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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed de definitiva 
resultaten från 1966 års allmänna jordbruksräkning. 
Vissa preliminära resultat har tidigare lämnats i Sta
tistiska meddelanden J 1967: 41 . 

Arbetet med jordbruksräkningen har fram till som
maren 1966 letts av byrådirektör Bernt Wilson och där
efter av byrådirektör Bengt Malmås, vilken även ut
arbetat föreliggande redogörelse. 

Stockholm den 1 februari 1968 
INGVAR OHLSSON 

Knut Medin 
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Swedish-English 
Vocabulary 

allmän 
andra 
»annan fastighet» 

antal 
användning 
arbetsstyrka 
areal 
arrendator 
arrende 

bagge 
bearbetning 
berg 
besättning 
bete 
blandsäd 
blankett 
bogsera 
brukare 
brukningsenhet 
brukningsform 
brödsäd 
bärbuske 

del 
djurhållare 
drift 
därav 

ej 
ensilage 
ensilageväxter 
enskild 

fastighet 
fastighetstaxering 
fjäderfä 
foderrotfrukter 
fodersäd 

general 
other 
other (than agricultural) 
real estate 
number 
use 
staff of workmen 
area 
tenant 
tenancy 

ram 

processing 
hill 
stock 
pasture 
mixed grain 
form 
tow 
farmer 
holding 
type of holding 
bread grain 
berry-bush 

part 
livestock farmer 
management 
of which 

not 

silage 
plants for silage 
private 

real estate 
real-estate assessment 
poultry 
fodder roots 
fodder grain 

foderärter 
formulär 
fruktträd 
fröskörd 
får 
föl 
förbättring 
fördelning 
företag 
församling 
förslag 
förändring 

galt 
granskning 
gropsilo 
gräsbärande 
gröda 
grönfoder 
gärd 
gödsling 

havre 
hela riket 
helt 
helträda 
hjälpmotor 
husdjur 
hålkort 
häst 
högst 
höns 
höstråg 
höstvete 

jordbruk 
j ordbruksfastighet 
jordbruksräkning 
jämförbarhet 

kalkon 
kallblod 
kalluft 
kalv 
kläckt 
ko 
kokärter 
kommun 
kommunblock 
korn 

fodder peas 
form 
fruit tree 
seed crop 
sheep 
foal 
improvement 
distribution 
enterprise 
parish 
proposal 
change 

boar 
checking 
shallow pit silo 
grass-grown 
crop 
green crop 
farm 
manuring 

oats 
whole country 
fully 
fallow land 
auxiliary motor 
livestock 
punch card 
horse 
at most 
fowls 
winter rye 
winter wheat 

agriculture 
agricultural real estate 
census of agriculture 
comparability 

turkey 
cold-blood type 
cold air 
calf 
hatched 
cow 
peas, dry edible 
commune 
co-operating communes 
barley 
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kreatur 
kultiverad betesmark 

kviga 
kyckling 
köksväxter 

lamm 
landsbygd 
län 
länsvis 
löpande 

mark 
medeltal 
mer än 
minskning 
modersugga 
motsvarande 
månad 

naturlig 
naturligt jordbruks
område 
nyodling 
nötkreatur 

obrukad 
odling 
olika 
oljeväxter 
omfattning 
område 

parentes 
plöja 
potatis 
produktionsområde 

redovisa 
riksområde 
råg 

samtliga 
silo 
självbindare 
självgående 
skillnad 
skogb ärande 

livestock 
cultivated natural pas
tures 
heifer 
chicken 
vegetables 

lamb 
rural area 
county 
by counties 
current 

ground 
average 
more than 
decrease 
breeding sow 
corresponding 
month 

natural 
natural farming area 

forcultivation 
cattle 

untitled 
cultivation 
different 
oleiferous plants 
size 
region 

parenthesis 
plough 
potatoes 
production area 

render an account 
major region 
rye 

total 
silo 
binder 
self-propelling 
difference 
•wooded 

skogsmark 
skulltork 
skörd 
skördetröska 
skördeuppskattning 
slakt 
slåttervall 
slätt 
sockerbetor 
spannmålstork 
stad 
storlek 
storleksgrupp 
stut 
summa 
svin 
säd 

tacka 
taxering 
tillgänglig 
tjur 
tomt 
tornsilo 
träd 
trädgård 
täckdikning 

unghäst 
unghöns 
uppgift 
utan 
utnyt t ja 
utrustning 
utslagssuggor 
utveckling 

vall 
vall till fröskörd 
vanlig 
varmblod 
varmluft 
vete 
vicker 
vårråg 
vårvete 
värde 
växtslag 

forest land 
hay-loft drier 
harvest 
combine 
harvest estimation 
slaughter 
ley for hay 
plain 
sugar beets 
grain-drying plant 
town 
size 
size group 
steer 
total 

P»g 
grain 

ewe 
assessment 
available 
bull 

grounds 
tower silo 
tree 
garden 
subsoil drainage 

colt 
pullet 
information 
without 
use 
equipment 
sows for slaughter 
development 

ley 
ley for seeds 
ordinary 
hot-blood type 
hot air 
wheat 
vetches 
spring rye 
spring wheat 
value 
plant 
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åkerjord 
ålder 
år 
årlig 

ägare 
ägarekategori 
ägd 
ägoslag 
äng 
ärter 

ökning 
övrig 

arable land 

age 
year 
annual 

owner 
category of owners 
owned 
type of land 
meadow 
peas 

increase 
other 
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Symboler använda 
i tabellerna 
Explanation of 
symbols 

» Upprepning Repetition 
— Intet finns att redovisa Magnitude nil 

.. Uppgift ej tillgänglig eller 
alltför osäker för att anges 

Data not available 
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Summary 

1. Introduction 
By the terms of a proposal presented by the Cen
tral Bureau of Statistics in the 'twenties and 
relating to the future organization of agricultural 
statistics, general agricultural censuses should be 
taken in connection with the general real-estate 
assessments occurring every fifth year. These cen
suses were to provide basic information, with a 
considerable degree of regional differentiation, on 
e. g. number of holdings, acreage of different types 
of land, use of arable land, and number of live
stock. 

Agricultural censuses in accordance with the 
method proposed were subsequently made by the 
Central Bureau in the years 1927, 1932, 1937, 1944 
and 1951. The longer intervals preceding the 1944 
and 1951 censuses were due to the real-estate 
assessments having been postponed two years, 
which caused a displacement also of the agricul
tural censuses. 

In the subsequent censuses taken in 1956 and 
1961 there was used an entirely new system, based 
on the independent collection of information with 
the assistance of the boards of the communes 
throughout the country. 

2. Plan for the 1966 census 
In planning the new agricultural census, the 
Central Bureau held talks with the most important 
consumers of statistics. On the basis of the require
ments p u t forward at these contacts, the Central 
Bureau, in its request for grants for 1965/66, pre
sented a draft plan for the census, which was later 
•— with certain minor adjustments — approved by 
Parliament. According to the plan for the 1966 
Agricultural Census, the latter should comprise 
three different sub-sections, namely: 

a general agricultural census in September 1966, 
and a control study in conjunction with this 
made on roughly the same lines as in 1961; 

a series of special investigations to illustrate, 
primarily, structural conditions and their deve
lopment in agriculture; 
a processing of records from the 1965 real-estate 
assessment, to clarify above all the connection 
between areas of arable and forest land on pri
vate taxation units. 

3. Realisation of the 1966 Agricultural Census 
Introduction 
Two of the three part-projects included in the 1966 
Agricultural Census have been completed with the 
presentation of this publication. The third part-
project, covering the special investigations, is 
scheduled for completion during 1968. 

I n designing the form to be used in the census 
(see Appendix 2), the Central Bureau made renew
ed contact with the most important consumers of 
statistics. The content of the information to be 
collected was considered by a special working 
group including representatives of the National 
Board of Agriculture, the National Agricultural 
Marketing Board, and the Central Bureau. 

The information form 
According to the instructions, each holding should 
return a form for the census. As with the previous 
census, in 1961, the term »holding» meant every 
firm which in respect to its running comprised one 
and the same firm, and was run by one and the 
same staff of workmen. 

On the front of the form, information was to be 
provided on number of cattle, horses, pigs, sheep, 
fowls and chickens, and turkeys. Also on the front 
page was to be given the number of tractors, com
bines and binders. Finally, it was to be stated 
whether there was a hay-loft drier, grain-drying 
plant or silo for ensiling on the holding. The back 
of the form contained space for information on 
acreage of different kinds of land, and use to which 
arable land was put , in the summer of 1966. 

I n relation to the previous census, new defini
tions were used for certain types of land. These 
changes, which were made at the request of the 
consumers, related primarily to the types of land 
»arable land», »cultivated natural pastures» and 
»other grassland». Summing up these changes in 
definition, we can say tha t »arable land» is defined 
somewhat more narrowly than in 1961, while the 
reverse is true of the i tem »other grassland» (as 
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compared with »natural pasturage» in 1961). In 
the case of »cultivated natural pastures», the new 
definition is at the same time narrower and wider. 

Obligation to provide information 
The following persons were liable to provide in
formation for the 1966 Agricultural Census: 

a) All farmers of holdings taxed as »agricultural 
real estate» in the latest real-estate assessment, 
and including 0,3 hectares of arable land or 
more. 
b) All livestock farmers (without arable land) 
with more than 500 swine and/or more than 
1 000 fowls or chickens. 

This definition of the population providing in
formation meant tha t holdings taxed as »other 
real estate» were not included in the census — as 
they had been in 1961. 

Register of persons liable to provide information 
As with the previous agricultural census, informa
tion on the names and addresses of persons liable 
to return information was obtained mainly from 
the Farm Register of the R. L. F . (National Far
mers ' Union). The basic register on livestock 
farmers liable to provide information was obtained 
from the Swedish Farmers ' Meat Marketing 
Association and the Swedish Egg Marketing 
Association. 

The collection of information (organization) 
By the Central Bureau's proposal for the design 
of the census, the local collection of primary 
material was to be handled, as in 1961, by the 
commune boards. The latter were informed of 
Parliament's decision to carry out a new general 
agricultural census in the autumn of 1966 by a 
circular sent in May of that year. 
At the end of June 1966, the information to be 
used from the R. L. F . register and from the 
separate registers of livestock farmers was trans
ferred to tape (name and address of farmer, cer
tain figures on acreages, and identification codes). 
The tapes obtained in this way were later used in 
addressing the forms, and for writing out lists of 
persons liable to give information in the individual 
communes. Both these phases were performed by 
computer. 

Lists of persons liable to give information, and 
the addressed forms, were distributed to the com

munes during August. The Central Bureau pointed 
out to the communes, in a communication, tha t 
the lists compiled could be incomplete on certain 
points, or out of date. To the extent that further 
persons liable to provide information were to be 
found in the commune, the board was requested 
to demand information also from them. Where 
holdings had been conveyed to another farmer, or 
where the information on name and address was 
in error for some other reason, the boards were 
requested to alter the forms before distribution, 
which was to be arranged in good time before the 
day of the census, 15 September 1966. 

The completed forms were to be returned by 
those giving information to the commune boards 
by 19 September a t the latest. After a preliminary 
checking of the material, the board was to send 
the information to the Central Bureau by a t the 
latest 11 October. 

Information to those returning forms 
In addition to the brief information of the census 
contained in the form itself, the Central Bureau 
tried in various ways to disseminate knowledge 
of the census to the farmers concerned. Together 
with the form there was distributed an information 
sheet, which gave an account of the general pur
pose of the Swedish agricultural censuses, and the 
regulations applying to the 1966 Census. Notices 
or articles on the census were published in a large 
number of daily papers, and in the agricultural 
press. Reports were also broadcast on the radio. 

Completion of material 

The majority of the country's commune boards 
sent in their material to the Central Bureau before 
12 October, as required. A small number of com
munes, however, had still not sent in their infor
mation by 1 November. A reminder was sent, and 
information was shortly afterwards received also 
from these communes. 

By the beginning of January 1967, information 
—• on a form, or by special notification tha t lia
bility to return a form did not apply — had been 
received on about 91 per cent of the holdings 
covered by the census register. By the beginning 
of April, the figure was 95 per cent. With the use 
of a computer, a »missing list» was then made, 
indicating what units had not yet been reported 
in each commune. The relevant parts of this list 
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were sent to the communes where information was 
lacking, with a request to the board to demand the 
remaining information immediately and send it 
to the Bureau. 

After certain further reminders, the collection 
of information was discontinued about 1 August 
1967. The number of holdings on which informa
tion had still not been obtained was by then 0,1 
per cent of the number included in the original 
registers. 

Manual check 
When the material received had been sorted, 
counted and registered, the information was sub
jected to an initial manual check. The object of 
this check, which was made with the assistance 
of a special expert group, was designed mainly to 
remove certain general errors and shortcomings in 
the material. 

Punching 
After the above-mentioned manual check, a scru
tiny was made of the numerical coding used on the 
form. A supplementary codification of certain 
forms was also made. 

The subsequent punching of cards covered, for 
the individual form, both the above-mentioned 
identification code, plus any supplementary 
code(s), and the individual particulars reported 
under different items on the form. A control 
punching was made of approx. 10 per cent of the 
material. Altogether some 700 000 cards were 
punched for the census. 

Mechanical checking 
When the punched information had been trans
ferred in batches onto tape, a detailed checking of 
individual items on the form (acreage of arable 
land, number of livestock etc.) was performed •— 
also in batches — in a computer. In this process, 
particulars were either approved, mechanically 
corrected, or rejected. In the latter case, a »noti
fication of error», containing information on the 
farm's identification code, nature of error etc. was 
made out. Such notifications were obtained for 
about one fifth of all the holdings processed. 

On the basis of these notifications, a special run-
through was made of the forms concerned, with 
the help of the above-mentioned group of experts. 

Calculation of results 
As information was approved in the mechanical 
checking it was transferred onto special tapes for 
»approved» holdings. On the basis of these tapes, 
there were calculated and transferred to new tapes 
the sums, by size groups, for each parish, for each 
of the variables to be reported in the census. 
These sums were then compiled to give results for 
the different categories of reporting tha t could 
arise according to the plan accepted for the 
tables. 

Divisions into areas 
The results of calculations are reported both by 
areas delimited with a view to the natural condi
tions for farming (namely harvest estimate areas, 
natural farming areas, production areas, and major 
regions), and for parishes, communes, co-operat
ing communes, and counties. 

Control study 

To throw light upon the completeness of the in
formation provided for the census, and to illu
strate the application of certain instructions pub
lished for it, a special field study was arranged in 
the autumn of 1966, using the interview method. 
I t was particularly desired, in this study, to get a 
picture of how far the revized definitions of arable 
land and pasture had been borne in mind when 
furnishing information. This study was made —• 
like the corresponding study in 1961 — in a 
number of randomly chosen areas, or »squares» 
(120 altogether). On the average, the areas 
chosen contained 12—13 holdings (with more 
than 2,0 hectares of arable land). 

4 . Results 
Principles of reporting 

The results reported in this publication relate a) to 
holdings with more than 2,0 hectares of arable 
land (Tables 1—15), and b) to holdings with 0,3— 
2,0 hectares (Tables 16—21). 

The majority of tables from the census not only 
report the values obtained for different items, but 
also give a number of frequency data. The latter, 
which are reported for the co-operating communes 
and larger regions, indicate how many holdings 
in a given area have reported a value other than 

2 — Jordbruksräkningen 
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nil for the items in question. These figures are 
given in parenthesis on the lines immediately 
under the values for the different items. 

Completeness of the material 
Preliminary results from the control study show 
tha t the number of holdings was underestimated 
in the census by altogether about 3 per cent. In 
absolute figures, this means tha t about 5 000 
farmers omitted to furnish information to the 
census, in spite of a liability to do so. 

Comparability with previous census 
In respect of the delimitation of its population, 
and certain definitions, the 1966 Agricultural 
Census differed somewhat from the preceding 
census. These differences, however, would not 
seem so great to vitiate, as a rule, the comparison 
of results. 
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1. Tidigare jordbruks
räkningar 

1.1 Inledning 
Enligt ett av statistiska centralbyrån 
under 1920-talet framlagt förslag till 
jordbruksstatistikens framtida organisa
tion skulle allmänna jordbruksräkningar 
verkställas i samband med de vart femte 
år återkommande allmänna fastighets
taxeringarna. Genom dessa räkningar 
skulle grundläggande uppgifter — med 
långtgående regional differentiering — 
erhållas om bl .a. antalet brukningsen-
heter, ägoslagens arealer, åkerjordens 
användning samt antalet husdjur. 

Jordbruksräkningar enligt den före
slagna metoden utfördes sedermera av 
centralbyrån åren 1927, 1932, 1937, 
1944 och 1951. De längre intervallerna 
före 1944 och 1951 års räkningar sam
manhängde med att fastighetstaxeringar
na uppskjutits två år, vilket medförde 
senareläggning även av jordbruksrak
ningarna. 

I 1956 och 1961 års räkningar an
vändes ett nytt system baserat på en fri
stående uppgiftsinsamling. 

1.2 Organisation av uppgiftsinsam
lingen m.m. 
Primäruppgifter till jordbruksräkningar
na 1927—1951 avlämnades av de upp
giftsskyldiga tillsammans med uppgifter
na för fastighetstaxeringen. Materialet 

underkastades en förberedande kontroll 
av lokala granskningsorgan, mestadels 
hushållningssällskapens underavdelning
ar, varefter det insändes till statistiska 
centralbyrån för bearbetning. 

I jordbruksräkningarna 1956 och 
1961 medverkade landets kommun
styrelser (kommunalnämnder och drät
selkammare) vid den lokala uppgifts
insamlingen. Styrelsen distribuerade 
blanketter till de uppgiftsskyldiga inom 
kommunen, tillsåg att dessa lämnade 
uppgifter samt svarade för viss gransk
ning av materialet innan detta över
sändes till centralbyrån. 

Den ändrade metoden för uppgifter
nas insamling innebar betydande för
delar ur speciellt tids- och kostnadssyn
punkt. Vidare eliminerades de olägen
heter som tidigare uppstod då fastighets
taxeringarna blev uppskjutna. 

1.3 Uppgiftspliktens omfattning 
Genom sammankopplingen med fastig
hetstaxeringarna erhölls vid jordbruks
räkningarna 1927—1951 uppgifter för 
samtliga brukningsenheter — inkl. rena 
skogsfastigheter — oavsett storlek el
ler taxeringsform (»jordbruksfastighet» 
resp. »annan fastighet»). Vid räkningen 
1956, då den nya metoden för in
hämtande av primäruppgifter infördes, 
var datainsamlingen begränsad till bruk
ningsenheter med mer än 2,0 hektar 
åker taxerade som »jordbruksfastighet». 
I den följande räkningen 1961 omfatta
de populationen däremot samtliga jord
bruk (med åker) oberoende av taxe
ringsform och storlek. När det gäller 
brukningsenheter med högst 2,0 hektar 
åker baserades denna räkning på 
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en stickprovsundersökning omfattande 
ungefär en tredjedel av samtliga gårdar 
i gruppen. 

1.4 Redovisningens innehåll 
Vid samtliga räkningar har uppgifter 
redovisats om arealerna av olika ägoslag 
(åker, betesmark etc.) samt om antalet 
brukningsenheter och deras fördelning 
efter storlek och brukningsform (ägda 
resp. arrenderade). Andra återkomman
de uppgifter har gällt åkerarealens för
delning på ägd resp. arrenderad mark, 
åkerns användning, antalet husdjur 
samt — från och med 1944 — inne
havet av viss teknisk utrustning för 
jordbruket. 

Utöver ovanstående uppgifter har vid 
olika tillfällen mera speciella data blivit 
redovisade. Som exempel kan nämnas 
uppgifter om trädgårdsodlingen (1927 
—1951), nyodling av åker (1927— 
1956), täckdikning (1927—1951), 
gödselvård (1927—1951), mjölkleve
ranser (1944), varaktigt anställd arbets
kraft (1932), pälsdjursavel (1951) 
samt biodling (1927—1944). 
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2. Planen för 1966 års 
jordbruksräkning 

2.1 Inledning 

Med hänvisning till det sedvanliga fem-

årsintervallet mellan jordbruksräkning

arna föreslog statistiska centralbyrån i 

sina anslagsäskanden för budgetåret 

1964/65 att en ny räkning skulle an

ordnas under 1966. Förslaget godkändes 

av statsmakterna som även ställde medel 

för planeringsarbete till verkets för

fogande. 

Vid sidan av önskemålet att bibehålla 

femårsintervallet mellan jordbruksräk

ningarna fanns åtskilliga andra motiv 

för anordnandet av en ny räkning 1966. 

Bl .a. kan nämnas den förhållandevis 

kraftiga nedgång i antalet jordbruks

företag som skett under de senaste 

decennierna och som — tillsammans 

med övriga strukturella förändringar 

inom jordbruket — medfört ett ökat 

behov av statistisk information. Diskus

sionerna om jordbrukspolitikens utform

ning hade likaledes inneburit en steg

rad efterfrågan på aktuell och detaljerad 

information om läget inom jordbruks

näringen. För planering och uppföljning 

av de statliga rationaliseringsinsatserna 

på jordbrukets område liksom för råd

givningsverksamhet och forskningsända

mål hade också efterlysts detaljuppgifter 

av olika slag. 

Centralbyrån har genom utbyggnad 

och förbättringar av den löpande (år

liga) jordbruksstatistiken sökt möta den 

under senare år ökade efterfrågan på 

statistisk information. Eftersom denna 

statistik baseras på uppgiftsinsamling 

enligt stickprovsmetod är möjligheterna 

att den vägen tillgodose framställda 

önskemål dock i vissa avseenden be

gränsade. Resultat för t.ex. mindre 

regioner än län — vilka uppgifter i ökad 

utsträckning efterfrågats av statistik

användarna — kan sålunda ej erhållas 

i den årliga statistiken. 

Sedan statsmakterna fattat beslut om 

en ny jordbruksräkning tillställde cen

tralbyrån i mars 1964 lantbruksstyrel

sen, statens jordbruksnämnd, Sveriges 

lantbruksförbund, Riksförbundet Lands

bygdens folk ( R L F ) och Jordbrukets 

utredningsinstitut en promemoria be

handlande aktuella planeringsuppgifter 

inom den allmänna jordbruksstatistiken. 

Med utgångspunkt från denna prome

moria, vilken speciellt upptog olika 

frågor i samband med planeringen av 

den nya jordbruksräkningen, hade cen

tralbyrån senare under våren och som

maren 1964 överläggningar med repre

sentanter för de nämnda myndigheterna 

och organisationerna. 

Av kontakterna med statistikkonsu

menterna framgick att 1966 års jord

bruksräkning vad gällde avsnitten om 

antalet brukningsenheter, ägareför

hållandena, åkerjordens storlek och an

vändning samt antalet husdjur, maski

ner och anläggningar lämpligen kunde 

ges i huvudsak samma uppläggning som 

räkningen 1961 . Härutöver framfördes 

emellertid starka krav på utvidgningar 

i förhållande till såväl 1961 som 1956 

års räkningar beträffande skogsmarks

redovisningen, speciellt med inr iktning 
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på en belysning av sambandet mellan 

åker- och skogsmark inom olika om

råden. Vid överläggningarna framhölls 

vidare att de snabba förändringarna 

inom jordbruket medfört ökade krav på 

en utbyggnad av statistiken över struk

turutvecklingen. Bl.a. efterlystes här en 

undersökning om storleken av den mark 

som i statistiken uppförs som åker men 

som i praktiken ligger outnyttjad (eller 

utnyttjas endast til lfälligt). Även värdet 

av data beträffande brukarens ålder, 

dennes ev. sysselsättning vid sidan om 

jordbruket samt brukarefamiljens stor

lek betonades av konsumenterna vid 

dessa kontakter. 

Förslagen om utvidgningar av jord

bruksräkningen 1966 får ses mot bak

grund av att räkningarna 1956 och 1961 

hade haft en mera begränsad omfatt

ning än tidigare räkningar . Vid jord

bruksräkningen 1956 övergavs, som 

tidigare nämnts , den sammankoppling 

av uppgiftsinsamlingen till jordbruks

räkningen och fastighetstaxeringen som 

förut tillämpats. Den ändrade metoden 

innebar bl.a. att uppgifter om rena 

skogsfastigheter samt om skogsmarks

arealen vid utarrenderade fastigheter ej 

erhölls vid räkningarna 1956 och 1 9 6 1 . 

När det gällde avgränsningen av jord

bruksräkningens population underströks 

på konsumenthåll vikten av att större 

svin- och hönsbesättningar vid sidan av 

det egentliga jordbruket medtogs i räk

ningen. Vidare framfördes önskemål om 

att — liksom vid 1961 års räkning — 

även brukningsenheter med högst 

2,0 hektar åker skulle ingå. 

I sin anslagsframställning för budget

året 1965 /66 redovisade statistiska cen

tralbyrån en slutlig plan för 1966 års 

jordbruksräkning. Enligt denna plan 

skulle jordbruksräkningen omfatta tre 

separata delavsnitt, nämligen 

en allmän jordbruksräkning i septem

ber 1966 samt en kontrollundersök

ning i anslutning härti l l enligt unge

fär samma plan som 1961 ; 

en serie specialundersökningar för be

lysning av i första hand jordbrukets 

strukturförhållanden och strukturut

vecklingen; 

en bearbetning av längderna från 

1965 års fastighetstaxering för redo

visning av främst sambandet mellan 

åker- och skogsmarksarealen på en

skilda taxeringsenheter. 

Centralbyråns förslag till uppläggning 

av 1966 års jordbruksräkning blev se

dermera — med vissa smärre justeringar 

som något minskade omfattningen av 

den allmänna räkningen — accepterat 

av statsmakterna. Kungörelse om den 

allmänna delen av räkningen — se 

bilaga 1 — utfärdades den 15 april 1966 

(svensk författningssamling n r 9 7 ) . 

En kortfattad beskrivning av upp

läggningen av de tre delprojekten läm

nas i efterföljande avsnitt 2 .2—2.4. 

2.2 Allmän jordbruksräkning i 

september 

De traditionella uppgifterna om ägo

slagens arealer, åkerjordens användning 

samt innehavet av husdjur och maskiner 

skulle enligt den fastställda planen in

hämtas vid en al lmän jordbruksräkning 

den 15 september 1966. Uppgiftsplikten 

till denna skulle omfatta dels samtliga 
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jordbrukare i landet med mer än 0,25 
hektar åker, dels vissa djurhållare utan
för det egentliga jordbruket. 

När det gällde räkningens organisa
tion, bearbetningsmetoder etc. räknade 
centralbyrån med att i tillämpliga delar 
anknyta till de rutiner som använts i 
den löpande jordbruksstatistiken 1). 

2.3 Specialundersökningar 
I den allmänna delen av räkningen 
skulle — liksom i tidigare jordbruks-
räkningar — uppgifter insamlas om ägo
slagens arealer, åkerns användning etc. 
Mera speciella frågeställningar skulle 
enligt planen för jordbruksräkningen 
behandlas på annat sätt, främst genom 
en serie specialundersökningar. Central
byrån redovisade i sitt förslag till plan 
för räkningen vissa exempel på under
sökningar som skulle kunna utföras 
inom ramen för nämnda projekt. Det 
slutgiltiga fastställandet av undersök
ningsprogrammet föreslogs emellertid 
anstå i avvaktan på en närmare pröv
ning av de anmälda konsumentönske
målen. 

2.4 Bearbetning av längderna från 
1965 års fastighetstaxering 2) 
Förslaget om att utnyttja fastighets
taxeringarnas skogsuppgifter som under
lag för en totalundersökning framkom 
vid planeringen av räkningen som ett 
alternativ till en fullständig arealunder

sökning på basis av uppgifter direkt från 
brukarna (i fråga om skogsmarken på 
utarrenderade fastigheter och rena skogs
fastigheter ansågs sistnämnda metod 
innebära alltför stora svårigheter). 

De i taxeringslängderna införda areal
uppgifterna planerades bli använda för 
redovisning av följande resultat. 

a ) Arealer av olika ägoslag. 
b) Arealer åker och skog samt antalet 

taxeringsenheter med åker och/eller 
skog tillhörig olika ägarekategorier. 

c) Antalet taxeringsenheter samt skogs-
marksarealema fördelade efter å ena 
sidan taxeringsenheternas åkerareal, 
å andra sidan deras skogsmarksareal. 

Bearbetningen enligt punkt c) förut
sattes komma att omfatta enbart en
skilda ägare medan beräkningarna i 
övrigt skulle gälla samtliga ägarekate
gorier. 

1) Se närmare Statistisk tidskrift 1963: 6. 
2 ) Bearbetningen av fastighetslängderna ge

nomfördes under 1965—1966. Resultat från 
bearbetningen har jämte en beskrivning av be
arbetningsmetoden lämnats i Statistiska med
delanden J 1967: 4 med bilaga. 
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3. Genomförandet av 
1966 års allmänna jo rd 
bruksräkning 

3.1 Uppgiftsformulär 

3.1.1 Innehåll. Definitioner 

Vid utformningen av den blankett — se 

bilaga 2 — som skulle användas i jord

bruksräkningen tog centralbyrån för

nyade kontakter med de viktigaste stati-

stikkonsumenterna. Den närmare pröv

ningen av uppgiftsinsamlingens innehåll 

samt därmed sammanhängande defini

tions- och klassificeringsfrågor skedde 

inom en särskild arbetsgrupp vari in

gick representanter för lantbruksstyrel

sen, statens jordbruksnämnd och statis

tiska centralbyrån. E n mindre provun

dersökning anordnades under arbetets 

gång varvid ett antal enskilda jord

brukare bereddes tillfälle att avge yttran

de över ett utkast till uppgiftsformulär. 

På basis av erfarenheterna från denna 

provundersökning gjordes sedermera 

vissa justeringar i den preliminära ver

sionen av blanketten. 

För varje brukningsenhet skulle en

ligt anvisningarna en blankett avlämnas 

till jordbruksräkningen. Liksom i den 

föregående räkningen 1961 avsågs med 

begreppet »brukningsenhet» varje jord

bruk som med avseende på driften ut

gjorde ett och samma företag och drevs 

med en och samma arbetsstyrka. Till-

lämpningen av denna definition innebar 

bl .a. att t i l larrenderad mark skulle räk

nas med i brukningsenheten (däremot 

skulle utarrenderad mark ej i ngå ) . 

Areal från vilken grödan överlåtits på 

rot och areal som tillfälligt upplåtits till 

bete skulle enligt ett tillägg till ovan

stående generella definition redovisas av 

markägaren (vid arrendejordbruk av 

ar rendatorn) . 

På blankettens framsida skulle upp

gifter lämnas om antalet nötkreatur, 

hästar, svin, får, höns och kycklingar 

samt kalkoner. Vidare skulle på fram

sidan anges antalet innehavda traktorer, 

skördetröskor och självbindare. Slutli

gen skulle — med kryss i ja- resp. nej-

rutor — meddelas om skulltork, spann

målstork eller silo för ensilering fanns 

på brukningsenheten. 

På blankettens baksida fanns ut

rymme för uppgift om arealerna av olika 

ägoslag samt om åkerarealens använd

ning sommaren 1966 (med uppdelning 

på 21 växtslagsgrupper samt på helträda 

resp. obrukad j o r d ) . I fall där en bruk

ningsenhet var belägen i mer än en för

samling skulle ifrågavarande uppgifter 

redovisas med fördelning på de olika 

församlingarna. 

I anslutning till de kolumner i vilka 

arealerna av de olika ägoslagen skulle 

redovisas fanns angivna de definitioner 

som gällde för resp. ägoslag. Som »åker» 

skulle sålunda enligt anvisningarna 

räknas mark som lagts under plog och 

utnyttjades för växtodling (även fält

mässiga odlingar av köksväxter, frukt 

och b ä r ) . Mångåriga slätter- och betes

vallar som utnyttjades endast undan

tagsvis eller som inte väntades bli plöjda 

på nytt skulle dock ej redovisas under 

detta ägoslag. Ti l l gruppen »tomt och 

trädgård» skulle föras bebyggd mark , 

gårdsplaner samt mark för hemträdgård 
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och park. Med »kultiverad betesmark» 

avsågs dels gräsbärande mark som. an

vändes som bete och förbättrats genom 

röjning, bearbetning med redskap, göds

ling eller insådd med vallväxter, dels 

gräsbärande mark som tidigare varit 

åker och utnyttjades som bete. Till »an

nan gräsbärande mark» skulle föras 

gräsbärande mark som ej var att hän

föra till »åker» eller »kultiverad betes

mark» . Här skulle bl.a. ingå betes- och 

slåtterängar, strand- och hagmarksbeten 

samt tidigare åker om den (åkern) inte 

användes till bete eller för skogsända

mål . Som »skogsmark» räknades mark 

som antingen var skogbärande eller 

skulle kunna gjorts skogbärande utan 

mera omfattande grundförbättringar och 

ej var att hänföra till »åker», »tomt och 

trädgård», »kultiverad betesmark» eller 

»annan gräsbärande mark» , »övrig 

mark» slutligen skulle utgöras av dels 

vägar, större avloppsdiken o.dyl., dels 

icke odlade eller trädbevuxna mossar 

och myrar, kärr , berg och annan dyl. 

mark som icke kunde hänföras till 

något av de övriga ägoslagen. 

Beträffande de i räkningen använda 

klassificeringsgrunderna hänvisas till 

det formulär som avtryckts som bilaga 

i denna publikation. 

3.1.2 Förändringar sedan föregående 

jordbruksräkning 

Datainsamlingen 1966 var som tidigare 

nämnts uppbyggd kr ing i huvudsak 

samma grundstomme av uppgifter som 

insamlingen vid 1961 års räkning (om

fattande data om ägoslagen, åkerjordens 

användning samt innehavet av husdjur, 

maskiner och anläggningar) . Inom ra

men för denna gemensamma del fanns 

dock vissa skillnader i fråga om defini

tioner och klassificeringar. 

Vad först gäller själva åkerbegreppet 

har i räkningen 1966 använts en defini

tion som — åtminstone sett från till-

lämpningssidan — kan anses vara något 

snävare än den tidigare. Ändringen, som 

tillkom efter begäran från konsument

håll, berörde anvisningarna för redo

visning av arealerna slätter- resp. betes

vall och hade som huvudsakligt syfte 

att renodla redovisningen så att endast 

faktiskt utnyttjad mark blev räknad som 

åker. I 1961 års formulär angavs i de

finitionen särskilt att även mångåriga 

vallar på mark som kunde antas bli 

plöjd på nytt skulle medräknas som 

åker. Tillämpningen torde här ha inne

burit att relativt omfattande arealer ex-

tensivt utnyttjad mark blev redovisade 

som åker i jordbruksräkningen. Enligt 

definitionen 1966 skulle — som tidigare 

framgått — mångåriga vallar ej anses 

som åker om de utnyttjades endast 

undantagsvis eller om de inte väntades 

bli plöjda på nyt t . I vilken utsträckning 

extensivt utnyttjad mark på grund av 

definitionsändringen eliminerats u r 

åkerredovisningen kan belysas först efter 

noggrann analys av bl .a. resultaten från 

kontrollundersökningen (se sid. 3 3 ) . 

Bl .a. som en följd av ändringen i 

åkerdefinitionen genomfördes även vissa 

justeringar av definitionerna på ägo

slagen »kultiverad betesmark» samt 

»naturlig betesmark» (motsvarar posten 

»annan gräsbärande mark» i 1966 års 

r ä k n i n g ) . Till den förra gruppen skulle 

i räkningen 1961 föras sådan gräs

bärande mark som — utan att marken 

var att hänföra till åker — förbättrats 

genom en eller flera åtgärder såsom bort-
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röjning av träd och buskar, bearbetning 
med redskap, gödsling eller insådd av 
vallväxter. Någon bestämmelse att 
marken skulle vara utnyttjad för något 
visst ändamål ingick ej i definitionen. 
Enligt anvisningarna 1966 däremot 
skulle som »kultiverad betesmark» 
räknas endast sådan mark som faktiskt 
utnyttjades till bete. Utöver den mark 
som redan 1961 definitionsmässigt skulle 
föras under denna rubrik (gräsbärande 
mark som varit föremål för förbättrings
åtgärd) inräknades enligt 1966 års de
finition även tidigare åkermark om den 
uppfyllde det tidigare nämnda villkoret 
om utnyttjande (användes till bete). 

Till posten »naturlig betesmark» 
1961 — vilken närmast motsvarade den 
nya posten »annan gräsbärande mark» 
i 1966 års räkning — skulle föras den 
gräsbärande mark som utan att ha varit 
föremål för förbättringsåtgärd användes 
för bete (eller ev. slätter). Motsvarande 
post 1966 omfattade i princip samma 
arealer. Dessutom skulle tidigare åker 
som inte användes till bete eller för 
skogsändamål ingå. 

Sammanfattningsvis kan beträffande 
innebörden i de genomförda definitions
ändringarna sägas att åkerbegreppet 
1966 varit något snävare än 1961 medan 
det omvända gäller för posten »annan 
gräsbärande mark» (jämfört med posten 
»naturlig betesmark» 1961). I fråga om 
den kultiverade betesmarken har den 
nya definitionen varit på en gång både 
snävare och vidare. 

När det gäller ägoslagen »tomt och 
trädgård», »skogsmark» samt »övrig 
mark» var definitionerna 1966 i huvud
sak desamma som i den närmast före
gående jordbruksräkningen. 

De använda klassificeringarna var, 
liksom definitionerna, delvis olika dem 
som tillämpades 1961. Ändringen be
rörde i huvudsak variabelgrupperna 
hästar, svin, får, höns och kycklingar 
samt avsnittet om åkerarealens använd
ning. I fråga om den förstnämnda 
gruppen innebar ändringen att de äldre 
hästarna i 1966 års räkning klassifice
rats efter rastillhörighet (kallblodiga 
resp. varmblodiga) och att kategorierna 
»unghästar» och »föl» — vilka särredo-
visades 1961 — sammanslagits till en 
redovisningspost. När det gäller redovis
ningen av svinen uppmärksammas att 
gruppen »utslagssuggor», som utgjorde 
en särskild post 1961, denna gång redo
visats under rubriken »modersuggor». 
Vidare har åldersklassificeringen be
träffande kategorien »övriga svin» änd
rats så att den 1966 omfattat endast två 
grupper (mot tre vid den föregående 
räkningen). Antalet får, vilket 1961 
redovisades i en post, skulle 1966 sär-
redovisas på grupperna »baggar och 
tackor» resp. »lamm». För avsnittet om 
höns och kycklingar har ändringen 
inneburit en uppdelning av under
gruppen »unghöns och kycklingar» på 
djur av värpras resp. broiler. 

Vad gäller blankettens åkeravsnitt 
1966 konstateras att arealerna »slåtter-
vall» resp. »betesvall» upptagits på 
vardera två rader. På den första raden 
skulle under resp. post anges den areal 
som blivit utnyttjad under 1966. På 
den andra raden skulle lämnas uppgift 
om den ev. areal som ej blivit utnyttjad 
1966 men väl närmast föregående år. 
Bakgrunden till den företagna uppdel
ningen var önskemål från konsumenter
na om att vid resultatredovisningen 
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kunna särskilja extensivt brukad åker 
från övrig åkermark (se ovan). 

3.2 Uppgiftspliktens omfattning 
Enligt den kungörelse som Kungl. Maj:t 
utfärdade angående jordbruksräkningen 
1966 skulle uppgift lämnas av alla som 
vid räkningstillfället drev jordbruk. 
Uppgift skulle dessutom — efter sär
skild anmodan av statistiska central
byrån — avges av den som, utan att 
driva jordbruk, uppfödde eller sålde 
svin eller fjäderfä. 

Ovanstående mera allmänna bestäm
melse om uppgiftspliktens omfattning 
preciserades sedermera av centralbyrån 
att gälla följande två huvudkategorier. 

a) Samtliga brukare till enheter taxera
de som »jordbruksfastighet» vid 
senaste fastighetstaxering och om
fattande minst 0,3 hektar åker. 

b) Samtliga djurhållare (utan åker) 
med mer än 500 svin och/eller mer 
än 1 000 höns (inkl. kycklingar). 

Den angivna avgränsningen av upp-
giftslämnarpopulationen innebär att 
brukningsenheter taxerade som »annan 
fastighet» ej — såsom varit fallet 1961 
— ingått i räkningen. 

3.3 Register över uppgiftsskyldiga 
Liksom vid de närmast föregående jord
bruksräkningarna har namn- och adress
uppgifter rörande de uppgiftsskyldiga i 
huvudsak erhållits ur RLFs jordbruks
register. Detta är i princip upplagt en
ligt samma system som det s.k. jord-
registret, vilket innebär att gårdarna 

inom varje socken ordnats hemmans-
vis i bokstavsordning. Som grundstomme 
för jordbruksregistret, vilket är begrän
sat till att avse fastigheter taxerade som 
»jordbruksfastighet», har använts de 
allmänna fastighetstaxeringslängderna. 

Genom kontroll och upprepade ge
nomgångar, vilka utförs av RLFs lokal
avdelningar, beaktas i registret kon
tinuerligt inträffade ändringar i bruk-
ningsförhållandena. I princip skall 
registret därför vid varje tidpunkt ut
göra en aktuell förteckning över landets 
jordbruksföretag. 

För att registret med bästa möjliga 
resultat skulle kunna användas i jord
bruksräkningen gjordes under första 
halvåret 1966 en omfattande kontroll av 
registret mot längderna från 1965 års 
fastighetstaxering. Ett icke obetydligt 
antal gårdar — främst sådana som vid 
1965 års taxering blivit om taxerade från 
»jordbruksfastighet» till »annan fastig
het» — kunde härvid avföras från 
registret. 

Grundregister beträffande de djur
hållare (med mer än 500 svin och/eller 
mer än 1 000 höns eller kycklingar) 
som skulle ingå i räkningen erhöll 
centralbyrån från Sveriges Slakteriför
bund resp. Svenska Ägghandelsför
bundet. Dessa förteckningar, vilka i vissa 
avseenden var ofullständiga, komplette
rades av centralbyrån med uppgifter in
hämtade från bl .a. vissa storproducenter 
samt med information från de register 
över stora djurbesättningar som använts 
i den årliga statistiken. 
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3.4 Organisation av uppgifts-
insamlingen 
Enligt den författning som låg till grund 
för jordbruksräkningen (se sid. 22) 
skulle den lokala insamlingen av primär-
materialet — liksom 1961 — handhas 
av kommunernas styrelser. I deras 
åligganden ingick att utsända blanketter 
till de uppgiftsskyldiga inom kom
munen, tillse att uppgift avlämnades av 
dessa, i görlig mån låta rätta eller full
ständiga uppenbart oriktig eller ofull
ständig uppgift samt att därefter över
sända materialet till statistiska central
byrån. 

Genom cirkulärskrivelse i maj 1966 
underrättades kommunernas styrelser 
om statsmakternas beslut att anordna en 
ny allmän jordbruksräkning hösten 
1966. I skrivelsen redogjordes för de 
arbetsuppgifter som skulle komma att 
åvila kommunerna i samband med räk
ningen. 

Vid månadsskiftet juni/juli 1966 
överfördes (konverterades) till magnet
band de uppgifter ur RLF-registret som 
skulle användas i jordbruksräkningen 
(brukarens namn och adress, bruknings-
enhetens identifieringsbeteckning samt 
vissa arealuppgifter). Till särskilt band 
överfördes senare namn och adresser 
samt identifieringsbeteckningar be
träffande uppgiftsskyldiga djurhållare 
(utanför det egentliga jordbruket). 

De erhållna magnetbanden, vilka 
sammantagna utgjorde ramen av upp-
giftslämnare till räkningen, användes 
senare för adressering av blanketter samt 
för utskrift av kommunvisa förteck
ningar över de uppgiftsskyldiga. Båda 
dessa moment utfördes med datamaskin 
(IBM 1401). 

Den använda ramen av uppgiftsläm-
nare omfattade totalt cirka 259 000 bru
kare (inkl. djurhållare). Härav var en
ligt tillgängliga registeruppgifter cirka 
219 000 brukare av enheter med mer än 
2,0 hektar åker och ungefär 40 000 av 
enheter med 0,3—2,0 hektar. Antalet 
djurhållare utanför jordbruket uppgick 
till sammanlagt drygt 200. 

För varje i registret upptagen brukare 
(djurhållare) skrevs på blanketten ut 
brukarens (djurhållarens) namn och 
adress samt identifieringsbeteckning 
(bestående av en 14-siffrig kod). Dess
utom påfördes blanketten en kontroll
siffra (se sid. 31) framräknad på grund
val av identifieringskoden. 

I de kommunvis uppställda förteck
ningarna över uppgiftsskyldiga personer 
fanns, utöver de data som påfördes 
blanketterna, uppgift om bruknings-
enheternas arealer — enligt RLF-
registret — av åker, skog resp. ängs
mark. 

Listorna över uppgiftslämnare samt 
de adresserade blanketterna distribuera
des under augusti månad 1966 till de 
enskilda kommunstyrelserna. Samtidigt 
översändes fönsterkuvert i vilka blan
ketterna skulle tillställas berörda upp
giftslämnare. 

Centralbyrån framhöll i skrivelse till 
kommunerna att de framställda förteck
ningarna på vissa punkter kunde vara 
ofullständiga eller inaktuella. I den mån 
ytterligare uppgiftsskyldiga fanns inom 
kommunen anmodades styrelsen att in
fordra uppgifter även från dessa. För 
sådana fall medsände centralbyrån till 
varje kommun ett mindre antal icke 
adresserade blanketter. I fall där bruk-
ningsenheter övergått till annan brukare 
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eller där namn- och adressuppgifter av 
annan orsak var felaktigt angivna på 
formulären uppmanades kommunstyrel
serna att ändra blanketterna före utsänd
ningen, vilken skulle ske i god tid före 
räkningsdagen (den 15 september). 
Som hjälpmedel vid kommunstyrelser
nas kontroll av förteckningarna över 
uppgiftsskyldiga rekommenderade cen
tralbyrån i första hand användande av 
aktuella fastighetstaxerings- och man
talslängder. 

De ifyllda blanketterna skulle av de 
uppgiftsskyldiga återsändas till kom
munens styrelse senast den 19 septem
ber. Efter viss kontroll av materialet 
skulle denna sedan insända uppgifterna 
till centralbyrån senast den 11 oktober. 
I centralbyråns skrivelse anmodades 
kommunerna att till det material som 
insändes till verket foga en skriftlig för
klaring att uppgifter, såvitt kunnat ut
rönas, inkommit från samtliga uppgifts
skyldiga. I fall där uppgiftsinsamlingen 
ej var helt avslutad den 11 oktober 
skulle en förteckning lämnas över de 
personer som ej fullgjort sin uppgifts
plikt. 

Om någon uppgiftspliktig trots an
modan att lämna uppgift ej fullgjorde 
sin skyldighet uppmanades kommun
styrelsen att — i enlighet med författ
ningsbestämmelserna — göra anmälan 
härom hos respektive länsstyrelse. 

3.5 Information till uppgiftslämnarna 
Vid sidan av den kortfattade informa
tion om jordbruksräkningen som åter
fanns på själva uppgiftsformuläret sökte 
centralbyrån att i olika former sprida 

kännedom om räkningen till de berörda 
jordbrukarna. Sålunda distribuerades 
samtidigt med uppgiftsformulären ett 
informationsblad till uppgiftslämnarna 
vilket redogjorde för syftet med de 
svenska jordbruksräkningarna i allmän
het samt för de bestämmelser som gällde 
för 1966 års räkning. I informations
bladet betonades särskilt den mång
skiftande och viktiga användning som 
resultaten från jordbruksräkningarna 
fått. 

För spridning till massmedia (press 
och radio) utarbetades ett särskilt in
formationsmaterial. På basis härav in
fördes omkring den 10 september i ett 
stort antal dagstidningar samt i jord-
brukarpressen notiser om jordbruksräk
ningen. En mera ingående presentation 
av den kommande jordbruksräkningen 
lämnades i en artikel i RLF-tidningen 
den 1 september. I radio upplästes vid 
två tillfällen meddelanden om skyldig
heten att lämna uppgift till jordbruks
räkningen. Vidare sändes i radions 
morgoneko den 15 september ett sär
skilt inslag om räkningen. 

3.6 Materialets bearbetning 
3.6.1 Komplettering 
Flertalet av landets kommunstyrelser 
översände författningsenligt uppgifts
material till centralbyrån före den 12 
oktober. Från ett mindre antal kom
muner — sammanlagt cirka 150 st — 
hade emellertid uppgifter ännu den 
1 november ej inkommit till verket. Till 
dessa utsändes den 2 november en på
minnelseskrivelse i vilken de berörda 
kommunstyrelserna anmodades att sna-
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rast möjligt inkomma med redovisning. 
Uppgiftsmaterial erhölls kort tid där
efter även från dessa kommuner. 

Det material som insändes under 
oktober och tiden närmast därefter var 
— bortsett från uppgifterna för ett fåtal 
kommuner — ej fullständigt. För att 
fortlöpande ha tillgång till aktuell in
formation om bristernas storlek infördes 
successivt uppgifter om antalet inkomna 
blanketter kommunvis i en särskild 
liggare. På basis av dessa noteringar 
gjordes senare påminnelser — mestadels 
per telefon — av de kommuner som 
resterade med ett större antal uppgifter. 

I en ny skrivelse till kommunerna i 
slutet av november underströk central
byrån nödvändigheten av att uppgifts
insamlingen blev slutförd snarast möj
ligt. Samtidigt framhölls vikten av att 
centralbyrån erhöll information från 
kommunerna även om de enheter i för
teckningen för vilka uppgiftsplikt till 
jordbruksräkningen i realiteten ej före
legat (åkerarealen kunde vara såld, ut
arrenderad, nedlagd etc.). 

I början av januari 1967 hade upp
gift — endera i form av blankett eller 
i form av särskild notering om nedlägg
ning etc. — inkommit för cirka 91 °fo 
av de enheter som ingick i jordbruks
räkningens ram. I början av april var 
motsvarande tal 95 %• Med hjälp av 
datamaskin (se sid. 31) framställdes då 
en »bristlista» vilken för varje kommun 
angav vilka enheter som dittills ej blivit 
redovisade. Denna bristlista tillställdes i 
berörda delar de kommuner som restera
de med uppgifter. I en samtidig skrivel
se anmodades kommunens styrelse att 
omedelbart inkräva och till centralbyrån 
översända de återstående uppgifterna. I 

den händelse uppgiftsinsamlingen ej i 
sin helhet kunde avslutas inom 10 dagar 
från mottagandet av skrivelsen skulle 
kommunens styrelse meddela orsaken 
härtill. 

Efter ytterligare telefonpåminnelser 
avbröts uppgiftsinsamlingen omkring 
den 1 augusti 1967. Antalet resterande 
uppgifter utgjorde vid detta tillfälle 
något mer än 0,1 °fo av antalet enheter i 
den ursprungliga ramen. 

3.6.2 Manuell kontroll 
Efter sortering, räkning och registrering 
av inkommet material (se föregående 
avsnitt) underkastades blanketterna en 
inledande manuell kontroll. Avsikten 
härmed var i första hand att undanröja 
vissa allmänna felaktigheter eller brister 
i materialet. Vidare skulle den informa
tion på blanketterna som förelåg i form 
av tillskrivningar, strykningar etc. kon
trolleras. 

Med utgångspunkt från fastställda 
kriterier utfördes först av biträdesper
sonal en utsortering av de blanketter 
som skulle bli föremål för ovannämnda 
kontroll. Själva granskningen av de ut
gallrade blanketterna — totalt ungefär 
en fjärdedel av samtliga inkomna 
blanketter — utfördes senare av en sär
skild expertgrupp bestående huvudsak
ligen av personer med lantmästarutbild-
ning. I arbetet togs i betydande utsträck
ning telefonkontakt med uppgiftsläm-
narna för att utreda oklarheter be
träffande brukningsför hållanden etc. 
Ofta medförde dessa kontakter att bruk-
ningsenheter kunde avföras från regist
ret över de uppgiftsskyldiga (»ned
läggas»). 
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3.6.3 Kodning och stansning 

Sedan materialet genomgått ovannämn

da manuella kontroll utfördes kodning 

av områdesidentitet på de blanketter 

som innehöll arealuppgifter för mer än 

en församling. Dessutom kontrollerades 

samtliga blanketter med avseende på 

den vid adresseringen påförda identifie

ringskoden och brukningsenhetens för

samlingstillhörighet (enligt brukarens 

uppgift på b lanket ten) . I de fall bristan

de överensstämmelse förelåg mellan 

dessa båda uppgifter skedde tilläggs

kodning enligt särskild ru t in . 

Den efterföljande stansningen av hål

kort omfattade för den enskilda bruk-

ningsenheten dels den 14-siffriga iden

tifieringskoden jämte kontrollsiffra, dels 

ev. tilläggskod ( e r ) och dels de enskilda 

postvärden som blivit redovisade på 

blanketten. Kontrollstansning utfördes 

av cirka 10 °/o av materialet. 

Totalt stansades i räkningen cirka 

700 000 datakort, dvs. i genomsnitt 

mellan två och tre kort per enhet i 

den utnyttjade ramen. I den angivna 

totalsiffran ingår cirka 50 000 hålkort 

representerande enheter som under hand 

avförts från registret över de uppgifts

skyldiga ( »nedlagts » ) . 

3.6.4 Konvertering till magnetband 

De uppgifter som stansats på hålkort 

överfördes (konverterades) omgångsvis 

till magnetband för vidare bearbetning 

i datamaskin ( IBM 1 4 0 1 / 7 0 7 0 ) . I sam

band härmed beräknades en ny kontroll

siffra för den enskilda brukningsenheten 

på basis av den identifieringskod som 

blivit stansad. Denna siffra jämfördes 

med den ursprungliga, efter samma 

grunder framräknade, kontrollsiffran 

(se sid. 2 8 ) . Om de båda siffrorna över

ensstämde överfördes hålkortets upp

gifter till magnetband. Förelåg bristande 

överensstämmelse var detta ett tecken 

på att identifieringskoden blivit fel-

stansad. I ett sådant fall överfördes upp

gifterna till band först efter omstans-

ning och ny avstämning av de båda kon

trollsiffrorna. 

3.6.5 Maskinell avprickning 

Vid sidan av den manuella registre

ringen av inkomna blanketter (se sid. 

30) utfördes maskinellt en individuell 

»avprickning» av resp. brukningsen-

heter efter hand som uppgifterna om

gångsvis överförts till magnetband. Efter 

varje avprickningsomgång erhölls nya 

s.k. restband mot vilka avprickningen i 

den följande omgången skulle ske. 

Ifrågavarande band användes bl .a. för 

framställandet av den »bristlista» (se 

sid. 30) som under våren 1967 till

ställdes de kommuner som då ännu 

resterade med uppgifter till räkningen. 

När uppgiftsinsamlingen avbröts i 

augusti 1967 efter sammanlagt sexton 

avprickningsomgångar fanns endast ett 

fåtal brukningsenheter (se sid. 30) kvar 

på restbandet. 

3.6.6 Maskinell granskning 

Detaljkontroll av enskilda poster i 

blankettmaterialet (åkerareal , antal hus

djur etc.) utfördes vid 1966 års räkning 

till större delen med datamaskin. I för-
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hållande till det tidigare använda 
manuella systemet har den maskinella 
metoden inneburit väsentliga fördelar ur 
speciellt tids- och kvalitetssynpunkt. 

I största möjliga utsträckning utnytt
jades vid den maskinella kontrollen 
samma principer som vid motsvarande 
kontroll av materialet till den årliga 
jordbruksstatistiken 1). Systemet inne
bär att uppgifterna för en och samma 
brukningsenhet testats mot en större 
uppsättning granskningskriterier. 

Huvuddelen av den inbyggda gransk
ningen har bestått av summerings- och 
avstämningskontroller samt prövning av 
uppgifternas rimlighet. Mestadels skedde 
dessa kontroller i form av inbördes jäm
förelser mellan olika uppgifter på blan
ketten. Härutöver har dock vissa jäm
förelser gjorts med de arealer åker och 
skog som funnits upptagna på register
banden (se sid. 28) . 

Vid granskningen, vilken utförts om
gångsvis i omedelbar anslutning till av-
prickningsomgångarna, har uppgifterna 
endera godkänts, rättats maskinellt eller 
underkänts. I det första fallet har de 
granskade uppgifternas värden legat 
inom toleransgränserna för de kriterier 
mot vilka uppgifterna testats. Maskin
rättning av enskilda poster har före
kommit främst då smärre summerings
fel eller andra mindre brister i det lo
giska sambandet mellan olika uppgifter 
förelegat. Underkända har uppgifterna 
blivit om värdena legat utanför de fast
ställda toleransgränserna och maskin
rättning ej ansetts böra ske. 

I de fall då någon (några) av bruk-
ningsenhetens uppgifter underkändes i 

granskningen utskrevs maskinellt ett 
s.k. felmeddelande innehållande uppgift 
om gårdens identifieringskod, numret på 
det kriterium som orsakat felmeddelan
det, innebörden i detta kriterium samt 
värdena på de poster som ingått i beräk
ningarna. Sådana meddelanden erhölls 
för ungefär en femtedel av samtliga be
handlade brukningsenheter. 

På basis av de erhållna felmeddelan
dena gjordes senare en manuell kontroll 
av de vid granskningen underkända 
uppgifterna. Vid denna kontroll, vilken 
utfördes av den tidigare nämnda expert
gruppen (med lantmästarpersonal), 
kunde en del av de primärt underkända 
uppgifterna åtgärdas på basis av viss 
övrig information på blanketten. I övriga 
fall togs telefonkontakt med resp. upp-
giftslämnare för att klarlägga om en 
ändring av uppgifterna skulle göras. 

Sedan expertbehandlingen av mate
rialet avslutats stansades tilläggskort för 
de brukningsenheter som erhållit fel
meddelanden. Brukningsenheternas upp
gifter överfördes därefter — efter vissa 
avstämningskontroller i en påföljande 
granskningsomgång — till särskilda 
magnetband för godkända bruknings
enheter. 

I samband med expertbehandlingen 
av erhållna felmeddelanden förekom 
ofta att brukningsenheter avfördes ur 
räkningen (»nedlades»). Identifierings
koderna för sådana gårdar överfördes i 
en följande granskningsomgång till ett 
speciellt band för »nedlagda» bruknings
enheter. På detta band lagrades även 
identiteterna för de brukningsenheter 
som avförts redan vid den inledande 
manuella kontrollen av materialet (se 
sid. 30). 1) Se närmare Statistisk tidskrift 1964: 6. 
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3.6.7 Resultatberäkningar 

På de erhållna databanden med god

kända uppgifter — vilka skulle ligga 

till grund för resultatberäkningarna — 

hade de enskilda brukningsenheternas 

data lagrats omgångsvis. För att under

lätta den fortsatta maskinella behand

lingen sorterades brukningsenheterna 

med avseende på deras områdestillhörig

het ( län, naturligt jordbruksområde, 

kommun, församling samt — i före

kommande fall — del av församling 

enligt indelningen i naturliga jordbruks

områden resp. skördeuppskattningsom-

råden) . Härefter beräknades för varje 

församling (del av församling) summor 

storleksgruppsvis (efter gårdarnas åker

areal) för var och en av de variabler 

som skulle redovisas i räkningen. Ge

nom sammanläggning av dessa summor 

erhölls sedan resultat för de olika redo

visningskombinationer som kunde före

komma enligt den fastställda tabell

planen. 

3.7 Områdesindelningar 

Resultat från räkningen redovisas — 

liksom vid föregående jordbruksräk

ningar — dels för områden som avgrän

sats med hänsyn till de naturliga förut

sättningarna för jordbruksdrift, dels för 

olika administrativa områden. 

När det gäller den förra indelnings

grunden ges även i 1966 års räkning 

resultat för de naturliga jordbruksom

rådena (60 st) och de på basis av dessa 

bildade produktionsområdena ( 8 s t ) och 

riksområdena (3 s t ) . Indelningen i 

dessa områden, vilken i huvudsak 1) 

är densamma som 1961, framgår av sär

skild sammanställning i bilaga 3. Detalj

uppgifter om de enskilda församlingar

nas ( kommunernas ) områdestillhörig

het lämnas i förspalten till tab. 1. 

Den maskinella bearbetningen av 

materialet var upplagd så att den möj

liggjorde redovisning av resultat även 

för skördeuppskattningsområden. Vid 

1961 års räkning erhölls motsvarande 

uppgifter genom en manuell bearbet

ning i efterhand av primärmaterialet. 

I fråga om de administrativa område

na omfattar redovisningen liksom 

tidigare uppgifter för län, kommuner 

och församlingar. Härutöver redovisas 

för första gången resultat för kommun

blocken. 

3.8 Kontrollundersökning 

I avsikt att belysa fullständigheten av de 

uppgifter som lämnats till jordbruksräk

ningen och för att klargöra tillämp

ningen av vissa vid jordbruksräkningen 

meddelade anvisningar anordnades 

hösten 1966 en särskild fältundersök

ning. Speciellt önskade man genom den

na få en uppfattning om hur de ändrade 

definitionerna på åker och betesmark 

beaktats då uppgift lämnats till räk

ningen. 

Undersökningen utfördes — liksom 

motsvarande undersökning 1961 — 

inom ett antal slumpmässigt utvalda 

1 ) Antalet naturliga jordbruksområden i 
Kalmar län har minskat med två i samband 
med att länets två hushållningssällskapsområden 
sammanslagits till ett sällskapsområde. 

3 — Jordbruksräkningen 
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områden, s.k. undersökningsrutor. Dessa 

områden — sammanlagt 120 st — repre

senterade en population som — bortsett 

från vissa öar samt fjäll- och morän

bygden — omfattade landets totala areal. 

Urvalet av områden företogs i två steg 

varvid först utlottades församlingar och 

därefter det område inom varje försam

ling som skulle medtagas i undersök

ningen. Genomsnittligt fanns i de ut

tagna områdena 12—13 brukningsen-

heter (med mer än 2,0 hektar å k e r ) . 

Inom varje urvalsområde inhämtades 

vid intervjuer data om brukningsen-

heternas arealer samt om innehavet av 

traktorer. Intervjuerna utfördes med an

litande av personal ingående i fältorga

nisationen för de objektiva skördeupp

skattningarna (lantmästare eller mot

svarande) . Lppgiftsinsamlingen avsåg 

dels brukningsenheter med bruknings-

centrum inom den avgränsade rutan, 

dels brukningsenheter med centrum 

utanför rutan men med åker inom den

na. Totalt utfördes omkring 2 500 in

tervjuer i undersökningen. Genom jäm

förelse mellan intervjuundersökningens 

uppgifter och motsvarande uppgifter en

ligt jordbruksräkningen erhölls för varje 

undersökt variabel primärt ett mått på 

»felet» inom de olika undersöknings

rutorna. Genom sammanläggning av 

dessa resultat kunde sedan — genom 

att urvalet var självvägt — resultat er

hållas för större områden och hela riket . 

I avsnittet om »Materialets fullstän

dighet» (se sid. 36) redovisas vissa pre

liminära resultat från kontrollundersök

ningen. En utförligare redogörelse är av

sedd att lämnas i en separat rapport. 
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4. Resultat 

4.1 Tillämpade redovisningsprinciper 

De resultat som redovisas i föreliggande 

publikation avser dels brukningsenheter 

med mer än 2,0 hektar åker ( tab. 1— 

15) . dels brukningsenheter med 0 ,3— 

2,0 hektar åker ( tab. 1 6 — 2 1 ) . Resultat 

för gruppen djurhållare utanför jord

bruket, vilken också ingått i räkningen 

(se sid. 2 7 ) , beräknas bli publicerade 

under våren 1968 i serien Statistiska 

meddelanden. 

De i redovisningen förekommande 

områdesbegreppen är församling (del av 

församling), kommun, kommunblock, 

län, naturligt jordbruksområde, produk

tionsområde och riksområde. Härutöver 

kommer i särskilda rapporter i Statistis

ka meddelanden resultat att lämnas för 

skördeuppskattningsområden samt för 

de kommunblocksanpassade s.k. A-re

gionerna (»kommunblocksregionerna»). 

Redovisningen av resultat för enskilda 

variabler följer i huvudsak den klassifi

cering som använts på uppgiftsformu

läret. Undantag härifrån utgör i första 

hand ägoslagsredovisningen som endast 

omfattar två av de sju poster som 

funnits medtagna på blanketten ( »åker» 

resp. »kultiverad betesmark») . Det pri

mära skälet till att utesluta vissa poster 

(»tomt och trädgård», »annan gräs

bärande mark», »skogsmark» samt 

»övrig m a r k » ) ur redovisningen har 

varit att resultaten antagits vara osäkra. 

Ifrågavarande uppgifter föreligger emel

lertid i råtabellform och kommer om 

noggrannheten vid en närmare analys 

visar sig vara godtagbar att redovisas 

separat i Statistiska meddelanden. 

Ytterligare några inskränkningar i 

förhållande till formulärets uppställning 

har gjorts i den nu framlagda redovis

ningen ( i flertalet fall av utrymmes

skä l ) . Sålunda har grupperna »ung

höns och kycklingar» av värpras resp. 

av broilertyp sammanslagits till en redo

visningspost. På samma sätt har sam

manslagning till en rubrik skett av 

posterna skördetröskor bogserade med 

hjälpmotor resp. bogserade utan hjälp

motor. I avsnittet om åkerjordens an

vändning har grupperna »grönfoder av-

säd, ärter och vicker» samt »övriga 

grönfoder- och ensilageväxter» samredo

visats under rubriken »grönfoder- och 

ensilageväxter» och posterna »köks

växter på åker», »fruktträd och bär

buskar på åker» samt »andra växtslag» 

under rubriken »övriga växtslag». 

Vidare har på grund av uppgifternas 

osäkerhet blankettens uppdelning av 

vallarealerna efter utnyttjandeår slopats 

vid resultatredovisningen. 

I samtliga fall där inskränkningar 

gjorts i redovisningen av åkerdisposi

tionen samt av husdjurs- och maskin

innehavet finns de mer detaljerade upp

gifterna tillgängliga i råtabeller. Even

tuellt kommer viss tilläggsredovisning 

att ske i annat sammanhang av dessa 

uppgifter. 

Flertalet tabeller från räkningen inne

håller förutom redovisning av olika 

posters värden även ett större antal 

frekvensdata. Dessa tal, vilka redovisas 
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för kommunblock och större områden, 

anger hur många brukningsenheter som 

inom ett givet område redovisat värde 

skilt från noll för resp. poster. Ifråga

varande uppgifter redovisas inom paren

tes på raden omedelbart under de olika 

posternas värden. 

I ett mindre antal församlingar 

(kommuner ) har enligt jordbruksräk

ningen funnits endast 1—2 bruknings

enheter. Resultaten för dessa försam

lingar (kommuner ) har i tabellerna 

samredovisats med resultaten för en in

tilliggande församling eller kommun. 

Vilka församlingar och kommuner som 

varit berörda framgår av bilaga 4. 

4.2 Materialets fullständighet 

Enligt centralbyråns anvisningar för 

uppgiftsinsamlingen skulle kommunens 

styrelse tillse att uppgifter inkom från 

samtliga uppgiftsskyldiga inom kom

munen. I praktiken har detta inneburit 

att styrelserna kontrollerat att i adress

listorna (se sid. 28) upptagna brukare 

lämnat uppgift. Däremot är det ovisst i 

vilken utsträckning adresslistornas full

ständighet prövats av kommunernas sty

relser. 

Preliminära resultat från kontrollun

dersökningen i anslutning till jordbruks

räkningen visar att antalet bruknings

enheter totalt underskattats med cirka 

3 °/o i räkningen. En markant skillnad 

föreligger mellan helt ägda bruknings

enheter, vars antal överskattats i räk

ningen, och arrenderade brukningsen

heter ( inkl . delvis arrenderade) där an

talet var kraftigt underskattat . I abso

luta tal innebär kontrollundersök

ningens resultat att totalt cirka 5 000 

brukare underlåtit att lämna uppgift till 

jordbruksräkningen trots att uppgifts

skyldighet förelegat. Å andra sidan torde 

i ett antal fall uppgift ha lämnats av 

personer som i praktiken ej varit upp

giftsskyldiga (åkerarealen kan ha sålts, 

nedlagts, utarrenderats e t c ) . Risken för 

sådana felredovisningar har varit be

tydande eftersom antalet uppgiftsskyl

diga enligt RLF-registret överstigit det 

slutliga antalet enligt jordbruksräk

ningen med lastan 30 °fo. 

4.3 Jämförbarheten med närmast före
gående jordbruksräkning 

Som framgått av den tidigare redogörel

sen (se sid. 27) har uppgifter till 1966 

års jordbruksräkning ej inhämtats för 

jordbruk på fastigheter taxerade som 

»annan fastighet». Härvidlag föreligger 

en skillnad i förhållande till den när

mast föregående räkningen 1961. Vid 

1956 års räkning var uppgiftsinsam

lingen däremot liksom 1966 begränsad 

till att avse enbart brukningsenheter 

taxerade som »jordbruksfastighet». 

I regel torde man vid användningen 

av räkningarnas resultat kunna bortse 

från nämnda olikhet i fråga om popula-

tionsavgränsningen. Nämnvärd inverkan 

synes skillnaden ha bara på resultaten 

för kommuner med tätorter (städer, 

köpingar, tätorter som ej bildar egna 

k o m m u n e r ) . När det däremot gäller 

landskommuner utan tätortsbebyggelse 

saknar skillnaden så gott som undan

tagslöst betydelse. 

Innebörden i begreppet »bruknings-

enhet» (se sid. 24) har varit densamma 

som vid 1961 års räkning. Redovisade 
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Tab. A. Arealer av olika ägoslag, i hektar, enligt jordbruksräkningarna 1927—1966. Hela riket 

data om antalet jordbruksföretag 1966 

är sålunda — om man bortser från den 

tidigare nämnda skillnaden — jämför

bara med motsvarande resultat från 

1961. Däremot föreligger till följd av 

definitionsändring (se sid. 25) viss 

bristande överensstämmelse när det gäl

ler åkerredovisningen samt redovisning

en av den kultiverade betesmarken. De 

definitionsmässiga olikheterna synes 

dock ej vara större än att resultatjäm

förelser utan olägenhet i regel kan göras 

mellan de båda räkningarna. I fråga om 

redovisningen av åkerarealens använd

ning och av innehavet av husdjur, ma

skiner och anläggningar är resultaten 

— om man undantar införda klassifice

ringsändringar — helt jämförbara med 

1961 års resultat. 

4.4 Åker och betesmark. Före tags

s t ruk tu r 

Arealer av ägoslagen »åker» och »kulti

verad betesmark» 1966 redovisas för 

brukningsenheter med mer än 2,0 

hektar åker i tab. 1—4 och för bruk-
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Tab. B. Antal brukningsenheter i olika storleksgrupper samt åkerareal vid dessa brukningsenheter enligt jord
bruksräkningarna 1927—1966. Hela riket 

ningsenheter med 0,3—2,0 hektar åker 

i tab. 16—18. En sammanställning över 

resultaten från tidigare jordbruksräk

ningar beträffande dessa poster jämte 

posten »annan gräsbärande mark» (mot

svarande poster för 1927—1961) läm

nas i tab. A. 

Den totala åkerarealen vid bruknings

enheter med mer än 2,0 hektar åker 

har enligt sammanställningen minskat 

med cirka 240 000 hektar eller med 

7.2 % mellan 1961 och 1966. Ned

gången är av ungefär samma storlek 

som motsvarande minskning mellan 

1956 och 1961. 

I tab. 1—4 resp. 16—18 lämnas även 

uppgift om antalet brukningsenheter 

och — i fråga om gårdar med mer än 

2,0 hektar åker — om fördelningen av 

åkerareal och brukningsenheter på olika 

storleksgrupper. En sammanfattning för 

hela riket av dessa resultat jämte mot

svarande uppgifter för tidigare jord

bruksräkningar redovisas i tab. B. 

Det framgår av tabellen att antalet 

brukningsenheter fortsatte att sjunka 

kraftigt mellan 1961 och 1966. Totalt 

noteras en nedgång med 62 000 enheter 

eller med 23.4 %. När det gäller enbart 

gruppen med mer än 2,0 hektar åker var 

motsvarande tal 47 000 resp. 20,0 % . 

Tabellen visar att minskningen — lik

som tidigare — varit koncentrerad till 

de mindre jordbruken medan antalet 

företag i de högre grupperna — främst 

i intervallet 30—100 hektar — fortsatt 

att öka. Medelarealen åker för bruk

ningsenheter med mer än 2,0 hektar, 

vilken 1961 uppgått till 14,2 hektar, 

var enligt 1966 års räkning 16,4 hektar. 
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Tab. C. Anta] ägda och arrenderade brukningsenheter samt åkerarealens fördelning på ägd resp. 
arrenderad areal vid dessa brukningsenheter enligt jordbruksräkningarna 1927—1966. Hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker 

Tab. 1—4 samt 16—18 innehåller 

vidare information om åkerarealens för

delning på ägd resp. arrenderad areal 

samt om brukningsenheternas fördel

ning efter brukningsform (helt ägda, 

helt arrenderade resp. delvis arrendera

d e ) . Ifrågavarande resultat för hela riket 

samt motsvarande uppgifter från tidi

gare räkningar lämnas för bruknings

enheter med mer än 2,0 hektar åker 

i tab. C. 

Den arrenderade åkerarealen utgjorde 

enligt 1966 års räkning 30,6 °/o av hela 

åkerarealen mot 29,0 % år 1961. An

talet helt eller delvis arrenderade bruk

ningsenheter ökade från 31,1 °/o av hela 

antalet brukningsenheter 1961 till 

34,5 % av antalet 1966. 

4.5 Åkerns användning 

Detaljuppgifter om åkerarealens fördel

ning på olika växtslag sommaren 1966 

återfinns i tab. 5—8 resp. 19. I tab. D 

lämnas vissa sammanfattande uppgifter 

om åkerjordens utnyttjande vid bruk-

Tab. D. Åkerarealens fördelning på olika växtslag enligt jordbruksräkningarna 1927—1966. Hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker 
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Tab. E. Antal husdjur enligt jordbruksräkningarna 1927—1966. Hela riket 

Avser brukningscnheter med mer iin 2,0 hektar åker 
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ningsenheter med mer än 2.0 hektar 

åker enligt jordbruksräkningarna 1927 

—1966 . 

Av de redovisade frekvensuppgifterna 

(se tab. 6. sid. 316) framgår att cirka 

90 % av samtliga brukningsenheter re

dovisat förekomst av slåttervall. Mot

svarande tal beträffande betesvall var 

44 °o. När det gäller brödsäd konstate

ras att höstveteodling förekommit vid 

ungefär 16 °'o av gårdarna och vårvete

odling vid 11 %. Av fodersädesslagen 

var korn det mest odlade: arealer härav 

redovisades för drygt 58 °<o av alla går

dar. Vidare kan noteras att ungefär 

9 °h av brukningsenheterna haft åker

mark obrukad under sommaren 1966. 

4.6 Husdjur 

Antalet husdjur inom olika områden 

den 15 september 1966 redovisas i tab. 

9—12 resp. 20. Som komplement här

till ges i tab. E en översikt över hus

djursstammens storlek 1927—1966 vid 

brukningsenheter med mer än 2,0 

hektar åker. 

De i tab. 10 (sid. 526) redovisade 

frekvensuppgifterna visar att hästar 

1966 fanns vid cirka 34 °o av alla bruk

ningsenheter och nötkreatur vid 78 °o. 

Motsvarande tal för enbart kor var cirka 

72 %. I fråga om får och svin var det 

relativa antalet 6 resp. 50 %. 

4.7 Maskiner och anläggningar 

Jordbruksräkningens resultat beträffan

de maskiner och anläggningar redovisas 

i tab. 13—15 resp. 21. I tab. F har sam

manställts uppgifter från jordbruksräk

ningarna 1951. 1961 och 1966 om ut-

Tab. F. Antal traktorer, skördetröskor och själv
bindare enligt jordbruksräkningarna 1951,1961 
och 1966 

Avser bruknin°:senheter med mer än 2.0 hektar 
äker 

vecklingen av antalet traktorer, skörde

tröskor och självbindare vid bruknings

enheter med mer än 2.0 hektar åker. 

Resultaten visar en fortsatt kraftig 

ökning av antalet traktorer och skörde

tröskor mellan 1961 och 1966 medan 

antalet självbindare minskat. 
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TABELLER 
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Tab. 1. Areal åker med fördelning på ägd resp. arrenderad mark, areal kultiverad betesmark, 
antal brukningsenheter i olika storleksgrupper. Uppgifter för församlingar, kommuner, län 
och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2.0 hektar åker 
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4 — ]ordbruksrukningen 
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Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: A = Norra skogsbygden; B = Ostgötasläften; C = Södra skogsbygden; D = Södra kustlandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: A = Kalmarslotten; B = Norra kustlandet; C = Skogsbygden; D = Oland. 
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-) — Jordbruksräkningen 
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1 Naturliga jordbruksområden i Blekinge län: A = Skogsbygden; B = Slättbygden. 
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Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: A = Skogsbygden; B = Meltanbygden; C = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Malmöhus lärt: A = Skogsbygden; B = Mellanbygdert; C = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Hallands län: A = Slättbygden; B = Skogsbygden; C = Norra Halland. 

6 — Jordbruksräkningen 
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' Naturliga jordbruksområden i Ärvsborgs län: A = Slättbygden; B = Dalbygderna; C = Datslands bergsbygd; D = Södra höglandet. 
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' Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs ton: A = Slärtbygden; B = Falbygden; C = Nordöstra höglandet; D = 5ydostra höglandet. 
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—Jordbruksräkn ingen 



98 



99 

Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: A = Slättbygden; B = Centrala och västra Värmland; C = Bergslagen; D = Norra Värmland. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Örebro län: A = Södra skogsbygden; B = Slättbygden; C = Bergslagen. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västmanlands iän: A = Bergslager>; B = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: A = Bergslagen; B = Ostra Dalarna,- C = Mellanbygden; D = Fjällbygden. 
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Redovisningen för Mora köping är något ofullständig på grund av brister i brukningsenhetsregistret. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs lan: A = Gästrikland; B = Hälsinglands kustland; C = tnlondet. 
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Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: A = Kustlandet; B = lnlandet; C = Silurområdet. 
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" - - Jordbruksriikningai 
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Naturliga jordbruksområden i Jämttands län: A = Siluromrädet; B=Mel!anbygden; C = Fjällbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: A = Kustlandet; B = lntandef. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Norrbottens lan: A = Kustlandet; B = Inlandet. 
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Tab. 2. Areal åker med fördelning på ägd resp. arrenderad mark, areal kultiverad betes
mark, antal brukningsenheter i olika storleksgrupper. Uppgifter för kommunblock och hela 
riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker 
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Tab. 3 . Areal åker med fördelning på ägd resp. arrenderad mark, areal kultiverad betesmark, 
antal brukningsenheter och motsvarande åkerareal med fördelning efter brukningsform. 
Uppgifter för olika storleksgrupper inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2.0 hektar åker 
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Tab. 4. Areal åker med fördelning på ägd resp. arrenderad mark, areal kultiverad betesmark, 
antal brukningsenheter och motsvarande åkerareal med fördelning efter brukningsform. 
Uppgifter för olika storleksgrupper inom produktionsområden, riksområden och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2.0 hektar åker 
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Tab. 5. Åkerns användning. Uppgifter för församlingar, kommuner, län och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker 
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1 Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: A = Norra skogsbygden; B = Osfgätaslätten; C = Södra skogsbygden; D = Södra kustlandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: A = Kalmarsläfteri; B = Norra kustlandet; C = Skogsbygden; D = Ofand. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Blekinge län: A = Skogsbygden; B = Slättbygden. 



193 

13 — Jortlbruksrukningen 



194 



195 



196 

1 Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: A = Skogsbygden; B = Mellanbygden; C = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: A = Skagsbygden; B = Mellanbygden; C = Slättbygden 
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1 Naturliga jordbruksområden i Hallands län: A = Slättbygden,- B=Skogsbygden; C = Norra Halland. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län: A = Slättbygden; B = Dalbygderna; C = Dalslands bergsbygd; D = Södra haglandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: A = Släftbygden; B = Falbygden; C = Nordöstra höglandet; D = Sydöstra höglandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: A = Slättbygden; B = Centrala och västra Värmland; C = Bergslagen; D = Narra Varmland. 
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' Naturliga jordbruksområden i Örebro (än: A = Södra skogsbygden; B = Slättbygden; C=Bergslagen. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: A = Bergslogen; B = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden t Kopparbergs län: A = Bergslagen; B = Oirra Dalarna; C = Mellanbygden; D = Fjällbygden. 
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1 Redovisningen för Mora köping är något ofullständig pä grund av brister i brukningsenhetsregistret. 
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' Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs (än: A = Gästrikland; 6 = Hälsinglands kustland; C = tnlandef. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: A = Kustlandet; B = lnlandet; C = Silurområdet. 



277 



278 



279 



280 



281 



282 

1 Naturtiga jordbruksområden i Jämtlands län: A = Siluromradet; B = Melianbygden; C = Fjällbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: A = Kustlandet; B = lnlandet. 



287 



288 



289 

19 — Jordbruksräkningen 



290 

1 Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län-. A=Kustlandet; B = lntandet. 
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Tab. 6. Åkerns användning. Uppgifter för kommunblock och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med odling av resp. grödor 
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Tab. 7. Åkerns användning. Uppgifter för olika storleksgrupper inom naturliga jordbruks
områden, län och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med odling av resp. grödor 
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Tab. 8. Åkerns användning. Uppgifter för olika storleksgrupper inom produktionsområden, 
riksområden och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med odling av resp. grödor 
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Tab. 9. Antal husdjur och traktorer. Uppgifter för församlingar, kommuner, län och 
hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker 
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370 

1 Naturliga jordbruksområden i Östergötlands län: A = Norra skogsbygden; B = Ostgötoslärten; C = Södra skogsbygden; D = Södra kustlandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: A = Kalmarslätten; B = Norra kustlandet; C = Skogsbygden; D = ö l and . 
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1 Naturliga jordbruksområden i Blekinge ian: A = Skogsbygden; B = Slätlbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kristianstads lån: A = Skogsbygden; B = Mellanbygden; C = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: A = 5kogsbygden; B = Mellanbygden; C = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Hallands län: A = Slättbygden; B »Skogsbygden; C = Norra Halland. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län: A = Slartbygden; B = Dalbygdema; C = Dalslands bergsbygd; D = Södra höglandet. 
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450 

1 Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: A = $lättbygdert; B = Fa!bygden; C = NordÖ$tra höglandet; D = Sydöstra höglandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: A = Släftbygden; B = Centraia och västra Värmland; C = Bergslagen; D = Norra Värmland. 



463 



464 



465 

30 — J ordbruksriik ningen 



466 



467 



468 

' Naturliga jordbruksområden i Örebro län: A = Södra skogsbygden; B = Slättbygden; C = Bergslagen. 
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3 Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: A = Bergslager; B = Slättbygden. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: A = Bergslagen; B = Osrra Dalarna; C = Mellanbygden; D = Fjällbygden. 
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1 Redovisningen för Mora köping är något ofullständig pä grund av brister i brukningsenhetsregistret. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län-. A — Gästrikland; B = Hälsinglands fcustfand; C = Inlandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Västernorriartds län.- A = Kgsttandet; B = lnlandet; C = Silurområdet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: A = Silurområdet; B = Mellanbygden; C = Fjällbygden. 
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' Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: A = Kustlandet; B = Inlandet. 
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1 Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län: A = Kustlandet; B = lnlandet. 
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Tab. 10. Antal husdjur. Uppgifter för kommunblock och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med djur av resp. slag. 
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Tab. 11. Antal husdjur. Uppgifter för olika storleksgrupper inom naturliga jordbruksom
råden, län och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2,0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med djur av resp. slag. 
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Tab. 12. Antal husdjur. Uppgifter för olika storleksgrupper inom produktionsområden, 
riksområden och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2.0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med djur av resp. slag. 
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Tab. 13. Innehavet av maskiner och anläggningar. Uppgifter för kommunblock och hela 
riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2.0 hektar åker. 
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Tab. 14. Innehavet av maskiner och anläggningar. Uppgifter för olika storleksgrupper inom 
naturliga jordbruksområden, län och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2.0 hektar åker. 
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Tab. 15. Innehavet av maskiner och anläggningar. Uppgifter för olika storleksgrupper inom 
produktionsområden, riksområden och hela riket 

Avser brukningsenheter med mer än 2.0 hektar åker. 
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Tab. 16. Areal åker med fördelning på ägd resp. arrenderad mark, areal kultiverad betes
mark, antal brukningsenheter och motsvarande åkerareal med fördelning efter bruknings-
form. Uppgifter för kommunblock och hela riket 

Avser brukningsenheter med 0,3—2.0 hektar åker. 
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Tab. 17. Areal åker med fördelning på ägd resp. arrenderad mark, areal kultiverad betes
mark, antal brukningsenheter och motsvarande åkerareal med fördelning efter bruknings-
form. Uppgifter för naturliga jordbruksområden, län och hela riket 

Avser brukningsenheter med 0.3—2.0 hektar åker 
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Tab. 18. Areal åker med fördelning på ägd resp. arrenderad mark, areal kultiverad betes
mark, antal brukningsenheter och motsvarande åkerareal med fördelning efter bruknings-
form. Uppgifter för produktionsområden, riksområden och hela riket 

Avser brukningsenheter med 0.3—2.0 hektar åker. 
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Tab. 19. Åkerns användning. Uppgifter för län, produktionsområden, riksområden och 
hela riket 

Avser brukningsenheter med 0,3—2,0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med odling av resp. grodor. 
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Tab. 20. Antal husdjur. Uppgifter för län, produktionsområden, riksområden och hela riket 

Avser brukningsenheter med 0,3—2,0 hektar åker. Inom parentes redovisade värden anger antalet bruk-
ningsenheter med djur av resp. slag. 
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Tab. 21. Innehavet av maskiner och anläggningar. Uppgifter för län, produktionsområden, 
riksområden och hela riket 

Avser brukningsenheter med 0.3—2,0 hektar åker. 
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Bilaga 1 
N r 97 
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om allmän jordbruksräkning å r 1966; 
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Bilaga 2 
UPPGIFTER TILL JORDBRUKSRÅKNINGEN 
DEN 15 SEPTEMBER 1944 
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Bilaga 3 

Områdesindelningen i jordbruksstatistiken 
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Bilaga 4 

Förteckning över samredovisade församlingar (kommuner) 
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