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Förord 
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Summary 

Previous Agricultural Censuses 

A proposal regarding the general organization 
of agricultural statistics, put forward on 5th 
February 1927 by the Central Bureau of Sta
tistics, included the carrying out of agricul
tural censuses in connection with general real-
estate assessments. The agricultural censuses 
were to include the collection of particulars 
concerning the acreage of holdings, how the 
arable land was used, and the number of live
stock. General real-estate assessments have 
been made during the years 1928, 1933, 1938, 
1945, 1952 and 1957. In connection with 
these real-estate assessments, a general agricul
tural census has taken place during each of 
the following years: 1927, 1932, 1937, 1944, 
1951 and 1956. The agricultural census of 1961 
which is presented in this publication has 
however not been carried out in connection 
with a real-estate assessment. 

The basic material of the 1951 agricultural 
census was collected on forms which were sent 
in at the same time as the real-estate returns. 

The agricultural census of 1956 was carried 
out in two stages. The first was concerned 
with particulars regarding the number of hold
ings, acreage of arable land and pasturage, and 
the distribution of holdingB and arable land 
with respect to owner-farmers and tenants. 
This information was obtained from a survey 
carried out for the Central Bureau, based on 
particulars in the agricultural register of R.L.F. 
(Swedish Farmers ' Union). The second stage 
included an inventory of acreage (distribution 
of arable land with regard to crops) and a 
livestock census (information as to number of 
animals of different kinds). Particulars for the 
acreage inventory and the livestock census 
were submitted to the commune board on a 
special form. The board had the responsibility 
of seeing that particulars were forthcoming 
from all holdings within the commune. The 
agricultural census of 1956, in contrast to that 
of 1951, was only concerned with holdings 
exceeding 2 hectares of arable land. 

Thus the agricultural census of 1956 was 
carried out in a different way from that of 
1951. The change-over to another method than 
that previously used was a result of the desire 
to save time and money. 

The Agricultural Census of 1961: Method and 
Contents 

A Royal Decree was issued on 2nd June 1961 
to the effect that particulars of acreage of 
estates and distribution as to type of land, 

distribution of arable land with regard to 
different crops, number of horses, cattle, pigs, 
sheep and poultry, and particulars of certain 
kinds of agricultural machinery and plant 
should be rendered to the agricultural census 
of 1961. These particulars were to be given 
in by property-holders on a form designed by 
the Central Bureau of Statistics in consulta
tion with the Royal National Board of Agri
culture and the National Agricultural Market
ing Board. Holdings with up to 2 hectares of 
arable land were obliged to leave these particu
lars only to the extent specified by the Central 
Bureau of Statistics. 

The agricultural census of 1961 has not been 
carried out in accordance with the same meth
od as that of 1956. The basic material for the 
statistics of the number of holdings, acreage 
and tenancy conditions, consists of informa
tion given by the property-holders on agri
cultural census forms, and not of particulars 
drawn from R.L.F.'s agricnltural register, as 
in the agricultural census of 1956. The 
property-holder was responsible for rendering 
information to the agricultural census. This 
means that tenant farmers and not owners 
were responsible for giving particulars of 
leased property. Forest land belonging to a 
property where the arable land is leased, and 
forest land belonging to a property without 
any arable land have thus generally been omitt
ed from the forms of the agricultural censns. 
A special revision will therefore be made of 
particulars concerning forest land in the R.L.F. 
agricultural register. The agricultural census 
of 1961 includes: 

1. A census of all holdings with more than 
2 hectares of arable land. Particulars 
concerning the number of holdings, acre
age and type of holding, the use of arable 
land, the number of livestock and ex
istence of certain types of machinery 
and plant. 

2. An investigation into holdings with up 
to 2 hectares of arable land, in certain 
selected parishes. 

3. A revision of particulars of forest land 
in R.L.F.'s agricultural register. 

4. An investigation into the distribution of 
cattle breeds based on information gath
ered in connection with the acreage in
ventory of October 1961. 

5. A report on the distribution of holdings 
with regard to number of cattle, based 
on information from the acreage inven
tory of October 1961. 
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Definitions 

One form (appendix 2) should be sent in 
for each holding. According to directions on 
the form, a "holding" is "each farm which, 
with respect to its running comprises one and 
the same company and is run by one and the 
same labour strength. This means that a farm
er must include ground leased to him in his 
holding, but exclude ground which he leases 
to others. Arable land from which crops have 
been sold unharvested and ground which has 
been let temporarily as pasturage must be 
reported on by the property-owner (at lease
hold by the tenant farmer)." In this connection 
we should point out that in the preparation 
of the agricultural census material only "farms" 
with arable land have been counted as "hold
ings". Properties without arable land do not 
constitute a holding in the sense implied by 
the agricultural census. On the first page of 
the form (see appendix 2) the acreage of the 
holding is to be reported, divided into the 
following categories: arable land (sub-divided 
into owned and leased arable land), grounds 
and garden, cultivated pasturage, natural 
pasturage, forest land and other land. If the 
land is situated in more than one parish, the 
division between these is to be shown. Beside 
the table in which the division between differ
ent categories of land is shown, brief instruc
tions (in the form of definitions) are given as 
to which land shall be shown in each category. 
Arable land is all land which has been ploughed 
and sown (including fields of vegetables, fruit 
and berries). Ground which has been used as 
pasturage or hay-fields for several years is 
included in so far as it can be regarded as 
ploughable. Grounds consist of land where 
buildings stand, yards etc., and garden is ground 
(not arable land), used for the produce of 
vegetables, as orchards, ornamental gardens 
or parks. Cultivated pasturage is grass-covered 
land which has been improved in one or 
several ways, such as by removing trees and 
bushes, by mechanical treatment, by manure 
or by sowing grass or clover, provided that the 
ground is not counted as arable land. Natural 
pasturage is pasture land (or hay-fields), grass-
covered but not subject to such improvements 
as have been mentioned above in the defini
tion of cultivated pasturage. Natural pasturage 
includes thus pasture and hay-fields, beaches 
and groves. Forest land is all land which is 
wooded or could be wooded without more ex
tensive ground improvements, and which is not 
included under arable land, grounds and gar
den, cultivated or natural pasturage. Other 
land consists partly of roads, sewage pits etc., 
partly of uncultivated or not wooded, peat-bogs 
marshes and swamps, rock and other ground 
which is not included in the other categories 
of land. 

Apart from the acreage of the various types 

of land, there is space on the front page of 
the form for a report on the number of live
stock as at 15th September 1961. The livestock 
report includes horses, cattle, pigs, sheep, 
fowls and turkeys. The groups of the different 
species of animals which are to be shown can 
be seen from the column heads in table 6 and 
10. On the back of the form the division of 
arable land is shown into 21 categories of 
crops, fallow land und untitled arable land in 
the Summer of 1961. Particulars are also to be 
given with regard to the number of tractors 
(excluding lorry chassis changed into a tractor, 
jeeps and two-wheeled tractors), the number 
of combines (self-propelling, towed and prov
ided with auxiliary motor or towed but with
out auxiliary motor), and the number of 
binders. Finally, one has to indicate (by means 
of a cross in the appropriate "yes" or " n o " 
squares) whether the holding possesses a hay
loft dryer, a grain-drying plant with hot air, 
a grain-drying plant with cold air, a tower 
silo in concrete, a tower silo in other material 
(wood, metal etc.,) a shallow pit silo or plane 
silo, etc. 

Co-operation from the Communes 

In each commune, the commune board were 
to provide forms and see that particulars were 
forthcoming from all parties concerned. To 
facilitate the work of the communes the Cen
tral Bureau sent out forms to the commune 
boards at the end of August 1961, together 
with lists of names and addresses of the parties 
concerned within the particular commune. The 
Central Bureau pointed out that the lists, 
which had been drawn up on the basis of 
R.L.F.'s register, were incomplete as regards 
the number of parties concerned and not en
tirely up to date as regards names and ad
dresses. It was thus necessary to scrutinize the 
lists and, as far as possible, correct and sup
plement them. Those concerned were to send 
in their forms to the commune board not later 
than 19th September 1961. 

Treatment of the Material 

At the end of November 1961 practically 
all the communes had sent in their material 
to the Central Bureau of Statistics. The work 
of examining and completing the material went 
on at the Central Bureau during the period 
November 1961 — November 1962. Totals were 
calculated for each parish as regards the par
ticulars for holdings with more than 2 hect
ares of arable land, and noted in three work
ing tables. The totals were then noted on punch-
cards, which were used for the total cards 
made out for each parish, commune, county, 
and natural farming area (cf below). With the 
help of these total cards information for the 
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final tables could be calculated in ordinary 
punchcard processing machines. The particu
lars regarding holdings with up to 2 hectares 
of arable land have been calculated by hand. 

Quality Control 

A special field study was carried out during 
the Autumn of 1961 with the intention of im
proving the prospects of assessing how com
plete information had been collected for the 
agricultural census. (An extensive report on 
this field study will be published separately 
at a later date). The study was carried ont in 
150 districts chosen at random. The choice 
was made in two stages. First parishes were 
chosen at random, then a district within each 
parish. The holders were interviewed directly 
and particulars of acreage of arable land, acre
age of cultivated and natural pasturage, num
ber of cattle, pigs and fowls and machines 
(tractors etc.) were collected. The interviews 
were carried out by specially chosen personnel 
with agricultural knowledge. 

The field study particulars and those from 
the agricultural census as to the number of 
holdings with more than 2 hectares of arable 
land and the total acreage of arable land on 
these holdings show a good degree of agree
ment. 

As regards the total number of different 
kinds of livestock there is a good general 
agreement between the field study and the 
agricultural census. The number of fowls has 
however probably been underestimated in the 
census, especially with regard to the older 
ones. Certain divergences ha re also been 
noticeable in the division between young cattle 
and calves, the census showing a larger num
ber of young cattle than the field study. 

The comparison between the results of the 
field study and those of the agricultnral census 
show that a relatively complete report has been 
given with regard to the machines which were 
asked for. 

The number of holdings with between 0,26 
— 2 hectares of arable land which is reported 
in the agricultural census would appear to be 
a low estimate, according to the field study. 

Publication of Results 

The results of the agricultural census have 
been reported to the regional administrative 
bodies parishes, communes and counties, and 
also to certain regions which are rather na
turally distinguishable units with regard to 
agricultural prospects. In the same way as in 
the agricultural censuses of 1951 and 1956 all 
counties except seven (City and County of 
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Jönköping, 
Kronoberg, Gotland, Gothenburg and Bohus 
counties) have been divided into a small num

ber of "natural farming areas", each having its 
own natural characteristics. The whole country 
has thus been divided into 60 natural farming 
areas, of which 7 coincide with the above-
mentioned counties. The division into natural 
farming areas is identical with that of 1956. 
In the marginal column of table 1 an indi
cation has been made as to which natural 
farming area each parish and commune be
longs. The natural farming areas have also 
been grouped into (a) 18 production areas, 
(b) 8 production areas and (c) 3 major re
gions. Appendix 3 shows how this has been 
done. The natural farming areas and the 18 
production areas have been indicated on the 
map in appendix 4 in the same way as in 
appendix 3. 

In the present publication the results of the 
agricultural censns are presented with regard 
to the number of holdings, the acreage of 
arable land and pasturage, the distribution of 
arable land with respect to the various crops, 
the number of livestock, number of machines 
(tractors, combines, binders) and the number 
of hay- and grain-drying devices and silos. No 
particulars of farmer-owned forest land are 
included, as the information with regard to 
the forest acreage included in the R.L.F. reg
ister is still being processed. The results of 
the agricultural census with regard to forest 
land are intended to be included in a separate 
report. 

The results of the agricultural census with 
respect to holdings with more than 2 hectares 
of arable land are shown in tables 1—13 and 
the results for holdings with 0,26—2 hectares 
of arable land in tables 14—16. Table 17 shows 
the distribution of holdings according to num
ber of cows. Lastly, table 18 shows the distri
bution of cattle in breeds. 

Arable land and Pasturage 

The acreage of arable land, cultivated past
urage and natural pasturage is shown in tables 
1 — 5 for holdings with more than 2 hectares 
of arable land and in table 14 for holdings with 
0,26—2 hectares of arable land. According 
to the table on page 12 the total acreage of 
arable land (all holdings irrespective of size) 
had decreased from 3 598 000 hectares in 1956 
to 3 342 000 hectares in 1961. 164 000 hectares 
of cultivated pasturage were reported in 1961, 
a decrease of 20000 hectares compared with 
1956. The particulars for natural pasturage 
(1961) are not fully comparable with those for 
natural meadow in previous agricultural cen
suses. The changes in the figures for acreage of 
arable land by counties can be studied in table 
A, which displays the particulars from the 
different agricultnral censuses as to acreage of 
arable land for holdings with more than 2 
hectares of arable land. 
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Number and Size of Holdings 

Particulars as to number and size of holdings 
with more than 2 hectares of arable land are 
shown in tables 1—5. The number of holdings 
with 0,26—2 hectares of arable land is shown 
in table 14. The number of holdings with more 
than 2 hectares of arable land was 233 000 in 
1961, as compared with 268 000 in 1956 (see 
table B), i. e. a decrease of 13 °/o. The greater 
part of this decrease is divided between the 
two smallest categories, i.e. holdings with 2— 
5 hectares and those with 5—10 hectares of 
arable land. The distribution of holdings with 
respect to size has shown a tendency in the 
direction of larger units. Thus the relative 
share of the larger holdings of the total area 
of arable land has shown an increase. This 
position can be studied in the table on page 
16 where the number of holdings with more 
than 2 hectares of arable land and the acreage 
of arable land on these holdings are shown, 
with its percentage distribution over the 
various sizes of holdings. 

Tenancy and Ownership Conditions 

In tables 1—5 and table 14 the arable land 
has been divided into owned and leased arable 
länd. Tables 3—5 also show the division 
between three different kinds of holdings, 
namely holdings where the farmer owns all the 
arable land, holdings where he leases the entire 
acreage of arable land, and holdings where 
part of the arable land is leased to him. The 
proportion of the entire acreage of arable land 
which is leased in different sizes of holdings 
with more than 2 hectares of arable land, ac
cording to the various agricultural censuses 
of 1932 —1961 is shown by percentages in the 
table at the bottom of the page 18. In 1961 the 
leased arable land amounted to 29 % of the 
entire acreage of arable land. This percentage 
is larger than corresponding percentages from 
previous agricultural censuses. 

How the Arable Land is Farmed 

The acreage of different crops is shown in 
tables 6—10 for holdings with more than 2 
hectares of arable land and in table 15 for 
holdings with 0,26—2 hectares of arable land. 

"Peas, dry edible" and "Fodder peas and 
vetches" have been combined under "Leg-
uminious plants" in tables 6—9 and 15. "Green 
crop (seed, peas and vetches)" has been com
bined with "Other green crops and plants for 
silage" under "Green crop and plants for 
"läge". Finally, the group "Other crops" has 
been formed from the groups which on the 
r ™ , a , r e c a , , e d "Vegetables grown in the 
tield , "Fruits trees and berry-bushes in the 
" e l d " and "Other crops". Table 10 shows 

results without these combinations, but only 
for counties and 8 production areas. 

A review of the results of the various agri
cultural censuses with regard to the acreage of 
different kinds of crops on holdings with more 
than 2 hectares of arable land is shown in 
table G. The acreage of the different crops 
in each county, according to the agricultural 
censuses of 1956 and 1961, is shown in table 
H. 

The division of arable land as to different 
crops varies from county to county, and from 
one production area to the other. This is de
monstrated by the percentages in table I. Table 
J shows percentages, which illustrate the dis
tribution of arable land as to different groups 
of crops for four sizes of holdings in 8 produc
tion areas, while table K shows for each crop 
how the distribution is with regard to four sizes 
of holdings in the 8 production areas. 

Livestock 

The number of livestock on holdings with 
more than 2 hectares of arable land is shown 
in tables 6—10 and on holdings with 0,26— 
2 hectares of arable land in table 15. The 
groups which are distinguished on the form 
as "Heifers and cow-calves, one year old or 
older, intended for fattening" and "Heifers, 
young bulls, bullocks and calves, one year old 
or older, intended for slaughter" have been 
combined in tables 6 — 9 under the heading 
"Young cattle, one year old or older". The 
groups "Sows for slaugther", "Other pigs, 6 
months or older", "Other pigs 3—6 months" 
and "Other pigs under 3 months" have also 
been combined, under the heading "Other pigs 
(including sows for slaughter)". The original 
groups are shown in table 10 (without these 
combinations) for counties and 8 production 
areas. 

The number of livestock on holdings with 
more than 2 hectares of arable land, accord
ing to the different agricultural censuses, is 
shown in table L. According to this table there 
were 166 000 horses on the 15th September 
1961, as compared with 249 000 on the 15th 
September 1956. The number of cows had di
minished by 108 000 between 1956 and 1961. 
The number of young cattle for slaughter, on 
the other hand, was three times as large as in 
1956. The pig stock was 27°/e larger, and the 
number of sheep and lambs 24°/o larger in 
1961 than in 1956. Table N illustrates in per
centages the relative distribution of livestock 
for various sizes of holdings in the 8 pro
duction areas. 

The primary material of the agricultural 
census has not been treated in such a way 
that the holdings can be divided into gronps 
with respect to the number of cattle. Table 17 
does however show the distribution of hold-
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ings with respect to number of cows according 
to the results of the arable land inventory of 
October 1961. Of the total number of holdings 
with more than 2 hectares of arable land, 18°/o 
had no cattle at all (see the tables on page 30). 

Machinery and Plant 

Results of the treatment of information as 
regards machinery and plant are shown in 
tables 11,12 and 13 for holdings with more than 
2 hectares of arable land and in table 16 for 
holdings with 0,26—2 hectares of arable land. 

No particulars as to machinery and plant 
were collected in the agricultural census of 
1956. Particulars as to machinery and plant on 
holdings with more than 2 hectares of arable 
land are therefore compared in the table on 
page 32 and in table O with corresponding 
figures from the agricultural census of 1951. 
In 1961 there were 148 000 tractors on hold
ings with more than 2 hectares of arable land, 
compared with 69 000 in 1951. The relative 
number of holdings with tractors had increased 
from 21,8 °/o in 1951 to 51,8 °/o in 1961. 7 600 
holdings had combines in 1951, compared with 
25 100 in 1961. 



I Jordbruksräkningens tillkomst och genomförande 

Tidigare jordbruksräkningar 

Enligt ett av statistiska centralbyrån i skri
velse till Konungen den 5 februari 1927 fram
lagt förslag till jordbruksstatistikens organisa
tion skulle i samband med de vart femte år 
återkommande allmänna fastighetstaxeringarna 
verkställas allmänna jordbruksräkningar. Till 
jordbruksräkningarna skulle bl. a. uppgifter 
insamlas om ägoslagens areal, åkerns använd
ning och antalet husdjur. Åren 1928, 1933, 
1938, 1945, 1952 och 1957 har allmän fastig
hetstaxering ägt rum. Allmän jordbruksräk
ning har utförts åren 1927, 1932, 1937, 1944, 
1951 och 1956. Regeln om jordbruksräkning 
vart femte år har sålunda ej kunnat följas i de 
fall, då fastighetstaxeringarna uppskjutits. 

Vid 1951 års jordbruksräkning erhölls pri
märuppgifterna på blanketter, vilka avlämna
des tillsammans med fastighetsdeklarationerna. 
Sedan uppgifterna granskats av lokala gransk
ningsorgan (i regel hushållningssällskapens lo
kala organ) och av hushållningssällskapens 
centrala länsorgan insändes de från de sist
nämnda till statistiska centralbyrån.1 

Jordbruksräkningen 1956 genomfördes i två 
etapper. I den första sammanställdes uppgif
ter om brukningsenheternas antal, åkerareal, 
areal kultiverad betesmark och naturlig äng 
samt brukningsenheternas och åkerarealens 
fördelning på självägande brukare och arren-
datorer. Dessa uppgifter erhölls vid en för 
centralbyråns räkning utförd bearbetning av 
uppgifter i RLF:s jordbruksregister (RLF = 
Riksförbundet Landsbygdens Folk). I den andra 
etappen ingick dels en arealinventering (upp
gifter om åkerarealens fördelning på olika 
växtslag) och dels en kreatursräkning (upp
gifter om antalet husdjur av olika slag). Upp
gifterna för arealinventeringen och kreaturs-
räkningen lämnades på en Bärskild blankett 
till kommunens styrelse, vilken skulle tillse, 
att uppgifter inkom för alla brukningsenheter 
inom kommunen. Jordbruksräkningen 1956 av
såg till skillnad mot 1951 års jordbruksräk

ning endast brukningsenheter med över 2 
hektar åker.1 

Jordbruksräkningen 1956 genomfördes såle
des enligt en annan metod än jordbruksräk
ningen 1951. Omläggningen hade föranletts av 
en önskan att minska kostnaderna och tidsåt
gången. 

Förslag om allmän jordbruksräkning 1961 

I sitt förslag till anslagsäskanden för budget
året 1960/61 framhöll statistiska centralbyrån, 
att allmänna jordbruksräkningar borde genom
föras vart femte år. Allmän jordbruksräkning 
borde sålunda anordnas den 15 september 1961. 

Eftersom en jordbruksräkning med den upp
läggning som följts år 1956 hade konstaterats 
ge de för jordbruket väsentliga resultaten på 
kort tid och till låg kostnad, föreslog central
byrån, att den nya jordbruksräkningen i hu
vudsak skulle utföras enligt samma metod som 
jordbruksräkningen 1956. Beträffande räkning
ens omfattning hade vissa statistikkonsumen
ter önskat, att den om möjligt kompletterades 
med uppgifter även för jordbruk och lägen
heter med högst 2 hektar åker. Förutsättning
arna för en utvidgning av 1961 års jordbruks-
räkning med en kompletterande urvalsunder
sökning rörande brukningsenheter med högst 
2 hektar åker borde därför undersökas. Sedan 
förslaget om en jordbruksräkning under å r 
1961 i huvudsak tillstyrkts av statsmakterna 
utarbetade centralbyrån ett närmare precise
rat program för 1961 års jordbruksräkning. 
Enligt detta program skulle allmän jordbruks
räkning verkställas den 15 september 1961 
efter i stort sett samma metod som år 1956. 
Med anledning av förslag, framställda av sta
tistikkonsumenterna, skulle även uppgifter in
samlas om användningen av vissa maskiner 

1 För insamlings- och bearbetningsmetoder
na av materialet till 1951 och 1956 års jord
bruksräkningar har redogjorts i publikationer
na Jordbruksräkningen 1951 s. 1°—11° och 
Jordbruksräkningen 1956 s. 2°—7°. 
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inom jordbruket. Jordbruk och lägenheter med 
högst 2 hektar åker skulle bli föremål för en 
urvalsundersökning, till vilken uppgifter skulle 
infordras från alla jordbruk med högst 2 hekt
ar åker i vissa särskilt uttagna församlingar. 
Genom denna kompletterande urvalsundersök
ning skulle det bli möjligt att uppskatta den 
totala åkerarealen i landet och djurbeståndet 
utanför det egentliga jordbruket. Medan 1956 
års jordbruksräkning endast avsåg jordbruks
fastigheter, skulle 1961 års jordbruksräkning 
även omfatta jordbruk på fastigheter, taxe
rade som »annan fastighet». Centralbyrån an
såg, att vid den kommande jordbruksräkningen 
borde ej oväsentliga resurser beräknas för 
kontrollen av resultatens kvalitet. Detta inne
bar i första hand, at t särskild uppmärksamhet 
skulle ägnas frågor i samband med pri
märmaterialets fullständighet och korrekthet . 
Slutligen skulle en allmän undersökning av 
nötkreaturens rasfördelning sammankopplas 
med jordbruksräkningen, förutsatt att en prov
undersökning gav positiva resultat. 

Beslut om allmän jordbruksräkning 1961 

Kungörelse om jordbruksräkningen utfärda
des den 2 juni 1961.1 kungörelsen (bilaga 1) fö
reskrevs att uppgifter skulle lämnas om fastig
hets areal och arealens fördelning på olika 
ägoslag, om åkerarealens fördelning på olika 
växtslag, om antalet hästar, nötkreatur, svin, 
får och fjäderfä samt om vissa jordbruksma
skiner och anläggningar. Uppgifterna skulle a r 
fastighetens brukare lämnas på en blankett 
enligt formulär som fastställts av statistiska 
centralbyrån efter samråd med lantbrukssty
relsen och statens jordbruksnämnd. För bruk-
ningsenhet med högst 2 hektar åker skulle upp
giftsskyldighet föreligga endast i den mån sta
tistiska centralbyrån det föreskrev. 

Jordbruksräkningens metod och omfattning 

Uppgifter om inträffade förändringar i bruk-
ningsenheternas storlek och arrendeförhållan
den inflyter i RLF:s jordbruksregister med 
viss eftersläpning i tiden. Det har därför an
setts bättre att, under nu pågående snabba 
förändringar i nämnda avseenden, grunda jord
bruksräkningens tabeller angående bruknings-

enheternas antal, areal och arrendeförhållan
den på brukarnas uppgifter än på uppgifterna 
i jordbruksregistret. Av denna anledning har 
vid 1961 års jordbruksräkning bearbetningen 
av ifrågavarande uppgifter i RLF:s jordbruks
register (utom uppgifterna om skogsarealerna) 
ersatts av en bearbetning av motsvarande upp
gifter på jordbruksräkningens blankett. Jord
bruksräkningen 1961 omfattar sålunda: 

1. En totalräkning av brukningsenheter med 
över 2 hektar åker oavsett om till bruk-
ningsenheterna hörande fastigheter taxe
rats som jordbruksfastighet eller annan 
fastighet. I denna räkning ingår uppgif
ter om brukningsenheternas antal, areal 
och brukningsform, åkerarealens använd
ning, antal husdjur samt förekomsten av 
vissa maskiner och anläggningar. 

2. En undersökning beträffande bruknings
enheter med högst 2 hektar åker och 
djurhållare utan åker i ett urval av för
samlingar. 

3. En bearbetning av uppgifterna i RLF:s 
jordbruksregister om skogsarealerna på 
jordbruksfastigheter. 

4. En undersökning av nötkreaturens ras
fördelning, grundad på uppgifter som in
hämtats i samband med arealinventering
en i oktober 1961. 

5. En redovisning av brukningsenheternas 
fördelning efter nötkreatursantalet, grun
dad på uppgifter till arealinventeringen 
i oktober 1961. 

Jordbruksräkningens och RLF:s uppgifter om 
skogsmark 

Skyldighet att lämna uppgift till jordbruks-
räkningen åvilade fastighetens brukare. Detta 
betyder att för arrenderade arealer arrenda-
torn (ej ägaren) var redovisningsskyldig. 
Skogsmark på fastigheter, där åkern var ut
arrenderad, har därför i regel ej redovisats 
på jordbruksräkningens blanketter. Detsamma 
gäller skogsmark på fastigheter utan åker. 
Bruksföretagens skogsarealer har ej redovisats 
även om åkern legat under eget bruk. Uppgif
terna om skogsmarksarealerna på jordbruks-
räkningens blanketter avser sålunda skog på 
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fastigheter, ägda av fysiska personer (i undan
tagsfall andra än fysiska personer), som själva 
driver jordbruket. 

I RLF:s jordbruksregister finns uppgifter 
om skogsmark på jordbruksfastigheter (även 
rena skogsfastigheter), ägda av fysiska perso
ner, oavsett om de själva driver jordbruk eller 
ej. Däremot redovisas ej av aktiebolag ägda 
skogar, liksom ej heller statens, kommuners 
och andra samfälligheters skogar. 

Undersökning beträffande brukningsenheter 
med högst 2 hektar åker och djurhållare 
utan åker 

Till denna undersökning insamlades från ett 
antal särskilt uttagna församlingar (i Väster
bottens och Norrbottens län delar av försam
lingar) uppgifter för brukningsenheter på fas
tigheter, vilka taxerats som jordbruksfastig
het. Om fastigheten taxerats som annan fas
tighet begärdes uppgift endast när där fanns 
1 eller fler nötkreatur, mer än 2 svin eller 
mer än 15 höns. Från andra församlingar än 
de särskilt uttagna församlingarna inhämtades 
uppgifter för brukningsenheter med högst 2 
hektar åker (eller utan åker), om på bruk-
ningsenheten fanns mer än 10 nötkreatur, mer 
än 25 svin eller mer än 100 höns. Dessa upp
gifter avsåg brukningsenheter på såväl jord
bruksfastighet som på annan fastighet. 

Antalet för undersökningen av bruknings
enheter med högst 2 hektar åker särskilt ut
tagna församlingar (i Västerbottens och Norr
bottens län delar av församlingar) uppgick till 
764, dvs. ca en tredjedel av samtliga försam
lingar. I Götaland och Svealand sammanfaller 
i regel detta urval med Jordbrukets Utred
ningsinstituts basurval. Om basurvalets kon
struktion i dessa delar av landet må följande 
nämnas. Först indelades de sex produktions
områden1, som huvudsakligen är belägna i 
Götaland och Svealand, i närmare 400 strata, 
vart och ett bestående av ett antal försam
lingar, vilka med avseende på förutsättning
arna för jordbruksdriften var så likartade som 
möjligt. Varje stratum gjordes, med några få 
undantag, geografiskt sammanhängande. Som 
norm beträffande ett stratums storlek angavs 

1 Jfr s. 11. 

800 brukningsenheter med över 2 hektar åker 
enligt 1944 års jordbruksräkning (den vid bas
urvalets konstruktion aktuella jordbruksräk-
ningen). Inom de olika strata bildades där
efter minst 1, högst 5 primära urvalsenheter 
(PUE:n). Varje PUE bestod av en eller fler 
församlingar och minst 175 brukningsenheter. 
Man strävade efter att i eu och samma PUE 
sammanföra olikartade församlingar. Slutligen 
utvaldes en PUE per stratum, varvid varje 
PUE:s urvalssannolikhet var proportionell mot 
dess storlek, mätt i antalet brukningsenheter 
över 2 hektar åker. 

I norra Sverige utom Västerbottens och 
Norrbottens län var strata genomsnittligt fyra 
gånger så stora som strata i södra och mel
lersta Sverige. För 1961 års jordbruksräkning 
gjordes där ett särskilt urval av församlingar. 
Strata delades på lämpligt sätt och från 
varje del uttogs genom slumpmässigt urval 
en PUE, varvid urvalssannolikheten var pro
portionell mot PUE:s storlek. 

På grund av församlingarnas storlek ansågs 
det ej lämpligt att använda basurvalet i Väs
terbottens och Norrbottens län. Här företogs 
därför ett helt nytt urval. Vid konstruktionen 
av strata användes i stället för församlingarna 
RLF:s lokalavdelningar. Med ledning av en 
förteckning över lokalavdelningarna, ordnade 
kommunvis, avgränsades strata så att varje 
stratum omfattade i Västerbottens län unge
fär 2 000 hektar åker och i Norrbottens län 
ungefär 4 000 hektar åker (på förteckningen 
fanns uppgift om åkerarealen för varje lokal
avdelning). Lokalavdelningarna fick utgöra 
PUE:n. Avdelning i Västerbottens län som om
fattade mindre än 200 hektar åker liksom av
delning under 400 hektar åker i Norrbottens 
län kombinerades med annan lokalavdelning. 
I varje stratum utvaldes därefter en PUE. 
Härvid tilldelades varje PUE en urvalssanno
likhet som var proportionell mot dess storlek 
efter åkerareal. 

Undersökning av nötkreaturens rasfördelning 

Under förutsättning att en provundersökning 
gav positiva resultat skulle, som ovan nämnts, 
i samband med jordbruksräkningen göras en 
allmän undersökning av nötkreaturens rasför
delning. En provundersökning utfördes i juni 
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1961. Till ett urval (sammanlagt 185) av de 
brukningsenheter, för vilka uppgifter lämnats 
till arealinventeringen i juni 1960, skickades 
särskilda provblanketter på vilka antalet nöt
kreatur den 15 juni 1961 skulle fördelas efter 
ras. Svar erhölls från 141 brukningsenheter och 
telefonkontakt togs med ett urval av de bru
kare som ej svarat. Eftersom svaren syntes 
visa, att brukarna inte haft några svårigheter 
att lämna de önskade uppgifterna, medtogs 
på blanketten för arealinventeringen i oktober 
1961 en tabell, i vilken nötkreaturen skulle 
redovisas efter ras. 

Redovisning av brukningsenheternas fördel
ning efter antalet nötkreatur 

Jordbruksräkningens primärmaterial har be
arbetats enligt en metod (se s. 7), som icke 
medger att brukningsenheterna fördelas efter 
antalet nötkreatur på varje brukningsenhet. 
En sådan redovisning har likväl ansetts önsk
värd. Brukning8enheternas fördelning efter 
antalet kor har därför beräknats med ledning 
av resultaten från en specialbearbetning av 
materialet till arealinventeringen i oktober 
1961. Uppgifterna avser brukningsenheter med 
över 2 hektar åker. 

Blankett, definitioner 

I förberedelsearbetena för jordbruksräkning
en ingick bl. a. att utarbeta den blankett (se bi
laga 2) som skulle användas vid insamlingen 
av primäruppgifterna. Vid blankettens utform
ning samrådde centralbyrån med lantbruks
styrelsen, statens jordbruksnämnd, kalkylsak
kunniga, 1960 års jordbruksutredning, jord
brukets utredningsinstitut och RLF. Dessutom 
översändes blankettförslaget till ett antal jord
brukare för yttrande. En arbetsgrupp med del
tagare från hushållningssällskapen och statis
tiska centralbyrån gjorde en översyn av defi
nitionerna på »brukningsenhet», ägoslagen och 
grödslagen. 

För varje brukningsenhet skulle lämnas en 
blankett. Enligt anvisningarna avsågs med 
brukningsenhet »varje jordbruk, som med av
seende på driften utgör ett och samma före
tag och drives med en och samma arbets
styrka». Sålunda skulle exempelvis tillarren-

derad mark räknas med i brukningsenheten 
men däremot ej utarrenderad mark. Areal från 
vilken grödan överlåtits på rot och areal som 
tillfälligt upplåtits till bete skulle redovisas 
av markägaren (vid arrendejordbruk av arren-
datorn) . Det bör i detta sammanhang påpekas, 
att vid bearbetningen av jordbruksräkningens 
materia] som »brukningsenhet» endast har 
räknats »jordbruk» med åker. Fastighet som 
saknar åker bildar sålunda ej någon bruk
ningsenhet i jordbruksräkningens mening. På 
blankettens framsida (se bilaga 2) skulle redo
visas brukningsenhetens areal, fördelad på 
ägoslagen åker (med särskiljande av ägd och 
arrenderad åkerareal), tomt och trädgård, kul
tiverad betesmark, naturlig betesmark, skogs
mark och övrig mark. Om arealen var belä
gen i olika församlingar, skulle den uppdelas 
på dessa. 

Bredvid den tabell, i vilken arealerna av 
olika ägoslag redovisades, lämnades korta an
visningar (definitioner) på vad som skulle 
hänföras till de olika ägoslagen. Som åker 
skulle räknas all mark, som lagts under 
plog och nyttjades för växtodling (även fält
mässiga odlingar av köksväxter, frukt och bär) . 
Hit skulle räknas även mångåriga betes- och 
slåttervallar på mark, som kunde antas på 
nytt bli plöjd. Till tomt skulle räknas den 
mark, som användes till byggnadsplats, gårds
plan och dylikt samt till trädgård mark som 
utan att vara åker användes till köksväxtod
ling, fruktträdgård, prydnadsträdgård eller 
parkanläggning. Med kultiverad betesmark av
sågs gräsbärande mark, som förbättrats genom 
en eller flera åtgärder såsom bortröjning av 
träd och buskar, bearbetning med redskap, 
gödsling eller insådd av vallväxter utan att 
marken vore att hänföra till åker. Till natur
lig betesmark skulle föras till bete (ev. slät
ter) använd, gräsbärande mark som icke varit 
föremål för sådana förbättringsåtgärder, som 
nämnts i definitionen på kultiverad betes
mark. Till naturlig betesmark skulle således 
bland annat räknas betes- och slåtteräng samt 
strand- och hagmarksbeten. Med skogsmark 
avsågs all mark, som antingen var skogbäran
de eller som skulle kunna göras skogbärande 
utan mera omfattande grundförbättringar och 
som ej var att hänföra till åker, tomt och 
trädgård, kultiverad eller naturlig betesmark. 
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Övrig mark skulle utgöras av dels vägar, av
loppsgravar o. dyl., dels icke odlade eller träd
bevuxna mossar och myrar, kärr, berg och 
annan dylik mark, som icke knnde hänföras 
till någon av de andra ägoslagen. 

Utom de olika ägoslagens areal skulle på 
blankettens framsida redovisas antal husdjur 
den IS september 1961. Djurredovisningen 
omfattade hästar, nötkreatur, svin, får, höns 
och kalkoner. Vilka grupper av de olika djur
slagen som redovisas framgår av tabellhuvu-
dena i tab. 6 och tab. 10. På blankettens bak
sida skulle uppges åkerarealens fördelning på 
21 växtslagsgrupper, på helträda och på obru
kad (ej nedlagd) åker sommaren 1961. Vidare 
skulle uppgifter lämnas om antalet t raktorer 
(ej s. k. epatraktorer, jeepar eller tvåhjuliga 
t raktorer) , antalet skördetröskor (självgående, 
bogserade med hjälpmotor, bogserade utan 
hjälpmotor var för sig) och antalet självbin
dare. Slutligen skulle anges (med kryss i ja-
eller nejrutor) om på brukningsenheten fanns 
skulltork för hö, spannmålstork med varm
luft, spannmålstork med kalluft, tornsilo av 
betong, tornsilo av annat material (trä, plåt 
etc.) eller gropsilo, plansilo etc. 

Kommunernas medverkan 

Genom cirkulärskrivelse i mars 1961 under
rättades kommunernas styrelser om statsmak
ternas beslut att anordna allmän jordbruks
räkning år 1961. I skrivelsen påpekades, att 
enligt planen för undersökningen skulle de 
kommunala myndigheterna handha distribu
tionen och insamlingen av blanketterna. Se
dan Kungl. Maj:t utfärdat ovannämnda kun
görelse om allmän jordbruksräkning år 1961 
redogjorde centralbyrån i cirkulärskrivelse i 
juni 1961 till kommunernas styrelser för jord
bruksräkningens organisation och omfattning 
och för kommunernas åligganden i samband 
med räkningens genomförande. Jordbruksräk-

. ningen skulle enligt centralbyråns beslut äga 
rum den 15 september. Blanketterna skulle 
översändas till jordbrukarna en vecka före 
räkningsdagen. Enligt bestämmelserna i kun
görelsen skulle kommunernas styrelse till
handahålla blanketter och tillse att uppgifter 
inkom från samtliga uppgiftsskyldiga i kom
munen. För att underlätta kommunernas ar

bete ämnade centralbyrån i slutet av augusti 
1961 tillställa kommunerna listor (se nedan) 
med namn och adress på uppgiftsskyldiga inom 
kommunen. Centralbyrån framhöll, att listorna 
ej kunde bli fullständiga och ej heller helt 
aktuella. Det var därför nödvändigt, att lis
torna granskades och så vitt möjligt rättades 
och kompletterades. Enligt kungörelsen skulle 
den uppgiftsskyldige senast den 19 september 
1961 insända uppgiften till styrelsen för den 
kommun, i vilken fastigheten var belägen. Det 
ålåg kommunen att om möjligt föranstalta om 
rättelse eller fullständigande av uppenbart 
oriktig eller ofullständig uppgift. De inkomna 
uppgifterna skulle senast den 29 september 
1961 av kommunernas styrelse översändas till 
statistiska centralbyrån. Samtidigt skulle till 
centralbyrån överlämnas en skriftlig förkla
ring att, såvitt kunnat utrönas, uppgifter in
kommit från samtliga uppgiftsskyldiga inom 
kommunen eller, i förekommande fall, förteck
ning över dem som icke fullgjort sin uppgifts
skyldighet med angivande av namn, adress och 
åkerareal. Centralbyrån påpekade, att arbetet 
med jordbruksräkningen krävde vissa kunska
per i jordbruksteknik och god lokalkännedom. 
Den tid som stod till kommunernas förfogande 
för detta arbete var relativt kort. Central
byrån rekommenderade därför kommunerna 
att överväga lämpligheten av att utse särskilda 
personer för handläggningen av frågor i sam
band med jordbruksräkningen. 

Information till uppgiftslämnarna 

Kommunernas styrelser skulle med ledning av 
adresslistorna distribuera jordbruksräkningens 
blanketter. Eftersom adresslistorna ej var full
ständiga, kunde dock ej alla uppgiftsskyldiga 
beräknas få blanketter på detta sätt. Jordbru
karna borde därför även på annat sätt än 
genom själva blankettutsändningen påminnas 
om skyldigheten att lämna uppgifter till jord
bruksräkningen. I mitten av september inför
des därför i RLF-tidningen och i Jordbrukar
nas Föreningsblad en annons, vari påmindes 
om skyldigheten att senast den 19 september 
till kommunens styrelse lämna uppgift för 
jordbruksräkningen. RLF-tidningen innehöll 
samtidigt en artikel, i vilken redogjordes för 
jordbruksräkningens syfte och metod och för 
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jordbrukarnas uppgiftsskyldighet. I Jordbru
karnas Föreningsblad hade en vecka tidigare 
stått ett referat av en intervju med jordbruks
räkningens ledare. I samband med ett jord
bruksföredrag i radio på morgonen den 10 
september upplästes ett meddelande om jord
bruksräkningen. Vidare förekom i flera dags
tidningar omkring den 15 september notiser 
om jordbruksräkningen. 

Utsändning av blanketter och adresslistor 

Vid månadsskiftet augusti/september över
sändes till kommunernas styrelser blanketter 
för jordbruksräkningen, fönsterkuvert att an
vändas vid utsändningen av blanketterna och 
adresslistor till ledning vid utsändningen. 

För varje brukare hade på en blankett ut-
skrivits brukarens namn och adress, RLF:s 
församlingskod, brnkningsenhetens nr och 
åkerareal. Dessutom medföljde blanketter utan 
adresser men med påskriften »att behållas av 
uppgiftslämnaren som kopia». 

Adresslistorna var av följande fem slag: 

1. Lista över brukare av jordbruksfastig
heter med över 2 hektar åker. 

2. Lista över brukare av jordbruksfastig
heter med 2 hektar åker eller mindre. 

3. Lista över brukare av annan fastighet 
med mer än 2 hektar åker. Listan hade 
beteckningen A. 

4. Lista över djurhållare som, utan att vara 
brukare av mer än 2 hektar åker, hade 
mer än 10 nötkreatur, mer än 25 svin 
eller mer än 100 höns. Listan hade be
teckningen B. 

5. Lista över djurhållare som på annan fas
tighet med högst 2 hektar åker eller 
utan åker hade 1 eller flera nötkreatur, 
mer än 2 svin eller mer än 15 höns. 
Listan hade beteckningen B/25. 

Listorna 1 och 2 hade båda uppgjorts på 
grundval av RLF:s register över brukare av 
jordbruksfastigheter. Lista 1 avsåg alla för
samlingar men lista 2 endast de för under
sökningen av brukningsenheter med högst 2 
hektar åker särskilt uttagna församlingarna. 

Beträffande RLF:s jordbruksregister bör föl
jande framhållas. Registret är i princip upplagt 
som jordregistret, vilket innebär att gårdarna 
inom varje socken ordnats hemmansvis i bok
stavsordning. Som grundstomme för jordbruks
registret har använts de allmänna fastighets
taxeringslängderna. Registret omfattar endast 
fastigheter, taxerade som jordbruksfastighet. 
Genom kontroll och upprepade årliga genom
gångar som utförts av RLF:s lokalavdelningar 
har sambruken kunnat redovisas. Till följd av 
denna sambruksredovisning kan registret läm
na uppgifter om brukningsenheternas antal 
och storlek. För varje brukningsenhet finns 
uppgifter om areal åker, kultiverad betesmark 
och naturlig äng. Endast sådan skogsmark 
redovisas som ägs av fysiska personer (jfr ovan 
stycket »Jordbruksräkningens och RLF:s upp
gifter om skogsareal»). För att jordbruksregist
ret med tillfredsställande resultat skulle kanna 
användas vid jordbruksräkningen borde regist
rets uppgifter hänföra sig till förhållandena 
sommaren 1961. Registrets arealuppgifter skulle 
visserligen icke (utom uppgifterna om skogs
areal) vara primärmaterial till några tabeller 
såsom vid 1956 års jordbruksräkning, men de 
ovannämnda listorna 1 och 2 över bruknings
enheter skulle utgöra grundmaterialet vid kon
trollen av att alla uppgiftsskyldiga lämnat 
uppgifter. Det var därför viktigt, att alla 
brukningsenheter fanns med på listorna och 
att brukarnas namn och adresser var riktiga 
och fullständiga. För att förbättra registret i 
nämnda avseende överenskom centralbyrån 
med RLF att en grundlig genomgång av regist
ret skulle göras efter alla ägare- och brukare-
skiften i mitten av mars 1961. Vid denna ge
nomgång upprät tade RLF:s lokalavdelningar 
s. k. kontrollistor enligt vilka ändringar in
fördes i registret. 

Med RLF hade vidare avtalats att lokalav
delningarna skulle för varje församling på lis
torna 3, 4 och 5 anteckna namn och adress på 
personer som uppfyllde de på listorna angivna 
villkoren ifråga om åkerareal och djurantal. 
Lista 3 skulle ifyllas för samtliga församlingar, 
lista 4 för församlingar som icke tillhörde de 
ovannämnda särskilt uttagna församlingarna 
och lista 5 för församlingar tillhörande detta 
urval. 
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Granskning, komplettering 

Flertalet kommuner insände jordbruksräk
ningens blanketter nnder oktober och första 
hälften av november; vid utgången av novem
ber hade nästan alla kommuner avlämnat sitt 
material. Allteftersom centralbyrån mottog ma
terialet skedde avprickning på de ovan nämn
da församlingslistorna. Med ledning av kommu
nernas förteckningar över dem som icke av
lämnat ifylld blankett och med ledning av 
resultatet av avprickningen på församlingslis
torna kunde centralbyrån redan innan det in
sända materialet granskats anmoda kommu
nens styrelse att fullfölja det besvärliga och 
tidsödande arbetet att kräva in resterande upp
gifter. Särskilt i Kopparbergs län och i Norr
landslänen var det vanligt att blanketter sak
nades för ett stort antal på listorna upptagna 
brnkningsenheter. Resultatet av ansträngning
arna att skaffa uppgifter för sådana brnk
ningsenheter blev mycket ofta en uppgift om 
att jorden ej längre brukades. Någon uppgift 
till jordbruksräkningen hade därför ej lämnats. 

Granskningen av uppgifterna påbörjades i 
november 1961 och avslutades i november 1962. 
Granskningen genomfördes i två etapper. I 
den första etappen utfördes arbetet av perso
nal utan speciella kunskaper om jordbruk. 
Därvid utgallrades uppgifter, som ej uppfyllde 
för godkännande stipulerade villkor och vilkas 
brister (felaktigheter) ej var av sådant slag, 
att rättelse kunde göras enligt vissa bestämda 
regler. I granskningens andra etapp granska
des de i den första etappen utgallrade blan
ketterna av jordbrukskunniga personer (agro
nomer eller lantmästare). Härvid rättades och 
kompletterades uppgifterna såvitt möjligt 
utan att uppgiftslämnarna själva tillfrågades. 
När så ansågs absolut nödvändigt införskaf
fades från uppgiftslämnarna (genom telefon
samtal) kompletterande uppgifter eller bekräf
telse på de lämnade uppgifternas riktighet. I 
den andra etappen ingick även arbetet att via 
kommunens styrelse driva in resterande upp
gifter. Vid en slutlig kontroll visade det sig 
nämligen ofta att uppgifter ej insänts för alla 
på församlingslistorna upptagna brnkningsen
heter. 

Granskningsarbetet gick i stort sett nt på : 

1. Kontroll av uppgiften om åkerarealens 
storlek genom jämförelse mellan jord
bruksräkningens och RLF:s arealupp
gifter. 

2. Kontroll av att blankettens tre uppgif
ter om åkerarealens storlek stämde 
överens. 

3. Kontroll av att inga uppgifter på blan
ketten saknades. 

Beträffande jämförelsen mellan jordbruks
räkningens och RLF:s uppgifter om åkerarea
len hade man ursprungligen tänkt sig att alltid 
göra en undersökning då uppgifterna ej var 
lika. Härigenom skulle fastställas vilken åker
areal som var den »rätta». Genom jämförelsen 
mellan jordbruksräkningens och RLF:s upp
gifter om åkerarealen skulle man sålunda få 
en kontroll av jordbruksräkningens uppgifter. 
Emellertid visade det sig att olika uppgift om 
åkerarealen på jordbruksräkningens blankett 
och i RLF:s register snarare var regel än un
dantag. Av tids- och kostnadsskäl måste man 
därför begränsa sig till att undersöka de fall, 
då skillnaden var särskilt stor. 

Manuell och maskinell bearbetning 

Efter gransknings- och kompletteringsarbetet 
vidtog, beträffande brukningsenheter med över 
2 hektar åker, arbetet med uträkning av sum
mor för varje församling. Blanketterna sorte
rades först i 8 storleksgrupper efter bruknings-
enheternas åkerareal. Därefter räknades anta
let blanketter i varje storleksgrupp, varvid 
skildes på helt ägda brukningsenheter (dvs. 
brukaren äger all åkerareal), helt arrenderade 
brukningsenheter (dvs. brukaren arrenderar 
all åkerareal) och delvis arrenderade bruk
ningsenheter (dvs. brukaren äger en del av 
åkerarealen och arrenderar resten). För varje 
storleksgrupp uträknades vidare församlings-
summor av de olika uppgifterna på blanketten 
och slutligen räknades antalet brukningsenhe
ter med vissa anläggningar. För varje försam
ling antecknades resultaten på tre arbetstabel-
ler med vardera 8 rader (en rad för varje 
storleksgrupp). Snmmorna för arealer av olika 
ägoslag och för arealer av olika växtslag av
såg endast arealer inom församlingen. Beträf-
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fande arealer som tillhörde brukningsenheter 
i församlingen men som var belägna i andra 
församlingar antecknades på särskilda rader 
summor för varje »främmande» församling 
(en rad för varje förekommande storleks-
grupp). Härvid utskrevs storleksgruppens och 
den »främmande» församlingens kod. Efter 
granskning av resultaten för varje församling 
— varvid som jämförelsematerial användes 
motsvarande uppgifter enligt 1956 års jord
bruksräkning — stansades ett hålkort för varje 
ifylld rad på de t re arbetstabellerna. För för
samling, i vilken det fanns brukningsenheter 
i alla de 8 storleksgrupperna, erhöll man så
lunda i regel 24 hålkort. Ibland kom därtill 
ett antal hålkort för arealer inom försam
lingen, tillhörande brukningsenheter med 
brukningscentrum i andra (vanligen angrän
sande) församlingar. Sammanlagt stansades ca 
60 300 hålkort. Dessa primärkort användes 
sedan vid framställningen av summakort för 
församlingar, kommuner, län och naturliga 
jordbruksområden. Med hjälp av summakor
ten framräknades därefter uppgifterna till de 
slutliga tabellerna i konventionella hålkorts-
maskiner. 

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

Materialets fullständighet 

Varje kommuns styrelse skulle tillse att upp
gifter inkom från samtliga uppgiftsskyldiga 
inom kommunen. I praktiken betyder detta 
att kommunens styrelse kontrollerat att alla 
på adresslistorna (se s. 6) upptagna brukare 
lämnat uppgift. Däremot är det ovisst i vilken 
utsträckning adresslistornas fullständighet prö
vats av kommunernas styrelser. Adresslistorna 
har i varje fall endast i relativt liten omfatt
ning kompletterats av kommunernas styrelser. 
Man torde därför kunna utgå från att full
ständigheten av jordbruksräkningens primär
material i huvudsak beror på hur fullständiga 
adresslistorna var redan då de utsändes till 
kommunerna. Av de två adresslistor, som upp
gjorts på grundval av RLF:s jordbruksregister 
(listorna 1 och 2 enligt förteckningen på s. 

6), har av allt att döma lista 2 (dvs. den som 
avser brukare av jordbruksfastighet med högst 
2 hektar åker) genomgående varit ofullstän
digare än lista 1, vilken avser brukare av 
jordbruksfastighet med över 2 hektar åker. 
För församlingar i södra och mellersta Sve
rige torde lista 1 ha varit i det närmaste full
ständig, dock med undantag för vissa områ
den. I Värmlands län visade sig sålunda de 
först upprättade adresslistorna för några kom
muner vara mycket föråldrade. RLF genom
förde därför i dessa kommuner en särskild 
revision av registret, varefter nya adresslis
tor upprättades. I Kopparbergs län var adress
listorna för vissa församlingar ofullständiga 
och osäkra, tydligen sammanhängande med där 
rådande oklara äganderättsförhållanden. I 
Norrlandskommunerna synes i allmänhet 
adresslistorna ha varit mer föråldrade än i 
sydligare kommuner. 

På adresslistorna 3, 4 och 5 (se s. 6) skulle 
RLF:s lokalavdelningar anteckna namn och 
adress på personer, som uppfyllde de på lis
torna angivna villkoren ifråga om åkerareal 
och djurantal. Dessa listor var helt blanka för 
ett stort antal församlingar, ibland dock med 
en anteckning, att ingenting fanns att rappor
tera. Redan då listorna tillsammans med blan
ketterna skickades till kommunernas styrelser 
hade man därför anledning befara att denna 
metod att få adresser på brukare (djurhållare), 
som uppfyllde de stipulerade villkoren, icke 
alltid fungerat tillfredsställande. Farhågorna 
bestyrktes ytterligare, när jordbruksräkningens 
material inkom från kommunerna. Fortfarande 
var ifrågavarande listor ofta helt blanka. I 
andra fall hade på listorna 4 och 5 t. ex. an
tecknats namn och adress på jordbrukare, som 
visserligen uppfyllde de uppställda djurkrite
rierna men som brukade över 2 hektar åker 
och därför också återfanns på lista 1. I många 
fall synes sålunda avsikten med listorna ha 
missförståtts. De nu nämnda omständigheterna 
tillsammans med vissa resultat från den här 
nedan beskrivna fältundersökningen och jäm
förelser med andra statistiska uppgifter tyder 
på att primärmaterialet ifråga om djurhållare 
utan jordbruk blivit ofullständigt. Urvalsun-
dersökningens resultat i fråga om antalet hus
djur hos djurhållare med högst 0,25 hektar 
åker eller utan åker redovisas därför ej. 
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Kvalitetskontroll 

I avsikt att förbättra möjligheterna att be
döma fullständigheten av de uppgifter som 
lämnats till jordbruksräkningen och för att be
lysa tillämpningen av vissa vid jordbruksräk
ningen meddelade anvisningar genomfördes 
hösten 1961 en särskild fältundersökning. Här 
nedan följer en summarisk redogörelse för 
fältundersökningens uppläggning och vissa 
preliminära resultat. 

Undersökningen utfördes i 150 slumpmäs
sigt utvalda områden, av vilka 53 var belägna 
i s. k. urvalsförsamlingar (jfr s. 3). Fjäll- och 
moränbygden samt vissa öar hade på förhand 
uteslutits. Urvalet av områden (»rutor») före
togs i två steg, varvid först utlottades försam
lingar och därefter ett område inom varje för
samling, vilket skulle medtagas i undersök
ningen. Varje område skulle omfatta omkring 
8 brukningsenheter med över 2 hektar åker. 
Områdena inritades på ekonomiska kartor eller 
flygfotografier varvid man strävade efter att 
få naturliga gränser (vägar, vattendrag, skogs
områden e t c ) . 

Inom varje urvalsområde inhämtades vid 
intervjuer uppgifter om åkerareal, areal kul
tiverad och naturlig betesmark, antal nötkrea
tur, svin och höns samt antal maskiner (trak
torer m. m.). Uppgifterna avsåg dels bruk
ningsenheter med över 2 hektar åker (i urvals-
församlingar brukningsenheter med över 0,25 
hektar åker) och med brukningscentrum inom 
området samt dels djurhållare (med centrum 
inom området) med det antal djur som med
fört skyldighet att lämna uppgifter till jord
bruksräkningen (se s. 3). Som »bruknings
centrum» räknades i regel den plats, där bru
karen eller djurhållaren hade sin bostad. Upp
gifterna kunde i de flesta fall inhämtas vid 
intervju med brukaren (djurhållaren) själv. 
I vissa fall erhölls de dock vid intervju med 
annan person, oftast brukarens hustru. Totalt 
intervjuades omkring 2 000 personer. Inter
vjuerna utfördes av särskilt anställd jord-
brukskunnig personal. 

Fältundersökningens och jordbruksräkning
ens uppgifter om antalet brukningsenheter 
med över 2 hektar åker samt den totala åker
arealen vid dessa brukningsenheter visar nå
gorlunda god överensstämmelse. För arealen 

arrenderad åker samt antalet helt eller delvis 
arrenderade brukningsenheter visar fältunder
sökningen dock något högre värden än jord
bruksräkningen (jfr s. 18). Skillnader före
ligger även i fråga om fördelningen mellan 
kultiverad och naturlig betesmark, varigenom 
fältundersökningen redovisar något större area
ler kultiverad betesmark än jordbruksräk
ningen, medan det motsatta gäller för natur
lig betesmark. 

I fråga om totala antalet husdjur av olika 
slag råder i regel god överensstämmelse mel
lan fältundersökningen och jordbruksräkning
en. Möjligen har dock antalet höns och kyck
lingar blivit något underskattat i räkningen, 
särskilt beträffande de äldre hönsen. Vissa 
olikheter har också framkommit i fördelningen 
mellan ungnöt och kalvar, där räkningen visar 
något större antal ungnöt än fältundersök
ningen. 

Jämförelsen mellan fältundersökningens och 
jordbruksräkningens resultat tyder på att de 
efterfrågade maskinerna redovisats relativt 
fullständigt i jordbruksräkningen. 

Enligt fältundersökningen är det i jord
bruksräkningen redovisade antalet bruknings
enheter med 0,26—2 hektar åker något för 
lågt. 

En utförligare redogörelse för fältunder
sökningen och dess resultat är avsedd att 
lämnas i ett separat meddelande. 

Jämförbarheten med tidigare jordbruks-

räkningar 

Jämförelser mellan de olika jordbruksräk
ningarnas resultat blir meningsfulla, om resul
taten avser »massor» (av brukningsenheter), 
vilkas omfång avgränsats på samma sätt och 
om de jämförda uppgifterna beträffande dessa 
massor (t. ex. areal åker, areal betesmark, 
antal husdjur etc.) givits samma innebörd (de
finierats på samma sätt) . Vid jämförelser mel
lan de olika jordbruksräkningarnas resultat 
bör även olikheter i metoderna för räkningar
nas genomförande beaktas. — I det följande 
skall redogöras för några olikheter i nu nämn
da avseenden mellan 1961 års jordbruksräk-
ning och jordbruksräkningarna åren 1951 och 
1956. 
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Jordbruksräkningen 1956 avsåg jordbruk på 
fastigheter taxerade som »jordbruksfastighet»; 
1961 års jordbruksräkning omfattade däremot 
även jordbruk på fastigheter, taxerade som 
»annan fastighet». I kommuner (församlingar), 
där jordbruk finns på fastigheter, vilka taxe
rats som »annan fastighet» kan denna olikhet 
i de båda räkningarnas omfattning försämra 
resultatens jämförbarhet. Risken härför är 
störst i kommuner med tätorter (städer, 
köpingar, tätorter som ej bildar egen kom
mun). I landskommuner utan tätortsbebyg
gelse torde man däremot i regel kunna helt 
bortse från nämnda olikhet. Jordbruksräk
ningen 1951 och jordbruksräkningen 1961 är 
i förevarande avseende fullt jämförbara — 
båda omfattade såväl jordbruk på »jordbruks
fastighet» som jordbruk på »annan fastighet». 

Det har tidigare (s. 2) omtalats att 1961 
års jordbruksräkning ej utförts enligt exakt 
samma metod som jordbruksräkningen 1956. 
Uppgifterna om brukningsenheternas antal och 
arealer av olika ägoslag erhölls sålunda vid 
1956 års jordbruksräkning från RLF:s jord
bruksregister men vid 1961 års jordbruksräk
ning från de av brukarna ifyllda blanketterna. 
Vid båda räkningarna skulle uppgifterna avse 
förhållandena den 15 september. År 1956 hade 
särskilda åtgärder vidtagits,1 varigenom det 
kontrollerades att registrets uppgifter avsåg 
förhållandena i mitten av september 1956. Trots 
detta torde emellertid en del uppgifter i regist
ret ha varit föråldrade, när räkningen skedde. 
Den längre eller kortare »eftersläpning» var
med uppgifter om inträffade förändringar in
flyter i registret utgjorde sålunda vid 1956 års 
jordbruksräkning en felkälla som ej hade någon 
motsvarighet vid jordbruksräkningen 1961. 
Det bör slutligen nämnas, att man vid jäm
förelsen mellan uppgifterna i RLF:s register 
och jordbrukarnas egna uppgifter till 1961 års 
jordbruksräkning kunnat konstatera, att det 
ej går att helt bortse från effekten av den 
ovan omtalade »eftersläpningen». En jämfö
relse mellan de båda jordbruksräkningarnas 
resultat i fråga om antal brukningsenheter och 
total åkerareal torde därför leda till någon 
överskattning av förändringen (minskningen) 

1 Se härom Jordbruksräkningen 1956 8. 
5°-6°. 

från år 1956 till år 1961. Antalet husdjur 
ävensom åkerarealens relativa fördelning på 
olika växtslag beräknades år 1956 på grund
val av en i jordbruksräkningen ingående sär
skild arealinventering och kreatursräkning. 

Det bör nämnas, att brukningsenhet defini
erats på likartat sätt vid jordbruksräkning
arna 1951, 1956 och 1961 (jfr s. 4). 

Enligt anvisningarna på blanketten till 1951 
års jordbruksräkning skulle som åker räknas 
»mark, som lagts under plog och icke är att 
hänföra till trädgård». Även mångåriga vallar 
skulle medräknas. Vid 1956 års jordbruksräk
ning hämtades uppgifterna om åkerarealen 
från RLF:s jordbruksregister. Som grundstom
me vid registrets uppläggning hade använts 
fastighetstaxeringslängderna (i regel de för 
år 1952), vilkas arealuppgifter erhållits vid 
de allmänna fastighetstaxeringarna. Uppgifter
na i jordbruksregistret hade efter registrets 
uppläggning successivt korrigerats (se 
s. 6). Vid fastighetstaxeringen 1952, liksom 
vid jordbruksräkningen 1951, skulle som åker 
räknas »mark som lagts under plog och icke 
är att hänföra till trädgård». Vid 1961 års 
jordbruksräkning användes formuleringen 
»mark som lagts under plog och nyttjas för 
växtodling» varjämte angavs att »även mång
åriga betes- och slåttervallar på mark, som 
kan antas på nytt bli plöjd» skulle medräk
nas. Definitionen av begreppet åker var så
lunda något annorlunda vid 1961 års jord
bruksräkning än vid jordbruksräkningarna 
1951 och 1956. Innebörden av begreppet torde 
dock få anses vara ungefär oförändrad. 

Kultiverad betesmark och naturlig betes
mark enligt 1961 års jordbruksräkning mot
svarades av kultiverad betesmark och naturlig 
äng i jordbruksräkningarna 1951 och 1956. 
Till kultiverad betesmark skulle år 1951 räk
nas »sådan gräsbärande mark, som förbättrats 
genom bortröjning av träd och buskar, bear
betning med redskap, gödsling eller insådd av 
vallväxter utan att marken varit uppbruten 
till åker» och till naturlig äng »naturlig gräs
bärande mark, som användes för slåtter eller 
bete utan att ha varit föremål för egentliga 
förbättringsåtgärder». Dessa definitioner hade 
även använts vid fastighetstaxeringarna och 
vid den i 1956 års jordbruksräkning ingående 
arealinventeringen. Genom definitionen på 
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kultiverad betesmark vid 1961 års jordbruks-
räkning (se s. 4) angavs tydligt att om en
dast en av de angivna åtgärderna vidtagits, 
skulle marken räknas som kultiverad betes
mark. Det synes troligt, att denna nyhet i 
definitionen på kultiverad betesmark endast 
i ringa grad ändrat jordbrukarnas redovisning 
av betesmarken som »kultiverad» eller »natur
lig». Trots den ändrade definitionen år 1961 
får sålunda begreppet »kultiverad betesmark» 
anses ha haft ungefär samma innebörd vid de 
tre jordbruksräkningarna 1951, 1956 och 1961. 

Utbytet av orden »naturlig äng» mot »na
turlig betesmark» har tillsammans med anvis
ningen »hit räknas således bland annat betes-
och slåtteräng samt strand- och hagmarksbe-
ten» medfört, att i 1961 års uppgifter om den 
naturliga betesmarken ingår en del arealer som 
enligt de vid tidigare jordbruksräkningar till-
lämpade definitionerna skulle ha redovisats 
som skog eller övrig mark och ej som natur
lig äng. Uppgifterna om naturlig betesmark 
enligt 1961 års jordbruksräkning är därför ej 
helt jämförbara med uppgifterna om naturlig 
äng enligt tidigare jordbruksräkningar. I prak
tiken torde den nämnda olikheten i definitio
nen betyda mindre i södra och mellersta Sve
rige än i norra Sverige. Särskilt i Västerbottens 
och Norrbottens län är uppgifterna om den 
naturliga betesmarken år 1961 av ett helt an
nat slag än uppgifterna om den naturliga 
ängen i dessa län enligt tidigare jordbruks-
räkningar. 

Områdesindelningen 

Jordbruksräkningens resultat redovisas dels 
för de administrativa områdena församlingar, 
kommuner och län, dels för vissa områden 
som avgränsats med hänsyn till de naturliga 
förutsättningarna för jordbruksproduktionen. 
Liksom vid jordbruksräkningarna 1951 och 
1956 har sålunda alla län utom 7 (Stockholms 
stad och län, Uppsala, Södermanlands, Jön
köpings, Kronobergs, Gotlands och Göteborgs 
och Bohus län) uppdelats på ett mindre antal 
s. k. naturliga jordbruksområden vart och ett 
med såvitt möjligt ensartade naturförhållan
den. Härigenom har hela riket indelats i 60 
naturliga jordbruksområden, varav 7 samman

faller med länen. Indelningen i naturliga jord
bruksområden är densamma som 1956.1 I för
spalten till tab. 1 har för varje församling 
eller kommun angivits till vilket naturligt jord
bruksområde församlingen (kommunen) hör.2 

De naturliga jordbruksområdena har i sin tur 
sammanförts till a) 18 produktionsområden, 
b) 8 produktionsområden och c) 3 riksområ
den. Hur detta tillgått framgår av bilaga 3. 
De naturliga jordbruksområdena och de 18 pro
duktionsområdena har på kartan i bilaga 4 
betecknats på samma sätt som i bilaga 3. 

Resultatens redovisning 

I föreliggande publikation framlägges jord
bruksräkningens resultat beträffande antal 
brukningsenheter, areal åker och betesmark, 
åkerarealens fördelning på olika växtslag, an
tal husdjur, antal maskiner (traktorer, skörde-
tröskor, självbindare) samt antal anläggningar 
för torkning av hö och spannmål och för en-
silering. Då bearbetningen av uppgifterna om 
skogsarealerna i RLF:s register ännu ej är 
slutförd, lämnas däremot ej nu några uppgif
ter om jordbrukarnas skogsarealer. Avsikten 
är att i ett separat meddelande lämna en redo
görelse för jordbruksräkningens resultat ifråga 
om skogsarealerna. 

Jordbruksräkningens resultat avser huvud
sakligen brukningsenheter med över 2 hektar 
åker. Dessa resultat redovisas i tabellavdel
ningens tabeller 1—13. Resultaten av bearbet
ningen av jordbruksräkningens uppgifter om 
brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker 
redovisas i tab. 14—16. Slutligen lämnas i tab. 
17 uppgifter om nötkreatursbesättningarnas 
storlek och i tab. 18 om nötkreaturens rasför
delning. Som tidigare nämnts har den plane
rade redovisningen av antalet husdjur hos 
djurhållare med högst 0,25 hektar åker eller 
utan åker blivit inställd. 

Tab. 1—5 innehåller uppgifter om bruk-
ningsenheternas antal, storlek (efter åker
areal) och brukningsform (av brukaren ägd 
eller arrenderad jord), total åkerareal, areal 
kultiverad betesmark och areal naturlig betes-

1 Jfr Jordbruksräkningen 1956 s. 8°. 
2 En systematisk uppställning återfinns i 

publikationen Folkräkningen den 1 november 
1960, del IV (bilaga 2, s. 119—122). 
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mark. Tab. 6—-10 omfattar uppgifter om 
åkerns användning och om antal husdjur samt 
tab. 11—13 uppgifter om maskiner och an
läggningar. Inom var och en av dessa tre tabell
grupper lämnas först uppgifter för mindre 
områden (församlingar, kommuner, naturliga 
jordbruksområden, län) och därefter för större 
områden (8 produktionsområden, 18 produk
tionsområden, riksområden). Uppgifterna om 
maskiner och anläggningar avser dock ej 
mindre områden än naturliga jordbruksområ
den och län. Uppgifterna om brukningsenhe-
ter med 0,26—2 hektar åker redovisas endast 
för riksområden och för hela riket. 

Det för varje område (t. ex. församling, na
turligt jordbruksområde, län) redovisade an
talet brukningsenheter, antalet djnr och anta
let maskiner gäller brukningsenheter, vilkas 
brukningscentrum ligger inom området. Bruk-
ningsenheterna har därvid fördelats på olika 

storleksklasser efter varje brukningsenhets to
tala åkerareal (alltså inräknat till bruknings-
enheten hörande åkerareal i andra försam
lingar än den församling i vilken bruknings
centrum ligger). Åker- och betesmarksarealer 
har förts till de områden, där de är belägna, 
oberoende av var brukningsenheterna redovi
sats. 

På s. VI och VII finns en förteckning över 
tabellavdelningens tabeller. Av denna förteck
ning framgår vad varje tabell innehåller. Ge
nom sin uppställning visar förteckningen även 
tabellavdelningens systematik. 

Tab. 1, 6, 7, 8 och 9 har tryckts enligt 
offsetförfarande. De därvid använda utskrif
terna av tab. 1 och 6 har erhållits i en hål
kortstabulator medan utskrifterna av tab. 7, 
8 och 9 gjorts på skrivmaskin. Stilsorterna i 
tabellerna 1 och 6—9 är därför ej desamma 
som i övriga tabeller. 

II Åker och betesmark 

Arealer av ägoslagen åker, kultiverad betes
mark och naturlig betesmark redovisas för 
brukningsenheter med över 2 hektar åker i 
tab. 1—5 och för brukningsenheter med 0,26 
—2 hektar åker i tab. 14. I tab. 1, 2, 4 och 
5 anges i första kolumnen de redovisade om
rådenas totala landareal enligt indelningen den 
1 januari 1961. 

De totala arealerna (vid alla brukningsen
heter oavsett storlek) av åker, av kultiverad 
betesmark och av naturlig betesmark (natur
lig äng) enligt jordbruksräkningarna 1927— 
1961 återges här nedan: 

Den totala åkerarealen skulle alltså från 
1956 till 1961 ha minskat med ca 250 000 
hektar (7 °/o). Arealen kultiverad betesmark 
sjönk med 20 000 hektar. Av naturlig betes
mark redovisades 1961 360 000 hektar, vilket 

är 140 000 hektar mindre än vad som 1956 
redovisades som naturlig äng. 

Brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker 
på fastigheter, taxerade som »annan fastig
het», ingår i redovisningen 1961 endast om på 

1 I uppgifterna för år 1961 ingår ej arealer vid lägenheter med högst 0,25 hektar åker. 
Ej heller alla brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker ingår. Se härom texten. 
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brukningsenheten fanns 1 eller flera nötkrea
tur, mer än 2 svin eller mer än 15 höns. Detta 
bör observeras vid jämförelser mellan upp
gifterna i tab. 14' och motsvarande uppgifter 
enligt 1951 års jordbruksräkning. 

Hur åkerarealen förändrats i varje län kan 
studeras i tab. A, i vilken återges de olika 
jordbruksräkningarnas uppgifter om åkerarea
len vid brukningsenheter med över 2 hektar 
åker. Åkerareal på fastighet, taxerad som 
»annan fastighet» ingår icke i uppgifterna för 
år 1956 (jfr s. 10). Uppgifterna i tab. 1 om 
åkerarealen år 1961 vid brukningsenheter med 
över 2 hektar åker i olika kommuner och för
samlingar kan jämföras med motsvarande 
uppgifter enligt 1956 års jordbruksräkning.2 

Uppgifterna för år 1956 redovisas enligt den 
kommun- och församlingsindelning som gällde 
den 1 januari 1956 och uppgifterna för år 1961 

1 Angående uppgifternas fullständighet ae 
s. 9. 

2 Jordhruksräkningen 1956, tab. 1. 

enligt indelningen den 1 januari 1961. I så
dana fall då en kommuns (församlings) grän
ser ändrats från 1956 till 1961 avser därför 
uppgifterna ej samma område. Beträffande 
uppgifternas jämförbarhet i övrigt hänvisas 
till s. 10. Det bör framhållas, att i kom
muner med ett relativt stort antal bruknings
enheter med högst 2 hektar åker (sådana kom
muner finns t. ex. i Västerbottens och Norr
bottens län) är det ej säkert att den totala 
åkerarealen förändrats från 1956 till 1961 på 
samma sätt som åkerarealen vid brukningsen
heter med över 2 hektar åker. 

I tab. 1—5 redovisas arealerna kultiverad 
och naturlig betesmark vid brukningsenheter 
med över 2 hektar åker, medan i 1956 års 
jordbruksräkning3 redovisas de totala area
lerna kultiverad betesmark och naturlig äng. 
Vid jämförelse bör denna olikhet beaktas lik
som skillnaden mellan begreppen »naturlig 
betesmark» och »naturlig äng» (jfr s. 10 och 11). 

' Jordbruksräkningen 1956, tab. 1 och 2. 

Tab. A. Åkerareal vid brukningsenheter med över 2 hektar åker, länsvis, enligt jordbruksräk
ningarna 1927—1961 
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III Brukningsenheternas antal och storlek 

För brukningsenheter med över 2 hektar 
åker redovisas uppgifter om antal och storlek 
i tab. 1—5. Beträffande brukningsenheter med 
0,26—2 hektar åker finns antalsuppgifter i 
tab. 14. 

Uppgifter om antalet brukningsenheter och 
om den totala åkerarealen i 8 storleksklas
ser enligt de olika jordbruksräkningarna åter
ges i tab. B. Det framgår av tabellen, at t an
talet brukningsenheter med över 2 hektar åker 
minskat med 74 000 sedan år 1927 och med 

35000 sedan år 1956. I förra fallet uppgick 
minskningen till 2 4 % och i senare fallet till 
13 °/o. Större delen av minskningen kom på 
de två minsta storleksgrupperna, dvs. bruk
ningsenheter med 2—5 och 5—10 hektar åker. 
I dessa två storleksgrupper tillhopa redovisa
des år 1961 142 000 brukningsenheter, vilket 
är 70 000 mindre än år 1927 och 29 000 mindre 
än år 1956. Endast i storleksgrupperna 30—50 
och 50—100 hektar åker var antalet bruk
ningsenheter större år 1961 än år 1956. 

Tab. B. Antal brukningsenheter i olika storleksgrupper samt åkerareal vid dessa brukningsen
heter enligt jordbruksräkningarna 1927—1961 

Procenttalen i nedanstående tablå visar för 

8 storleksgrupper av brukningsenheter i 8 pro-
duktionsområden den relativa förändringen (%>) 
av antalet brukningsenheter från 1956 till 1961. 
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Relativt sett var således minskningen av 
brukningsenheternas antal starkast i storleks
grupperna 2—5, 5—10 och 10—15 hektar 
åker. ökningen i storleksgrnppen 30—50 
hektar åker uppgick till 2,5 %>. 

De relativa förändringarna av antalet bruk-
ningsenheter från 1956 till 1961 i varje län 
och i fyra storleksgrupper av brukningsenhe-
ter visas av procenttalen i tab. C. Föränd

ringarnas storlek varierade från län till län, 
men tendensen var i stort sett enhetlig: minsk
ning i storleksgrupperna 2—5, 5—10 och 10 
—20 hektar åker men ökning i storleksgrup
pen över 30 hektar åker. I storleksgruppen 
20—30 hektar åker redovisades ökning i 
Kopparbergs och Gävleborgs län och Norr
landslänen men någon minskning i flertalet 
andra län. 

Tab. C. Relativ förändring (procent) av antalet brukningsenheter i olika storleksgrupper från 
1956 till 1961, länsvis 

Den antydda utvecklingen innebär att bruk
ningsenheternas fördelning på olika storleks-
grupper förskjutits i riktning mot större 
brukningsenheter. Likaså har de större bruk

ningsenheternas relativa andel av hela åker
arealen ökat. Dessa förhållanden belyses av 
procenttalen i tablån på nästa sida. 

3 7151 
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Brukningsenheternas och åkerarealens rela
tiva fördelning på fyra storleksgrupper av 
brukningsenheter i varje län visas av procent

talen i tab. D. Motsvarande procenttal för år 
1956 redovisas i redogörelsen för 1956 års 
jordbruksräkning.1 

Tab. D. Procentuell fördelning av brukningsenheternas antal och åkerareal på olika storleksgrupper 
samt brukningsenheternas genomsnittliga storlek i varje län 

1 Jordbruksräkningen 1956, tab. F . 
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Skillnaderna mellan de 8 produktionsområ
dena i fråga om brukningsenheternas storlek 
kan studeras i tab. E, i vilken för varje pro

duktionsområde återges den procentuella för
delningen av antalet brukningsenheter och 
deras åkerareal på olika storleksgrupper. 

Tab. E. Procentuell fördelning av brukningsenheternas antal och åkerareal på olika storleks-
grupper i 8 produktionsområden 

Den genomsnittliga åkerarealen (hektar) per 
brukningsenhet med över 2 hektar åker en

ligt jordbruksräkningarna 1927—1961 visas 
här nedan. 

Brukningsenheternas genomsnittliga åker
areal har sålunda successivt stigit sedan 1927. 
ökningen under femårsperioden 1956—1961 

var större än under de tidigare perioder, för 
vilka förändringen kan mätas med uppgifterna 
i tablån. 
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IV Brukningsformer 

Åkerarealen har i tab. 1—5 och 14 uppde
lats på ägd och arrenderad areal. Vidare har i 
tab. 3—5 skilts på tre grupper av bruknings-
enheter, nämligen brukningsenheter där bru
karen äger all åker, brukningsenheter där han 
arrenderar all åker och brukningsenheter där 
han arrenderar en del av åkern. 

Kompletteringen och kontrollen av primär
uppgifterna hade föranlett ett stort antal tele
fonsamtal med uppgiftslämnare (se ovan s. 
7). Av dessa telefonsamtal fick man in
trycket att för kortare tid arrenderade smärre 
åkerarealer ej sällan utelämnats i uppgifterna 
till jordbruksräkningen. Detta synes överens

stämma med resultaten av den förut omtalade 
fältundersökningen, enligt vilken antalet helt 
ägda brukningsenheter skulle ha överskattats 
men antalet delvis arrenderade brukningsen
heter underskattats i jordbruksräkningen. En
ligt fältundersökningen skulle vidare jord
bruksräkningens uppgift om den totala arren
derade åkerarealen vara något för låg. 

Den arrenderade åkerarealens andel av hela 
åkerarealen vid brukningsenheter med över 2 
hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1932 
—1961 (vid 1927 års jordbruksräkning har den 
arrenderade arealens storlek ej beräknats) 
framgår av följande tablå. 

Arrenderad åkerareal i °/o av hela åkerarealen vid brukningsenheter 
med över 2 hektar åker 

År 1961 utgjorde således den arrenderade 
åkerarealen 29 %> av hela åkerarealen. Pro
centtalet är större än motsvarande procenttal 
enligt jordbruksräkningarna 1932—1956. 

Om den arrenderade åkerarealen i var och 

en av sju olika storleksgrupper av bruknings
enheter sätts i relation till hela åkerarealen i 
storleksgruppen får man för jordbruksräk
ningarna 1932—1961 följande resnltat. 

Arrenderad åkerareal i "la av hela åkerarealen vid brukningsen
heter med hektar åker 

1 I 1956 års jordbruksräkning saknas uppgifter om den arrenderade åkerarealen i olika stor
leksgrupper av brukningsenheter. 
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I storleksgrupperna över 20 hektar åker 
var enligt jordbruksräkningen 1961 den arren
derade åkerarealens andel av hela åkerarea
len större än enligt jordbruksräkningarna 1932 
—1951. 

Brukningsenheternas fördelning, i %>, på de 
tre grupperna helt ägda, helt arrenderade och 
delvis arrenderade brukningsenheter ävensom 
åkerarealens fördelning, i °/o, på ägd och arren

derad areal i län och i 8 produktionsområden 
redovisas i tab. F. Uppgifterna om åkerarea
lens fördelning på ägd och arrenderad areal 
i varje län kan jämföras med motsvarande 
uppgifter för 1956.1 Det bör framhållas, att 
brukningsenheternas fördelning efter bruk-
ningsform ej gjorts enligt alldeles samma me
tod 1956 och 1961. 

Tab. F. Relativt antal ägda och arrenderade brukningsenheter bland brukningsenheter med över 
2 hektar åker samt åkerarealens relativa fördelning på ägd och arrenderad areal vid dessa bruk
ningsenheter, i län och i 8 produktionsområden 

1 Jordbruksräkningen 1956, tab. K. 
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Variationerna i andelen arrenderad åker
areal mellan olika storleksgrupper av bruk

ningsenheter visas för de 8 produktionsom
rådena i nedanstående tablå. 

V Åkerns användning 

Arealer av olika växtslag redovisas för bruk-
ningsenheter med över 2 hektar åker i tab. 6 
—10 och för brukningsenheter med 0,2(5—2 
hektar åker i tab. 15. I tab. 6—9 och 15 hat 
»Kokärter» och »Foderärter och vicker» sam-
manslagits till »Baljväxter». »Grönfoder av 
säd, ärter och vicker» har tillsammans med 
>övriga grönfoder- o. ensilageväxter» fått bilda 
gruppen »Grönfoder, ensilageväxter». Slutli' 
gen har gruppen »Andra växtslag» bildats av 
blankettens grupper »Köksväxter på åker», 
>-Fruktträd o. bärbuskar på åker» och »Andra 
växtslag». I tab. 10 redovisas resultaten utan 
dessa sammanslagningar, dock endast för län 
och 8 produktionsområden. 

En översikt av de olika jordbruksräkning
arnas resultat i fråga om arealer av olika växt
slag vid brukningsenheter med över 2 hektar 
åker lämnas i tab. G. De olika växtslagens 
arealer i varje län enligt jordbruksräkning
arna 1956 och 1961 anges i tab. H. Vid jord
bruksräkningen 1956 redovisades på blanket
ten gruppen »Grönfoder av säd och baljväx
ter», vilken på blanketten vid 1961 års jord
bruksräkning motsvarades av gruppen »Grön
foder av säd, ärter och vicker». Grödor som 
år 1961 skulle redovisas i gruppen »övriga 
gröufoder- o. ensilageväxter» (t. ex. foder-
märgkål. grönfoderraps, lupiner, majs, solros) 

skulle 1956 redovisas i gruppen »Andra växt
slag». I verkligheten torde emellertid detta ej 
alltid ha blivit fallet.1 

Åkerarealens relativa fördelning på olika 
växtslag varierar från län till län och från 
det ena produktionsområdet till det andra. 
Detta belyses av procenttalen i tab. I.2 Åker
arealens fördelning på olika växtslag varierar 
även med brukningsenheternas storlek. Detta 
kan närmare studeras i tab. 7 och 8. Procent
tal som visar åkerarealens fördelning på olika 
grupper av växtslag i fyra storleksgrupper av 
brukningsenheter och i 8 produktionsområden 
återges i tab. J. Procenttalen i tab. K visar 
däremot hur arealen av varje växtslag förde
lar sig på fyra storleksgrupper av bruknings
enheter i 8 produktionsområden. Det bör fram
hållas, att gruppen »Foderväxter» i tab. J 
och K omfattar grupperna »Grönfoder av säd, 
ärter och vicker», »övriga grönfoder- o. en
silageväxter», »Slåttervall på åker», »Vall till 
fröskörd» och »Betesvall på åker». 

1 Detta torde observeras vid jämförelser 
mellan åren 1961 och 1956 (och tidigare år) 
beträffande grupperna »Grönfoder» och »Andra 
växtslag» i tab. G och beträffande gruppen 
) Grönfoder av säd o. baljväxter» i tab. H. 

2 Jfr Jordbruksräkningen 1951, tab. R och 
Jordbruksräkningen 1956, tab. P. 
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Tab. G. Åkerarealens fördelning på olika växtslag vid brukningsenheter med över 2 hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1927—1961 

1 Gruppen »övriga grönfoder- o. ensilageväxter» ingår ej. Jfr texten s. 20. 
2 Grupperna »Slåttcrvall på åker (såväl till hö- o. ensilageberedning som till grönfoder o, tillfälligt bete)» och »Betesvall på åker». 
3 Grupperna »övriga grönfoder- o. ensilageväxter», »Fruktträd o. bärbuskar på åker» och »Andra växtslag». Jfr texten s. 20. 
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Tab. H. Åkerarealer (i hektar) av vissa växtslag vid brukningsenheter med över 2 hektar åker enligt jordbruks-
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räkningarna 1956 och 1961, länsvis 
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Tab. I. Åkerarealens relativa fördelning, i procent, på olika växtslag vid brukningsenheter med över 2 hektar åker, i län och i 8 produktionsområden 
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Tab. J. Åkerarealens relativa fördelning, i procent, på olika grupper av växtslag i olika storleksgrupper 
av brukningsenheter i 8 produktionsområden 
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Tab. K. För olika grupper av växtslag åkerarealens relativa fördelning, i procent, på olika storleksgrupper av 
brukningsenheter i 8 produktionsområden 
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Tab. L. Antal husdjur vid brukningsenheter med över 2 hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1927—1961 
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VI Husdjur 

Antalet husdjur vid brukningsenheter med 
över 2 hektar åker redovisas i tab. 6—10 och 
vid brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker 
i tab. 15. De på blanketten efterfrågade grup
perna »Kvigor och kvigkalvar 1 år och där
över avsedda för pålägg» och »Kvigor, ung
tjurar, stutar och kalvar 1 år och däröver av
sedda för slakt» har i tab. 6—9 sammanslagit: 
till gruppen »Ungnöt 1 år och däröver». Vi
dare har grupperna »Utslagssuggor (dvs. av
sedda för slakt)», »övriga svin 6 månader och 
däröver», »övriga svin 3—6 månader» och »öv
riga svin under 3 månader» fått bilda gruppen 
»övriga svin (inkl. utslagssuggor)». För län, 
naturliga jordbruksområden och 8 produk
tionsområden redovisas i tab. 10 de ursprung
liga grupperna (utan de nämnda sammanslag
ningarna). 

Antalet husdjur vid brukningsenheter med 

över 2 hektar åker enligt de olika jordbruks
räkningarnas resultat återges i tab. L. Vid 
samtliga jordbruksräkningar utom vid jord
bruksräkningen 1944 avser uppgifterna djur
beståndet den 15 september. År 1944 var räk
ningsdagen den 1 juni. Eftersom antalet djur 
av vissa slag t. ex. svin och höns visar stora 
säsongvariationer, bör olikheten i räkningsda
tum observeras, då jämförelser görs med upp
gifterna för 1944. Av tabellen framgår bland 
annat att totala antalet hästar minskat med 
en tredjedel sedan år 1956. Däremot fanns 1961 
2 700 fler unghästar och föl än 1956. Antalet 
kor var 1961 9 % lägre, men antalet ungnöt för 
slakt mer än tre gånger så stort som år 1956. 
Svinstammen ökade med 27 °/o och antalet får 
med 24%. Hur antalet hästar, nötkreatur, får 
svin och höns förändrat sig från 1956 till 1961 
i varje län kan studeras i tab. M. I alla län 

Tab. M. Antal husdjur vid brukningsenheter med över 2 hektar åker enligt jordbruksräkningarna 
1956 och 1961, länsvis 
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Tab. N. Relativ fördelning, i procent, av antalet husdjur på olika storleksgrupper av bruknings-
enheter i 8 produktionsområden 
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r a r antalet hästar mindre 1961 än 1956. An
talet svin hade stigit i alla län utom i Stock
holms län (och stad), samt i Kopparbergs län. 

Husdjurens fördelning på olika storleksgrup
per av brukningsenheter visas i tab. 7 och S. 
I tab. N återges procenttal över husdjurens 
fördelning på vissa storleksgrupper av bruk
ningsenheter i 8 produktionsområden och i 
hela riket. 

Jordbruksräkningens primärmaterial har ej 
bearbetats på sådant sätt att brukningsenhe-

terna kunnat fördelas efter nötkreatursbesätt
ningarnas storlek. I stället har i tab. 17 bruk-
ningsenheterna fördelats efter antalet kor på 
samma sätt som de i arealinventeringen i okto
ber 1961 redovisade brukningsenheterna för
delade sig i detta avseende. 

Hur stor del av antalet brukningsenheter i 
olika storleksgrupper och riksområden som 
helt saknade nötkreatur enligt den nämnda 
arealinventeringen, framgår av nedanstående 
uppställning. 

Antal brukningsenheter utan nötkreatur, i °/o av hela antalet 
brukningsenheter med en åkerareal av hektar 

Av hela antalet brukningsenheter med över 
2 hektar åker kan således 18,1 °/o antas ha 
haft »kreaturslös drift», om man med detta 
uttryck menar, att varken mjölkproduktion 
(ej ens för eget behov) eller uppfödning av 
slakt- eller avelsdjur förekommer. 

Brukningsenheternas i olika storleksgrupper 
relativa fördelning, i °/o, efter antalet kor 
redovisas i nedanstående tablå. 

Brukningsenheter med en åkerareal av hektar 
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VII Nötkreaturens rasfördelning 

Som ovan (s. 4) nämnts inhiimtades vid areal
inventeringen i oktober 1961 uppgifter om 
nötkreaturens ras. På grundval av dessa upp
gifter har beräknats procenttal utvisande nöt
kreaturens relativa fördelning på olika raser. 
Antalet i jordbruksräkningen redovisade kor 
och ungnöt (grupperna »Ungnöt 1 år och där
över» och »Kalvar under 1 år> tillhopa) har 
därefter fördelats på raser enligt dessa pro
centtal. Beräkningarnas resultat redovisas i 

tab. IS. Fördelningen på olika raser i denna 
tabell är sålunda uppskattad enligt stickprovs
metod, medan uppgifterna om totala anta
let kor och ungnöt hämtats från jordbruks-
räkningen. 

En översikt av nötkreaturens rasfördelning 
lämnas i nedanstående tablå, i vilken återges 
procenttal som visar nötkreaturens (kor + 
ungnöt) relativa furdelning efter ras i 8 pro
duktionsområden. 

1 Jfr tab. 18. 

VIII Maskiner och anläggningar 

Resultaten av bearbetningen av uppgifterna 
om maskiner och anläggningar redovisas be
träffande brukningsenheter med över 2 hektar 
åker i tab. 11, 12 och 13 och beträffande bruk
ningsenheter med 0,26—2 hektar åker i tab. 
16. Såsom tidigare påpekats avser redovis
ningen i tab. 11—13 ej mindre områden än 
naturliga jordbruksområden och län. 

Vid 1956 års jordbruksräkning inhämtades 
ej några uppgifter om maskiner. I tablån på 
s. 33 och i tab. 0 jämföres därför uppgifterna 
om maskiner och anläggningar vid bruknings
enheter med över 2 hektar åker enligt jord
bruksräkningen 1961 med motsvarande upp
gifter enligt jordbruksräkningen 1951. Vid 

jordbruksräkningen 1951 redovisades antalet 
på brukningsenheterna (endast som »jord
bruksfastighet» taxerade fastigheter) den 1 sep
tember 1951 varaktigt eller tillfälligt befint
liga användbara maskiner. Även maskiner, som 
ej ägdes av brukaren (t. ex. maskiner från 
maskinstationer) skulle medräknas, om de vid 
redovisningstillfället fanns på brukningsenhe-
ten. Uppgifterna om maskiner vid jordbruks-
räkningen 1961 avsåg däremot endast av bru
karen helt eller delvis1 ägda maskiner. Upp
gifterna för år 1951 och år 1961 är således ej 
av exakt samma slag. 

1 I antalet maskiner ingår varje redovisad 
andel med andelens storlek t. ex. 1/2, 1/3, 1/4. 
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Tab. O. Andelen (procent) brukningsenheter med traktor och med självbindare av antalet brukningsenheter 
med över 2 hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1951 och 1961 samt förändringen av antalet traktorer, 
skördetröskor och självbindare från år 1951 till år 1961, länsvis 

Tab. P. Andelen (procent) brukningsenheter med vissa maskiner och anläggningar av antalet 
brukningsenheter med över 2 hektar åker, i 8 produktionsområden 
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Antal brukningsenheter med över 2 hektar åker med vissa maskiner och anläggningar, anta
let sådana brukningsenheter i %> av hela antalet brukningsenheter med över 2 hektar åker 
samt antalet maskiner, enligt jordbruksräkningarna 1951 och 1961. 

Tablåns uppgifter återspeglar tydligt den 
större maskinanvändningen inom jordbruket år 
1961 än tio år tidigare: det relativa antalet 
brukningsenheter med traktor hade stigit från 
21,8 till 51,8 %>, med skördetröska från 2,7 
till 10,8 °/o och med självbindare från 35,2 till 
42,4 °/o. Även spannmålstork och silo för ensi-
lering förekom oftare 1961 än 1951. Beträf
fande antalet maskiner fanns år 1961 omkring 
79 000 fler traktorer och omkring 18 000 fler 
skördetröskor än år 1951. Däremot hade an
talet självbindare minskat med omkring 11 000. 

Uppgifter om förekomsten av maskiner i 
varje län åren 1951 och 1961 lämnas i tab. O. 
Antalet traktorer och antalet skördetröskor 
hade sedan 1951 stigit i alla län. För själv
bindarna var utvecklingen ej enhetlig: stark 
minskning i Stockholms, Södermanlands, Öster

götlands, Gotlands, Kristianstads och Malmö
bus län men svagare minskning i andra län 
och i några t. o. m. ökning (t. ex. Älvsborgs, 
Jämtlands och Västerbottens län). 

Förekomsten av de redovisade maskinslagen 
och anläggningarna varierade betydligt från 
det ena produktionsområdet till det andra. 
De högsta procenttalen för andelen bruknings
enheter med ifrågavarande maskiner och an
läggningar uppvisades för Götalands södra 
slättbygder och för Svealands slättbygder (tab. 

P). 
Sambandet mellan brukningsenheternas stor

lek och förekomsten av de olika maskinslagen 
och anläggningarna belyses av procenttalen i 
tab. Q. Det relativa antalet brukningsenheter 
med en viss maskintyp steg i regel med bruk
ningsenheternas storlek. I storleksgruppen 

1 Vid beräkningen av procenttalen, som 
anger det relativa antalet brukningsenheter 
med olika slags maskiner eller anläggningar, 
har för år 1951 använts uppgifter om det to
tala antalet brukningsenheter med över 2 hekt
ar åker, trots att maskinuppgifterna endast av
ser fastigheter taxerade som »jordbruksfastig
het». 

2 Approximativ uppgift. Det redovisade an
talet brukningsenheter med självgående resp. 

bogserad skördetröska (med eller utan hjälp
motor) är baserat på en bearbetning av hela 
räkningsmaterialet. Eftersom flera slag av 
skördetröskor kan förekomma på samma bruk-
ningsenhet, överstiger summan av dessa del
poster antalet brukningsenheter med skörde
tröska. Summan har därför här korrigerats 
med ledning av en specialbearbetning av ett 
urval av församlingar (126 st.). 

3 Approximativ uppgift. Jfr not 2. 
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Tab. Q. Andelen (procent) brukningsenheter med vissa maskiner och anläggningar i olika stor
leksgrupper av brukningsenheter 

brukningsenheter med 2—5 hektar åker hade 
ungefär en sjättedel av alla brukningsenheter-
na traktor, i storleksgruppcn 5—10 hektar 
åker två femtedelar och i storleksgruppen 10 
—15 hektar åker tre fjärdedelar. I större stor
leksgrupper uppgjck andelen till nio tiondelar 
och däröver. Skördetröskor redovisades huvud
sakligen på de större brukningsenheterna. 
Självbindare fanns på ungefär tre fjärdedelar 
av brukningsenheterna i storleksgrupperna 

över 10 hektar åker. Beträffande spannmåls-
toikarna bör det nämnas, att anläggningarna 
på de mindre brukningsenheterna, enligt de 
upplysningar som erhölls vid kontroll av upp
gifterna, oftast var »hemmagjorda». 

Det relativa antalet brukningsenheter med 
traktor i olika storleksgrupper av bruknings
enheter och i olika produktionsområden redo
visas i nedanstående tablå. 

Andelen, i °/o, brukningsenheter med traktor av hela antalet bruk
ningsenheter med en åkerareal av hektar 
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Tab. 1. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal 
kultiverad och naturlig betesmark samt antal brukningsenheter i olika storleks
grupper, allt inom varje län, kommun och församling. Brukningsenheter med över 
2 hektar åker 

Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pas
turage and number of holdings in different size groups, all within each county, 
commune and parish. Holdings with more than 2 hectares of arable land 

i 
STOCKHOLMS STAD OCH LAN AR ICKE UPPDELADE PA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN. 
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UPPSALA LAN ÄR ICKE UPPDELAT PÅ NA'iURLIGA J O R D B R U K S O I I R A D E N . 



40 



41 

i 
SÖDERMANLANDS LÄN ÄR ICKE UPPDELAT PÄ NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN. 
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i.'ATu'RLIG,, JORDBRUKSOMRÅDE;; I OS'.EkCJTLAilDS L^N: A/ = IJORRA SKOGSBYGDEN; B/= U S T G U T A S L A V I E N ; 
C/= SÖDRA SKOGSBYGDEN; D/ = SODRA KUSTLAiiDET. 
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JÖNKÖPINGS LÄN ÄR ICKE UPPDELAT PA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN. 
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KRONOBERGS LÄN ÄR ICKE UPPDELAT PÄ NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN. 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN ,I KALKAR LÄN: A/ = KALMARSLÄTTEN; B/= NORRA KUSTLANDET; Cl- SKOGS
BYGDEN; D/= ÖLAND. 
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i 
GOTLANDS LÄN ÄR ICKE UPPDELAT PA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN. 
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i 
l.'ATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I BLEKINGE LAN: A / - SKOGSBYGDEN; B / = SLATiBYGDEN. 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOKRADEI.' I KRISUAI.S IAOS LA.'I: A/= SKOGSSl'GDEN; B/= MELLANBYGDEN} C/= SLÄ"..-
BYGDEII. 
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NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I HALHöHUS LftH: kl- SKOGSBYGDEN-, B/- KELLANBYGDENj C/= SLÄTTBYGDEN, 
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TrATrTXTCS JCKM-UKSGAEADEM T KALLASS LA:;: A/= SLA'1 . aVGL-Lii; 3 /= CKCV ;•: JDE:. i C/= UOKi-A hALlA:;L . 
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i 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN ÄR ICKE UPPDELAT PA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN. 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I XLVSBORGS LÄN: A/= SLÄTTBYGDEN; B/ = DALBYGDERNA; C/= DALSLANDS 
BERGSBYGD; D/ = SÖDRA HÖGLANDET. ^nmuo 
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x 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I SKARABORGS LAN: A/= SLÄTTBYGDEN; B/= FALBYGDENj C/= NORDÖSTRA 
HÖGLANDET; D/= SYDÖSTRA HÖGLANDET. 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDE!) I VÄRMLANDS LÄN: A/= SLÄTTBYGDEN: B/= CENTRALA OCH VÄSTRA VÄRM
LAND; C/= BERGSLAGEN: D/= NORRA VÄRHKAUn 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I ÖREBRO LÄN: A/ = SÖDRA SKOGSBYGDEN; B/= SLÄTTBYGDENS C/= BERGS-
LACEII. 
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i 
»ATJKLIGA JORDBRUKSOI'.RADEN I VÄSTMANLANDS LAN: A/= BERGSLAGEN; B/ = SLÄTTBYGDEN. 
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i 

NATURLIGA JORDBR'JKSOKRADEN I KOPPARBERGS LAU: hl- BERGSLAGEN; bl- ÖSiRA DALARtlE; C/= MELLAN
BYGDEN; D/= FJÄLLBYGDEN. 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I GÄVLEBORGS LÄN: A/= GÄSTRIKLAND; B/= HÄLSINGLANDS KUSTLAND; C/= 
INLANDET. 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN: A/ = KUSTLANDET; B/= INLANDET; C/= SILUROMRADE1. 
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1 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I JÄMTLANDS LÄN: A/ = SILUROKRADET; B/ = MELLANBYGDEN; CJz FJÄLL
BYGDEN. ' 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I VÄSTERBOTTENS LJiHt A/ = KUSTLANDET; B/= INLANDET. 
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i 
NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I NORRBOTTENS LÄN: kl- KUSTLANDET; B/= INLANDET. 
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Tab. 2. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal 
allt inom varje län och naturligt jordbruksområde. Brukningsenheter med över 2 hektar 

Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pasturage 
area. Holdings with more than 2 hectares of arable land 
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kultiverad och naturlig betesmark samt antal brukningsenheter i olika storleksgrupper, 
åker 

and number of holdings in different size groups, all within each county and natural farming 
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Tab. 3. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal 
form, allt för olika storleksgrupper av brukningsenheter inom varje län och naturligt 

Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pasturage 
each county and natural farming area. Holdings with more than 2 hectares of arable land 

1 Sammandrag för riksområden och för 8 produktionsområden återfinns i tab. 4. För riksområden och 
brukningsenheter. 
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kultiverad och naturlig betesmark samt brukningsenheternas fördelning efter bruknings-
jordbruksområde.1 Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

and holdings according to type of holding, all for different size groups of holdings within 

för 18 produktionsområden återges i tab. 5 sammandrag utan uppdelning på olika storleksgrupper av 

9 7751 
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Tab. 4. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal 
form, allt för olika storleksgrupper av brukningsenheter; sammandrag för riksområden 

Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pasturage 
rized for 3 major regions and for 8 production areas. Holdings with more than 2 hectares 
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kultiverad och naturlig betesmark samt brukningsenheternas fördelning efter bruknings-
och för 8 produktionsområden. Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

and holdings according to type of holding, all for different size groups of holdings; summa-
of arable land 
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Tab. 5. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal 
ningsform; sammandrag för riksområden och för 18 produktionsområden. Bruknings-

Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pasturage 
production areas. Holdings with more than 2 hectares of arable land 
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kultiverad och naturlig betesmark samt brukningsenheternas fördelning efter bruk
enheter med över 2 hektar åker 

and holdings according to type of holding; summarized for 3 major regions and for 18 
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Tab. 6. Åkerarealens fördelning på olika växtslag samt antalet husdjur inom varje 

Distribution of arable land according to different crops and number of livestock 
arable land 

i 
STOCKHOLMS STAD OCH LAN ÄR ICKE UPPDELADE PA NATIIRI.TfiA .TflRnRRllKSnMRADEN 
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län, kommun och församling. Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

within each county, commune and parish. Holdings with more than 2 hectares of 
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1 UPPSALA Li;» ÄR ICKE UPPDELAT PA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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1 SÖDERMANLANDS LAN ÄR ICKE UPPDELAT PA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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1 NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I ÖSTERGÖTLANDS LAW: A/= NORRA SKOGSBYGDEN; B/ = ÖSTGÖTASLÄTTEN; 
C/= SÖDRA SKOGSBYGDEN; D/= SÖDRA KUSTLANDET 
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JÖNKÖPINGS LÄN ÄR ICKE UPPDELAT PÄ NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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1 KROHOBLRGS LnN AR ICKE UPPDELAT PA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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1 NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I KALMAR LÄN: A/ = KALMARSLÄTTEN; B/= NORRA KUSTLANDET; C/= SKOGSBYGDEN 
D/= ÖLAND 
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ROTLAJJDS LÄN » K ICKE UPPDELAT PA NMUKLIGA JORDrihUKSO^RA^Ei. 
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NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDE» I BLEKINGE LÄH: A/= SKOGSBYGDEr.; B/= SLnTTBYGDE,; 
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1 NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I KRISTIANSTADS LAN: hl- SKOGSBYGDEN; S/= ilELLANBYGDEI.; C/= SLÄTTBYGDEN 
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NATLRLICA JORDBRUKSOMRÅDE:,' I HALK3KU3 LAI;: A/ = SKOGSBYGDEt.; 3/= MELLANBYGDEN} C/= SLATTBYGULI. 
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1 NATURLIGA JGRDjRUKSOCRABEN I hALLAiiDJ LA..': ,'-./- SL/>YTaYGDLN; n/= SKOGSBYGDEN; C/= NORRA HALLAND 
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GuTLriORGS OCH ash 'JS ULM ÄR ICKE UPPDELAT PÅ iiATURLIGA JCKDaKUKSuKKADEi.' 



225 



226 



227 



228 



229 



230 

nATUKLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I ALVSaCRGS L™.: A/ = SL/iTT3YSDLi.; B7 = DALoYGDERIJA; C/= DALSLANDS oLRGS-
riYCD; D/= SCDRA huGLAIJDET 
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1 uATJhLIGA JOkiJbJ-.UKSOi'.RADE;; I Sr.AKAbGkGS i-Ai.: hl- SLÄTTBYGDLii; B/= fALoYGDLH; C/= i.'URDoSTKA HCGLAii-
DET; D/= SYDÖSTRA KÖGLAiiDET 



241 



242 



243 



244 



245 



246 



247 



248 



249 



250 

iJATURLXGA JOKDbRUKSOHRADEiJ I ViiRilL/uJDS LAN: A/ = SLÄTTBYGDEN; B/= CENTRALA OCh VÄSTRA VARiILAiJD; 
C/= otP.CSLAGE.ii D/= iJORRA VÄRMLAI1D 
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NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I ÖREBRO LAN: A/= SSLRA SKOGSBYGDEN; o/= SLÄTTBYGDEN; C/= BERGSLAGEN 



257 



258 



259 



1 NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I VÄSTMANLANDS LÄII: Al- BERGSLAGEN) B/s SLÄTTBYGDEN 
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NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I KOPPARBERGS LÄU: A/= BERGSLAGEN; B/= ÖSTRA DALARNE I C/= MELLANBYGDEN; 
D/= FJÄLLBYGDEN 
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1 NATURLISA JORDBRUKSOMRÅDEN I YÄSTERHORRLANDS LÄN; A / = KUSTLANDET; B/= INLANDET; C/= SILUOlffilDBT 
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1 ; . .ViJ : i i r ,A JCI<tbRuiCSC::!.">3i;,. I J . ^ ' . L A ^ S « , : A/ = SZL'uKOl'.RAULI; b / = t'LLLAKnVGDL;.; (./= FJALLBTCDEH 
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NATURIIGA JORDBRDKSOHRJlDEN I VÄSTERBOTTENS LAM: k/- KUSTLAHDET; B / = INLASDET 
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1 NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN I NORRBOTTENS LÄiJ: A/ = KUSTLANDET; B/= INLANDET 
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Tab. 7. Åkerarealens fördelning på olika växtslag samt antalet husdjur; samman-
leksgrupper av brukningsenheter.1 Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

Distribution of arable land according to different crops and number of livestock; 
groups of holdings. Holdings with more than 2 hectares of arable land 

1Sammandrag för riksområden och for 8 produktionsområden återfinns i tali. 8. Pör riksområden och för 18 produktionsområden 
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drag för varje län och naturligt jordbruksområde, med uppdelning på olika stor-

summarized for each county and natural farming area, divided on different size 

återges i t a b . 9 aawaanrirag utan uppdelning på o l i k a s tor leksgrupper av brukningsenbeter . 
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Tab. 8. Åkerarealens fördelning på olika växtslag samt antalet husdjur; samman-
storleksgrupper av brukningsenheter. Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

Distribution of arable land according to different crops and number of livestock; 
size groups of holdings. Holdings with more than 2 hectares of arable land 
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drag för riksområden och för 8 produktionsområden, med uppdelning på olika 

summarized for 3 major regions and for 8 production areas, divided on different 
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Tab. 9. Åkerarealens fördelning på olika växtslag samt antalet husdjur; samman-
2 hektar åker 

Distribution of arable land according to different crops and number of livestock; 
than 2 hectares of arable land 
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drag för riksområden och för 18 produktionsområden. Brukningsenheter med över 

summarized for 3 major regions and for 18 production areas. Holdings with more 



318 

Tab. 10. Detaljuppgifter om åkerarealens fördelning på vissa växtelag, om antalet ung-
bruksområden och i 8 produktionsområden, i de senare även med fördelning efter 

Details about the arable land according to certain crops, about the number of young 
natural farming areas and in 8 production areas, in the latter also according to the size of 
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nöt och om antalet andra svin än galtar och suggor för avel, i län och naturliga jord-
brukningsenheternas storlek. Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

livestock and number of pigs other than boars and sows for breeding, in counties and 
holdings. Holdings with more than 2 hectares of arable land 

22 71S1 
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Tab. 11. Antal brukningsenheter med olika slag av maskiner och anläggningar samt 
brukningsenheternas storlek.1 Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

Number of holdings with different types of machines and installations and number of 
Holdings with more than 2 hectares of arable land 

1 Sammandrag för riksområden och för 8 produktionsområden återfinns i tab. 12. För riksområden 
av brukningsenheter. 
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antal maskiner inom varje län och naturligt jordbruksområde, med fördelning efter 

machines within each county and natural farming area, according to size of holdings. 

och för 18 produktionsområden återges i tab. 13 sammandrag utan uppdelning på olika storleksgrupper 
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Tab. 12. Antal brukningsenheter med olika slag av maskiner och anläggningar samt 
fördelning efter brukningsenheternas storlek. Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

Number of holdings with different types of machines and installations and number of 
of holdings. Holdings with more than 2 hectares of arable land 
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antal maskiner; sammandrag för riksområden och för 8 produktionsområden, med 

machines; summarized for 3 major regions and for 8 production areas, according to size 
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Tab. 13. Antal brukningsenheter med olika slag av maskiner och anläggningar samt 
ningsenheter med över 2 hektar åker 

Number of holdings with different types of machines and installations and number of 
more than 2 hectares of arable land 
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antal maskiner; sammandrag för riksområden och för 18 produktionsområden. Bruk-

machines; summarized for 3 major regions and for 18 production areas. Holdings with 
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Tab. 14. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal 
kultiverad och naturlig betesmark samt antal brukningsenheter; uppräknade tal för 
riksområden. Brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker1 

Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pasturage 
and number of holdings; enumerated for 3 major regions. Holdings with 0,26—2 hectares 
of arable land 

1 Brukningsenhet på fastighet, ej taxerad som jordbruksfastighet, ingår endast om där fanns 1 eller 
flera nötkreatur eller mer än 2 svin eller mer än 15 höns. 

Tab. 16. Antal brukningsenheter med traktor och självbindare samt antalet sådana ma
skiner; uppräknade tal för riksområden. Brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker1 

Number of holdings with tractor and binder and number of such machines; enumerated 
for 3 major regions. Holdings with 0,26—2 hectares of arable land 

1 Se not 1 till tab. 14. 
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Tab. 15. Åkerarealens fördelning på olika växtslag samt antalet husdjur; uppräknade 
tal för riksområden. Brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker1 

Distribution of arable land according to different crops and number of livestock; enumer
ated for 3 major regions. Holdings with 0,26—2 hectares of arable land 

1 Se not 1 till tab. 14. 
2 Inklusive köksväxter, fruktträd och bärbuskar på åker. 
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Tab. 17. Brukningsenheternas fördelning efter antalet kor enligt uppgifter inhämtade i sam
kor i län, 8 produktionsområden och riksområden, i de sistnämnda även med fördelning 

Distribution of holdings according to number of cows based on information obtained in connection 
in counties, 8 production areas and 3 major regions, in the latter also according to size of hold-
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band med arealinventeringen i oktober 1961; beräknat antal brukningsenheter med olika antal 
efter brukningsenheternas storlek. Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

with area census in October 1961; calculated number of holdings with varying numbers of cows 
ings. Holdings with more than 2 hectares of arable land 
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Tab. 18. Nötkreaturens rasfördelning enligt uppgifter inhämtade i samband med arealinventeringen i oktober 1961; uppskattat 
antal kor och ungnöt av olika raser i län, 8 produktionsområden och i riksområden, i de sistnämnda även med fördelning 
efter brukningsenheternas storlek. Brukningsenheter med över 2 hektar åker 

Distribution of cattle according to race based on information obtained in connection with area census in October 1961; calculated 
number of cows and young cattle of different races in counties, 8 production areas and 3 major regions, in the latter also according 
to size of holdings. Holdings with more than 2 hectares of arable land 
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1 SJB = Svensk jerseyboskap, SAB = Svensk ayrshireboskap, RB = Dansk röd boskap 
% AA = Aberdeen Angus, Hfd = Hereford, Ch = Charolais 
Anm. De små talen i tabellen har medtagit» för att markera, att djur av vederbörande ras redovisats i primärmaterialet. Eftersom tabellen bygger på 
en stickprovsundersökning är dessa tal dock tämligen osäkra. 
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Bilaga 1 

Nr 209 

KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE 

angående allmän jordbruksräkning ir 1961: 
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Bilaga 2 

Uppgifter för allmän jordbruksräkning den 15 september 1961 
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Bilaga 3 Områdesindelningen 
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Bilaga 4 

Naturliga jordbruksområden och 18 produktionsområden år 1961 


	Jordbruksräkningen 1961 = Census of agriculture 1961
	Inledning
	Jordbruksräkningen 1961
	Innehållsförteckning
	Text
	I Jordbruksräkningens tillkomst och genomförande
	Tidigare jordbruksräkningar
	Förslag om allmänjordbruksräkning 1961
	Beslut om allmänjordbruksräkning 1961
	Jordbruksräkningens metod och omfattning
	Jordbruksräkningens och RLF:s uppgifter om skogsmark
	Undersökning beträffande brukningsenheter med högst 2 hektar åkeroch djurhållare utan åker
	Undersökning av nötkreaturens rasfördelning
	Redovisning av brukningsenheternas fördelning efter antaletnötkreatur
	Blankett, definitioner
	Kommunernas medverkan
	Information tilluppgiftslämnarna
	Utsändning av blanketter och adresslistor
	Granskning, komplettering
	Manuell och maskinell bearbetning
	Materialets fullständighet
	Kvalitetskontroll
	Jämförbarheten med tidigare jordbruksräkningar
	Områdesindelningen
	Resultatens redovisning

	II Åker och betesmark
	III Brukningsenheternas antal och storlek
	IV Brukningsformer
	V Åkerns användning
	VI Husdjur
	VII Nötkreaturens rasfördelning
	VIII Maskiner och anläggningar

	Tabeller i texten
	Tab. A. Åkerareal vid brukningsenheter med över 2 hektar åker, länsvis, enligt jordbruksräkningarna1927—1961
	Tab. B. Antal brukningsenheter i olika storleksgrupper samt åkerareal vid dessa brukningsenheter en ligt jordbruksräkningarna 1927—1961
	Tab. C. Relativ förändring (procent) av antalet brukningsenheter i olika storleksgrupper från 1956 till 1961, länsvis
	Tab. D. Procentuell fördelning av brukningsenheternas antal och åkerareal på olika storleksgrupper samt brukningsenheternasgenomsnittliga storlek i varje län
	Tab. E. Procentuell fördelning av brukningsenheternas antal och åkerareal på olika storleksgrupper i 8 produktionsområden
	Tab. F. Relativt antal ägda och arrenderade brukningsenheter bland brukningsenheter med över 2 hektar åker samt åkerarealens relativa fördelning på ägd ocharrenderad areal vid dessa brukningsenheter, i län och i 8 produktionsområden
	Tab. G. Åkerarealens fördelning på olika växtslag vid brukningsenheter med över 2 hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1927—1961
	Tab. H. Åkerarealer (i hektar) av vissa växtslag vid brukningsenheter med över 2 hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1956 och 1961, länsvis
	Tab. I. Åkerarealens relativa fördelning, i procent, på olika växtslag vid brukningsenheter med över 2 hektar åker, i län och i 8produktionsområden
	Tab. J. Åkerarealens relativa fördelning, i procent, på olika grupper av växtslag i olika storleksgrupper av brukningsenheter i 8produktionsområden
	Tab. K. För olika grupper av växtslag åkerarealens relativa fördelning, i procent, på olika storleksgrupper av brukningsenheter i 8produktionsområden
	Tab. L. Antal husdjur vid brukningsenhetermed över 2 hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1927—1961
	Tab. M. Antal husdjur vid brukningsenheter med över 2hektar åker enligt jordbruksräkningarna 1956 och 1961, länsvis
	Tab. N. Relativ fördelning, i procent, av antalet husdjur på olika storleksgrupper av brukningsenheter i 8 produktionsområden
	Tab. O. Andelen (procent) brukningsenhetermed traktor och med självbindareav antalet brukningsenhetermed över 2 hektar åkerenligt jordbruksräkningarna 1951och 1961 samt förändringen avantalet traktorer, skördetröskoroch självbindare från år 1951till år 1961, länsvis
	Tab. P. Andelen (procent) brukningsenheter med vissa maskiner och anläggningar av antalet brukningsenheter med över 2 hektar åker, i 8 produktionsområden
	Tab. Q. Andelen (procent) brukningsenheter med vissa maskiner och anläggningar i olika storleksgrupper av brukningsenheter

	Tabellavdelning
	Brukningsenheter med över 2 hektar åker
	Tab. 1. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal kultiverad och naturligbetesmark samt antal brukningsenheter i olika storleksgrupper, allt inom varje län, kommun och församling
	Tab. 2. D:oinom varje län och naturligt jordbruksområde
	Tab. 3. Summa åkerareal med fördelningpå ägd och arrenderadareal, summa areal kultiveradoch naturlig betesmark samtbrukningsenheternas fördelningefter brukningsform, allt förolika storleksgrupper av brukningsenheterinom varje län ochnaturligt jordbruksområde
	Tab. 4. D:o sammandrag för riksområdenoch för 8 produktionsområden
	Tab. 5. D:o sammandrag för riksområden och för 18 produktionsområden (dock utan fördelning på olika storleksgrupperav brukningsenheter)
	Tab. 6. Åkerarealens fördelning på olika växtslag samt antalet husdjur inom varje län, kommunoch församling
	Tab. 7. D:o sammandrag för varje län och naturligt jordbruksområde, med uppdelningpå olika storleksgrupper av brukningsenheter
	Tab. 8. D:o sammandrag för riksområden och för 8 produktions områden, med uppdelning på olika storleksgrupper avbrukningsenheter
	Tab. 9. D:o sammandrag för riksområden och för 18 produktionsområden (dock utan uppdelning på olika storleksgrupper av brukningsenheter)
	Tab. 10. Detaljuppgifter om åkerarealens fördelning på vissa växtslag, om antalet ungnöt och om antalet andra svin än galtar och suggor för avel, i län och naturliga jordbruksområden och i 8 produktionsområden, i de senare även med fördelning efter brukningsenheternas storlek 
	Tab. 11. Antal brukningsenheter med olika slag av maskiner och anläggningar samt antal maskiner inom varje län och naturligt jordbruksområde, med fördelning efter brukningsenheternas storlek
	Tab. 12. D:o sammandrag för riksområden ochför 8 produktionsområden
	Tab. 13. D:o sammandrag för riksområden och för 18 produktionsområden (dock utan fördelning efterbrukningsenheternas storlek)

	Brukningsenheter med 0,26—2 hektar åker
	Tab. 14. Summa åkerareal med fördelning på ägd och arrenderad areal, summa areal kultiverad och naturlig betesmark samt antal brukningsenheter;uppräknade tal för riksområden 
	Tab. 15. Åkerarealens fördelning på olika växtslag samt antalet husdjur; uppräknade tal förriksområden
	Tab. 16. Antal brukningsenheter med traktor och självbindare samt antal sådana maskiner; uppräknadetal för riksområden

	Specialuppgifter
	Tab. 17. Brukningsenheternas fördelning efter antalet kor enligt uppgifter inhämtade i samband med arealinventeringen i oktober 1961; beräknat antal brukningsenheter med olika antal kor i län, 8 produktionsområden och riksområden, i de sistnämnda även med fördelning efter brukningsenheternas storlek. Brukningsenheter med över 2 hektar åker
	Tab. 18. Nötkreaturens rasfördelning enligtuppgifter inhämtade i sambandmed arealinventeringen ioktober 1961; uppskattat antalkor och ungnöt av olika raseri län, 8 produktionsområdenoch i riksområden, i de sistnämndaäven med fördelningefter brukningsenheternas storlek.Brukningsenheter med över2 hektar åker


	Bilagor
	1. Kungl. Maj:ts kungörelse angående allmän jordbruksräkning år1961
	2. Uppgiftsformulär
	3. Områdesindelningen
	4. Karta över naturligajordbruksområden och 18 produktions områden



	Censusof agriculture 1961
	Contents
	Text
	I The origin and execution of the Agricultural Census
	Previous agricultural censuses
	Proposition for a generalagricultural census in 1961
	Decision to carry out a general agricultural census in 1961
	Method and contents of the agricultural census
	Particulars of forest land in the agricultural census and in R. L. F.'s register
	Study of holdings with a maximum of 2 hectares of arable land, and livestock-ownerswithout any arable land
	Study of breed distribution of cattle
	Report on the distribution of holdings with respect tonumber of cattle
	Forms used, definitions
	Co-operation from theCommunes
	Information to those obliged to render particulars
	Dispatch of forms and address lists
	Examination andsupplementation
	Manual and mechanicaltreatment of the material
	Completeness of the material
	Quality control
	Comparisons with previousagricultural censuses
	Distribution into districts
	Report on results

	II Arable land and Pasturage
	III Number and size of Holdings
	IV Tenancy and OwnershipConditions
	V Use of the arable land
	VI Livestock
	VII Breed distribution of Cattle
	VIII Machinery and Plant

	Tables in the Text
	Table A. Acreage of arable land on holdings with more than 2 hectares of arable land, by counties, according to the agriculturalcensuses of 1927—1961
	Table B. Number of holdings in size groups, and acreage of arable land on these holdings, according to the agricultural censuses of1927—1961
	Table C. Relative change (per cent) in the number of holdings in different size groups from 1956 to 1961, by counties
	Table D. Percentage distribution of the number of holdings and their acreage of arable land by size groups, and the averageholding size, for each county
	Table E. Percentage distribution of the number of holdings and their acreage of arable land by size groups, for 8 production areas
	Table F. The relative number of owned and leased holdings among holdings with more than 2 hectares of arable land, and the relative distribution of arable land into owned and leased acreage on these holdings, by counties and 8production areas
	Table G. Distribution of acreage of arable land with regard to different crops for holdings with more than 2 hectares of arable land, according to the agricultural censuses of 1927—1961
	Table H. Acreage of arable land (in hectares) of certain crops on holdings with more than 2 hectares of arable land, accordingto the agricultural censuses of 1956 and 1961, by counties
	Table I. The relative distribution of arable land (as a percentage) for different crops at holdings with more than 2 hectares of arable land, by counties and 8 production areas
	Table J. The relative distribution of arable land (as a percentage) for different groups of crops, in different size groups of holdings, in 8 production areas
	Table K. The relative distribution of arable land (in per cent) for different groups of crops over different size groups of holdings,in 8 production areas
	Table L. The number of livestock at holdings with more than 2 hectares of arable land,according to the agricultural censuses of 1927—1961
	Table M. The number of livestock at holdings with more than 2 hectares of arable land,according to the agricultural censuses of 1956 and 1961, by counties
	Table N. The relative distribution (per cent) of the number of livestockby different size groups of holdings, in 8 production areas
	Table O. The percentage of holdingswith tractors and with binders,out of the number ofholdings with more than 2hectares of arable land, accordingto the agriculturalcensuses of 1951 and 1961,and the change in the numberof tractors, combines andbinders, from 1951 to 1961,by counties
	Table P. The percentage of holdings with certain machinery and plant out of the number of holdings with more than 2 hectares of arable land, in 8 production areas
	Table Q. The percentage of holdings with certain machinery and plant in different size groups of holdings

	Tables
	Holdings with more than 2 hectares of arable land
	Table 1. Total arable land by areas owned or held onlease, total cultivated and natural pasturage and number of holdings in different size groups, all within each county, commune and parish 
	Table 2. As above for each county and natural farming area
	Table 3. Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pasturage and holdings according to type of holding, all for different size groups of holdings within eachcounty and natural farming area
	Table 4. As above for 3 majorregions and for 8 production areas
	Table 5. As above for 3 major regions and for 18 production areas (butnot divided on different size groups of holdings)
	Table 6. Distribution of arable land according to different crops and number of livestock within each county, commune and parish
	Table 7. As above for each county and natural farming area, divided on different size groups of holdings
	Table 8. As above for 3 major regions and for 8 production areas, divided on different size groups of holdings
	Table 9. As above for 3 major regions and for 18 production areas (not divided on different size groups of holdings)
	Table 10. Details about the arable land according to certain crops, about the number of young livestock and number of pigs other than boars and sows for breeding, in counties and natural farming areas and in 8 production areas, in the latter also according to the size of holdings 
	Table 11. Number of holdings with different types of machines and installations and number of machines within each county and natural farming area,according to size of holdings
	Table 12. As above for 3 major regions and for 8 production areas.
	Table 13. As above for 3 major regions and for 18 production areas (but not divided on different size groups of holdings)

	Holdings with 0,26—2 hectares of arable land
	Table 14. Total arable land by areas owned or held on lease, total cultivated and natural pasturage and number of holdings; enumerated for 3 major regions
	Table 15. Distribution of arable land according to different crops and number of livestock; enumeratedfor 3 major regions.
	Table 16. Number of holdings with tractor and binder andnumber of such machines; enumerated for 3 major regions

	Special reports
	Table 17. Distribution of holdings according to number of cows based on information obtained in connection with area censusin October 1961; calculatednumber of holdings with varyingnumber of cows in counties,8 production areas and3 major regions, in the latteralso according to size of holdings.Holdings with more than2 hectares of arable land
	Table 18. Distribution of cattle accordingto race based on informationobtained in connectionwith area census in October1961; calculated number ofcows and young cattle of differentraces, in counties, 8production areas and 3 majorregions, in the latter also accordingto size of holdings.Holdings with more than 2hectares of arable land


	Appendices
	1. Order in Council concerning the Agricultural Census in 1961
	2. Form
	3. Division into areas
	4. Map of natural farming areas and 18 production areas





