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Förord 
Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed publikationen Lant
bruksräkningen 1976, omfattande delarna 1 och 2. 

Lantbruksräkningen har baserats på uppgifter som insamlats 
till lantbrukets företagsregister avseende den 10 juni 1976. Räk
ningen är den andra totalundersökningen av samtliga företag 
inom jordbruk och skogsbruk efter den omorganisation av jord
bruksstatistiken, som skedde i samband med upprättandet av 
registret 1968. Den första lantbruksräkningen genomfördes 
1971. Lantbruksräkningarna kan anses utgöra en fortsättning 
på den serie allmänna jordbruksräkningar som sedan 1927 
hållits i regel vart femte år fram till 1966. Även resultaten av 
jordbruksräkningarna har publicerats i Sveriges officiella stati
stik. 

Uppläggningen av lantbruksräkningen har utförts i samråd 
med lantbruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd och skogs
styrelsen. Insamlingen och granskningen av primärmaterialet 
har skett under medverkan av lantbruksnämnderna. 

Inom statistiska centralbyrån har lantbruksräkningen genom
förts vid enheten för lantbruksenkäter i Örebro under ledning av 
avdelningsdirektör Marie-Louise Widén som tillsammans med 
byrådirektör Rolf Selander svarar för denna publikation. 

Stockholm i september 1977 

INGVAR OHLSSON 

Bernt Wilson 
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10 

naturligt jord
bruksområde 

nötkreatur 

obrukad åker 
odling 
okänd 
olika 
oljeväxter 
område 

personer 
potatis för stärkelse 

och råsprit 
produktionsområde 

respektive 

saknas 
samt 
samtliga 
självgående 
skog 
skogsmark 
skördetröska 
slag 
slåttervall 
sockerbetor 
stadigvarande 
staten 
stora 
storlek 
storleksgrupp 
stutar 
suggor 
summa 
svin 
sysselsatta 

natural farming 
area 

cattle 

untitled arable land 
cultivation 
unknown 
different 
oleiferous plants 
district, area 

persons 

potatoes for processing 

production area 

respective 

not available 

and 
total 
self-propelling 
forest 
forest land 
combine 
kind 
ley for hay 
sugar beets 
permanent 
state 
large 
size 
size group 
steers 
sows 
total 
pigs 
employed 

tabell 
tackor 
tidigare 
tillfälligt 
timmar 
tjurar 
total 
traktorer 

under 
unghästar 
uppfödning 
uppgift 
uppgifter 
utan 
utnyttjad 

vall 
vecka 
vicker 
vitsenap 
vårraps 
vårrybs 
vårråg 
vårvete 
värpras 
växtslag 

åker 
åkerbönor 
ålder 
år 

ägd 
ägoslag 

övrig 

table 
ewes 
earlier 
temporary 
hours 
bulls 
total 
tractors 

below 
colts 
breeding 
information, figures 
information, figures 
without 
utilized 

ley 
week 
betches 
white mustard 
spring rape 
spring turnip rape 
spring rye 
spring wheat 
laying breed 
plant 

arable land 
beans 
age 
year 

owned 
type of land 

other 



11 

Summary 

1. The Agricultural Censuses in Sweden 1927—1966 
By a proposal made by the National Central Bureau of 
Statistics (SCB) in the twenties relating to the future 
organization of agricultural statistics, general agricul
tural censuses were to be taken in connection with the 
general real-estate assessments that were conducted 
every fifth year. These censuses were to provide basic 
information, with a considerable degree of regional 
differentiation, on e.g. the number of holdings, the area 
of different types of land, the use of arable land, and the 
number of livestock. 

Agricultural censuses were subsequently carried out 
as proposed by the SCB in 1927, 1932, 1937, 1944 and 
1951. There was a longer interval between the 1937 and 
the 1944 and the 1951 censuses because the real-estate 
assessments were postponed two years with the result 
that the agricultural censuses were also delayed. In 
more recent censuses, those of 1956,1961 and 1966, an 
entirely new system was used, based on the independent 
collection of information by the councils of the local 
government districts (municipalities) throughout the 
country. 

2. The farm register 
After the Agricultural Census in 1966 Sweden's official 
agricultural statistics were thoroughly reorganized. A 
register of holdings in agriculture and forestry (the farm 
register) was established to provide the basis for the 
agricultural statistics. The collection of data for the 
farm register has been co-ordinated with a compulsory 
annual application for the National Crop Insurance 
System. 

Formerly agricultural sample surveys were con
ducted three times a year, in March, June and October, 
while in principle agricultural censuses were to be taken 
every fifth year. By the new registration system there is 
an annual collection of data for the farm register in 
June from enterprises with at least 2 hectares of arable 
land and the agricultural censuses have become a part 
of the registration system. In census years the registra
tion is extended to cover certain types of holdings and 
certain types of data which are not included in the 
annual collection of data. The 1971 Agricultural Cen
sus was the first census to be carried out after the 
reorganization of the agricultural statistics. The 1976 
Agricultural Census is described below (section 3). 

The farm register covers the following types of holdings: 

a) holdings with at least 2 hectares of arable land 

b) holdings with less than 2 hectares of arable land (in
cluding holdings without arable land) which include 
real estate assessed as agricultural real estate 

c) holdings with large stocks of animals 

d) holdings with horticultural production of a certain 
size. 

Data from holdings of type a have been collected 
annually, while data from the other types of enterprises 
have been collected in certain years. 

During 1968—1976 data have been collected an
nually for the farm register relating to the name, 
address, telephone number and civil registration num
ber of the holder, the real estates included in the holding 
and their respective areas of arable land and forest, the 
owner of leased property, the tenant of leased land, the 
area under various crops, the area of the arable land, 
the number of livestock of various kinds and the 
number of employees on the holding. A number of 
other data are collected at intervals of a few years. 

The data in the farm register serve as a basis for the 
calculations in the National Crop Insurance System 
and for the price regulation of potatoes. The register is 
also used as a sampling frame for e.g. husbandry and 
employment surveys, objective crop yield surveys and 
income-tax report surveys for holders. The County 
Agricultural Boards use individual data and regional 
statistics in their planning and consultative activities. 
The statistics from the register are used by the authori
ties and the industry in their planning and in the pricing 
of agricultural products etc. A number of government 
institutions and agricultural organizations may if they 
wish order custom-designed statistics from the register. 

3. The 1976 Agricultural Census 
In the 1976 Agricultural Census data were collected 
from the types of holdings listed in section 2 except 
from holdings in horticulture. The information was to 
refer to the 10th of June. In the beginning of June 1976, 
the SCB sent forms to all those liable to provide 
information. Data that could be generally assumed to 
have remained unchanged from the previous year were 
printed by computer on the forms before mailing. A 
brochure with information and examples, and a stam
ped, addressed envelope in which the form was to be 
returned were enclosed. 

The completed forms were to be returned to SCB on 
the 16th of June at the latest. Returned forms were 
ticked off by computer (optical character reader). The 
holders who had not returned the form in time received 
a reminder at three occasions in June and July. In the 
beginning of August lists were made of the holdings 
that had not returned their forms and the County Agri
cultural Boards continued to issue reminders in an 
effort to collect the missing data. 
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The SCB checked the data to see if they were 
complete and legible. The data were then registered on 
magnetic tapes, read into the computer and subjected to 
extensive control processing. This included summation 
checks, the comparison of various data for the respon
ding enterprise, a comparison with test values, and in 
certain conditions, a comparison with the correspon
ding data for the holding the preceding year etc. Certain 
data were corrected by the computer during the pro
cessing. If the data were not accepted in the checking 
process, a control statement was written out to be used 
as the basis for a manual check. In the manual checking 
stage most of the errors were corrected with the aid of 
the data entered by the holder on the form or by tele
phone contact. In certain cases the forms were sent to 
the appropriate County Agricultural Boards for further 
investigation. 

4. Results 
The results presented in this publication have been 
divided into the following groups, relating to different 
subjects: 

Holdings, Holders Tables 1.1—1.5 
Type of land » 2.1—2.3 
Arable land » 3.1—3.5 
Livestock » 4.1—4.19 
Forestry » 5.1—5.10 
Other tables » 6.1—6.11 

The results relate in general to holdings with more than 
2.0 hectares of arable land. In the tables concerning 
»Type of land» and some of the tables concerning 
»Forestry», the results relate to all holdings (including 
holdings without arable land). In some tables con
cerning »Livestock» the results relate to holdings with 

more than 2.0 hectares of arable land as well as holdings 
with large stocks of animals (and less than 20 hectares of 
arable land). Some of the results in »Other tables» relate 
to enterprises with 0.3—2.0 hectares of arable land. 

Separate tables are presented for the following 
regional areas: 

1) production areas 
2) natural farming areas and counties 
3) municipalities and parishes. 

In most tables of type 1 and 2 the results are classified by 
size group referring to the area of arable land. 

Some tables concerning »Type of land», »Agricul
ture» and »Livestock» not only report the values 
obtained for different items, but also give frequency 
data. These frequency data show the number of hol
dings with certain kinds of type of land, crops and 
animals. The frequency data preceded by an asterisk 
(*) refer to municipalities, natural farming areas, coun
ties, production areas and the whole country. 

Both in respect to certain definitions used in the 
Census and to the time of year it was taken, the 1976 
Agricultural Census differs to some degree from the 
preceding censuses in 1971 and 1966. These differences 
do not, as a rule, affect the comparison of results. For 
holdings in forestry, however, the unit in the 1971 
Agricultural Census (the tax-unit) has been replaced in 
the 1976 Agricultural Census by a unit including all 
forest land owned by one person. For that reason the 
number of holdings in forestry and the area of forest 
land in different size groups are not comparable in the 
1971 and the 1976 Agricultural Censuses. When com
paring data for counties and municipalities it should be 
noted that rather farreaching changes have been made 
in the administrative regional divisions since 1966. 
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1 Allmänt om jordbruksstatistiken och 
de tidigare jordbruksräkningarna 

1.1 BAKGRUND 

Mellan åren 1927 och 1966 har i Sverige genom
förts allmänna jordbruksräkningar med i regel 
fem års mellanrum. Under de sista åren på 
1960-talet skedde väsentliga omläggningar i den 
officiella jordbruksstatistiken. 

År 1968 infördes sålunda ett system för årlig 
registrering av företagen inom jordbruk och 
skogsbruk. Registreringssystemet benämndes 
lantbrukets företagsregister (lantbruksregistret). 
Ett av syftena med lantbruksregistret var att bilda 
underlag för jordbruksstatistiken. Uppgiftsin
samlingen till registret samordnades också med 
obligatorisk anmälan till skördeskadeskyddet. 
Förslag om upprättandet av lantbruksregistret 
hade framlagts av 1960 års jordbruksutredning 
(SOU 1966:31) och 1965 års lantbruksorganisa
tionsutredning (SOU 1966:49). I fråga om obliga
torisk skördeskadeanmälan hade en utredning 
företagits av statens jordbruksnämnd och statis
tiska centralbyrån i samråd med lantbrukssty
relsen och skördestatistiska nämnden (1966, 
stencil). 

Utiormningen av riktlinjerna för lantbruks-
registret och därmed samordnad statistikpro
duktion hänsköts till en särskild kommitté, jord
bruksstatistikkommittén, som i november 1967 
avlämnade ett delbetänkande om lantbruksre
gistret (Jo 1967:15, stencil). I betänkandet pre
ciserades utformningen av registret 1968 och 
angavs vissa riktlinjer för de närmaste åren. 

Inrättandet av lantbruksregistret medförde vä
sentliga förändringar av jordbruksstatistiken. 
Tidigare genomfördes årligen tre urvalsunder-
söl:ningar, sk jordbruksinventeringar, i mars, 
juni resp oktober som komplement till jord
bruksräkningarna. Inventeringarna i juni och 
oktober upphörde fr o m 1968 medan invente
ringen i mars behölls t o m 1973. 

Numera utförs årligen en totalundersökning 
(totalregistrering) i juni för företag med minst 2,0 
hektar åker. De allmänna jordbruksräkningarna 
har inordnats i registersystemet på så sätt att upp
giftsinsamlingen i juni med vissa års mellanrum 
utvidgas till sk lantbruksräkningar. Undersök
ningen omfattar då bl a även rena skogsföretag. 
Efter särskilda beslut av statsmakterna har lant
bruksräkningar hittills genomförts i juni 1971 
och i juni 1976. 

Närmare beskrivning av de tidigare jordbruks
räkningarna, lantbruksregistreringen och den nu 
genomförda lantbruksräkningen lämnas i föl
jande avsnitt. 

1.2 JORDBRUKSRÄKNINGARNA 
1927-1966 

Inledning 
Enligt ett av statistiska centralbyrån under 
1920-talet framlagt förslag till jordbruksstati
stikens framtida organisation skulle allmänna 
jordbruksräkningar verkställas i samband med 
de vart femte år återkommande allmänna fastig
hetstaxeringarna. Genom dessa räkningar skulle 
grundläggande uppgifter — med långtgående 
regional differentiering — erhållas om bl a an
talet brukningsenheter, arealen av olika ägoslag, 
åkerarealens användning samt antalet husdjur. 

Jordbruksräkningar enligt den föreslagna me
toden utfördes sedermera av centralbyrån åren 
1927, 1932, 1937, 1944 och 1951. De längre 
intervallerna före 1944 och 1951 års räkningar 
sammanhängde med att fastighetstaxeringarna 
uppsköts två år, vilket medförde senareläggning 
även av jordbruksräkningarna. 

I 1956, 1961 och 1966 års räkningar användes 
ett annat system baserat på en fristående upp
giftsinsamling. 
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Organisation av uppgiftsinsamlingen 
Primäruppgifter till jordbruksräkningarna 
1927—1951 avlämnades av de uppgiftsskyldiga 
tillsammans med uppgifterna för fastighetstaxe
ringen. Materialet underkastades en förbere
dande kontroll av lokala granskningsorgan, 
mestadels hushållningssällskapens underavdel
ningar, varefter det insändes till statistiska cen
tralbyrån för bearbetning. 

I jordbruksräkningarna 1956, 1961 och 1966 
medverkade landets kommunstyrelser (kom
munalnämnder och drätselkammare) vid den 
lokala uppgiftsinsamlingen. Styrelsen distribue
rade blanketter till de uppgiftsskyldiga inom 
kommunen, tillsåg att dessa lämnade uppgifter 
samt svarade för viss granskning av materialet 
innan detta översändes till centralbyrån. 

Uppgiftspliktens omfattning 
Genom sammankopplingen med fastighetstaxe
ringarna erhölls vid jordbruksräkningarna 
1927—1951 uppgifter för samtliga bruknings-
enheter — inkl rena skogsfastigheter — oavsett 
storlek eller taxeringsform (»jordbruksfastighet» 
resp »annan fastighet»). Vid jordbruksräkningen 
1956, då den nya metoden för inhämtande av 
primäruppgifter infördes, var datainsamlingen 
begränsad till företag (brukningsenheter) med 
mer än 2,0 hektar åker taxerade som »jordbruks
fastighet». I den följande räkningen 1961 om

fattade populationen däremot samtliga jordbruk 
(med åker) oberoende av taxeringsform och 
storlek. När det gäller brukningsenheter med 
högst 2,0 hektar åker baserades denna räkning på 
en stickprovsundersökning omfattande ungefär 
en tredjedel av samtliga gårdar i gruppen. Vid 
1966 års räkning omfattade populationen samt
liga enheter taxerade som jordbruksfastighet 
med minst 0,3 hektar åker samt större svin- och 
hönsbesättningar utanför jordbruket. Bruknings
enheter taxerade som »annan fastighet» ingick 
inte i denna räkning. 

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 återkommande upp
gifter har gällt åkerarealens fördelning på ägd 
resp arrenderad mark, åkerns användning, an
talet 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 träd
gårdsodlingen (1927—1951), nyodling av åker 
(1927—1956), täckdikning (1927—1951), gödsel
vård (1927—1951), mjölkleveranser (1944), 
varaktigt anställd arbetskraft (1932), pälsdjurs-
avel (1951) samt biodling (1927—1944). 
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2 Lantbruksregistreringen 

Inledning 
Som tidigare nämnts insamlas numera uppgifter 
om lantbruket årligen i juni till lantbruksregist
ret. Utvidgade registreringar, sk lantbruksräk
ningar, har genomförts 1971 och 1976. Sedan 
lantbruksräkningen 1971 har en översyn skett av 
registret som berört bl a företags- och företagare
redovisningen, ägoslags- och grödklassificeringar 
samt insamlingsrutiner. De förändringar som 
översynen medfört berörs närmare i anslutning 
till beskrivningen av 1976 års lantbruksräkning 
och i resultatavsnittet. 

I lantbruksregistret ingående företag 
Enligt Kungl Maj:ts kungörelse 1968:111 (senast 
ändrad 1975:979) (bilaga 1) föreligger skyldighet 
att lämna uppgifter till lantbruksstatistiken, lant
brukets företagsregister, skördeskadeskyddet 
och potatisregleringen för den som inom landet 
driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel, 
fruktodling eller trädgårdsodling eller som äger 
mark där annan driver sådan verksamhet. 

Lantbruksregistret omfattar följande typer av 
företag: 

a) företag med minst 2,0 hektar åker 

b) företag med mindre än 2,0 hektar åker (inkl 
företag utan åker) vari ingår fastighet taxerad 
som jordbruksfastighet 

c) företag med djurbesättningar som uppgifts
dagen eller tidigare under kalenderåret om
fattat 

— minst 250 svin eller 
— minst 500 får (inkl lamm) eller 
— minst 1 000 höns (inkl kycklingar) 

d) företag med yrkesmässig odling av trädgårds
växter. Här ingår även kommunala träd
gårdar, anstalter, institutioner mfl med träd
gårdsodling omfattande minst 200 m2 under 
glas eller plast eller minst 2500 m2 frilands-
areal. 

Vissa företag av typ c eller d återfinns även 
bland företag av typ a eller b. 

Uppgifter från ovanstående företagstyper har 
1968—1976 insamlats enligt följande tablå: 

Uppgifter från företag med trädgårdsodling 
(grupp d) har också insamlats i särskilda träd
gårdsräkningar under början av 1972 resp 1977.1 
grupp c ingick vid uppgiftsinsamlingen 1971 
också företag med minst 500 kalkoner. 
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I lantbruksregistret insamlade uppgifter 
I lantbruksregistret har sedan 1968 ingått dels 
vissa fasta uppgifter, dels tillfälligt återkom
mande uppgifter enligt följande sammanställning. 

Då markeringen satts inom parentes i tablån 

har uppgifter endast inhämtats från företag med 
mer än 10,0 hektar åker. 

Vid lantbruksräkningarna 1971 och 1976 regist
rerades från företag utan åker endast uppgifter 
enligt punkterna a, b, d, e och n. 

Lantbruksregistrets användningsområden 
Lantbruksregistret används för statistiska och 
administrativa ändamål samt dessutom som ur
valsram för olika undersökningar inom lant
bruksstatistiken. 

Uppgifter ur lantbruksregistret ligger till grund 
för ersättningsberäkningarna i skördeskadeskyd-
det samt för beräkningar av arealavgifter i sam
band med den marknadsreglering av potatis som 
infördes 1972. Lantbruksregistret ligger sedan 
1975 också till grund för särskild uppgiftsin
samling i samband med stöd till vissa smågris-
producenter. 

Statistiken ur registret utnyttjas bl a av myn
digheter och näringsliv vid planering och pris
sättning av jordbrukets produkter etc. 

Utöver den omfattande officiella statistik som 
publiceras från registret framställs särskild regio
nal statistik åt lantbruksnämnderna. Nämnderna 
har också tillgång till uppgifter för enskilda före
tag för sin planerande och rådgivande verksam
het. Efter beställningar från statliga institutioner, 
jordbrukets intresseorganisationer mfl, utförs 
också särskilda statistiska bearbetningar. 

Dessutom används registret som urvalsram för 
bl a objektiva skördeuppskattningar och dek
larationsundersökningar för jordbrukare. 
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3 1976 års lantbruksräkning 

Uppgiftsinsamling 
Uppgifterna i lantbruksräkningen avser för
hållandena den 10 juni 1976. Uppgiftsdagen har 
från och med 1976 tidigarelagts ca två veckor. 

Rutinerna för uppgiftsinsamlingen till lant
bruksräkningen har i huvudsak överensstämt 
med de rutiner som används vid den årliga lant
bruksregistreringen. 

I början av juni 1976 sände SCB per post ut 
blanketter till alla kända uppgiftsskyldiga. För 
företag som tidigare registrerats i lantbruks-
registret påfördes blanketten maskinellt upp
gifter om företagare, till företaget hörande fastig
heter, företagets arealer av olika ägoslag samt 
församlingstillhörighet. Anvisningar med exem
pel på hur blanketten skulle fyllas i samt porto-
fritt svarskuvert bifogades. Innehållet i blanket
ten framgår av bilaga 3. 

Före blankettutsändningen gjordes en upp
följning av de företag som inte ingått i lant
bruksregistreringen sedan 1971. Aktuella ad
resser påfördes sålunda lantbruksregistret genom 
utnyttjande av registret över totalbefolkningen 
(RTB). För företag som 1971 ägdes av en person 
som senare avlidit eller som då var registrerat 
som dödsbo utredde lantbruksnämnden ägare
förhållandena för att blanketterna i möjligaste 
mån skulle skickas ut till nuvarande ägare. 

Senast den 16 juni 1976 skulle de ifyllda 
blanketterna vara SCB till hända. Avprickning 
av inkomna blanketter gjordes maskinellt med 
s k optisk läsning. De företagare som inte skickat 
in blanketten i föreskriven tid fick påminnelse vid 
tre tillfällen under juni och juli. Vid den tredje 
påminnelsen bifogades på nytt en i förväg ut
skriven blankett. I början av augusti upprättades 
listor på de företag som ännu inte lämnat 
blankett, varefter lantbruksnämnderna övertog 
påminnelse- och insamlingsarbetet. Personer 
som under bearbetningens gång befanns vara 
uppgiftsskyldiga tillställdes blankett efter hand. 

För ca 300 företag med mer än 2,0 hektar åker 

har uppgifter för 1976 inte kunnat erhållas och 
för företag med högst 2,0 hektar åker (inkl 
företag utan åker) saknas uppgifter för 1976 för 
ca 500 företag. 

Granskning och bearbetning 
Efter en första kontroll inom SCB av att blanket
terna har avsett rätt företag och att uppgifterna 
varit läsbara har de ändrade och nytillskrivna 
uppgifterna registrerats på magnetband. Änd
ringar i namn-, adress- och fastighetsuppgifter 
har därefter listats och kontrollästs mot blanket
terna. 

Detaljgranskningen av enskilda poster i blan
kettmaterialet har utförts med dator. Gransk
ningen har i huvudsak bestått av: 

a) summeringskontroller 
b) kontroll mot olika uppgifter för företaget det 

aktuella året, i vissa fall med erfarenhets
mässigt utformade gränsvärden inlagda i tes
terna 

c) jämförelser med motsvarande uppgifter för 
företaget vid föregående uppgiftstillfälle. 

För företag med uppgifter som fallit för något 
eller några granskningskriterier har ett gransk
ningsmeddelande skrivits ut, där orsaken till 
utskriften samt berörda uppgifter för företaget 
har angetts. Kompletteringsblanketter har skickats 
ut då uppgifter saknats i vissa avsnitt. 

På basis av de erhållna granskningsmedde
landena har en manuell kontroll av de vid 
granskningen framkomna uppgifterna utförts. I 
de flesta fall har upptäckta fel kunnat rättas med 
hjälp av uppgifterna på blanketterna. I övriga fall 
har telefonkontakt tagits med företagarna. Blan
ketter med fel som inte kunnat rättas vid SCB har 
i vissa fall sänts till respektive lantbruksnämnd 
för komplettering och rättning. 

För vissa uppgifter har ändringar utförts 
maskinellt utan att granskningsmeddelande skri
vits ut. Detta gäller huvudsakligen smärre sum-
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meringsfel i husdjursavsnittet samt vissa korri
geringar i grödavsnittet. 

De rättade och kompletterade individualupp-
gifterna på magnetband har utgjort primärmate

rialet till en serie beräkningsprogram för maski
nell produktion av statistiska sammanställningar 
från lantbruksregistret. 
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4 Resultat 

4.1 DEFINITIONER 
OCH JÄMFÖRBARHET 

Definitioner 
Då lantbruksregistret inrättades 1968 fastställdes 
definitioner för de grundläggande begreppen 
företag, företagare, ägoslag mfl som i huvudsak 
använts oförändrade fram till 1976. I samband 
med översynen av lantbruksregistret har vissa 
ändringar gjorts i definitionerna av företag, före
tagare och brukningscentrum from 1976. En 
genomgång har skett av ägoslagsdefinitionerna 
och en diskussion om ändringar har tagits upp 
med berörda myndigheter. Tills vidare tillämpas 
dock samma definitioner som hittills. Defini
tioner jämte tillämpningsanvisningar för upp-
giftslämnarna vid lantbruksräkningen 1976 åter
ges nedan. För det interna insamlings- och 
granskningsarbetet finns också mera detaljerade 
tillämpningsanvisningar. 

Företag 

Definition: 
»Med företag menas inom jordbruk, skogsbruk, 
husdjursskötsel samt frukt- och trädgårdsodling 
bedriven verksamhet under en och samma drifts
ledning.» 

Anvisningar som lämnas till uppgiftslämnarna: 
»Till företaget räknas all ägd och arrenderad 
mark som ingår i verksamheten. Detta innebär 
att all tillarrenderad mark skall räknas till före
taget men inte utarrenderad mark. I vissa fall 
skall marken betraktas som arrenderad, även om 
arrendekontrakt saknas. Detta gäller sådan mark 
där någon annan än markägaren tillvaratar skör
den och efter föregående skörd svarat för sådd 
eller i fråga om vall, insådd eller gödsling. Slåtter-
och betesvallar betraktas som arrenderad mark, 
även om nämnda brukningsåtgärder ej före
kommit efter föregående skörd, då annan än 
markägaren innevarande år tillvaratar skörden 
för minst tredje året. 

Vid kontraktsodling skall marken redovisas av 
brukaren (markägaren eller arrendatorn). Vid 
kontraktsuppfödning av djur skall djuren redo
visas av uppfödaren. 

All ägd skogsmark skall anses vara under en 
och samma driftsledning och således räknas till 
företaget. I undantagsfall kan företag med stora 
skogsmarksinnehav delas upp på flera register
enheter som var och en omfattar markinnehavet i 
en eller flera församlingar.» 

Företagare 

Definition: 
»Med företagare menas den eller de personer som 
juridiskt och ekonomiskt svarar för verksam
heten.» 

Anvisningar som lämnas till uppgiftslämnarna: 
»Företagarens maka/ make räknas i regel inte 
som företagare. Maka/make som i taxerings
sammanhang räknas som s k medhjälpande make 
redovisas sålunda inte. För varje företag lämnas 
uppgifter för högst tre företagare. Om företaget 
drivs av dödsbo skall dödsboet och inte döds
bodelägarna eller förvaltare uppges som före
tagare. En anställd redovisas inte som företagare 
även om denne har fullmakt att fatta ekonomiska 
beslut för företagets räkning.» 

Brukningscentrum: 
»Med brukningscentrum menas de för driften 
viktigaste ekonomibyggnaderna. Saknas eko
nomibyggnader skall brukningscentrum anses 
ligga på den fastighet som har störst åkerareal 
eller, om åker saknas, på den fastighet som har 
störst skogsmarksareal.» 

Åker: 
»Som åker räknas mark som lagts under plog och 
nyttjas för växtodling (även fältmässiga odlingar 
av köksväxter, frukt och bär). Hit räknas dock ej 
mångåriga slåtter- och betesvallar som utnyttjas 
endast undantagsvis eller som inte väntas bli 
plöjda på nytt.» 
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Kultiverad betesmark: 
»Som kultiverad betesmark räknas gräsbärande 
mark som används för bete och har förbättrats 
genom röjning, bearbetning med redskap, göds
ling eller insådd med vallväxter samt gräs-
bärande mark som tidigare varit åker och ut
nyttjas som bete.» 

Annan gräsbärande mark: 
»Som annan gräsbärande mark räknas gräs
bärande mark som ej är att hänföra till åker eller 
kultiverad betesmark och ej heller till gårdsplan 
eller dylikt. Hit räknas bl a betes- och slåtter-
ängar, strand- och hagmarksbeten samt tidigare 
åker, om den (åkern) inte används till bete eller 
för skogsändamål.» 

Skogsmark: 
»Som skogsmark räknas mark som antingen är 
skogbärande eller kan göras skogbärande utan 
mera omfattande grundförbättringar och ej är att 
hänföra till åker, kultiverad betesmark eller 
annan gräs bärande mark.» 

Övrig mark: 
»Som övrig mark (även tomt och trädgård) 
räknas gårdsplaner, bebyggd mark, mark för 
trädgård och park, vägar, större avloppsdiken 
och dylikt. Hit räknas även ej odlade eller träd-
bevuxna mossar och myrar, kärr, berg och annan 
dylik mark som inte kan hänföras till något annat 
ägoslag.» 

Stor djurbesättning med högst 2,0 hektar åker. 
(I tabellredovisningen tillämpad definition): 
»Företag med djurbesättning som uppgiftsdagen 
omfattat minst 250 svin eller 1 000 höns (inkl 
kycklingar) eller minst 500 får (inkl lamm). 
Endast det eller de djurslag för vilket (vilka) före
taget uppnår nämnda gränser ingår i redo
visningen.» 

Jämförbarhet med lantbruksräkningen 1971 och 
jordbruksräkningen 1966 
Inför lantbruksräkningen 1976 har några änd
ringar gjorts i definitionerna för företag, före
tagare och brukningscentrum. För företagare och 

brukningscentrum är ändringarna närmast av 
formell karaktär och torde inte påverka jämför
barheten med förra lantbruksräkningen. Beträf
fande företagsdefinitionen har i tillämpnings
anvisningarna skett vissa preciseringar i fråga om 
tillfälliga arrenden och kontraktsuppfödning av 
djur. Dessa ändringar torde inte heller påverka 
jämförbarheten med förra lantbruksräkningen. 
Den väsentligaste förändringen på företagssidan 
gäller skogsföretagen som sedan registrets upp
läggning redovisats per taxeringsenhet (enligt 
1965 års allmänna fastighetstaxering). Dessa 
registerenheter har, som ett resultat av över
synsarbetet, sammanförts till ägareenheter inför 
lantbruksräkningen 1976. 

Den nämnda omläggningen på skogssidan 
medför att antal skogsföretag (med högst 2,0 
hektar åker) och arealen skog inom olika stor
leksklasser hektar skogsmark inte är jämförbara 
mellan de båda lantbruksräkningarna. Däremot 
kan uppgifter om areal skog för samtliga stor
leksklasser hektar skogsmark sammantagna jäm
föras. 

En annan skillnad mellan lantbruksräkningarna 
1971 och 1976 är att uppgiftstidpunkten i det 
första fallet var den 24 juni och i det senare den 10 
juni. Bland tänkbara effekter av denna ändring 
kan i första hand nämnas att en viss ökning av 
potatisarealen kan ha uppkommit genom att en 
större andel tidigpotatis redovisats. 

Resultaten från lantbruksräkningen 1976 torde 
i regel också kunna jämföras med resultaten från 
jordbruksräkningen 1966 trots vissa olikheter i 
definitioner och populationsavgränsning. Jäm
förelserna får begränsas till jordbruket eftersom 
uppgifter för skogsföretagen inte insamlades i 
jordbruksräkningen. Jordbruksräkningen 1966 
avsåg förhållandena den 15 september, dvs ca tre 
månader senare på året än lantbruksräkningen 
1976, vilket kan ha viss effekt på antalet redo
visade husdjur. 

Vid jämförelser med tidigare jordbruksräk
ningar och förra lantbruksräkningen för län, 
kommuner och församlingar måste hänsyn tas 
till de förändringar som vidtagits i den administ
rativa områdesindelningen. Närmare informa
tion om detta finns bl a i statistiska central
byråns publikation »Regionala koder» i serien 
Meddelanden i samordningsfrågor. 
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4.2 REDOVISNING 

Tillämpade redovisningsprinciper 
De resultat som redovisas i denna publikation 
har delats upp efter ämnesområden enligt föl
jande: 

Företag, företagare 
Ägoslag 
Åkerbruk 
Husdjur 
Skogsbruk 
övrigt 

Uppgifterna under »Företag, företagare» och 
»Åkerbruk» avser genomgående företag med mer 
än 2,0 hektar åker. Uppgifterna under »Ägoslag» 
och huvuddelen av uppgifterna under »Skogs
bruk» avser samtliga företag (inkl företag utan 
åker). Viss särredovisning avseende företag med 
mer än 2,0 hektar åker lämnas. 

Under »Husdjur» avser redovisningen företag 
med mer än 2,0 hektar åker. I några tabeller ingår 
också företag med stora djurbesättningar och 
högst 2,0 hektar åker. I denna grupp ingår i redo
visningen de företag som uppgiftsdagen upp
fyllde minimigränserna för antal djur. Vid redo
visningen av antal djur medräknas endast det 
eller de djurslag för vilket företaget är klassifice
rat som stor djurbesättning. 

Under »övrigt» redovisas uppgifter om trak
torer, skördetröskor och antal sysselsatta. Vidare 
lämnas vissa resultat för företag med 0,3—2,0 
hektar åker och uppgifter om storleksfördel
ningen efter areal åker för företag med mer än 
100,0 hektar åker. 

Klassificeringen av företagen efter storleks
klass hektar åker har i princip skett efter den 
redovisade totala åkerarealen. Företag med 
mindre än 0,3 hektar utnyttjad åker har dock 
genomgående förts till klassen »under 0,3 hektar» 
även om den total åkern (inkl outnyttjad åker) 
varit större. 

Inom respektive ämnesområde förekommer 
separata tabeller för följande regionala indel
ningar: 

1) åtta produktionsområden 
2) naturliga jordbruksområden och län 
3) kommuner och församlingar. 

Ett undantag utgör ämnesområdet »övrigt» 
som inte innehåller någon redovisning på för
samlingsnivå. Dessutom gäller för samtliga äm

nesområden att vissa variabler endast redovisas 
på en eller två regionala nivåer. 

Redovisningen omfattar som synes både ad
ministrativa områden och områden som av
gränsats efter näringsgeografiska grunder. I en 
särskild sammanställning (bilaga 2) lämnas en 
översikt över områdesindelningen i lantbruks
statistiken. I ett mindre antal fall tillhör en 
församling skilda naturliga jordbruksområden. I 
sådana fall sker redovisningen för motsvarande 
församlingsdelar. 

I tabellerna avseende naturliga jordbruksom
råden, län och produktionsområden lämnas re
sultat med några få undantag uppdelade efter 
storleksgrupp hektar åker. 

Vid redovisningen av olika variabler på om
råden hänförs arealerna till den församling där de 
är belägna, medan företaget som enhet, antal 
husdjur, antal traktorer och skördetröskor hän
förs till den församling där företagets bruknings-
centrum är beläget. 

Redovisningen av resultat för enskilda variab
ler följer nästan helt den klassificering som an
vänts på uppgiftsformuläret (se bilaga 3). Några 
sammanslagningar har emellertid gjorts enligt 
följande. 

I tabellerna över åkerarealens användning 
redovisas »Trädgårdsväxter» och »Andra växt
slag» tillsammans under »övriga växtslag». I 
tabellavsnittet om husdjur redovisas »Ungsug-
gor, första gången dräktiga (gyltor)» och »Mo-
dersuggor (även utslagssuggor)» tillsammans 
under rubriken »Suggor (inkl första gången 
dräktiga)». 

I tabeller över areal ägoslag, åkerarealens an
vändning och antal husdjur redovisas sk frek
vensuppgifter, dvs antal företag med ägoslag, 
grödor respektive husdjur av visst slag. Frekvens
uppgifterna markeras med asterisk (*) och läm
nas totalt för kommun, naturligt jordbruksom
råde, län, produktionsområde och hela riket. 
Frekvensuppgiften för husdjur anges i den kom
mun där företaget har brukningscentrum medan 
den för grödor och ägoslag anges i varje kommun 
som företaget har en viss gröda eller ett visst ägo
slag. Det bör observeras att frekvensuppgifterna 
för grödor och ägoslag därigenom inte blir 
summerbara från en redovisningsnivå till en 
annan (t ex kommuner till län). 
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I ett femtiotal församlingar eller kommuner 
har endast funnits ett eller två företag. Resul
taten för dessa församlingar och kommuner har 
av sekretesskäl i tabellerna samredovisats med 
resultaten för intilliggande församling respektive 
kommun. En förteckning över de samredovis
ningar som gjorts finns i bilaga 4. 

För ca 300 företag med mer än 2,0 hektar åker 
har uppgifter för 1976 inte kunnat erhållas och 
dessa företag ingår inte i redovisningen av åker
arealen 1976. För företag med högst 2,0 hektar 
åker (inkl företag utan åker) saknas uppgifter för 
1976 för ca 500 företag. Vid redovisningen av 
ägoslagsarealerna (utom åker) har tidigare års 

uppgift från lantbruksregistret använts i samtliga 
fall då uppgift för 1976 saknas. 

Tabellredovisning med kommentarer 
Resultaten från lantbruksräkningen 1976 redo
visas för olika ämnesområden i följande tabeller 

Företag, företagare 1.1—1.5 
Ägoslag 2.1—2.3 
Åkerbruk 3.1—3.5 
Husdjur 4.1—4.19 
Skogsbruk 5.1—5.10 
Övrigt 6.1—6.11 
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Företag, företagare 
I tabellerna 1.1—1.3 redovisas uppgifter om 
antal företag med mer än 2,0 hektar åker för
delade efter brukningsform, företagarekategori 
och storleksgrupp åkerareal och i tabell 1.4—1.5 
antal företagare vid dessa företag fördelade efter 
ålder och storleksgrupp åkerareal. 

Klassificeringen på företagarekategorier har 
from 1976 utökats med »Enkelt bolag» som 
brutits ut ur kategorin »Enskild person». Av 
resultaten framgår att ca 126200 (96,4%) av 
företagen med mer än 2,0 hektar åker har hän
förts till dessa två företagarekategorier. 

För vissa av resultaten redovisas i tablåerna A 
och B sammanställningar över utvecklingen på 
riksnivå från den första jordbruksräkningen 1927. 

Den arrenderade åkerarealen utgör enligt 1976 
års räkning 39,7% av hela åkerarealen mot 
36,5% år 1971. Antalet helt eller delvis arren

derade företag ökade från 42,8 % av hela antalet 
företag 1971 till 47,6% av antalet 1976. 

Det sammanlagda antalet företag med mer än 
2,0 hektar åker har — som framgår av tablå B 
— visat en fortsatt nedgång från 1971 till 1976. 
Totalt noteras en minskning med ca 19000 
enheter eller med 12,7%. Särskilt kraftig har 
minskningen varit i de två minsta storleks
klasserna, medan antalet enheter över 30,0 hektar 
fortsatt att öka något. Se även diagram 1. 

För varje företag inhämtas uppgifter om högst 
tre företagare. Resultaten i tabellerna 1.4—1.5 
avser samtliga i lantbruksregistret redovisade 
företagare, varför antalet företagare överstiger 
antalet företag. 

Av resultaten framgår att av 142000 redo
visade brukare i hela riket är 40000 (28%) i 
åldern 50—59 år och 43000 (30%) 60 år eller 
äldre. 

Diagram 1 Antal företag med åker 1927-1976 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åker 



24 

Tablå A Antal företag och areal åker efter brukningsform 1927—1976 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åker. Hela riket 

Tablå B Antal företag i olika storleksgrupper samt åkerareal vid dessa företag 1927—1976. 
Hela riket 
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Ägoslag 
Markarealens fördelning på ägoslag (åker, kulti
verad betesmark, annan gräsbärande mark, 
skogsmark och övrig mark) redovisas i tabel
lerna 2.1—2.3 för samtliga företag (inkl företag 
utan åker). I tabellerna ingår i princip all mark på 
fastigheter taxerade som jordbruksfastighet samt 
all mark på »annan fastighet» som tillhör företag 
med minst 2,0 hektar åker. I praktiken har i detta 
sammanhang vissa svårigheter förelegat beträf
fande avgränsningen av denna population. 

klassificeringen av ägoslagen har efter hand 
och i synnerhet vid jordbruksräkningarna 1961 
och 1966 genomgått väsentliga förändringar, 
vilket medför endast begränsade möjligheter till 
jämförbarhet mellan jordbruksräkningarna. Vid 
1961 och 1966 års räkningar har ägoslagsredo-
visningen för övrigt inte omfattat skogsmark och 
»övrig mark». 

I tabellerna redovisas också antal företag med 
respektive ägoslag. .Dessa sk frekvensuppgifter 
föregås av asterisk (*) och står omedelbart under 
motsvarande arealuppgift. Varje företag har vid 
bearbetningen medräknats i samtliga redovis
ningsområden där företaget har mark. Detta 
medför att frekvensuppgifterna inte är summer-
bara från en redovisningsnivå till en annan (t ex 
kommuner till län). 

Vissa jämförelser med resultaten från den 
allmänna fastighetstaxeringen 1975 har före

tagits. Jämförelsen har avsett arealerna ägoslag 
och totala arealen för skattepliktig jordbruks
fastighet. I tablå C redovisas en jämförelse för 
ägoslagen avseende hela riket och i tablå D redo
visas en jämförelse för totala arealen länsvis. 
Resultaten i tablå C visar att totalarealen enligt 
lantbruksräkningen är ca 19 000 hektar större än 
enligt fastighetstaxeringen. För de olika ägo
slagen förekommer också vissa mindre diffe
renser. Avvikelserna mellan resultaten kan bero 
på bl a följande, som påverkar resultaten i olika 
riktningar 

1) Definitionen av ägoslagen är i huvudsak den
samma men olika bedömningar vid klassifi
ceringen kan ha förekommit i de båda under
sökningarna 

2) Vissa olikheter i populationsavgränsning. I 
lantbruksräkningen finns medräknat en del 
arealer på icke skattepliktig jordbruksfastig
het (t ex nationalparker, fastigheter för för
svarsändamål) och på »annan fastighet» som 
inte medtagits i resultaten från fastighets
taxeringen 

3) I lantbruksräkningen skall endast ingå mark
areal medan i fastighetstaxeringen också in
går vissa vattenarealer 

4) Undersökningarna avser två olika tidpunkter, 
fastighetstaxeringen den 1 januari 1975 och 
lantbruksräkningen den 10 juni 1976. 

Tablå C Areal ägoslag vid skattepliktig jordbruksfastighet enligt fastighetstaxeringen 1975 
och enligt lantbruksräkningen 1976 
Uppgifter för hela riket 

') Här ingår l 600 000 hektar Kronoöverloppsmark i Norrbottens län. Denna mark torde också huvudsakligen redo
visas som »övrig mark» i lantbruksräkningen. 
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Tablå D Totalarealen vid skattepliktig jord
bruksfastighet enligt fastighets
taxeringen 1975 och lantbruks
räkningen 1976 
Uppgifter för län 

') I summan inräknas kronoöverloppsmarken (1 600 000) 
vilken också torde ingå i lantbruksräkningen (jfr noten 
till tablå C) 

Den länsvisa jämförelsen av totalarealerna 
visar att i de flesta länen är arealen enligt lant
bruksregistret något lägre än enligt fastighets
taxeringen. I Norrbottens län är dock arealen 
enligt lantbruksräkningen betydligt högre än 
enligt fastighetstaxeringen vilket torde bero på 
att nationalparkerna medräknats i lantbruks
räkningen. 
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Åkerbruk 
I tabellerna 3.1-3.2 redovisas uppgifter om areal 
åker fördelad efter brukningsform och före
tagarekategori och i tabellerna 3.3—3.5 åker
arealens fördelning på olika grödor m m. 

Jämfört med föregående lantbruksräkning har 
följande ändringar skett. Åkerbönor redovisas 
som en särskild gröda medan »Vitsenap» och 
»övriga oljeväxter» redovisas sammanslagna till 
en post. Benämningen på »Fabrikspotatis» har 
ändrats till »Potatis för stärkelse och råsprit». 
Den sistnämnda ändringen i kombination med 
omarbetade anvisningar i blanketten har syftat 
till att ge en klarare avgränsning gentemot mat
potatis. Ändringen torde inte nämnvärt påverka 
jämförelsemöjligheterna med tidigare resultat. 

I tabellerna 3.3—3.5 redovisas frekvensupp
gifter föregångna av asterisk (*) på samma sätt 
som för ägoslagen. 

I tabellerna 3.3—3.5 förekommer att frekvens
uppgift redovisats utan att någon areal finns upp
tagen. Detta beror på att arealer mindre än 0,5 
hektar har försvunnit vid heltalsavrundningen i 
tabellutskriften. 

En sammanställning av resultaten för vissa 
grödgrupper från 1927 t o m 1976 har gjorts i 
tablå E. Resultat för åren 1927, 1951 och 1976 
återges också i diagram 2. 

Jämfört med förra lantbruksräkningen märks 
främst en ökning av arealen brödsäd från ca 
330000 hektar till ca 521000 hektar, dvs med 
nära 58 %. 

Tablå E Åkerarealens fördelning på olika växtslag 1927—1976 

Avser företag med mer än 2,0 hektar åker. Hela riket 

') Till baljväxter har räknats kokärter samt foderärter och vicker 
2) Till foderväxter har räknats grönfoder- och ensilageväxter samt frövallar, slåttervallar och betesvallar som utnyttjas 
3) Till övriga växtslag har räknats trädgårdsväxter, »andra växtslag» samt åkerbönor 
4) Till obrukad åker har även räknats slåtter- och betesvallar som inte utnyttjas men likväl är att betrakta som åker 
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Diagram 2 Åkerarealens användning 1927, 1951 och 1976 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åker 
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Husdjur 
I tabellerna 4.1—4.3 redovisas antal husdjur av 
olika slag. Jämfört med förra lantbruksräkningen 
sker redovisningen av antal kor nu uppdelad på 
kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning 
av kalvar. Däremot har särredovisningen av kvi
gor slopats. Detta hänger samman med att upp
gift om antal kvigor i uppgiftsblanketten in
samlas tillsammans med tjurar och stutar ett år 
och däröver som en post. Vid redovisningen av 
höns har skett en uppdelning av kycklingar på 
broiler och kycklingar av värpraser. Med broiler 
avses kycklingar av särskilda broilerraser. Upp
delningen kan vara något osäker då kycklingar 
av värpraser för användning som broiler i vissa 
fall kan ha redovisats som broiler. 

En annan förändring är att stora djurbe
sättningar (definition se avsnitt 2) på företag med 
högst 2,0 hektar åker som 1971 redovisats i en 
särskild tabell nu inordnats i övriga husdjurs
tabeller. I tabellerna 4.1—4.2 redovisas hus
djuren vid de stora djurbesättningarna i en 
särskild klass, 0,0—2,0 hektar åker. Redovis
ningen för stora djurbesättningar avser endast 
det eller de djurslag för vilket (vilka) företaget 
uppfyller minimigränserna vid uppgiftsdagen 

(250 svin, 1 000 höns (inkl kycklingar) eller 500 får 
(inkl lamm)). 

Tabellerna 4.1—4.3 innehåller sk frekvens-
uppgifter föregångna av asterisk (*), som visar 
antal företag med husdjur av respektive slag. 
Husdjuren redovisas i den församling företaget 
har sitt brukningscentrum, varför varje företag 
endast medräknats en gång vid frekvensredo
visningen (jfr skillnaden gentemot ägoslag och 
grödor). 

Långtidsutvecklingen vad gäller antal husdjur 
vid företag med mer än 2,0 hektar åker framgår 
av tablå F. Vid jämförelser mellan lantbruks
räkningarna och jordbruksräkningarna bör sär
skilt beaktas att de sistnämnda avsett förhål
landena den 15 september (utom 1944 då upp
gifterna avsåg den 1 juni). 

I tabellerna 4 .4^ t .5 , 4.9—4.10, 4.11—4.12 
och 4.16—4.17 redovisas antal företag med res
pektive nötkreatur, får, svin och höns fördelade 
efter besättningsstorlek. En utvidgning jämfört 
med tidigare är att för varje djurslag anges antal 
företag utan andra husdjur. För produktions
områden och hela riket anges också antal djur 
inom varje grupp efter besättningsstorlek. 

Diagram 3 Antal företag utan djurbesättning resp med nötkreatur, svin, får eller höns 1976 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
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Tabellerna 4.6—4.8 innehåller uppgifter om 
antal företag och antal kor fördelade efter be
sättningsstorlek och företagarens ålder. Endast 
en företagare, den äldste, redovisas för varje före
tag. Tabellerna 4.13—4.15 motsvarar tabel
lerna 4.6—4.8 men i stället för antal kor redovisas 
antal suggor och galtar samt antal övriga svin. 

I tabellerna 4.18—4.19 redovisas antal företag, 
antal avelssvin (suggor och galtar) samt antal kor 
för olika besättningsstorlekar antal avelssvin 
(suggor och galtar) respektive antal kor i kom
bination. 

Redovisning av uppgifter motsvarande ta
bellerna 4.7^4.8, 4.13-4.15 och 4.18—4.19 har 
inte skett tidigare. 

Av resultaten framgår att vid företag med mer 
än 2,0 hektar åker fanns något eller några av 
djurslagen nötkreatur, får, svin eller höns vid ca 
99 300 företag. Se vidare diagram 3. 

Nötkreatur fanns på totalt ca 81 900 företag, 
vilket motsvarar ca 63 % av samtliga företag med 
mer än 2,0 hektar åker. Motsvarande siffror för 
1971 var 101600 företag och 67 %. I besättningar 
med 1—9 kor har minskningen av antal företag 
varit störst, från ca 62 400 1971 till ca 38 000 1976. 
Vid besättningar med 10—24 kor fanns 1976 ca 
356 000 kor vilket motsvarar ca 49 % av samtliga 
kor i hela riket. Se också diagram 4. 

Besättningarna med får (exkl lamm) fanns på 
ca 10 600 företag varav ca 6 400 företag hade högst 
nio får och 2600 företag hade 10—24 får. Jäm
fört med 1971 har antal företag med får ökat med 
ca 1 300 och antalet får med ca 19000. 

Svin redovisas på ca 35 900 företag med mer än 
2,0 hektar åker. Detta är en minskning med 
20800 företag sedan 1971. Den största minsk
ningen har skett för företag med 1—9 svin, från 
28400 företag till 13200 företag. Antal be
sättningar med minst 100 svin har dock ökat 
något. 

Av de 35 900 företagen med svin redovisar 
10800 enbart smågrisar medan 10700 redovisar 
1—4 avelssvin (suggor och galtar). Ytterligare 
uppgifter finns i diagram 5. 

Höns (exkl kycklingar) redovisas på ca 35 000 
företag med mer än 2,0 hektar åker, vilket är en 
minskning med 19 400 företag sedan 1971. Antal 
höns på de 35000 företagen var ca 4,1 miljoner. 
Dessutom fanns på de stora djurbesättningarna 
ca 1,3 miljoner höns. Av de totalt 5,4 miljoner 
hönsen fanns 4,1 miljoner vid besättningar med 
minst 1000 höns. 

På ca 27 300 företag redovisas både nötkreatur 
och svin. Av dessa företag har 8 200 enbart 
smågrisar och 9 600 1 —4 avelssvin. 

Tablå F Antal husdjur 1927—1976. Hela riket 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åker 
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Diagram 4 Företag och kor fördelade efter kobesättningarnas storlek 1976 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 

Diagram 5 Företag, suggor och galtar resp övriga svin fördelade efter besättningsstorlek antal 
suggor och galtar 1976 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
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Skogsbruk 
Som tidigare nämnts har översynen av lant
bruksregistret lett till en viktig omläggning av 
redovisningsenheten för skogsföretagen vid lant
bruksräkningen 1976. Sedan registrets upplägg
ning och fram till lantbruksräkningen har de rena 
skogsföretagen och företag med enbart andra 
ägoslag än åker redovisats per taxeringsenhet 
enligt 1965 års allmänna fastighetstaxering. Om
läggningen innebär att taxeringsenheterna i prin
cip sammanförts till ägareenheter. Skogsmark 
och andra ägoslag vid företag som driver jord
bruk redovisas som hittills på jordbruksföretaget. 

För främst juridiska personer med stora skogs
marksinnehav, t ex domänverket, skogsbolag 

och kommuner, har det inte ansetts möjligt att 
vid en antalsredovisning placera företaget i ett 
visst område (kommun, län etc). Redovisningen 
av antal skogsföretag som ägs av juridiska per
soner (exkl dödsbon) lämnas därför endast för 
hela riket. För det s k privatskogsbruket, företag 
som ägs av enskild person, enkelt bolag eller 
dödsbo, sker dock inga begränsningar i antals
redovisningen. 

Den redovisade omläggningen medför att an
tal skogsföretag och arealen skogsmark inom 
olika storleksklasser hektar skogsmark inte kan 
jämföras med resultaten från lantbruksräkningen 
1971. Uppgift om areal skogsmark totalt är dock 
jämförbar. 

Diagram 6 Skogsmark fördelad efter ägarekategori och storleksgrupp skogsmark 1976 
Avser samtliga företag med skog 
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I tabellerna 5.1—5.3 redovisas antal företag 
fördelade efter storleksgrupp hektar skogsmark. 
Klassificeringen sker efter företagets totala skogs
marksinnehav oavsett hur stor del av skogsmar
ken som ligger i det berörda redovisningsom
rådet. Detta är samma princip som tillämpas för 
jordbruksföretagen. I tabellerna 5.1—5.2 sker 
redovisningen i kombination med storleksgrupp 
hektar åker. Antalsredovisningen för skogsföre
tagen (med högst 2,0 hektar åker) avser, som 
tidigare nämnts, i fråga om den regionala redo
visningen endast det s k privatskogsbruket. 

I tabellerna 5.4—5.6 redovisas skogsmarks
arealens fördelning på ägarekategorier. 

Tabellerna 5.7—5.8 och 5.9—5.10 innehåller 
uppgifter om areal skog respektive areal åker 

fördelad efter storleksgrupp hektar åker- och 
skogsmarksareal i kombination. 

Av tabellerna framgår att av den totala skogs
marksarealen, 22,6 miljoner hektar, ägs 9,6 mil
joner hektar (43 %) av enskild person eller enkelt 
bolag, 6,0 miljoner hektar (27%) av aktiebolag 
och 4,4 miljoner hektar (19%) av staten. Vid 
företag med mer än 2,0 hektar åker finns 5,0 
miljoner hektar skog, vilket utgör 22% av den 
totala skogsmarksarealen. Den genomsnittliga 
skogsmarksarealen per företag är för jordbruks
företagen 38,0 hektar, för privatskogsbruket 39,4 
hektar och för övriga företagarekategorier 3 209 
hektar. Ytterligare resultat lämnas i diagram 6 
och 7. 

Diagram 7 Skogsmark fördelad efter storleksgrupp åker och skogsmark 1976 
Avser samtliga företag med skog 
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Övrigt 
I tabellerna 6.1—6.3 redovisas uppgifter om 
antal traktorer och skördetröskor samt antal 
företag med dessa maskiner. 

För antal traktorer och skördetröskor före
ligger resultat från 1951 t o m 1976 såsom fram
går av tablå G nedan. 

Tablå G Antal traktorer och 
skördetröskor 

Avser företag med mer än 2,0 hektar åker. 
Hela riket 

I tabellerna 6.4—6.7 redovisas uppgifter om 
antal sysselsatta vid företag med mer än 2,0 
hektar åker. Denna redovisning har inte skett vid 
tidigare jordbruksräkningar eller vid förra lant
bruksräkningen. 

I tabellerna 6.8—6.10 lämnas vissa resultat för 
ca 11200 företag med 0,3—2,0 hektar åker. Totala 
åkerarealen för dessa företag uppgår till 14400 
hektar. I tabell 6.11 redovisas ca 3 000 företag med 
mer än 100,0 hektar åker fördelade efter storleks
grupp åkerareal. Av dessa befinner sig 2360 
företag motsvarande 78% i gruppen 100,1— 
200,0 hektar åker. 



Tabeller 
Del 1 

1. Företag, företagare 

2. Ägoslag 

3. Åkerbruk 

Tabellernas motsvarighet vid lantbruksräkningen 1971 

Tabellnummer 1976 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

1971 

4 
3 
1 
8 
7 

12 
11 
9 
6 
5 

16 
15 
13 





Antal företag 1976 med mer än 2,0 
hektar åker redovisade per försam
ling. 

Antal per församling 



38 Företag, Företagare 

Tabell 1.1 Antal företag den 10 juni 1976 efter brukningsform och företagarekategori 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 



39 Företag, Företagare 



40 Företag, Företagare 

Tabell 1.2 Antal företag den 10 juni 1976 efter brukningsform och företagarekategori 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 



41 Företag, Företagare 
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42 Företag, Företagare 



43 Företag, Företagare 



44 Företag, Företagare 



45 Företag, Företagare 



46 Företag, Företagare 



47 Företag, Företagare 



48 Företag, Företagare 



49 Företag, Företagare 



50 Företag, Företagare 



51 Företag, Företagare 



52 Företag, Företagare 

Tabell 1.3 Antal företag den 10 juni 1976 efter brukningsform och storleksgrupp åkerareal 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• församlingar, kommuner, län och hela riket1) 

1 ) Observera att vissa församlingar (kommuner) har samredovisats med annan församling (kommun) enligt förteckning i bilaga 4. 



53 Företag, Företagare 



54 Företag, Företagare 



55 Företag, Företagare 



56 Företag, Företagare 



57 Företag, Företagare 



58 Företag, Företagare 



59 Företag, Företagare 



60 Företag, Företagare 



61 Företag, Företagare 



62 Företag, Företagare 



63 Företag, Företagare 



64 Företag, Företagare 



65 Företag, Företagare 
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66 Företag, Företagare 



67 Företag, Företagare 



68 Företag, Företagare 



69 Företag, Företagare 



70 Företag, Företagare 



71 Företag, Företagare 



72 Företag, Företagare 



73 Företag, Företagare 
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74 Företag, Företagare 



75 Företag, Företagare 



76 Företag, Företagare 



77 Företag, Företagare 



78 Företag, Företagare 



79 Företag, Företagare 



80 Företag, Företagare 



81 Företag, Företagare 



82 Företag, Företagare 



83 Företag, Företagare 



84 Företag, Företagare 



85 Företag, Företagare 



86 Företag, Företagare 



87 Företag, Företagare 



88 Företag, Företagare 



89 Företag, Företagare 



90 Företag, Företagare 



91 Företag, Företagare 



92 Företag, Företagare 



93 Företag, Företagare 



94 Företag, Företagare 



95 Företag, Företagare 



96 Företag, Företagare 



97 Företag, Företagare 
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98 Företag, Företagare 



99 Företag, Företagare 



100 Företag, Företagare 



101 Företag, Företagare 



102 Företag, Företagare 



103 Företag, Företagare 



104 Företag, Företagare 



105 Företag, Företagare 
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106 Företag, Företagare 



107 Företag, Företagare 



108 Företag, Företagare 



109 Företag, Företagare 



110 Företag, Företagare 



111 Företag, Företagare 



112 Företag, Företagare 



113 Företag, Företagare 



114 Företag, Företagare 

Tabell 1.4 Antal företagare den 10 juni 1976 efter ålder 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 



115 Företag, Företagare 



116 Företag, Företagare 

Tabell 1.5 Antal företagare den 10 juni 1976 efter ålder 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 



117 Företag, Företagare 



118 Företag, Företagare 



119 Företag, Företagare 



120 Företag, Företagare 



121 Företag, Företagare 



122 Företag, Företagare 



123 Företag, Företagare 



124 Företag, Företagare 



125 Företag, Företagare 



126 Företag, Företagare 



127 Företag, Företagare 



Andel åker av totalarealen per kom
mun 1976. Arealuppgifter hämtade 
från samtliga företag som ingår i 
lantbruksräkningen. 



Andel skog av totalarealen per kom
mun 1976. Arealuppgifter hämtade 
från samtliga företag som ingår i 
lantbruksräkningen. 
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131 Ägoslag 

Tabell 2.1 Areal ägoslag den 10 juni 1976 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med resp ägoslag 



132 Ägoslag 



133 Ägoslag 

Tabell 2.2 Areal ägoslag den 10 juni 1976 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med resp ägoslag 



134 Ägoslag 



135 Ägoslag 



136 Ägoslag 



137 Ägoslag 
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138 Ägoslag 



139 Ägoslag 



140 Ägoslag 



141 Ägoslag 



142 Ägoslag 



143 Ägoslag 



144 Ägoslag 



145 Ägoslag 



146 Ägoslag 



147 Ägoslag 



148 Ägoslag 



149 Ägoslag 



150 Ägoslag 

Tabell 2.3 Areal ägoslag den 10 juni 1976 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• församlingar, kommuner, län och hela riket1) 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med resp ägoslag 

1) Observera atl vissa församlingar (kommuner) hat samredovisats med annan församling (kommun) enligt förteckning i bilaga 4. 



151 Ägoslag 



152 Ägoslag 



153 Ägoslag 



154 Ägoslag 



155 Ägoslag 



156 Ägoslag 



157 Ägoslag 



158 Ägoslag 



159 Ägoslag 



160 Ägoslag 



161 Ägoslag 
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162 Ägoslag 



163 Ägoslag 



164 Ägoslag 



165 Ägoslag 



166 Ägoslag 



167 Ägoslag 



168 Ägoslag 



169 Ägoslag 
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170 Ägoslag 



171 Ägoslag 



172 Ägoslag 



173 Ägoslag 



174 Ägoslag 



175 Ägoslag 



176 Ägoslag 



177 Ägoslag 



178 Ägoslag 



179 Ägoslag 



180 Ägoslag 



181 Ägoslag 



182 Ägoslag 



183 Ägoslag 



184 Ägoslag 



185 Ägoslag 



186 Ägoslag 



187 Ägoslag 



188 Ägoslag 



189 Ägoslag 



190 Ägoslag 



191 Ägoslag 



192 Ägoslag 



193 Ägoslag 
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194 Ägoslag 



195 Ägoslag 



196 Ägoslag 



197 Ägoslag 



198 Ägoslag 



199 Ägoslag 



200 Ägoslag 



201 Ägoslag 
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202 Ägoslag 



203 Ägoslag 



204 Ägoslag 



205 Ägoslag 



206 Ägoslag 



207 Ägoslag 



208 Ägoslag 



209 Ägoslag 



210 Ägoslag 



211 Ägoslag 



212 Ägoslag 



213 Ägoslag 



214 Ägoslag 



215 Ägoslag 



216 Ägoslag 



217 Ägoslag 



218 Ägoslag 



Andel arrenderad åker av totala 
åkerarealen 1976. Arealuppgifter 
hämtade från samtliga företag som 
ingår i lantbruksräkningen. 



220 Åkerbruk 

Tabell 3.1 Areal åker den 10 juni 1976 efter brukningsform och företagarekategori 
Uppgifter i hektar för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 



221 Åkerbruk 



222 Åkerbruk 

Tabell 3.2 Areal åker den 10 juni 1976 efter brukningsform och företagarekategori 
Uppgifter i hektar för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 



223 Åkerbruk 



224 Åkerbruk 



225 Åkerbruk 
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226 Åkerbruk 



227 Åkerbruk 



228 Åkerbruk 



229 Åkerbruk 



230 Åkerbruk 



231 Åkerbruk 



232 Åkerbruk 



233 Åkerbruk 
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234 Åkerbruk 

Tabell 3.3 Åkerarealens användning den 10 juni 1976 
Uppgifter i hektar för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med odling av resp gröda. 



235 Åkerbruk 



236 Åkerbruk 



237 Åkerbruk 



238 Åkerbruk 

Tabell 3.4 Åkerarealens användning den 10 juni 1976 
Uppgifter i hektar för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med odling av resp gröda. 



239 Åkerbruk 



240 Åkerbruk 



241 Åkerbruk 



242 Åkerbruk 



243 Åkerbruk 



244 Åkerbruk 



245 Åkerbruk 



246 Åkerbruk 



247 Åkerbruk 



248 Åkerbruk 



249 Åkerbruk 



250 Åkerbruk 



251 Åkerbruk 



252 Åkerbruk 



253 Åkerbruk 



254 Åkerbruk 



255 Åkerbruk 



256 Åkerbruk 



257 Åkerbruk 
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258 Åkerbruk 



259 Åkerbruk 



260 Åkerbruk 



261 Åkerbruk 



262 Åkerbruk 



263 Åkerbruk 



264 Åkerbruk 



265 Åkerbruk 
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266 Åkerbruk 

Tabell 3.5 Åkerarealens användning den 10 juni 1976 
Uppgifter i hektar för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• församlingar, kommuner, län och hela riket1) 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med odling av resp gröda. 

1 ) Observera att vissa församlingar (kommuner) har samredovisats med annan församling (kommun) enligt förteckning i buaga 4. 



267 Åkerbruk 



268 Åkerbruk 



269 Åkerbruk 



270 Åkerbruk 



271 Åkerbruk 



272 Åkerbruk 



273 Åkerbruk 



274 Åkerbruk 



275 Åkerbruk 



276 Åkerbruk 



277 Åkerbruk 



278 Åkerbruk 



279 Åkerbruk 



280 Åkerbruk 



281 Åkerbruk 



282 Åkerbruk 



283 Åkerbruk 



284 Åkerbruk 



285 Åkerbruk 



286 Åkerbruk 



287 Åkerbruk 



288 Åkerbruk 



289 Åkerbruk 
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290 Åkerbruk 



291 Åkerbruk 



292 Åkerbruk 



293 Åkerbruk 



294 Åkerbruk 



295 Åkerbruk 



296 Åkerbruk 



297 Åkerbruk 
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298 Åkerbruk 



299 Åkerbruk 



300 Åkerbruk 



301 Åkerbruk 



302 Åkerbruk 



303 Åkerbruk 



304 Åkerbruk 



305 Åkerbruk 



306 Åkerbruk 



307 Åkerbruk 



308 Åkerbruk 



309 Åkerbruk 



310 Åkerbruk 



311 Åkerbruk 



312 Åkerbruk 



313 Åkerbruk 



314 Åkerbruk 



315 Åkerbruk 



316 Åkerbruk 



317 Åkerbruk 



318 Åkerbruk 



319 Åkerbruk 



320 Åkerbruk 



321 Åkerbruk 
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322 Åkerbruk 



323 Åkerbruk 



324 Åkerbruk 



325 Åkerbruk 



326 Åkerbruk 



327 Åkerbruk 



328 Åkerbruk 



329 Åkerbruk 
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330 Åkerbruk 



331 Åkerbruk 



332 Åkerbruk 



333 Åkerbruk 



334 Åkerbruk 



335 Åkerbruk 



336 Åkerbruk 



337 Åkerbruk 



338 Åkerbruk 



339 Åkerbruk 



340 Åkerbruk 



341 Åkerbruk 



342 Åkerbruk 



343 Åkerbruk 



344 Åkerbruk 



345 Åkerbruk 



346 Åkerbruk 



347 Åkerbruk 



348 Åkerbruk 



349 Åkerbruk 



350 Åkerbruk 



351 Åkerbruk 



352 Åkerbruk 



353 Åkerbruk 
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354 Åkerbruk 



355 Åkerbruk 



356 Åkerbruk 



357 Åkerbruk 



358 Åkerbruk 



359 Åkerbruk 



360 Åkerbruk 



361 Åkerbruk 



362 Åkerbruk 



363 Åkerbruk 



364 Åkerbruk 



365 Åkerbruk 



366 Åkerbruk 



367 Åkerbruk 



368 Åkerbruk 



369 Åkerbruk 
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370 Åkerbruk 



371 Åkerbruk 



372 Åkerbruk 



373 Åkerbruk 



374 Åkerbruk 



375 Åkerbruk 



376 Åkerbruk 



377 Åkerbruk 
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378 Åkerbruk 



379 Åkerbruk 



380 Åkerbruk 



381 Åkerbruk 



382 Åkerbruk 



383 Åkerbruk 



384 Åkerbruk 



385 Åkerbruk 



386 Åkerbruk 



387 Åkerbruk 



388 Åkerbruk 



389 Åkerbruk 
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4.9 Antal företag och antal får efter får-
besättningarnas storlek. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela riket 629 

4.10 Antal företag efter fårbesättningarnas 
storlek. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 632 

4.11 Antal företag och antal svin efter svin-
besättningarnas storlek. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela riket 638 

4.12 Antal företag efter svinbesättningarnas 
storlek. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 641 

4.13 Antal företag och antal suggor och galtar 
efter besättningarnas storlek samt före
tagares ålder för kategorierna enskild 
person och enkelt bolag. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom hela riket 647 

4.14 Antal företag och antal suggor och galtar 
efter besättningarnas storlek samt före
tagares ålder för kategorierna enskild 
person och enkelt bolag. 
Uppgifter för produktionsområden och 
hela riket 656 

4.15 Antal företag och antal suggor och galtar 
efter besättningarnas storlek samt före
tagares ålder för kategorierna enskild 
person och enkelt bolag. 
Uppgifter för län och hela riket 661 

4.16 Antal företag och antal höns efter höns-
besättningarnas storlek. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela riket 674 

4.17 Antal företag efter hönsbesättningarnas 
storlek. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 675 

4.18 Antal företag, antal suggor och galtar 
samt antal kor fördelade efter besätt
ningarnas storlek (antal suggor och galtar 
respektive antal kor i kombination). 
Uppgifter för produktionsområden och 
hela riket 683 

4.19 Antal företag, antal suggor och galtar 
samt antal kor fördelade efter besätt
ningarnas storlek (antal suggor och galtar 
respektive antal kor i kombination). 
Uppgifter för län och hela riket 688 

4.9 Number of holdings and number of sheep 
distributed by size of stocks. 
Figures for different size groups of arable 
land in production areas and whole of 
Sweden 629 

4.10 Number of holdings with sheep distri-
buted by size of stocks. 
Figures for different size groups of arable 
land in counties and whole of Sweden 632 

4.11 Number of holdings and number of pigs 
distributed by size of stocks. 
Figures for different size groups of arable 
land in production areas and whole of 
Sweden 638 

4.12 Number of holdings with pigs distributed 
by size of stocks. 
Figures for different size groups of arable 
land in counties and whole of Sweden 641 

4.13 Number of holdings and number of sows 
and boars distributed by size of stocks 
and age of holders for categories private 
person and ordinary partnership. 
Figures for size groups of arable land in 
whole of Sweden 647 

4.14 Number of holdings and number of sows 
and boars distributed by size of stocks 
and age of holders for categories private 
person and ordinary partnership. 
Figures for production areas and whole of 
Sweden 656 

4.15 Number of holdings and number of sows 
and boars distributed by size of stocks 
and age of holders for categories private 
person and ordinary partnership. 
Figures for counties and whole of Sweden 661 

4.16 Number of holdings and number of fowls 
distributed by size of stocks. 
Figures for different size groups of arable 
land in production areas and whole of 
Sweden 674 

4.17 Number of holdings with fowls distri-
buted by size of stocks. 
Figures for different size groups of arable 
land in counties and whole of Sweden 675 

4.18 Number of holdings, number of sows and 
boars and number of cows distributed by 
size of stocks (number of sows and boars 
respective number of cows combined). 
Figures for production areas and whole of 
Sweden 683 

4.19 Number of holdings, number of sows and 
boars and number of cows distributed by 
size of stocks (number of sows and boars 
respective number of cows combined). 
Figures for counties and whole of Sweden 688 
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Skogsbruk 
5.1 Antal företag efter storleksgrupp åker-

resp skogsmarksareal i kombination. 
Uppgifter för produktionsområden och 
hela riket 697 

5.2 Antal företag efter storleksgrupp åker-
resp skogsmarksareal i kombination. 
Uppgifter för naturliga jordbruksom
råden, län och hela riket 699 

5.3 Antal företag efter storleksgrupp skogs-
marksareal. 
Uppgifter för kommuner, län och hela 
riket 713 

5.4 Areal skog efter företagarekategori. 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp 
skogsmarksareal inom produktionsom
råden och hela riket 723 

5.5 Areal skog efter företagarekategori. 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp 
skogsmarksareal inom naturliga jord
bruksområden, län och hela riket 725 

5.6 Areal skog efter företagarekategori. 
Uppgifter i hektar för församlingar, kom
muner, län och hela riket 737 

5.7 Areal skog efter storleksgrupp åker-resp 
skogsmarksareal i kombination. 
Uppgifter i hektar för produktionsom
råden och hela riket 804 

5.8 Areal skog efter storleksgrupp åker- resp 
skogsmarksareal i kombination. 
Uppgifter i hektar för naturliga jord
bruksområden, län och hela riket 806 

5.9 Areal åker efter storleksgrupp åker-resp 
skogsmarksareal i kombination. 
Uppgifter i hektar för produktionsom
råden och hela riket 818 

5.10 Areal åker efter storleksgrupp åker- resp 
skogsmarksareal i kombination. 
Uppgifter i hektar för naturliga jord
bruksområden, län och hela riket 820 

Forestry 
5.1 Number of holdings distributed by size 

groups of arable land and forest land 
combined. 
Figures for production areas and whole of 
Sweden 697 

5.2 Number of holdings distributed by size 
groups of arable land and forest land 
combined. 
Figures for natural farming areas, 
counties and whole of Sweden 699 

5.3 Number of holdings distributed by 
different size groups of forest land. 
Figures for municipalities, counties and 
whole of Sweden 713 

5.4 Acreage of forest land distributed by cate-
gories of holder. 
Figures in hectares for different size 
groups of forest land in production areas 
and whole of Sweden 723 

5.5 Acreage of forest land distributed by cate-
gories of holder. 
Figures in hectares for different size 
groups of forest land in natural farming 
areas, counties and whole of Sweden 725 

5.6 Acreage of forest land distributed by cate-
gories of holder. 
Figures in hectares for parishes, munici
palities, counties and whole of Sweden 737 

5.7 Acreage of forest land distributed by size 
groups of arable land and forest land 
combined. 
Figures in hectares for production areas 
and whole of Sweden 804 

5.8 Acreage of forest land distributed by size 
groups of arable land and forest land 
combined. 
Figures in hectares for natural farming 
areas, counties and whole of Sweden 806 

5.9 Acreage of arable land distributed by size 
groups of arable land and forest land 
combined. 
Figures in hectares for production areas 
and whole of Sweden 818 

5.10 Acreage of arable land distributed by size 
groups of arable land and forest land 
combined. 
Figures in hectares for natural farming 
areas, counties and whole of Sweden 820 
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Övrigt 
6.1 Traktorer och skördetröskor. 

Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela riket 834 

6.2 Traktorer och skördetröskor. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 836 

6.3 Traktorer och skördetröskor. 
Uppgifter för kommuner, län och hela 
riket 841 

6.4 Antal sysselsatta. Företagare och familje-
medlemmar. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela riket 854 

6.5 Antal sysselsatta. Företagare och familje-
medlemmar. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 856 

6.6 Antal sysselsatta. Lejd arbetskraft. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela riket 861 

6.7 Antal sysselsatta. Lejd arbetskraft. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 863 

6.8 Antal företag efter brukningsform och 
företagarekategori. 
Företag med 0,3—2,0 hektar åker. 
Uppgifter för län, produktionsområden 
och hela riket 868 

6.9 Åkerarealens användning. 
Företag med 0,3—2,0 hektar åker. 
Uppgifter i hektar för län, produktions
områden och hela riket 870 

6.10 Antal husdjur. 
Företag med 0,3—2,0 hektar åker. 
Uppgifter för län, produktionsområden 
och hela riket 872 

6.11 Antal företag efter storleksgrupp åker-
areal. 
Företag med mer än 100,0 hektar åker. 
Uppgifter för län, produktionsområden 
och hela riket 874 

Other tables 
6.1 Tractors and combines. 

Figures for different size groups of arable 
land in production areas and whole of 
Sweden 834 

6.2 Tractors and combines. 
Figures for different size groups of arable 
land in counties and whole of Sweden 836 

6.3 Tractors and combines. 
Figures for municipalities, counties and 
whole of Sweden 841 

6.4 Number of employed. Holders and family 
members. 
Figures for different size groups of arable 
land in production areas and whole of 
Sweden 854 

6.5 Number of employed. Holders and family 
members. 
Figures for different size groups of arable 
land in counties and whole of Sweden 856 

6.6 Number of employed. Hired labour force. 
Figures for different size groups of arable 
land in production areas and whole of 
Sweden 861 

6.7 Number of employed. Hired labour force. 
Figures for different size groups of arable 
land in counties and whole of Sweden 863 

6.8 Number of holdings by type of holding 
and categories of holder. 
Holdings with 0.3—2.0 hectares of arable 
land. 
Figures for counties, production areas 
and whole of Sweden 868 

6.9 Use of arable land. 
Holdings with 0.3—2.0 hectares of arable 
land. 
Figures in hectares for counties, pro
duction areas and whole of Sweden 870 

6.10 Number of livestock. 
Holdings with 0.3—2.0 hectares of arable 
land. 
Figures for counties, production areas 
and whole of Sweden 872 

6.11 Number of holdings distributed by 
different size groups of arable land. 
Holdings with more than 100.0 hectares 
of arable land. 
Figures for counties, production areas 
and whole of Sweden 874 
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Bilagor 
1 Kungl Maj:ts kungörelse nr 1968:111 (och 

ändring 1975:979) om uppgifter för lant
bruksstatistiken, lantbrukets företags
register och skördeskadeskyddet 875 

2 Områdesindelningen i lantbruksstatistiken 878 

3 Uppgiftsformulär 879 

4 Förteckning över samredovisade försam-
lingar och kommuner 883 

Appendices 
1 Order in Council concerning data for 

agricultural statistics, the Farm Register 
and the National Crop Insurance System 875 

2 Division into different areas in agricul-
tural statistics 878 

3 Form 879 

4 List of accumulated parishes and munici-
palities 883 

Symboler använda i tabellerna 

» Upprepning 
— Intet finns att redovisa 

.. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker att 
redovisa 

* Frekvensuppgift 

Explanation of symbols 

Repetition 
Magnitude nil 
Data not available 

Frequency 
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List of terms used in the tables 

aktiebolag 
allmänning 
anger 
annan 
antal 
användning 
arbetskraft 
areal 
arrenderad 
avel 

baggar 
bensin 
besättningar 
betesvall 
blandsäd 
bogserade 
brukade 
brukningsform 
brännolja 

delvis (ägd) 
diesel 
djur 
därav 
däröver 
dödsbo 

ej 
enheter 
enkelt bolag 
ensilageväxter 
enskild 

familjemedlemmar 
foderärter 
fotogen 
frövall 
får 
födS 
föl 
fördelad(e) 
företag 
företagare 
företagarekategorier 
församling 

limited company 
common 
indicate 
other 
number 
use 
labour force 
area, acreage 
held on lease 
breeding 

rams 
petrol 
stocks 
pasture 
mixed grain 
towed 
cultivated 
type of holding 
fuel oil 

partly (owned) 
diesel fuel 
animal 
of that 
more 
estate of deceased person 

not 
units 
ordinary partnership 
plants for silage 
private 

family members 
fodder peas 
paraffin oil 
seed ley 
sheep 
born 
foal 
distributed 
holding(s) 
holder(s) 
categories of holders 
parish 

galtar 
gräsbärande 
gröda 
grönfoder 

havre 
hektar 
hela riket 
helt 
helträda 
husdjur 
hästar 
höns 
höstraps 
höstrybs 
höstråg 
höstvete 

inklusive 

kallblod(-iga) 
kalvar 
kategori 
kläckta 
kokärter 
i kombination 
kommun 
kor 
korn 
kultiverad betesmark 
kvigor 
kvinnor 
kycklingar 
kyrkan 

lamm 
lejd 
län 

mark 
matpotatis 
mer än 
mindre 
mjölkproduktion 
modersuggor 
månader 

boars 
grass grown 
crop 
green crop 

oats 
hectare 
whole of Sweden 
fully 
fallow land 
livestock 
horses 
fowls 
winter rape 
winter turnip rape 
winter rye 
winter wheat 

including 

heavy (horse) 
calves 
category 
hatched 
peas, dry edible 
combined 
municipality 
cows 
barley 
cultivated natural pastures 
heifers 
women 
chicken 
church 

lamb 
hired 
county 

ground 
table potatoes 
more than 
less 
milk production 
breeding sows 
months 

1* — Lantbruksräkningen 1976 Del 2 
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naturligt jord
bruksområde 

nötkreatur 

obrukad åker 
odling 
okänd 
olika 
oljeväxter 
område 

personer 
potatis för stärkelse 

och råsprit 
produktionsområde 

respektive 

saknas 
samt 
samtliga 
självgående 
skog 
skogsmark 
skördetröska 
slag 
slåttervall 
sockerbetor 
stadigvarande 
staten 
stora 
storlek 
storleksgrupp 
stutar 
suggor 
summa 

svin 
sysselsatta 

natural farming 
area 

cattle 

untitled arable land 
cultivation 
unknown 
different 
oleiferous plants 
district, area 

persons 

potatoes for processing 

production area 

respective 

not available 

and 
total 
self-propelling 
forest 
forest land 
combine 
kind 
ley for hay 
sugar beets 
permanent 
state 
large 
size 
size group 
steers 
sows 
total 
pigs 
employed 

tabell 
tackor 
tidigare 
tillfälligt 
timmar 
tjurar 
total 
traktorer 

under 
unghästar 
uppfödning 
uppgift 
uppgifter 
utan 
utnyttjad 

vall 
vecka 
vicker 
vitsenap 
vårraps 
vårrybs 
vårråg 
vårvete 
värpras 
växtslag 

åker 
åkerbönor 
ålder 
år 

ägd 
ägoslag 

övrig 

table 
ewes 
earlier 
temporary 
hours 
bulls 
total 
tractors 

below 
colts 
breeding 
information, figures 
information, figures 
without 
utilized 

ley 
week 
betches 
white mustard 
spring rape 
spring turnip rape 
spring rye 
spring wheat 
laying breed 
plant 

arable land 
beans 
age 
year 

owned 
type of land 

other 
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Del 2 

4. Husdjur 

5. Skogsbruk 

6. Övrigt 

Tabellernas motsvarighet vid lantbruksräkningen 1971 

Tabellnummer 1976 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 
4.18 
4.19 

1971 

20 
19 
17 
22A 
21A 
23 

22B 
21B 
22C 
21C 

22D 
22C 

1976 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
5.10 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 
6.10 
6.11 

1971 

32 
31 

30 
29 

34 
33 
36 
35 
26 
25 

37 
38 
39 
41 





Antal kor den 10 juni 1976 vid samt
liga företag som ingår i lantbruks
räkningen. Redovisning per försam
ling. 





Antal får (exkl lamm) den 10 juni 
1976 vid samtliga företag som ingår 
i lantbruksräkningen. Redovisning 
per församling. 





Antal svin den 10 juni 1976 vid 
samtliga företag som ingår i lant
bruksräkningen. Redovisning per 
församling. 





Antal höns (exkl kycklingar) den 10 
juni 1976 vid samtliga företag som 
ingår i lantbruksräkningen. Redovis
ning per församling. 
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Tabell 4.1 Antal husdjur den 10 juni 1976 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med djur av resp slag 

1 ) I itorleksgruppen 0,0-2,0 hektar åker ingir endast stora djurbesättningar. 
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Tabell 4.2 Antal husdjur den 10 juni 1976 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med djur av resp slag 

1 ) I stodekigmppen 0,0-2,0 helrttr åker inglr eodw stora djurbeiattaingu. 
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436 Husdjur 



437 Husdjur 



438 Husdjur 



439 Husdjur 



440 Husdjur 



441 Husdjur 



442 Husdjur 



443 Husdjur 



444 Husdjur 



445 Husdjur 



446 Husdjur 



447 Husdjur 



448 Husdjur 

Tabell 4.3 Antal husdjur den 10 juni 1976 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• församlingar, kommuner, län och hela riket1) 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med djur av resp slag 

1 ) Observera att vissa församlingar (kommuner) har samredovisats med annan forsamling (kommun) enligt forteckning ! bilaga 4. 
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Tabell 4.4 Antal företag och antal nötkreatur den 10 juni 1976 efter kobesättningarnas 
storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 
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Tabell 4.5 Antal företag den 10 juni 1976 efter kobesättningarnas storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
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Tabell 4.6 Antal företag och antal kor den 10 juni 1976 efter kobesättningarnas storlek 
samt företagares ålder för kategorierna enskild person och enkelt bolag 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom hela riket 
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Tabell 4.7 Antal företag och antal kor den 10 juni 1976 efter kobesättningarnas storlek 
samt företagares ålder för kategorierna enskild person och enkelt bolag 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• produktionsområden och hela riket 



608 Husdjur 



609 Husdjur 



610 Husdjur 



611 Husdjur 



612 Husdjur 



613 Husdjur 



614 Husdjur 



615 Husdjur 



616 Husdjur 

Tabell 4.8 Antal företag och antal kor den 10 juni 1976 efter kobesättningarnas storlek 
samt företagares ålder för kategorierna enskild person och enkelt bolag 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• län och hela riket 



617 Husdjur 
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618 Husdjur 



619 Husdjur 



620 Husdjur 



621 Husdjur 



622 Husdjur 



623 Husdjur 



624 Husdjur 



625 Husdjur 
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626 Husdjur 



627 Husdjur 



628 Husdjur 



629 Husdjur 

Tabell 4.9 Antal företag och antal får den 10 juni 1976 efter fårbesättningarnas storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 

1 ) I storieksgruppen 0 ,0-2 ,0 heklar åker ingår endast stora djurbesättningar. 



630 Husdjur 



631 Husdjur 



632 Husdjur 

Tabell 4.10 Antal företag den 10 juni 1976 efter fårbesättningarnas storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 

1 ) I storieksgruppen 0 ,0 -2 ,0 hektar åker ingir endast stora djurbesättningar. 



633 Husdjur 



634 Husdjur 



635 Husdjur 



636 Husdjur 



637 Husdjur 



638 Husdjur 

Tabell 4.11 Antal företag och antal svin den 10 juni 1976 efter svinbesättningarnas storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 

1 ) I storleksgruppen 0,0-2.0 hektar åker ingår endast stöta djurbesättningar. 



639 Husdjur 



640 Husdjur 



641 Husdjur 

Tabell 4.12 Antal företag den 10 juni 1976 efter svinbesättningarnas storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 

1 ) I storleksgroppen 0,0-2,0 hektar åker ingår endast stora djurbesättningar. 



642 Husdjur 



643 Husdjur 



644 Husdjur 



645 Husdjur 



646 Husdjur 



647 Husdjur 

Tabell 4.13 Antal företag och antal suggor och galtar den 10 juni 1976 efter besättningarnas storlek 
samt företagares ålder för kategorierna enskild person och enkelt bolag 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom hela riket 

1 ) I storleksgruppen 0,0-2,0 hektar åker ingår endast stora djurbesättningar. 



648 Husdjur 



649 Husdjur 

9 — Lantbruksrakningen 1976 Del 2 



650 Husdjur 



651 Husdjur 



652 Husdjur 



653 Husdjur 



654 Husdjur 



655 Husdjur 



656 Husdjur 

Tabell 4.14 Antal företag och antal suggor och galtar den 10 juni 1976 efter besättningarnas storlek 
samt företagares ålder för kategorierna enskild person och enkelt bolag 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• produktionsområden och hela riket 



657 Husdjur 
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658 Husdjur 



659 Husdjur 



660 Husdjur 



661 Husdjur 

Tabell 4.15 Antal företag och antal suggor och galtar den 10 juni 1976 efter besättningarnas storlek 
samt företagares ålder för kategorierna enskild person och enkelt bolag 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• län och hela riket 



662 Husdjur 



663 Husdjur 



664 Husdjur 



665 Husdjur 



666 Husdjur 



667 Husdjur 



668 Husdjur 



669 Husdjur 



670 Husdjur 



671 Husdjur 



672 Husdjur 



673 Husdjur 



674 Husdjur 

Tabell 4.16 Antal företag och antal höns den 10 juni 1976 efter hönsbesättningarnas 
storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 

1) I storleksgruppen 0,0-2,0 hektar åker ingår endast stora djurbesättningar. 



675 Husdjur 

Tabell 4.17 Antal företag den 10 juni 1976 efter hönsbesättningarnas storlek 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 

1) I storleksgruppen 0,0-2,0 hektar åkenngir endast stora djurbesättningar. 



676 Husdjur 



677 Husdjur 



678 Husdjur 



679 Husdjur 



680 Husdjur 



681 Husdjur 
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682 Husdjur 



683 Husdjur 

Tabell 4.18 Antal företag, antal suggor och galtar samt antal kor den 10 juni 1976 efter besättningar
nas storlek (antal suggor och galtar resp antal kor i kombination) 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• produktionsområden och hela riket 



684 Husdjur 



685 Husdjur 



686 Husdjur 



687 Husdjur 



688 Husdjur 

Tabell 4.19 Antal företag, antal suggor och galtar samt antal kor den 10 juni 1976 efter besättningar
nas storlek (antal suggor och galtar resp antal kor i kombination) 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker eller stor djurbesättning 
• län och hela riket 



689 Husdjur 
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690 Husdjur 



691 Husdjur 



692 Husdjur 



693 Husdjur 



694 Husdjur 



695 Husdjur 



696 Husdjur 



697 Skogsbruk 

Tabell 5.1 Antal företag den 10 juni 1976 efter storleksgrupp åker- resp skogsmarksareal 
i kombination 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• produktionsområden och hela riket 



698 Skogsbruk 



699 Skogsbruk 

Tabell 5.2 Antal företag den 10 juni 1976 efter storleksgrupp åker- resp skogsmarksareal 
i kombination 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• naturliga jordbruksområden, län och hela riket 



700 Skogsbruk 



701 Skogsbruk 



702 Skogsbruk 



703 Skogsbruk 



704 Skogsbruk 



705 Skogsbruk 



706 Skogsbruk 



707 Skogsbruk 



708 Skogsbruk 



709 Skogsbruk 



710 Skogsbruk 



711 Skogsbruk 



712 Skogsbruk 



713 Skogsbruk 

Tabell 5.3 Antal företag den 10 juni 1976 efter storleksgrupp skogsmarksareal 
Uppgifter för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) inom företagarekategorierna 

enskild person, enkelt bolag och dödsbo 
• kommuner, län och hela riket 
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714 Skogsbruk 



715 Skogsbruk 



716 Skogsbruk 



717 Skogsbruk 



718 Skogsbruk 



719 Skogsbruk 



720 Skogsbruk 



721 Skogsbruk 
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722 Skogsbruk 



723 Skogsbruk 

Tabell 5.4 Areal skog den 10 juni 1976 efter företagarekategori 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• storleksgrupp skogsmarksareal inom produktionsområden och hela riket 



724 Skogsbruk 



725 Skogsbruk 

Tabell 5.5 Areal skog den 10 juni 1976 efter företagarekategori 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• storleksgrupp skogsmarksareal inom naturliga jordbruksområden, län och hela riket 



726 Skogsbruk 



727 Skogsbruk 



728 Skogsbruk 



729 Skogsbruk 



730 Skogsbruk 



731 Skogsbruk 



732 Skogsbruk 



733 Skogsbruk 



734 Skogsbruk 



735 Skogsbruk 



736 Skogsbruk 



737 Skogsbruk 

Tabell 5.6 Areal skog den 10 juni 1976 efter företagarekategori 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• församlingar, kommuner, län och hela riket1) 

1 ) Observera att vissa fönamlingai (kommuner) har samredovisats med annan forsamling (kommun) enligt förteckning i bilaga 4. 



738 Skogsbruk 



739 Skogsbruk 



740 Skogsbruk 



741 Skogsbruk 



742 Skogsbruk 



743 Skogsbruk 



744 Skogsbruk 



745 Skogsbruk 
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746 Skogsbruk 



747 Skogsbruk 



748 Skogsbruk 



749 Skogsbruk 



750 Skogsbruk 



751 Skogsbruk 



752 Skogsbruk 



753 Skogsbruk 
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754 Skogsbruk 



755 Skogsbruk 



756 Skogsbruk 



757 Skogsbruk 



758 Skogsbruk 



759 Skogsbruk 



760 Skogsbruk 



761 Skogsbruk 



762 Skogsbruk 



763 Skogsbruk 



764 Skogsbruk 



765 Skogsbruk 



766 Skogsbruk 



767 Skogsbruk 



768 Skogsbruk 



769 Skogsbruk 



770 Skogsbruk 



771 Skogsbruk 



772 Skogsbruk 



773 Skogsbruk 



774 Skogsbruk 



775 Skogsbruk 



776 Skogsbruk 



777 Skogsbruk 
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778 Skogsbruk 



779 Skogsbruk 



780 Skogsbruk 



781 Skogsbruk 



782 Skogsbruk 



783 Skogsbruk 



784 Skogsbruk 



785 Skogsbruk 
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786 Skogsbruk 



787 Skogsbruk 



788 Skogsbruk 



789 Skogsbruk 



790 Skogsbruk 



791 Skogsbruk 



792 Skogsbruk 



793 Skogsbruk 



794 Skogsbruk 



795 Skogsbruk 



796 Skogsbruk 



797 Skogsbruk 



798 Skogsbruk 



799 Skogsbruk 



800 Skogsbruk 



801 Skogsbruk 



802 Skogsbruk 



803 Skogsbruk 



804 Skogsbruk 

Tabell 5.7 Areal skog den 10 juni 1976 efter storleksgrupp åker- resp skogsmarksareal 
i kombination 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• produktionsområden och hela riket 



805 Skogsbruk 



806 Skogsbruk 

Tabell 5.8 Areal skog den 10 juni 1976 efter storleksgrupp åker- resp skogsmarksareal 
i kombination 
Uppgifter i hektar för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• naturliga jordbruksområden, län och hela riket 



807 Skogsbruk 



808 Skogsbruk 



809 Skogsbruk 
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810 Skogsbruk 



811 Skogsbruk 



812 Skogsbruk 



813 Skogsbruk 



814 Skogsbruk 



815 Skogsbruk 



816 Skogsbruk 



817 Skogsbruk 
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818 Skogsbruk 

Tabell 5.9 Areal åker den 10 juni 1976 efter storleksgrupp åker- resp skogsmarksareal 
i kombination 
Uppgifter i hektar för 
• företag med minst 0,3 hektar åker 
• produktionsområden och hela riket 



819 Skogsbruk 



820 Skogsbruk 

Tabell 5.10 Areal åker den 10 juni 1976 efter storleksgrupp åker- resp skogsmarksareal 
i kombination 
Uppgifter i hektar för 
• företag med minst 0,3 hektar åker 
• naturliga jordbruksområden, län och hela riket 



821 Skogsbruk 



822 Skogsbruk 



823 Skogsbruk 



824 Skogsbruk 



825 Skogsbruk 



826 Skogsbruk 



827 Skogsbruk 



828 Skogsbruk 



829 Skogsbruk 



830 Skogsbruk 



831 Skogsbruk 



832 Skogsbruk 



833 Skogsbruk 



834 Skogsbruk 

Tabell 6.1 Traktorer och skördetröskor den 10 juni 1976 
Uppgifter för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 



835 Övrigt 



836 Övrigt 

Tabell 6.2 Traktorer och skördetröskor den 10 juni 1976 
Uppgifter för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 



837 Övrigt 



838 Övrigt 



839 Övrigt 



840 Övrigt 



841 Övrigt 

Tabell 6.3 Traktorer och skördetröskor den 10 juni 1976 
Uppgifter för 
• samtliga företag (inkl företag utan åker) 
• kommuner, län och hela riket 
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842 Övrigt 



843 Övrigt 



844 Övrigt 



845 Övrigt 



846 Övrigt 



847 Övrigt 



848 Övrigt 



849 Övrigt 



850 Övrigt 



851 Övrigt 



852 Övrigt 



853 Övrigt 



854 Övrigt 

Tabell 6.4 Antal sysselsatta den 10 juni 1976. Företagare och familjemedlemmar 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 



855 Övrigt 



856 Övrigt 

Tabell 6.5 Antal sysselsatta den 10 juni 1976. Företagare och familjemedlemmar 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 



857 Övrigt 
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858 Övrigt 



859 Övrigt 



860 Övrigt 



861 Övrigt 

Tabell 6.6 Antal sysselsatta den 10 juni 1976. Lejd arbetskraft 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och hela riket 



862 Övrigt 



863 Övrigt 

Tabell 6.7 Antal sysselsatta den 10 juni 1976. Lejd arbetskraft 
Uppgifter för 
• företag med mer än 2,0 hektar åker 
• storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 



864 Övrigt 



865 Övrigt 
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866 Övrigt 



867 Övrigt 



868 Övrigt 

Tabell 6.8 Antal företag den 10 juni 1976 efter brukningsform och företagarekategori 
Uppgifter för 
• företag med 0,3 - 2,0 hektar åker 
• län, produktionsområden och hela riket 





870 Övrigt 

Tabell 6.9 Åkerarealens användning den 10 juni 1976 
Uppgifter i hektar för 
• företag med 0,3-2,0 hektar åker 
• län, produktionsområden och hela riket 



871 Övrigt 



872 Övrigt 

Tabell 6.10 Antal husdjur den 10 juni 1976 
Uppgifter för 
• företag med 0,3-2,0 hektar åker 
• län, produktionsområden och hela riket 



873 Övrigt 



Tabell 6.11 Antal företag den 10 juni 1976 efter storleksgrupp åkerareal 
Uppgifter för 
• företag med mer än 100,0 hektar åker 
• län, produktionsområden och hela riket 
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SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 

1968 • Nr 111 Utkom från trycket den 30 april 1968 

Nr 111 

KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE 

om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och 

skördeskadeskyddet; 

given Stockholms slott den 29 mars 1968. 

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna1 som följer. 
1 §. 

Den som inom landet driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel, frukt
odling eller trädgårdsodling eller som äger mark där annan driver sådan 
verksamhet, skall lämna uppgifter enligt denna kungörelse för statistiska 
centralbyråns lantbruksstatistik. 

2 §. 
Uppgifter för lantbruksstatistiken skall även ingå i det av statistiska 

centralbyrån och lantbruksstyrelsen gemensamt upprättade registret över 
företag med verksamhet som avses i 1 §, lantbrukets företagsregister. 

3 §. 
Enligt bestämmelser som statens jordbruksnämnd meddelar i samråd 

med lantbruksstyrelsen och statistiska centralbyrån utgör uppgift för lant
bruksstatistiken också anmälan för reglering av skördeskada som omfattas 
av det permanenta skördeskadeskyddet. 

4 §. 
Den som driver verksamhet som avses i 1 § skall utan anmaning lämna 

uppgifter om 
1. registerbeteckning, areal och markanvändning i fråga om fastighet 

eller del av fastighet där verksamheten bedrives, 
2. byggnader och andra anläggningar, 
3. maskiner, 
4. husdjur, 
5. framställda produkter och deras användning i verksamheten, 
6. anlitad arbetskraft. 
Enskild person skall även lämna uppgifter om ålder, tillträdesår, utbild

ning och tidigare sysselsättning samt om arten och omfattningen av egen ar
betsinsats i eller utom verksamheten. 

Statistiska centralbyrån får i samråd med lantbruksstyrelsen och jord
bruksnämnden inskränka uppgiftsskyldighet enligt första eller andra styc
ket eller bestämma att ytterligare uppgifter som behövs för dessa myndig
heters verksamhet skall lämnas av den uppgiftsskyldige. 

1 Jfr prop. 1967: 95; JoU 25; Rskr 280. 
72—688000. Svensk författningssamling 1968, Nr 111 
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5 §. 
Den som äger mark där annan driver verksamhet som avses i 1 § skall 

efter anmaning av statistiska centralbyrån lämna uppgifter om dennes namn 
och adress samt om areal som användes för verksamheten. 

6 §. 
Uppgifter enligt 4 eller 5 § lämnas på blankett för vilken statistiska cen

tralbyrån fastställer formulär i samråd med lantbruksstyrelsen och jord
bruksnämnden. I samma ordning bestämmes tidpunkt då blankett senast 
skall lämnas och myndighet till vilken den skall inges. 

Myndigheterna skall tillse att den uppgiftsskyldige ej betungas onödigt. 
7 §. 

Statistiska centralbyrån eller lantbruksstyrelsen får låta utföra fältmät
ningar eller fältbesiktningar för kontroll av uppgifter om areal eller mark
användning. 

8 §. 
Lantbrukets företagsregister förvaras hos statistiska centralbyrån. Varje 

lantbruksnämnd förvarar uppgifter ur registret som avser nämndens verk
samhetsområde. 

9 §. 
Till böter dömes den som 
1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt denna kungörelse, 
2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om gärningen 

ej är belagd med straff i brottsbalken. 
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter 

anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan anmä
lan, skall samråd ske med lantbruksstyrelsen och jordbruksnämnden. 

10 §. 
Den som hos statistiska centralbyrån, lantbruksstyrelsen, jordbruks

nämnden, lantbruksnämnd eller för lantbruksnämndens räkning eller hos 
annan myndighet tagit befattning med uppgift som avses i denna kungörelse 
får ej obehörigen yppa dess innehåll. Bryter någon uppsåtligen eller av oakt
samhet häremot dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal 
får väckas endast efter angivelse av målsägande. 

11 §. 
Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna kun

görelse meddelas av statistiska centralbyrån i samråd med lantbruksstyrel
sen och jordbruksnämnden. 

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt 
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 13 april 1956 (nr 116) an
gående insamlande av årliga uppgifter till rikets officiella jordbrukssta
tistik. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera 
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill 
bekräfta låtit. 

Stockholms slott den 29 mars 1968. 

GUSTAF ADOLF 
(L. S.) 

(Finansdepartementet) G. E. STRÄNG 

Nr 111, 1/4 ark.Stockholm 1988.Kungl.Boktryckeriet, P.A. Norstedt & Söner 



877 Bilaga 1 

Svensk författningssamling 

SFS 1975:979 
Utkom från trycket 
den 2 dec. 1975 

Förordning 
om ändring i kungörelsen (1968:111) om uppgifter 
för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister 
och skördeskadeskyddet; 
utfärdad den 20 november 1975. 

Regeringen föreskriver att 3 § kungörelsen (1968: 111) om uppgifter 
för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeskade
skyddet skall ha nedan angivna lydelse. 

3 §1 Enligt bestämmelser som statens jordbruksnämnd meddelar i 
samråd med lantbruksstyrelsen och statistiska centralbyrån utgör upp
gift för lantbruksstatistiken också anmälan för reglering av skördeskada 
som omfattas av det permanenta skördeskadeskyddet. 

Uppgift i lantbrukets företagsregister om odlad potatisareal får läg
gas till grund för beräkning av avgift enligt 10 § andra stycket lagen 
(1967: 340) om prisreglering på jordbrukets område. 

Uppgift i lantbrukets företagsregister om innehav av sugga får läggas 
till grund för beräkning av stöd till smågrisproducenter. Lantbrukssty
relsen får i sådant fall utöva kontroll av uppgifts riktighet. 

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förord
ningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författ
ningssamling. 

På regeringens vägnar 

SVANTE LUNDKVIST 

Ingvar Lindström 
(Jordbruksdepartementet) 

1 Senaste lydelse 1972: 46. 
1 
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Områdesindelningen i lantbruksstatistiken 1 9 7 6 
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Förteckning över samredovisade församlingar (kommuner) 
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Utkom från trycket den 11 november 1977 
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