänen, Gotlands, Blekinge, Hal
lands och Skaraborgs län dominerar däremot fruktträdsodlingen över odlingen 
av bärbuskar. Antalet fruktträd är absolut taget störst i Malmöhus län och i 
förhållande till antalet invånare i Gotlands län. Antalet bärbuskar åter är såväl 
absolut taget som, om man bortser från Stockholms stad, även relativt taget 
störst i Stockholms län. 
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Odlingen av fruktträd och bärbuskar är i regel lokaliserad till trädgårdarna 
omkring bostäderna, men i vissa trakter i södra Sverige odlas dock även frukt
träd i större skala ute på fälten. Bland sådana socknar med en starkt utbredd 
fruktträdsodling kunna nämnas Urshult i Kronobergs län med inalles 49 800 
fruktträd samt Södra Mellby, Vånga och österslöv i Kristianstads län med 
resp. 38 100, 37 100 och 20 700 träd. På 100 invånare motsvarar detta i Urs-
hult 1 320 träd, i Södra Mellby 2 360 st., i Vånga 2 300 st. och i Österlöv 
1 640 st., vilket långt överstiger de i ovannämnda tablå angivna genomsnitts
talen 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 medelstora 
och större städer. De därvid erhållna resultaten återgivas i tab. 19. För 43 
städer och deras förortsområden, av vilka ett tiotal städer tillagts i jämförelse 
med motsvarande uppgifter vid närmast föregående räkning, angivas här en 
del siffror, som belysa intensiteten av trädgårdsodlingen och därjämte folk
mängden 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 
sammanföra de socknar, vilkas läge i närheten av staden kan antagas ha ut
övat inverkan på trädgårdsodlingens omfattning. För att resultatet skulle 
bliva fullt tillfredsställande hade det varit nödvändigt att gå tillbaka till pri
märmaterialet och uttaga uppgifterna för varje särskild handelsträdgård, eller 
åtminstone 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 här beträda. Därför har det icke kunnat undvikas, 
att åtskilliga socknar blivit medtagna, som till större eller mindre delen av sitt 
område ha övervägande landsbygdskaraktär. Över huvud taget har det, då det 
icke funnits tillfälle till undersökningar 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. 

Resultaten av undersökningen kunna tydligast utläsas av tab. O, där i rela
tiva 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 förhål
landena inom Stockholms stad och län, så visar det sig, att till de undersökta 
städerna Stockholm och Södertälje med deras förortsområden höra 71 % av 
den vid räkningen redovisade arealen för trädgårdsodling å friland inom 
Stockholms stad och län, 87 % av arealen för trädgårdsväxter under glas och 
752 % av arealen för de på åkern odlade trädgårdsväxterna, men däremot en
dast 26'6 % av hela åkerarealen. Inom de båda nämnda städerna med förorts
områden uppgick den för trädgårdsodling (utom på åkern) av här redovisat 

6— 394241 
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Tab. O. Trädgårdsodlingens koncentration kring vissa städer, relativa tal. 

1 Här avses arealen för köksväxtodling (inberäknat odling av jordgabbar) samt för plantskolor m. m. 
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Tab. O (forts.). Trädgårdsodlingens koncentration kring vissa städer, relativa tal. 

slag använda arealen till 2'88 % av åkerarealen, medan motsvarande procenttal 
för landsbygdsdelen stannade vid 0'41 % eller ungefär en sjundedel därav. In
om sagda städer med förortsområden utgjorde per 100 ha åker antalet frukt
träd 1 340 och antalet bärbuskar 4 030, medan motsvarande tal för landsbygds
delen stannade vid 210 resp. 400. 

Ungefär liknande äro förhållandena inom övriga undersökta län. 

X. Nyodlingar. 

Vid jordbruksräkningen införskaffades även uppgifter för varje bruknings-
del angående arealen av de under åren 1933—1937 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. 16 samt i sammandrag för vissa 
landsdelar och för hela riket i tab. 17, har i hela landet under nämnda år upp-
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odlats en areal av 19 752 hektar, motsvarande 05 % av hela åkerarealen. För 
vart och ett av de i perioden ingående fem åren motsvarar detta i genomsnitt 
3 950 hektar eller 0 l % av åkerarealen. Till jämförelse härmed kan nämnas, 
att enligt 1932 års jordbruksräkning de under åren 1928—1932 verkställda 
nyodlingarna i medeltal per år uppgingo till en areal av endast 3 100 hektar 
och alltså under sistnämnda period hade något mindre omfattning än under 
åren 1933—1937. 

Nyodlingsverksamhetens omfattning i olika delar av landet framgår av de 
i tab. 16 meddelade uppgifterna samt av de relativa talen i efterföljande tablå. 
Det är självfallet, at t 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 upp
gingo under de fem åren 1933—1937 de utförda nyodlingarna till endast 02 % 
av hela åkerarealen. En undantagsställning i detta avseende intager emeller
tid Gotland, där tillgången på odlingsbar mark varit jämförelsevis god och 
den-uppodlade arealen uppgår till 09 % av åkerarealen. För södra och mellersta 
Sveriges skogsbygder uppgå nyodlingarna för samma tid i medeltal till 05 % 
av åkerarealen och för norra Sverige till 20 %. Nyodlingsverksamheten är allt
så huvudsakligen lokaliserad till sistnämnda landsdel och där framförallt till 
de två nordligaste länen, där också den utan jämförelse bästa tillgången finnes 
på odlingsbar mark. För Västerbottens och Norrbottens län uppgå nyodling
arna till resp. 30 och 5'6 % av åkerarealen, och för de inre delarna av samma 
län äro motsvarande procenttal resp. 67 % och 98 %. 

Under åren 1933—1937 utförda nyodlingar i procent av åkerarealen, länsvis. 

Nyodlingarnas relativa omfattning vid brukningsdelar av olika storlek be
lyses av efterföljande tablå, som för hela riket i genomsnitt och särskilt för 
södra och mellersta Sveriges slätt- och skogsbygder samt för norra Sverige 
anger den nyodlade arealen i procent av hela åkerarealen. Behovet av 
ökad åkerareal gör sig givetvis i högre grad gällande vid de små än 
vid de stora brukningsdelarna, på samma gång som de förstnämnda i regel 
torde äga relativt bättre tillgång på odlingsbar mark, varjämte den mindre 
jordbrukaren själv kan utföra en stor del av det nyodlingsarbete, som vid det 
större jordbruket måste utföras av lejd arbetskraft. Dessa omständigheter tor
de vara de viktigaste orsakerna till at t nyodlingsverksamheten, såsom av här 
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Under åren 1933—1937 utförda nyodlingar i procent av åkerarealen inom olika 
storleksgrupper av brukningsdelar. 

återgivna tablå framgår, nått betydligt större omfattning vid det mindre än vid 
det större jordbruket framförallt i Norra Sverige men även för hela riket i ge
nomsnitt. 

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. 16 samt i samman
drag för vissa landsdelar och för hela riket i tab. 17. Enligt formulärets an
visningar skola de begärda uppgifterna om täckdikningens omfattning avse 
arealen täckdikad åkerjord med täckdikningen i dugligt skick. Enligt de tre 
senaste jordbruksräkningarna utgjorde i hela riket den täckdikade åkerarealen 
i hektar: 

Enligt dessa uppgifter har mellan åren 1932 och 1937 den täckdikade åker
arealen i sin helhet ökats med omkring 193 000 hektar, vilken ökning till över
vägande del avser den värdefullaste formen av täckdikning, med rör, vars 
areal ökats med 161 500 hektar. Medan täckdikningen med rör visar en fort
gående ökning sedan år 1927, har täckdikningen med sten och med annat ma
terial undergått minskning sedan nämnda år, ehuru år 1937 en viss ökning 
i arealerna kan konstateras i jämförelse med år 1932 även för sistnämnda båda 
slag av täckdikning. 
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Växlingarna mellan olika delar av landet i avseende på täckdikningens om
fattning framgår 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 densam
ma i betydligt mindre utsträckning genomförts i skogsbygderna i samma delar 
av landet och allra minst i norra Sverige. Främst i detta avseende står emel
lertid Västmanlands län, med procenttalet 59'9, varefter kommer Östergötlands 
län, med 59'3 %, och först i tredje rummet följer Malmöhus län, med 58'5 %. 
Från länen med övervägande slättbygdskaraktär skiljer sig Skaraborgs län, 
där av hela åkerarealen endast 16'5 % äro täckdikade. 

E t t närmare studium av de i tab. 16 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. P, 
som i genomsnitt för hela riket samt för södra och mellersta Sveriges slättbyg
der och skogsbygder och för norra Sverige anger den täckdikade åkerns pro-
centiska andel av hela åkerarealen inom varje särskild storleksgrupp. Det är 
ett genomgående drag, som upprepar sig i alla delar av landet, a t t täckdik
ningens omfattning är minst vid lägenheterna och de mindre brukningsdelarna 
och därefter med stor regelbundenhet tilltager med brukningsdelarnas stigande 
åkerareal och så gott som överallt når sin största omfattning vid de största 
gårdarna. 

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

I tab. 16 och 17 ingå även uppgifter om den areal, som täckdikats under 
de senaste fem åren (fr. o. m. 1933). 

XII. Gödselvård. 

Till belysning av gödselvårdens ställning insamlades vid jordbruksräkning
en uppgifter för varje brukningsdel och. lägenhet, huruvida vid densamma 
fanns gödselstad med ogenomtränglig botten av cement eller av annat mate
rial eller cementerad urinbrunn. De härvid erhållna uppgifterna meddelas i 
tab. 16 för varje län och naturligt område och med brukningsdelarna fördelade 
på storleksgrupper samt i sammandrag för vissa landsdelar och för hela riket 
i tab. 17, varjämte i tab. R angives det relativa antalet brukningsdelar med 
ordnad gödselvård inom varje län. I sammandrag för hela landet hade mellan 
åren 1932 och 1937 antalet brukningsdelar med cementerad gödselstad ökats 



76* GÖDSELVÅRD. 

Tab. R. Antal brukningsdelar och lägenheter med ordnad gödselvård i procent 
av samtliga brukningsdelar och lägenheter med nötkreatur, länsvis. 

från 64 300 till 94 800, antalet brukningsdelar med gödselstad av annat ma
terial hade ökats från 15 500 till 16 500, varjämte antalet brukningsdelar med 
cementerad urinbrunn likaledes visade en ökning, från 31 800 till 45 100. Vid 
1932 års räkning förelåg även ökning i jämförelse med 1927 års räkning för 
brukningsdelar med cementerad gödselstad och med cementerad urinbrunn, 
varemot en viss minskning då hade inträtt för brukningsdelar med gödselstad 
av annat material. 

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

Antal brukningsdelar och lägenheter med ordnad gödselvård i procent av samtliga 
brukningsdelar och lägenheter med nötkreatur, inom olika storleksgrupper. 



TABELLER 



2 Tab. 1. Antal brukningsdelar och lägenheter, arealens fördelning efter 

1 I denna kol. har för varje kommun redovisats hela landarealen enligt den officiella statistiken. I vissa 
räkningen redovisade arealerna av olika ägoslag. I dylika-fall saknas i tabellen areal av >5vrig mark> eller 
kommuner måst minskas i viss utsträckning tor att erhålla överensstämmelse med den officiellt kända hela 
arealen av >övrig mark> i motsvarande mån minskats. 



3 ägoslag samt arrenderad åkerjord, i hektar, inom varje kommun år 1937. 

kommuner kan konstateras bristande överensstämmelse mellan denna areal och summan av de vid jordbraks-
är densamma allt för liten. Av anmärkningarna till tabellen framgår, att även arealen av skogsmark i vissa 
landarealen. I sistnämnda fall har emellertid för häradet hela skogsmarksarealen redovisats i tabellen och 



4 



5 



6 

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



7 



8 



9 

Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: a) Norra skogsbygden; b) Östgötaslätten; c) Södra skogs
bygden; dj Södra kustlandet. 
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10 



11 



12 



13 



14 



15 



16 

1 Jfr anm. å följande sida. 



17 

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



18 

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



19 



20 



21 



22 

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



23 

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



24 



25 
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26 

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



27 

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



28 

1 Jfr anm. 1 å föreg. sida. — 2 Jfr anm. å sid. 31. 



29 



30 



31 

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



32 

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden: c) Norra Halland. 
1 Jfr anm. å sid. 26. — 2 Häri ingår även den del av Enslöv, som tillhör Halmstads härad. — 3 Jfr 

anm. 2. 



33 



34 

1 Skogsarealen minskad med 48 hektar, som dock upptagits i summan för häradet. 



35 



36 



37 

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



38 



39 



40 



41 

Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län : a) Slättbygden ; b) Falbygden ; c) Nordöstra höglandet ; 
d) Sydöstra höglandet. 
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43 

1 Skogsarealen miDskad med 28 hektar, som dock upptagits i samman för häradet. 



44 

1 Hemmanen Torkelstorp och Kjögea äro här räknade till Skallmeja. 



45 

1 Skogsarealen minskad med 221) hektar, som dock upptagits i summan för häradet. 



46 



47 

Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala ocb västra Värmland; t') Berg
slagen: d) Norra Värmland. 



48 



49 

Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden: b) Slättbygden: c) Bergslagen. 



50 

1 Skogsarealen minskad med 95 hektar, som dock upptagits i samman för häradet. 



51 

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



52 



53 

Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen: b) Östra Dalarne; c) Mellanbygden: 
<1) Fjällbygden. 



54 



55 

Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; c) Inlandet. 



56 

Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Siluromrâdet. 



57 
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Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet ; b) Mellanbygden; c) Fjällbygden. 



59 

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



60 

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



61 

1 Skogsarealen minskad med 287 hektar, som dock upptagits i summan för städerna — 2 Enligt nyare under
sökningar nppgives Piteå stads landareal utgöra 4 933 ha, varför arealen av >övrig mark> torde utgöra 1 086 ha. 



62 
Tab. 2. Antal brukningsdelar och lägenheter, arealens fördelning efter ägoslag samt arrenderad åkerjord, 

i hektar, inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1937. 



63 



64 
Tab. 3. Fördelning av jordbruksfastigheternas skogsmark på olika ägarekategorier och storleksgrupper inom 

varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1937. 



65 

Anm. I tabellen redovisas hela skogsmarken samt jordbruksfastigheternas (ej andra fastigheters) åker. För de särskilda ägarekategorierna har 
skogsmarken fördelats i grupper efter skogsmarksinnehavens storlek och för enskilda ägare har jämväl, ehuru endast för varje län, fördelning skett pä 
storleksgruppor av brukningsdelar efter åkerarealen. 
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67 



68 



69 



70 



71 



72 



73 

11
 —

 394241 



74 



75 



76 



77 



78 



79 



80 

Tab. 4. Fördelning av jordbruksfastigheternas skogsmark på olika 

Anm. I tabellen redovisas hela skogsmarken och ängen samt jordbruksfastigheternas (ej andra fastig-
innehavens storlek och för enskilda ägare har jämväl fördelning skett på storleksgrnppcr av brak-



81 

ägarekategorier och storleksgrupper år 1937. — Sammandrag. 

heters) åker. För de särskilda ägarekategorierna har skogsmarken fördelats i grupper efter skogsmarks-
ningsdelar efter åkerarealen. 



82 



83 



84 

Tab. 5. Åkerjordens användning samt antal hus-



85 

djur och bisamhällen inom varje kommun år 1937. 



86 



87 



88 



89 
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92 

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



93 



94 



95 



96 



97 



98 

Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: a) Norra skogsbygden; b) Östgötaslätten; c) Södra skogs-



99 

bygden; d) Södra kustlandet. 



100 



101 



102 



103 



104 



105 
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107 



108 



109 



110 



111 



112 

1 Jfr anm. å sid. 114. 



113 



114 

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



115 



116 

Xatarliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kalmarslätten; b) Norra kustlandet; c) Skogsbygden; d) Öland. 



117 



118 



119 



120 



121 
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122 



123 



124 

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



125 



126 

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



127 



128 



129 



130 



131 



132 

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



133 



134 

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



135 



136 

1 Jfr anm. 1 å föreg. uppslag. — 2 Jfr anm. å sid. 142. 



137 
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139 



140 



141 



142 

1 Häri ingår även den del av Gardatånga, som tillhör Torna härad. 



143 



144 

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden: b) Skogsbygden; c) Norra Halland. 1 Jfr anm. 



145 

å sid. 132. — 2 Häri ingår även den del av Enslöv, som tillhör Halmstads härad. — 3 Jfr anm. 2. 
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147 



148 



149 



150 



151 



152 



153 
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154 

Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län: a) Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands bergsbygd; 



155 

d) Södra höglandet. 



156 



157 



158 



159 



160 



161 



162 

Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Fal bygden; c) Nordöstra höglandet; d) Syd-



163 

östra höglandet. 



164 



165 



166 



167 



168 



169 
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171 



172 



173 



174 

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



175 

d) Norra Värmland. 



176 



177 



178 

Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; o) Bergslagen. 



179 



180 



181 



182 

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



183 



184 



185 
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Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) Östra Dalarne; e) Mellanbygden; d) Fjällbygden. 



187 



188 



189 



190 

Xaturliga jordbruksområden i Ciävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; c) Inlandet. 



191 



192 

Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Silurområdet. 



193 



194 



195 



196 

Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet; b) Mellanbygden; e) Fjällbygden. 



197 



198 

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



199 



200 

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



201 
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203 



204 

Tab. 6. Åkerjordens användning inom varje 



205 

län och vissa naturliga jordbruksområden år 1937. 



206 



207 



208 
Tab. 7. Trädgårds- och fruktodling inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1937. 



209 

1 Hilr avses ej odling av iriul^urdsväxter â åkern; liiiroin so inb. fl. 



210 
Tab. 8. Antal husdjur inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1937. 



211 



212 
TAB. 8 (forts.) . ANTAL HUSDJUR INOM VARJE LÄN OCH VISSA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN ÅR 1937. 



213 



214
 



215 



216 

Tab. 9. Antal brukningsdelar och lägenheter med husdjur 
naturliga jordbruks-



217 

av olika slag samt antal biodlare inom varje län och vissa 
områden, år 1937. 
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218 Tab. 10. Antal brukningsdelar, åkerjordens användning 



219 samt antal husdjur inom olika storleksgrupper år 1937. 
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224 
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243 



244 



245 



246 



247 



248 



249 

22—304241 



250 



251 



252 



253 



254 



255 



256 



257 



258 Tab. 11. Åkerjordens användning inom olika storleks-



259 grupper, i hektar, inom större riksområden år 1937. 



260 Tab. 12. Antal husdjur m. m. vid brukningsdelar 



261 av olika storlek inom större riksområden år 1937. 



262 



263 



264 Tab. 13. Arealen av olika ägoslag, arrenderade brukningsdelar 



265 samt arrenderad åkerjord inom olika storleksgrupper år 1937. 
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269 
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271 
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276 



277 



278 
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280 
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283 



284 
Tab. 14. Arealen av olika ägoslag, arrenderade brukningsdelar samt arrenderad 

åkerjord inom olika storleksgrupper år 1937. — Sammandrag. 



285 
Tab. 15. Antal fruktträd och bärbuskar inom varje härad och stad år 1937. 



286 



287 



288 



289 



290 



291 



292 Tab. 16. Gödselvård och jordförbättringar inom 



293 olika områden och storleksgrupper år 1937. 



294 



295 



296 



297 
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299 



300 



301 



302 



303 



304 



305 



306 



307 



308 



309 



310 



311 



312 Tab. 17. Gödselvård och jordförbättringar inom olika stor
leksgrupper år 1937. — Sammandrag. 



313 Tab. 18. Antal brukningsdelar och lägenheter med husdjur 
av olika slag samt antal biodlare år 1937. 
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314 Tab. 19. Trädgårds- och fruktodlingens 



315 koncentration kring vissa städer år 1937. 



316 



317 



318 



319 
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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-
skeppslag, Bo i Värmdö skeppslag, Danderyds skeppslag, Sollentuna, Färentuna och Svartlösa 
härader, 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 Llleråkers 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. 
Växjö förortsområde: Växjö landskommun i Konga härad. 
Karlskrona förortsområde: Lösen och Augerum i Östra härad samt Nättraby och Aspö i Medel

stads härad. 
Ronneby förortsområde: Ronneby landskommun i Medelstads härad. 
Karlshamns förortsområde: Asarum i Bräkne härad. 
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Sölvesborgs förortsområde : Sölvesborgs landskommun i Listers härad. 
Kristianstads förortsområde: Norra Âsum i Gärds härad samt Nosaby i Villands härad. 
Malmö förortsområde: Tottarp, Lomma, Burlöv och Görslöv i Bara härad samt Särslöv, Södra 

Sallerup, 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 L'ppakra 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 Arästra Hisings härad 
samt städerna Mölndal och Kungälv i Göteborgs och Bohus län, Släp, Tölö och Lindome i Fjäre härad av 
Hallanda 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. 
Ulricehamns förortsområde: Brunn och Vist i Redvägs härad. 
Karlstads förortsområde: Hammarö i Karlstads härad. 
Örebro förortsområde : Mosjö, Almby, Ånsta, Eker och Hovsta i Örebro härad samt Rinkaby i Glans

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

Medelpads östra domsagas tingslag. 
Östersunds förortsområde: Frösön i Sunne, Ovikens och Hallens tingslag. 



322 Tab. 20. Sammanfattning av de naturliga jordbruks-



323 områdena till vissa större produktionsområden. 



324 



325 
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Bilaga A. 



327 



328 
Bilaga B. 
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Särskilda upplysningar: 

(Härunder må upptagas de uppgifter deklaranten, utöver vad här förut angivits, vill lämna 
till ledning för taxeringen, såsom för åkerjorden fördelning ä olika jordarter och för skogen 
skogsmarksarealens fördelning på olika boniteter och åldersklasser, virkesförrådet och dess fördel
ning på mogenhets- eller åldersklasser, ärliga tillväxtens storlek, genomsnittliga virkespris, av
verknings- och transportkostnader m. m. Uppgift må ock lämnas om det värde, vartill dekla
ranten anser fastigheten böra taxeras.) 

Att j a g sanningsenl igt och efter bästa förstånd lämnat fö res tående uppgifter, för
säkras. 

den 1937. 

Namn 

Titel eller yrke 

Postadress Tel.-n:r 

A n v i s n i n g a r för deklarat ionsblankettens ifyllande. 

Vid bestämmande av vad som skall utgöra taxeringsenhet utgår man från den s. k. kamerala 
enheten, d. v. s. å landet hemman och i jordeboken särskilt upptagen lägenhet samt i stad eller 
samhälle å landet, där fastighetsregister såsom för stad skall föras, tomt eller stadsäga. Är den 
kamerala enheten genom laga förrättning delad och skola i följd därav delarna särskilt redovisas 
i jord- eller fastighetsregister, skall ock i allmänhet varje sådan del vara taxeringsenhet. 

I vissa fall måste en uppdelning i andra och flera taxeringsenheter än som följer av den i 
jord- eller fastighetsregistret redovisade uppdelningen äga rum. 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 här
med bör exempelvis torp, även torp för skogsarbetare o. dyl., därå jordbruket av torpinnehavaren 
bedrives som självständig näring och väsentligen med egna inventarier, särskilt taxeras. Om 
däremot innehavet av torpet väsentligen är att anse såsom bostadsförmån eller såsom en del av 
den ersättning, som tillkommer torparen för åtagen arbetsskyldighet till hnvudfastigheten, 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 brukningsavseende 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 stadig
varande användes för annat ändamål än fastigheten i övrigt, exempelvis utgård med särskilda 
åbyggnader och särskild drift, bostadshus, avsedda för uthyrning, s. k. sommarnöjen med träd
gårds- eller planteringsland samt kvarnar, sågar, bygdekraftverk eller andra anläggningar för sådan 
drift, som icke kan anses såsom binäring till jordbruk. 

Byggnad eller med varandra sammanhörande byggnader å annans mark skola ock särskilt för 
sig taxeras. Användas byggnaderna för jordbruksändamål, såsom exempelvis om arrendator äger 
de till den arrenderade fastighetens drift använda byggnaderna eller vissa av dem, skola de upp
tagas såsom jordbruksfastighet. Särskild taxering av den mark, därå byggnaderna äro uppförda, 
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, såsom fallet är t. ex. med s. k. sommarvillor uppförda å annan tillhörig jordbruksfas
tighet, kommer den mark, därå byggnaderna äro uppförda eller som eljest för dem tagits i an
språk, 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, att fastigheter, som äro rättsligen skilda, eller om
råden, som tillhöra sådana fastigheter, dock böra tillsammans bilda taxeringsenhet. 
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Bilaga C. 

Instruktion for genomförande av 1937 års allmänna jord
bruksräkning. 

1. Fastighetstaxeringens och jordbruksräkningens organisation. 

Genom förordning den 21 jul i 1937 (Svensk förf.saml. n r 738) har Kungl . 
Maj :t föreskrivit, at t en allmän jordbruksräkning skall anordnas under år 1937. 

Såsom i nämnda förordning stadgas, äger jordbruksräkningen rum i anslutning 
t i l l 1938 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 formulär, varav a är avsett 
för jordbruksfastighet samt b1 och b2 för annan fastighet. 

Deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt i Stockholm hos överståthål-
larämbetet, i övriga städer hos magistraten, stadsstyrelsen eller kommunalborg
mästaren och på landet hos kommunalnämndens och beredningsnämndens ordföran
de. Blanketter kunna även på rekvisition erhållas hos statistiska centralbyrån. 

U 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, trädgårds- och fruktodling samt kreatursbesätt
ningen. 

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 7. 
Den kan ingivas: 

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

beträffande fastighet i Stockholm til l överståthållarämbetet ; 
beträffande fastighet i annan stad ti l l ordföranden i fastighetstaxeringsnämn

den, magistraten (stadsstyrelsen eller kommunalborgmästaren) 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 l 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 taxeringsenheten 
med varandra, men i vissa fall kan dock en taxeringsenhet vara uppdelad på flera 
brukningsdelar, liksom flera taxeringsenheter kunna vara sammanförda t i l l en 
brukningsdel. I alla dylika fall är det angeläget, att å deklarationsblanketten eller 
å särskild blankett upplysning lämnas om brukningsförhållandena. Om fastigheten 
ligger i sambruk med annan taxeringsenhet, skall å härför avsedd plats å blanket
ten angivas namnet å sistnämnda fastighet, så at t vid den statistiska bearbetningen 
ifrågavarande fastigheter kunna sammanföras ti l l en brukningsdel. Är det åter
igen så, att hela taxeringsenheten icke brukas tillsammans, bör uppgift lämnas om 
åkerarealen dels för själva huvudfastigheten, dels för var och en av de fristående 
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delarna; därjämte bör angivas, om dessa delar var för sig äro självständiga bruk
ningsdelar eller om de brukas til lsammans med andra fastigheter och 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 anvisningarna 
å formulärets sista sida framgår, kunna i vissa fall torp taxeras tillsammans med 
huvudgården och alltså även redovisas å samma deklarationsblankett som denna. 
För jordbruksräkningens behov är det dock angeläget, a t 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 
lämna de för jordbruksräkningen avsedda uppgifterna angående gödselvården, 
åkerjordens dränering och användning, trädgårds- och fruktodling samt kreaturs
besättningen. Det är därvid angeläget, a t t arrendatorn å sin blankett tydligt anger 
fastighetens namn och ägare, liksom 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, a t t 
åker, vara anlagts permanent betesvall, fortfarande skall redovisas såsom åker och 
i avdelningen 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 
t i l l bete och grönfoder»). Kultiverad betesmark, som anlagts å icke odlad jord, 
redovisas däremot å rad 4 a i avdelningen för fastighetens areal. 

F o r m u l ä r e n b 1 o c h b2 (för annan fastighet än jordbruksfastighet). Upp
gifter om markens areal böra lämnas av byggnadernas ägare även i det fall, att 
marken tillhör annan person och alltså icke skall taxeras tillsammans med bygg
naderna, varvid dock tydligt bör angivas, at t marken äges av annan. För jord
bruksräkningen skola å dessa formulär särskilda uppgifter lämnas förutom angå
ende fastighetens hela areal även i förekommande fall om åkerareal, trädgårds-
oeh fruktodling samt kreatursbesättningen. 

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 a t 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 1938 skall å landet beredningsnämndens ordförande översända fastig
hetslängderna samt deklarationer m. m. t i l l ordföranden i fastighetstaxeringsnämn
den, och senast den 31 mars samma år skola fastighetsdeklarationerna och övriga 
handlingar av fastighetstaxeringsnämndens ordförande insändas till länsstyrelsen, 
som därefter senast den 15 juli skall insända samma material t i l l statistiska central
byrån. I Stockholm skola fastighetsdeklarationerna översändas till statistiska cen
tralbyrån senast den 15 november 1938. 

4 . Hushållningssällskapens lokala organ och deras uppgifter för jordbruksräk-
ningen. 

Då det icke torde vara a t t påräkna, a t t taxeringsmyndigheterna skola vidtaga 
särskilda åtgärder för infordrande av sådana fastighetsdeklarationer, som icke anses 
erforderliga för själva taxeringsarbetet, eller granska och komplettera de avgivna 



338 

deklarationerna i avseende på de speciellt för jordbruksräkningen avsedda upp
gifterna, ha r det ansetts nödvändigt a t t anl i ta 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 jordbruksrakningens genomförande tillkommer det å landet hushållningssäll
skapen att efter statistiska centralbyråns anvisningar genom sina underordnade 
organ eller annorledes 

1) på begäran biträda de uppgiftsskyldiga med råd och anvisningar för deklara
tioners 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 av
seende jordbruksrakningen samt, då deklaration för en fastighet saknas eller i 
nämnda avseende är ofullständig och felande deklaration eller uppgifter ej av be
redningsnämndens 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 19S7 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 S § å landet tillkomma hushållningssällskapen, skola 

i Stockholm fullgöras av överståthallarämbetet och i annan stad av vederbörande 
magistrat eller stadsstyrelse, och skall därvid vad i samma paragraf är sagt om be
redningsnämnds ordförande hava tillämpning d ordförande i fastighetstaxerings
nämnd. 

P å landet tillkommer det alltså hushållningssällskapen at t 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 t i l lräckligt fast för detta uppdrag, torde detsamma lämpli
gen kunna anförtros åt andra, sällskapen underlydande organ eller ock torde över
enskommelse kunna träffas med beredningsnämnderna a t t ombesörja även det för 
jordbruksräkningen erforderliga arbetet. I den mån den lokala kontrollen och 
granskningen vid jordbruksräkningen icke lämpligen synas kunna anförtros åt hus
hållningssällskapens sockenavdelningar, förordas följande alternativa förfarings
sätt . 

I vissa fall torde det måhända befinnas lämpligt, at t hushållningssällskapen under 
hand träffa överenskommelse med beredningsnämnderna at t mot särskild ersätt
n ing åtaga sig det speciellt för jordbruksräkningen erforderliga arbetet i stället 
för hushållningssällskapens organ. Så har skett i några fall vid föregående jord
bruksräkningar och denna utväg torde säkerligen vid årets jordbruksräkning kunna 
komma till användning i större utsträckning än tidigare. Om beredningsnämn
dens ordförande ej skulle befinnas vara villig at t åtaga sig ett dylikt uppdrag, 
torde det ej vara uteslutet, a t t av honom annan ledamot av nämnden kunde anvisas, 
som vore villig och lämplig a t t göra det. Ansvaret för och överuppsikten över den 
lokala kontrollen vid jordbruksräkningen komme i dylikt fall alltjämt a t t ytterst 
åvila hushållningssällskapen, ej taxeringsmyndigheterna, vilket förhållande synes 
vara av betydelse för åstadkommande av et t enhetligt material vid jordbruks
räkningen. 
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I andra fall, där et t frivilligt anli tande a r beredningsnämnderna visat sig mindre 
lämpligt, torde hushållningssällskapen böra anlita särskilt kvalificerade personer 
med agronomisk utbildning eller praktisk jordbrukserfarenhet för a t t biträda vid 
utövande av den lokala kontrollen och granskningen vid jordbruksräkningen. Det 
synes lämpligt, a t t personer med dylika kvalifikationer vid årets jordbruksräkning 
komma at t anlitas i större utsträckning än vad vid de båda senaste räkningarna 
möjligen var i t fallet. Dessa personers åligganden skulle huvudsakligen vara be
gränsade ti l l nyssnämnda uppgifter och skulle sålunda åtminstone i visst avseende 
vara l ikartade med, ehuru ej av samma omfattning som de tidigare lokalunder
sökarnas, vilka sistnämnda hade at t insamla hela uppgiftsmaterialet för de jord
bruksstatistiska lokalundersökningarna. Ersä t tn ing måste emellertid utgå ti l l 
nämnda personer i och för deras uppdrag. Även om en del av denna ersättning 
kan förmodas komma att bestridas av hushållningssällskapens egna medel, torde 
statsbidraget till täckande av hushållningssällskapens kostnader för räkningens ge
nomförande härvid kunna tagas i anspråk. 

Det är för värdet av hela jordbruksräkningen av mycket stor betydelse, at t de 
lokala organen utföra si t t arbete med omsorg och noggrannhet. Endast under 
denna förutsät tning kan man förvänta, at t materialet i fråga om fullständighet 
och til lförlit l ighet skall vara i ett sådant skick, a t t det. u tan större svårighet kan 
sammanräknas och tabelleras. Den granskning, som utföres ute i socknarna, är 
effektivare och leder lät tare t i l l 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 av 
g i v n a f ö r a l l a f a s t i g h e t e r och a 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 . 

Även om deklaration för viss fastighet icke ansetts erforderlig för fastighets
taxeringen och därför icke införskaffats av taxeringsmyndigheterna, är det för 
jordbruksräkningen nödvändigt, at t deklarationer finnas för varje fastighet, vid 
vilken finnes någon areal av trädgård eller åker, f rukt träd eller husdjur av något 
å deklarationsblanketten angivet slag. Kännedom om från vilka fastigheter dekla
rationer eventuellt saknas, erhålles bäst genom en jämförelse mellan inkomna de
klarationer och fastighetslängden. Om för en fastighet deklaration icke kunnat 
erhållas 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 at t fullgöra sin uppgiftsskyl
dighet. Vid föregående jordbruksräkningar visade det sig, a t t i fråga om utarren
derade fastigheter arrendatorerna stundom underlåt i t a t t lämna de dem ålagda upp
gif terna; de lokala organen böra därför ha sin uppmärksamhet r iktad på at t även 
arrendatorerna fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

E n mycket viktig uppgift är vidare kontrollen av at t brukningsförhållandena 
tydligt angivas å deklarationen, så a t t det i varje fall tydligt framgår, vad som 
utgör en särskild brukningsdel. Härvid kunna tjäna ti l l ledning de anvisningar, 
som meddelas dels å sista sidan av formulär a, dels i denna instruktion. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt redovisningen av torp, som icke äro särskilt taxerade 
men som vid jordbruksräkningen äro at t anse som särskilda brukningsdelar. 

Enl ig t den förut nämnda förordningen om jordbruksräkningen skola de lokala 
organen senast den 10 november 1937 t i l l beredningsnämndens ordförande insända 
de av dem inhämtade uppgifterna. 

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



340 

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

Vid 1932 års allmänna jordbruksräkning ålades hushållningssällskapen att , sedan 
fastighetsdeklarationerna inkommit till länsstyrelserna, verkställa en eftergransk-
ning av materialet, så at t erforderliga rättelser och kompletteringar kunde göras, 
där detta förbisetts av de lokala organen. E n dylik eftergranskning av materialet 
torde säkerligen även vid årets jordbruksräkning bliva nödvändig. Omfattningen 
och beskaffenheten av denna granskning är emellertid i hög grad beroende av den 
lokala granskningens effektivitet. Det är därför a t t hoppas, att , om den lokala 
kontrollen och granskningen vid denna jordbruksräkning göras effektivare än vid 
föregående räkningar vari t fallet, granskningsarbetet hos länsstyrelserna denna 
gång kommer at t kunna i någon mån inskränkas. 

Sedan deklarationerna senast den 31 mars 1938 inkommit t i l l vederbörande läns
styrelser, åligger det hushållningssällskapen at t låta granska de för jordbruksräk
ningen avsedda uppgifterna samt att , där så påfordras, från de uppgiftsskyldiga 
införskaffa erforderliga rättelser och kompletteringar. Arbetet skall verkställas 
efter samma synpunkter, som i det föregående angivits t i l l 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, 
at t dessa vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter personligen skulle kunna ge
nomgå det omfattande deklarationsmaterialet, torde det bliva nödvändigt, a t t för 
ändamålet särskild arbetskraft anställes. 

Tillgång t i l l materialet bör kunna erhållas genom överenskommelse under hand 
med vederbörande länsstyrelse, och arbetet måste vara ut för t före fastighetspröv-
ningsnämndernas sammanträde i juni 1938. 

6. Ersättningen ti l l hushållningssällskapen och deras lokala organ. 

Vid 1932 års jordbruksräkning erhöllo hushållningssällskapen av statsmedel er
sät tning med sammanlagt 38,000 kronor som bidrag t i l l täckande av deras kostna
der för räkningens genomförande. I och för åstadkommande av en effektivare 
granskning och kontroll av deklarationsmaterialet har i den av statistiska central
byrån och lantbruksstyrelsen upprät tade kostnadsberäkningen ersättningen t i l l hus
hållningssällskapen höjts t i l l 50,000 kronor. Denna beräkning har av Kungl . Maj:t 
i samband med den allmänna planen för 1937 års jordbruksräkning underställ ts 
riksdagens prövning och av denna utan er inran godtagits. Sedan arbetet med 
jordbruksräkningen avslutats, kunna därför sällskapen med säkerhet påräkna, a t t 
mellan hushållningssällskapen kommer at t fördelas et t belopp av 50,000 kronor. 

Stockholm i augusti 1937. 

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 
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Bilaga D. 

Tabellhuvuden till kort, använda vid den maskinella bearbetningen. 

Kort I. (»Arealkortet») 

Kort I I . (» Jordanvändningskortet») 
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