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Förord 
Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed publikationen Lantbruksräk
ningen 1981, omfattande delarna 1 och 2. 

Lantbruksräkningen har baserats på uppgifter som insamlats till lantbru
kets företagsregister avseende den 11 juni 1981 och uppgifter till 1981 års 
fastighetstaxering. Räkningen är den tredje totalundersökningen av samtli
ga företag inom jordbruk och skogsbruk efter den omorganisation av 
jordbruksstatistiken, som skedde i samband med upprättandet av registret 
1968. De tidigare lantbruksräkningarna har genomförts 1971 och 1976. 
Utnyttjandet av uppgifter från fastighetstaxeringen vid lantbruksräkningen 
1981 innebär en väsentlig omläggning jämfört med de tidigare räkningarna 
då samtliga företagare lämnade uppgifter genom postenkät. Vid räkningen 
1981 har huvuddelen av skogsägarna utan jordbruk inte behövt lämna 
några särskilda uppgifter. 

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 statistik. 

Uppläggningen av lantbruksräkningen har beslutats i samråd med lant
bruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd och skogsstyrelsen. Insamlingen 
och granskningen av primärmaterialet har skett under medverkan av lant
bruksnämnderna. 

Inom statistiska centralbyrån har lantbruksräkningen genomförts 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 maj 1983 

LENNART FASTBOM 

Bernt Wilson 
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Tabeller — Del 1 

Företag, Företagare 

1.1 Antal företag fördelade efter bruk-
ningsform respektive företagarekate
gori. 

Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela 
riket 46 

1.2 Antal företag fördelade efter bruk-
ningsform respektive företagarekate
gori. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom naturliga jordbruksområden, län 
och hela riket 48 

1.3 Antal företag fördelade efter bruk-
ningsform respektive storleksgrupp 
åkerareal. 
Uppgifter för församlingar, kommuner, 
län och hela riket 62 

1.4 Antal företagare fördelade efter ålder. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 

inom produktionsområden och hela 
riket 133 

1.5 Antal företagare fördelade efter ålder. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom naturliga jordbruksområden, län 
och hela riket 139 

1.6 Antal företag fördelade efter storleks-
grupp åkerareal. 
Företag med mer än 100,0 hektar åker
mark. 
Uppgifter för län, produktionsområden 
och hela riket 156 

Ägoslag 

2.1 Areal av olika ägoslag (hektar) och 
antal företag med olika ägoslag. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela 
riket 157 

2.2 Areal av olika ägoslag (hektar) och 
antal företag med olika ägoslag. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom naturliga jordbruksområden, län 
och hela riket 159 

Tables — Part 1 

Holdings, Holders 

1.1 Number of holdings distributed by type 
of holding and category of holder. 
Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 46 

1.2 Number of holdings distributed by type 
of holding and category of holder. 
Figures for different size groups of ara
ble land in natural farming areas, coun
ties and whole of Sweden 48 

1.3 Number of holdings distributed by type 
of holding and different size groups of 
arable land. 
Figures for parishes, municipalities, 
counties and whole of Sweden 62 

1.4 Number of holders distributed by age. 
Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 133 

1.5 Number of holders distributed by age. 
Figures for different size groups of ara
ble land in natural farming areas, coun
ties and whole of Sweden. 139 

1.6 Number of holdings distributed by dif-
ferent size groups of arable land. 
Holdings with more than 100,0 hectares 
of arable land. 
Figures for counties, production areas 
and whole of Sweden. 156 

Type of land 

2.1 Acreage of different types of land (hect-
ares) and number of holdings with type 
of land of different kinds. 
Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 157 

2.2 Acreage of different types of land (hect-
ares) and number of holdings with type 

of land of different kinds. 
Figures for different size groups of ara
ble land in natural farming areas, coun
ties and whole of Sweden 159 
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2.3 Areal av olika ägoslag (hektar) och 
antal företag med olika ägoslag. 
Uppgifter för församlingar, kommuner, 
län och hela riket 175 

Åkerbruk 

3.1 Areal åkermark fördelad efter bruk-
ningsform respektive företagarekate
gori. 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp 
åkerareal inom produktionsområden 
och hela riket 248 

3.2 Areal åkermark fördelad efter bruk-
ningsform respektive företagarekate
gori. 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp 
åkerareal inom naturliga jordbruksom
råden, län och hela riket 250 

3.3 Åkerarealens användning (hektar) och 
antal företag med odling av olika grö
dor. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela 
riket 264 

3.4 Åkerarealens användning (hektar) och 
antal företag med odling av olika grö
dor. 

Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom naturliga jordbruksområden, län 
och hela riket 268 

3.5 Åkerarealens användning (hektar) och 
antal företag med odling av olika grö
dor. 
Uppgifter för församlingar, kommuner, 
län och hela riket 296 

Tabeller — Del 2 
I del 2 lämnas resultat för ämnesområdena 
Husdjur, Skogsbruk och Övrigt (antal ma
skiner, antal sysselsatta m m) 477 

2.3 Acreage of different types of land (hect-
ares) and number of holdings with type 
of land of different kinds. 
Figures for parishes, municipalities, 
counties and whole of Sweden 175 

Arable land 

3.1 Acreage of arable land distributed by 
type of holding and category of holder. 
Figures in hectares for different size 
groups of arable land in production 
areas and whole of Sweden. 248 

3.2 Acreage of arable land distributed by 
type of holding and category of holder. 
Figures in hectares for different size 

groups of arable land in natural farming 
areas, counties and whole of Sweden 250 

3.3 Use of arable land (hectares) and num-
ber of holdings with crops of different 
kinds. 
Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 264 

3.4 Use of arable land (hectares) and num-
ber of holdings with crops of different 
kinds. 
Figures for different size groups of ara
ble land in natural farming areas and 
whole of Sweden 268 

3.5 Use of arable land (hectares) and num-
ber of holdings with crops of different 
kinds. 
Figures for parishes, municipalities, 
counties and whole of Sweden 296 

Tables — Part 2 
In part 2 results are given concerning Live-
stock. Forestry and Other tables (Number 
of machines, number of employees et al.) 477 
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Bilagor 
1 Svensk författningssamling 1978:468 om 

uppgifter för lantbruksstatistiken, lant
brukets företagsregister och skördeska-
deskyddet 931 

2 Uppgiftsformulär LBR 1981 933 

3 Uppgiftsformulär LR 1981 937 

4 Områdesindelningen i lantbruksstatisti-
ken 939 

5 Förteckning över samredovisade försam-
lingar och kommuner 940 

Appendices 
1 Order in Council concerning data for ag-

ricultural statistics, the Farm Register 
and the National Crop Insurance System 931 

2 Form "LBR 1981" 933 

3 Form "LR 1981" 937 

4 Division into different areas in agricul-
tural statistics 939 

5 List of accumulated parishes and munici-
palities 940 

Symboler använda i tabellerna 
Explanation of symbols 

» Upprepning Repetion 
- Intet finns att redovisa Magnitude nil 
.. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker att 
redovisa 

Data not available 

* Frekvensuppgift Frequency 
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List of terms used in the tables 

aktiebolag limited company 
allmänning common 
anger indicate 
anläggningar plants 
annan other 
antal number 
användning use 
arbetskraft labour force 
areal area, acreage 
arrenderad held on lease 
avel breeding 

baggar rams 
besättningar stocks 
betesmark cultivated natural 

pastures 
betesvall pasture 
blandsäd mixed grain 
brukade cultivated 
brukningsform type of holding 

delvis (ägd) partly (owned) 
djur animal 
därav of that 
däröver more 
dödsbo estate of deceased person 

ej not 
enheter units 
enkelt bolag ordinary partnership 
ensilageväxter plants for silage 
enskild private 

familjemedlemmar family members 
foderärter fodder peas 
frövall seed ley 
får sheep 
född born 
föl foal 
fördelad(e) distributed 
företag holding(s) 
företagare holder(s) 
företagarekategorier categories of holders 
församling parish 

galtar boars 
gropsilo shallow pit silo 
gröda crop 
grönfoder green crop 

havre oats 
hektar hectare 
hela riket whole of Sweden 
helt fully 
helträda fallow land 
husdjur livestock 
hästar horses 
höns fowls 
höstraps winter rape 
höstrybs winter turnip rape 
höstråg winter rye 
höstvete winter wheat 
hötork hay drier 

inklusive including 

kallblod(-iga) heavy (horse) 
kalluft cold air 
kalvar calves 
kategori category 
kläckta hatched 
kokärter peas, dry edible 
i kombination combined 
kommun municipality 
kor cows 
korn barley 
kvigor heifers 
kvinnor women 
kycklingar chicken 
kyrka church 

lamm lamb 
lejd hired 
län county 

mark ground 
matpotatis table potatoes 
mer än more than 
mindre less 
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mjölkproduktion milk production 
modersuggor breeding sows 
månader months 

naturligt jord
bruksområde 

natural farming 
area 

nötkreatur cattle 

obrukad åker unfilled arable land 
odling cultivation 
okänd unknown 
olika different 
oljeväxter oleiferous plants 
område district, area 

personer persons 
plansilo simple silo on the ground 
potatis för stärkelse 

och råsprit 
potatoes for processing 

produktionsområde production area 

respektive respective 

saknas not available 

samt and 
samtliga total 
skog forest 
skogsmark forest land 
skördetröska combine 
slag kind 
slåttervall ley for hay 
sockerbetor sugar beets 
spannmålstork grain drier 
stadigvarande permanent 
staten state 
stora large 
storlek size 
storleksgrupp size group 
stutar steers 
suggor sows 
summa total 

svin pigs 
sysselsatta employed 

tabell table 
tackor ewes 
tidigare earlier 
tillfälligt temporary 
timmar hours 
tjurar bulls 
tornsilo tower silo 
total total 
traktorer tractors 

under below 
unghästar colts 
uppfödning breeding 
uppgift information, figures 
uppgifter information, figures 
utan without 
utnyttjad utilized 

vail ley 
varmluft hot air 
vecka week 
vicker belches 
vitsenap white mustard 
vårraps spring rape 
vårrybs spring turnip rape 
vårråg spring rye 
vårvete spring wheat 
värpras laying breed 
växtslag plant 

åkermark arable land 
åkerbönor beans 
ålder age 
år year 

ägd owned 
ägoslag type of land 

övrig other 
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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 
agricultural 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 de
gree 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 (mu
nicipalities) throughout the country. 

2 The farm register 
After the Agricultural Census in 1966 Sweden"s offi
cial agricultural statistics were thoroughly reorga
nized. A register of holdings in agriculture and forest
ry (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 Octo
ber, 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 registration is extended to cover 
certain types of holdings and certain types of data 
which are not included in the annual collection of 
data. After the reorganization of the agricultural stat
istics Agricultural Censuses have been carried out in 
1971, 1976 and 1981. The 1981 Agricultural Census is 
described below (section 3). 

The farm register covers the following types of hold
ings: 

a) holdings with at least 2 hectares of arable land 

b) holdings with less than 2 hectares of arable land 
(including holdings without arable land) which in
clude 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 enter
prises have been collected in certain years. 

During 1968-1981 data have been collected annu
ally for the farm register relating to the name, ad
dress, 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 sur
veys 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 authorities and the industry in their planning and 
in the pricing of agricultural products etc. A number 
of government institutions and agricultural organiza
tions may if they wish order custom-designed statis
tics form the register. 

3 The 1981 Agricultural Census 
The Agricultural Censuses in 1971, 1976 and 1981 
have contained data from holdings of type a, b and c. 
Data have been collected by a postal inquiry except 
for 1981 when data for holdings of type b were col
lected from a register containing tax assessment data. 
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Therefore the description of the 1981 Agricultural 
Census is divided into two parts, agricultural holdings 
and forestry holdings respectively. 

Agricultural holdings 
In the 1981 Agricultural Census data were collected 
from the types of holdings listed in section 2 except 
from holdings in horticulture. The information from 
holdings of type a) and c) was to refer to the 11th of 
June. In the beginning of June 1981, the SCB sent 
forms to all those holdings of type a) and c) liable to 
provide information. Data that could be generally 
assumed to have remained unchanged from the pre
vious year were printed by computer on the forms 
before mailing. A brochure with information and 
examples, and a stamped, addressed envelope in 
which the form was to be returned were enclosed. 

The completed forms were to be returned to SCB 
on the 17th of June at the latest. Returned forms 
were ticked off by computer (optical character read
er). 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 Agricultural Boards continued to issue 
reminders in an effort to collect the missing data. 

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 sub
jected to extensive control processing. This included 
summation checks, the comparison of various data 
for the responding enterprise, a comparison with test 
values, and in certain conditions, a comparison with 
the corresponding data for the holding the preceding 
year etc. Certain data were corrected by the comput
er during the processing. If the data were not accept
ed in the checking process, a control statment 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 telephone contact. In 
certain cases the forms were sent to the appropriate 
County Agricultural Boards for further investigation. 

Forestry holdings 
Data were collected from the General assessment of 
Real Estate 1981 and refer to the 1st of January 1981. 
Before data were registered there had to be a co
processing between a register from the General as
sessment of Real Estate and the farm register for 

holdings in agriculture. This co-processing followed 
by manual checks gave data that could be used direct
ly for the Agricultural Census. Some holders howev
er had to report on special forms about their cultiva
tion. The County Agricultural Boards co-operated in 
the checking of those forms. 

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

Holdings, Holders Tables 1.1-1.6 
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 » 6.1-6.7 

The results relate in general to holdings with more 
than 2.0 hectares of arable land. In the tables con
cerning "Type of land" and some of the tables con
cerning "Forestry", the results relate to all holdings 
(including holdings without arable land). In some 
tables concerning "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 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. Theses frequency data show the number of 
holdings with certain kinds of type of land, crops and 
animals. The frequency data preceded by an asterisk 
(*) refer to municipalities, natural farming areas, 
counties, production areas and the whole country. 

When comparing data from the Agricultural Cen
suses in 1976 and 1981 one must have in mind that the 
different methods for collecting data from holdings 
with less then 2 hectares of arable land can affect the 
results. From 1981 also new definititions are used for 
different types of land. 
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1 Allmänt om jordbruksstatistiken och 
de tidigare jordbruksräkningarna 

1.1 BAKGRUND 
Mellan åren 1927 och 1966 har i Sverige 
genomförts 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 (lantbruksregist
ret). Ett av syftena med lantbruksregistret var 
att bilda underlag för jordbruksstatistiken. 
Uppgiftsinsamlingen till registret samordnades 
också med obligatorisk anmälan till skörde-
skadeskyddet. Förslag om upprättandet av 
lantbruksregistret hade framlagts av 1960 års 
jordbruksutredning (SOU 1966:31) och 1965 
års lantbruksorganisationsutredning (SOU 
1966:49). I fråga om obligatorisk skördeskade-
anmälan hade en utredning företagits av statens 
jordbruksnämnd och statistiska centralbyrån i 
samråd med lantbruksstyrelsen och skördesta
tistiska nämnden (1966, stencil). 

Utformningen av riktlinjerna för lantbruks
registret och därmed samordnad statistikpro
duktion hänsköts till en särskild kommitté, 
jordbruksstatistikkommittén, som i november 
1967 avlämnade ett delbetänkande om lant
bruksregistret (Jo 1967:15, stencil). I betänkan
det preciserades utformningen av registret 1968 
och angavs vissa riktlinjer för de närmaste 
åren. 

Inrättandet av lantbruksregistret medförde 
väsentliga förändringar av jordbruksstatistiken. 
Tidigare genomfördes årligen tre urvalsunder
sökningar, sk jordbruksinventeringar, i mars, 
juni resp oktober som komplement till jord
bruksräkningarna. Inventeringarna i juni och 

oktober upphörde from 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 åkermark. De allmänna jordbruks
räkningarna har inordnats i registersystemet på 
så sätt att uppgiftsinsamlingen i juni med vissa 
års mellanrum utvidgas till sk lantbruksräk
ningar. Undersökningen omfattar då bl a även 
rena skogsföretag. Efter särskilda beslut av 
statsmakterna har lantbruksräkningar hittills 
genomförts i juni 1971. 1976 och 1981. 

Närmare beskrivning av de tidigare jord
bruksräkningarna, lantbruksregistreringen och 
lantbruksräkningarna lämnas i följande avsnitt. 

1.2 JORDBRUKSRÄKNINGARNA 
1927-1966 

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

Jordbruksräkningar enligt den föreslagna 
metoden utfördes sedermera av centralbyrån 
åren 1927. 1932. 1937, 1944 och 1951. De läng
re intervallerna före 1944 och 1951 års räkning
ar sammanhängde med att fastighetstaxeringar
na uppsköts två år. vilket medförde senarelägg-
ning även av jordbruksräkningarna. 
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I 1956. 1961 och 1966 års räkningar användes 
ett annat system baserat på en fristående upp
giftsinsamling. 

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 
centralbyrån 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 brukningsen-
heter - inkl rena skogsfastigheter - oavsett stor
lek eller taxeringsform ("jordbruksfastighet" 
resp "annan fastighet"). Vid jordbruksräkning
en 1956, då den nya metoden för inhämtande 
av primäruppgifter infördes, var datainsamling
en begränsad till företag (brukningsenheter) 
med mer än 2,0 hektar åker taxerade som 

"jordbruksfastighet". I den följande räkningen 
1961 omfattade populationen däremot samtliga 
jordbruk (med åker) oberoende av taxerings
form och storlek. När det gäller brukningsen
heter med högst 2,0 hektar åker baserades den
na räkning på en stickprovsundersökning om
fattande ungefär en tredjedel av samtliga går
dar i gruppen. Vid 1966 års räkning omfattade 
populationen samtliga enheter taxerade som 
jordbruksfastighet med minst 0,3 hektar åker 
samt större svin- och hönsbesättningar utanför 
jordbruket. Brukningsenheter 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 de
ras fördelning efter storlek och brukningsform 
(ägda resp arrenderade). Andra återkomman
de uppgifter har gällt åkerarealens fördelning 
på ägd resp arrenderad mark, åkerns använd
ning, antalet husdjur samt - från och med 1944 
- innehavet av viss teknisk utrustning för jord
bruket. 

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), göd
selvård (1927-1951), mjölkleveranser (1944), 
varaktigt anställd arbetskraft (1932), pälsdjurs-
avel (1951) samt biodling (1927-1944). 
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2 Lantbruksregistreringen och 
lantbruksräkningarna 

2.1 LANTBRUKSREGISTRERINGEN 

Inledning 

Som tidigare nämnts insamlas sedan 1968 upp
gifter om lantbruket årligen i juni till lantbruks
registret. Under senare delen av 1970-talet har 
en översyn skett av registret som berört bl a 
företags- och företagareredovisningen, ägo
slags- och grödklassificeringar samt insamlings
rutiner. De förändringar som översynen med
fört berörs närmare i anslutning till beskriv
ningen av 1981 års lantbruksräkning. 

I lantbruksregistret ingående företag 

Enligt Kungl Maj:ts kungörelse 1968:111 (om
tryckt i förordning 1978:468) (bilaga 1) förelig
ger skyldighet att lämna uppgifter till lant
bruksstatistiken, lantbrukets företagsregister, 
skördeskadeskyddet och potatisregleringen för 
den som inom landet driver jordbruk, skogs
bruk, husdjursskötsel, fruktodling eller träd
gårdsodling eller som äger mark där annan 
driver sådan verksamhet. 

Lantbruksregistret (LBR) omfattar följande 
typer av företag: 

a) företag med minst 2,0 hektar åkermark 
b) företag med mindre än 2,0 hektar åkermark, 

huvudsakligast företag med enbart skogs
mark eller annat ägoslag än åkermark, vari 
ingår fastighet taxerad som jordbruksfastig
het 

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 och andra enheter (anstalter, institu
tioner mfl) med odling av trädgårdsväxter 
omfattande minst 200 m2 under glas eller 
plast eller minst 2500 m2 frilandsareal. Od
ling i hemträdgårdar eller för husbehov in
går inte. 

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

Uppgifter från ovanstående företagstyper har 
1968-1981 insamlats enligt följande tablå: 

För företag med minst 2,0 hektar åkermark och 
företag med stora djurbesättningar (typ a och 
c) används i fortsättningen vanligen benäm
ningen jordbruksföretag medan företag av typ b 
benämnes skogsförelag. 

Uppgifter från företag med trädgårdsodling 
(grupp d) har utöver vad som framgår av tablån 
ovan insamlats i särskilda trädgårdsräkningar 
under början av 1972, 1977 resp 1982. 
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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 sammanställ
ning. 

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 skörde-
skadeskyddet samt för beräkningar av arealav
gifter i samband med den marknadsreglering av 
potatis som infördes 1972. Lantbruksregistret 
ligger också till grund för särskild uppgiftsin
samling i samband med stöd till vissa smågris
producenter. 

Statistiken ur registret utnyttjas bl a av 

myndigheter och näringsliv vid planering och 
prissättning av jordbrukets produkter etc. 

Utöver den omfattande officiella statistik 
som publiceras från registret framställs särskild 
regional statistik åt lantbruksnämnderna. 
Nämnderna har också tillgång till uppgifter för 
enskilda företag för sin planerande och rådgi
vande verksamhet. Efter beställningar från 
statliga institutioner, jordbrukets intresseorga
nisationer mfl, utförs också särskilda statistiska 
bearbetningar. 

Registret används som urvalsram för bl a 
objektiva skördeuppskattningar och deklara
tionsundersökningar för jordbrukare. 
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2.2 LANTBRUKSRÄKNINGARNA 
Inledning 
Lantbruksräkningarna kan anses utgöra en 
fortsättning på den serie allmänna jordbruks
räkningar som genomförts mellan 1927 och 
1966, i regel med fem års mellanrum. Jord
bruksräkningarna genomfördes fram t o m 1951 
samordnade med fastighetstaxeringarna medan 
räkningarna 1956, 1961 och 1966 utfördes ge
nom särskild uppgiftsinsamling. I samband med 
inrättandet av lantbruksregistret 1968 beslöts 
att jordbruksräkningarna skulle ersättas med 
utvidgade lantbruksregistreringar vissa år, sk 
lantbruksräkningar. Lantbruksräkningar har 
hittills genomförts 1971, 1976 och 1981. 

Lantbruksräkningarnas innehåll och 
uppläggning 
Lantbruksräkningarna innebär vad gäller om
fattning, innehåll etc att den ordinarie årliga 
lantbruksregistreringen (avseende jordbruksfö
retag) kompletteras i första hand genom att 
företag med mindre än 2,0 hektar åkermark 
(skogsföretag) ingår i bearbetningen. I lant
bruksräkningen ingår härigenom i princip alla 
fastigheter taxerade som jordbruksfastighet. 
Dessutom utförs i samband med lantbruksräk
ningarna vissa särskilda undersökningar eller 
metodstudier. Resultatpubliceringen är också 
utförligare och sker i särskilda böcker i SOS-
serien. 

Vid 1971 års lantbruksräkning var skogsföre
tagen registrerade som taxeringsenheter. I sam
band med 1976 års lantbruksräkning samman
fördes dessa till ägareenheter. Vid båda dessa 
lantbruksräkningar har uppgiftsinsamling och 
bearbetning skett samordnad med den ordina
rie lantbruksregistreringen. 

Vid 1981 års lantbruksräkning har uppgifter 
från skogsföretagen erhållits enligt en annan 
metod. Den innebär att uppgifter inhämtats 
genom en sambearbetning av LBR 1981 avse
ende jordbruksföretagen med uppgifter till 
1981 års fastighetstaxering. På så sätt har upp
gifter från huvuddelen av skogsföretagen erhål
lits utan att skogsägarna behövt lämna uppgif
ter till lantbruksräkningen. En utförligare be
skrivning av metoden lämnas i avsnitt 3.1. 

För skogsföretagen registreras väsentligt fär
re uppgifter än för jordbruksföretagen. Vid 
1981 års lantbruksräkning har förutom uppgif
ter om företagare och företagets fastigheter re
gistrerats uppgifter om areal av olika ägoslag 
samt uppgifter om eventuell utarrenderad areal 
och arrendator. 

Lantbruksräkningarnas användningsområden 
Lantbruksräkningarna utgör ett viktigt under
lag för att belysa strukturförhållandena inom 
skogsbruket. Statistiken ger utförliga data om 
bl a storleksstrukturen och ägareförhållandena 
för den skogsmark som inte ingår i den årliga 
redovisningen (ca 4/5 av den totala skogsmarks
arealen). 

Lantbruksräkningen ger också en urvalsram 
för statistiska undersökningar på det skogliga 
området. 

Som tidigare nämnts genomförs inom ramen 
för lantbruksräkningarna också särskilda 
undersökningar och bearbetningar med syfte 
att belysa enskilda aktuella ämnesområden. 
Vid 1981 års lantbruksräkning har ingått fram
ställning av utvidgad strukturstatistik beträffan
de vegetabilie- och animalieproduktionen samt 
studier av maskinanvändningen i jordbruket 
och hästbeståndet utanför jordbruket. 
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3 1981 års lantbruksräkning 

3.1 GENOMFÖRANDE 
Inledning 
Som nämnts i avsnitt 2.2 har 1981 års lant
bruksräkning genomförts med en annan upp
läggning än lantbruksräkningarna 1971 och 
1976. 

För jordbruksföretagen har räkningen 
genomförts med i huvudsak samma upplägg
ning som den årliga lantbruksregistreringen och 
de tidigare lantbruksräkningarna. För skogsfö
retagen har uppgiftsinsamlingen genom posten
kät ersatts med uppgifter som erhållits genom 
en sambearbetning av LBR 1981 avseende 
jordbruksföretagen med 1981 års fastighets
taxering. Motivet till det ändrade insamlings
förfarandet av uppgifter från skogsföretagen 
har varit att man genom att utnyttja befintliga 
registerdata kunnat minska belastningen på 
uppgiftslämnarna och minska kostnaderna. 

Eftersom genomförandet av lantbruksräk
ningen 1981 är väsentligt olika för jordbruks-
respektive skogsföretagen lämnas nedan en be
skrivning för de båda grupperna var för sig. 

Jordbruksföretagen 
Uppgiftsinsamling 
Uppgifterna för jordbruksföretagen i lant
bruksräkningen avser förhållandena den 11 
juni 1981. 

I början av juni 1981 sände SCB per post ut 
blanketter till alla kända uppgiftsskyldiga. 

För företag som tidigare registrerats i lant
bruksregistret påfördes blanketten maskinellt 
uppgifter om företagare, till företaget hörande 
fastigheter, företagets arealer av olika ägoslag 
samt församlingstillhörighet. Anvisningar med 
exempel på hur blanketten skulle fyllas i samt 
portofritt svarskuvert bifogades. Innehållet i 
blanketten framgår av bilaga 2. 

Senast den 17 juni 1981 skulle de ifyllda blan
ketterna vara SCB tillhanda. Avprickning av 
inkomna blanketter gjordes maskinellt med s k 
optisk läsning. De företagare som inte skickat 
in blanketten i föreskriven tid fick påminnelser 
vid tre tillfällen under juni och juli. Vid den 
tredje påminnelsen bifogades på nytt en i för
väg utskriven blankett. I början av augusti upp
rättades listor på de företag som ännu inte 
lämnat blankett, varefter lantbruksnämnderna 
övertog påminnelse- och insamlingsarbetet. 
Personer som under bearbetningens gång be
fanns vara uppgiftsskyldiga tillställdes blankett 
efter hand. 

För 159 företag med mer än 2,0 hektar åker
mark har uppgifter för 1981 inte kunnat erhål
las. 

Granskning och bearbetning 
Efter en första kontroll inom SCB av att blan
ketterna har avsett rätt företag och att uppgif
terna varit läsbara har de ändrade och nytill-
skrivna uppgifterna registrerats på magnet
band. Ändringar i namn, adress- och fastighets
uppgifter har därefter listats och kontrollästs 
mot blanketterna. 

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 erfaren
hetsmässigt utformade gränsvärden inlagda i 
testerna 

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

För företag med uppgifter som inte uppfyllt 
kraven i något eller några granskningskriterier 
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har ett granskningsmeddelande skrivits ut, där 
orsaken till utskriften samt berörda uppgifter 
för företaget har angetts. 

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 företa
garna. Blanketter med fel som inte kunnat rät
tas vid SCB har i vissa fall sänts till respektive 
lantbruksnämnd för komplettering och rätt
ning. 

För vissa uppgifter har ändringar utförts ma
skinellt utan att granskningsmeddelande 
skrivits ut. Detta gäller huvudsakligen smärre 
summeringsfel i husdjursavsnittet samt vissa 
korrigeringar i grödavsnittet. 

För varje företag sker en klassificering efter 
brukningsform, företagarekategori mm som 
underlag för den statistiska redovisningen. 

Skogsföretagen 
Uppgiftsinsamling 
Från företag med mindre än 2,0 hektar åker
mark (skogsföretagen) ingår i lantbruksräk
ningen uppgifter om ägare, fastigheter, ägo-
slagsarealer och eventuell arrendator till ut
arrenderad areal. Samtliga uppgifter utom de 
om arrenden finns i fastighetstaxeringsregistret. 

Metoden för uppgiftsinsamling har inneburit 
att lantbruksregistret 1981 för jordbruksföre
tagen har sambearbetats med den del av fastig
hetstaxeringsregistret 1981 (FTR) som omfattat 
fastigheter taxerade som jordbruksfastighet. 
Genom sambearbetningen har taxeringsenhe
terna i fastighetstaxeringsregistret delats upp i 
två grupper: 

a) taxeringsenheter vars ägare driver jordbruk 
enligt LBR 1981 

b) taxeringsenheter vars ägare inte återfinns 
som företagare i LBR. 

Sambearbetningen har skett med hjälp av per
sonnummer för företagare i LBR 1981 respekti
ve ägare i fastighetstaxeringsregistret. Taxe
ringsenheter i grupp a har i huvudsak kunnat 
återfinnas i LBR 1981. Ett test på att totalarea
lerna i LBR och FTR överensstämt inom vissa 
gränser har också gjorts. 

I grupp b ingår dels taxeringsenheter som 
saknar åkerareal dels enheter vars åkerareal är 
utarrenderad. För hela denna grupp har för 
lantbruksräkningen utnyttjats fastighetstaxe
ringens uppgifter om ägare, fastigheter, ägo-
slagsarealer mm. För taxeringsenheter som 
saknar åkerareal har uppgifterna utnyttjats 
utan att någon särskild komplettering behövts. 
Beträffande taxeringsenheter med åkerareal 
gäller att den utarrenderade åkerarealen i stor 
utsträckning har redovisats som tillarrenden på 
företag i LBR 1981. Genom en sambearbetning 
mellan taxeringsenheter i grupp b och arrende
rade fastigheter i LBR 1981 har man därför 
kunnat hämta uppgifter om utarrenderad areal 
och arrendator från LBR 1981 till berörda taxe
ringsenheter. En sådan sambearbetning har 
skett med fastighetsbeteckning som integra
tionsnyckel och med jämförelse av åkerarealen 
i de båda registren. Eftersom fastighetsbeteck
ningarna i de båda registren inte alltid är enhet
ligt angivna har en relativt omfattande manuell 
kontroll och komplettering varit nödvändig. 

Efter sambearbetningen, manuella genom
gångar av avvikelser m m mellan registren åter
stod ca 24000 taxeringsenheter (av totalt ca 
360000 taxeringsenheter) som hade mer än 2,0 
hektar åkermark men som inte återfunnits i 
LBR. För dem som hade upp till 5 hektar 
åkermark (ca 16000) samlade SCB in uppgifter 
angående åkerarealens användning genom en 
särskild blankett (bilaga 3). För övriga 8000 
taxeringsenheter samlades uppgifterna in via 
respektive lantbruksnämnd främst genom tele
fonkontakt med ägarna. Lantbruksnämnden 
medverkade senare också i insamlingsarbetet 
för de enheter i postenkäten som ej svarat trots 
skriftlig påminnelse. 
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3.2 DEFINITIONER 
Då lantbruksregistret inrättades 1968 fastställ
des definitioner för de grundläggande begrep
pen företag, företagare, ägoslag mfl som i hu
vudsak användes oförändrade fram till 1976. I 
samband med en översyn av lantbruksregistret 
gjordes vissa ändringar i definitionerna av före
tag, företagare och brukningscentrum from 
1976. En genomgång har skett av ägoslagsdefi-
nitionerna i samråd med berörda myndigheter. 
Detta har lett till att nya definitioner, som an
sluter till indelningen i 1981 års fastighetstaxe
ring tillämpas from 1981 (Se Meddelanden i 
samordningsfrågor 1981:4, SCB 1981). Defini
tioner jämte tillämpningsanvisningar för upp-
giftslämnarna vid lantbruksräkningen 1981 
återges nedan. För insamlings- och gransk
ningsarbetet finns också mera detaljerade till-
lämpningsanvisningar. 

Företag 
Definition: 
"Med företag menas inom jordbruk, skogs
bruk, husdjursskötsel samt frukt- och träd
gårdsodling bedriven verksamhet under en och 
samma driftsledning." 

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. Mark som 
utnyttjas under arrendeliknande former skall 
betraktas som arrende, även om kontrakt sak
nas. Detta gäller sådan mark där någon annan 
än markägaren tillvaratar skörden och även 
svarat för sådd eller ifråga om vall, gödsling 
eller dylikt. Beträffande slätter- och be
tesvallar, där några brukningsåtgärder ej före
kommit gäller att den som för minst tredje året 
tillvaratar skörden skall redovisa arealen. 

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

All ägd skogsmark skall anses vara under en 
och samma driftsledning och således räknas till 
företaget." 

Företagare 
Definition: 
"Med företagare menas den eller de personer 
som juridiskt och ekonomiskt svarar för verk
samheten." 

Anvisningar som lämnas till uppgiftslämnarna: 
"Företagarens maka/make räknas i regel inte 
som företagare. Maka/make som i taxerings
sammanhang räknas som sk medhjälpande 
make redovisas sålunda inte. För varje företag 
lämnas uppgifter för högst tre företagare. Om 
företaget drivs av dödsbo skall dödsboet och 
inte dödsbodelägarna eller förvaltare uppges 
som företagare. 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 åkermark saknas, på den fastighet 
som har störst skogsmarksareal." 

Åkermark 
"Mark som används eller lämpligen kan använ
das till växtodling eller bete och som är lämplig 
att plöjas." 

Betesmark 
"Mark som används eller lämpligen kan använ
das till bete och som inte är lämplig att plöjas." 

Skogsmark 
"Mark som är lämplig för virkesproduktion och 
som inte i väsentlig utsträckning används för 
annat ändamål samt mark där det bör finnas 
skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller 
mot att fjällgränsen flyttas ned. 

Mark som ligger helt eller i huvudsak out
nyttjad skall dock inte anses som skogsmark, 
om den på grund av särskilda förhållanden inte 
bör tas i anspråk för virkesproduktion. 

Mark skall anses lämplig för virkesproduk
tion, om den enligt vedertagna bedömnings
grunder kan producera i genomsnitt minst en 
kubikmeter virke om året per hektar." 

Annan mark 
"Mark som inte lämpligen kan användas till 
växtodling, bete eller virkesproduktion." 
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3.3 UPPGIFTERNAS NOGGRANNHET 
Lantbruksräkningen är en totalundersökning, 
vilket innebär att uppgifter samlats in från alla i 
populationen ingående företag, endera genom 
postenkät (jordbruksföretagen) eller via fastig
hetstaxeringsregistret (skogsföretagen). Några 
urvalsfel finns alltså inte i de presenterade upp
gifterna. 

För de företag där uppgifterna samlades in 
med postenkät har uppgifter inte inkommit 
från 159 företag som tidigare redovisat mer än 
2,0 hektar åkermark. Enligt tidigare redovisade 
uppgifter omfattade dessa företag totalt cirka 
3400 hektar åkermark. Dessa företag ingår inte 
i redovisningen. Eftersom detta bortfall mot
svarar ungefär 0,1 procent av såväl det totala 
antalet företag som av den totala åkerarealen, 
är effekten av detta bortfall försumbart. 

De företag som ingår i redovisningen har 
samtliga lämnat arealuppgifter, varför något sk 
partiellt bortfall för dessa uppgifter inte före
kommit. Partiellt bortfall kan dock förekomma 
för andra uppgifter t ex för husdjursuppgifter 
genom att företagarna ej har fyllt i dessa upp
gifter trots att de har husdjur. Detta partiella 
bortfall torde i regel vara relativt litet. 

Uppgiftslämnarfel kan uppstå genom att 
företagarna t ex anger felaktig åkerareal eller 
felaktigt antal djur. Någon fältkontroll av 
husdjursuppgifterna har ej gjorts, medan åker
arealen och dess fördelning på olika grödor 
kontrollerats via fältundersökningar. 1981 
kontrollerades 380 slumpmässigt utvalda före
tag (samt potatisarealerna för ytterligare 190 
företag). 

Vid fältkontrollerna mäts avvikelsen mellan 
till SCB uppgiven areal och verklig besådd are
al. Enligt kontrollundersökningen är den be
sådda arealen i genomsnitt 5 procent mindre än 
den uppgivna. Denna skillnad beror dels på att 
företagaren överskattar sin brukade areal, dels 
på att all brukad areal inte besås (vändtegar 
etc). 

Avvikelserna är relativt sett störst på mindre 
företag och på företag i skogsbygderna. För 
enskilda grödor varierar avvikelserna: För 
brödsäd och oljeväxter är den besådda arealen i 
genomsnitt 3 procent mindre än den uppgivna, 
för fodersäd 5 procent och för vall 7 procent 

medan för potatis den besådda arealen i ge
nomsnitt är 5 procent större än den uppgivna. 
Dessa siffror ligger i linje med resultaten från 
tidigare års fältkontroller. Någon korrigering 
för dessa avvikelser har inte gjorts i de publi
cerade resultaten. 

I samband med bearbetningen av fastig
hetstaxeringsregistret upptäcktes ca 11000 
företag med mer än 2,0 hektar åkermark som 
tidigare ej registrerats som jordbruksföretag. I 
den mån dessa företag utnyttjade minst 0,3 ha 
av åkermarken, borde företagen räknas som 
jordbruksföretag. 1982 genomfördes en upp
följning av dessa företag. Härvid framkom att 
3600 av dessa företag utnyttjade minst 0,3 ha 
åkermark och alltså borde ha fått blankett vid 
1981 års lantbruksräkning. 

För jordbruksföretagen föreligger alltså en 
undertäckning om ca 3600 företag (ca 3 pro
cent). Dessa företag är i regel små - drygt 92 
procent av dem har mindre än 10 hektar åker
mark - vilket medför att underskattningen av 
den totala åkerarealen blir relativt liten, unge
fär 0,7 procent eller 20000 hektar åkermark. 

Eftersom gröduppgifter mm inte kunnat in
samlas för 1981 för dessa företag, har de i 
lantbruksräkningen behandlats som skogsföre
tag. Detta innebär att det i statistiken inte re
dovisas någon åkerareal vid företagen, men att 
övriga ägoslag anges. I tillämpliga tabeller re
dovisas företagen och deras ägoslag i storleks
gruppen 0-0,2 hektar åkermark. 

Närmare information om de 3600 företagen 
ges i SM J 1983:6.1-6.4, Rapporter från lant
brukets företagsregister 1982. 

Insamlingen av vissa uppgifter för jordbruks
företagen har inneburit speciella problem. För 
uppgifterna om sysselsatta i jordbruket kan t ex 
relativt stort partiellt bortfall förekomma - tidi
gare studier tyder på att bortfallet totalt uppgår 
till 10000-15000 personer. För uppgifter om 
maskiner och hästar diskuteras de speciella 
problemen närmare i samband med resultat
diskussionen i avsnitt 4.2 nedan. 

Grödor och husdjur vid skogsföretagen redo
visas inte i lantbruksräkningen. Avgränsningen 
av jordbruksföretagen (företag med mer än 2,0 
hektar åkermark - varav minst 0,3 hektar ut
nyttjad - eller med stor djurhållning) medför 



22 

dock att relativt små åkerarealer resp få djur 
finns vid skogsföretagen. 

Vid 1976 års lantbruksräkning redovisades 
14000 hektar åkermark eller mindre än 0,5 
procent av den totala utnyttjade åkerarealen 
vid företag med 0,3-2,0 hektar åkermark. An
talet nötkreatur vid dessa företag var 5 000 (0,3 
procent). För får, svin och fjäderfä är det något 
svårare att göra en uppskattning av antalet djur 
vid företag med mindre än 2,1 hektar åkermark 
eftersom dessa djurslag kan hållas även på före
tag helt utan åkerareal. Vid lantbruksräkning
en 1976 återfanns 3 procent av fåren, 0,4 pro
cent av svinen och 1 procent av fjäderfäna på 
företag med 0,3-2,0 hektar åkermark. I en stu
die av antalet djurbesättningar utanför jordbru
ket som gjorts vid SCB har med utgångspunkt i 
slaktstatistik, kläckningsstatistik odyl beräk
nats att uppåt 20 procent av antalet får, 2 pro
cent av antalet svin och 5 procent av antalet 
fjäderfän skulle ligga utanför de s k jordbruks
företagen. 

För skogsföretagen har uppgifter om ägoslag 
etc insamlats via fastighetstaxeringsregistret. 
Eftersom detta register kan anses vara i det 
närmaste heltäckande bör något egentligt bort
fall inte förekomma bland skogsföretagen. Inte 
heller torde själva sambearbetningen av uppgif
terna från fastighetstaxeringsregistret och de 
direktinsamlade uppgifterna för jordbruksföre
tagen ha medfört några nämnvärda fel. 

De uppgifter om arealer av olika ägoslag etc 
som samlats in för skogsföretagen har hämtats 

direkt från fastighetstaxeringsregistret. Kvalite
ten på dessa uppgifter beror alltså på kvaliteten 
hos motsvarande fastighetstaxeringsdata. Ef
tersom registrerings- och rättningsarbetet vid 
uppläggandet av detta register fick utföras un
der viss tidspress, har kvaliteten på data som ej 
direkt påverkat fastighetens taxeringsvärde bli
vit lidande. I ett flertal fall har t ex fel i arealen 
annan mark och skogsmarksarealerna påträf
fats. 

Någon fullständig kontroll av enskilda upp
gifter har inte kunnat göras vid bearbetningen 
av uppgifterna på SCB. I stället har gransk
ningsarbetet koncentrerats på att upptäcka 
större fel, vilka påtagligt skulle påverka statisti
ken. I huvudsak har granskningen gjorts på 
läns- och kommunnivå genom att jämföra 1981 
års resultat med resultaten från fastighetstaxe
ringen 1975 och lantbruksräkningen 1976. 
Misstänkta fel har sedan isolerats till bestämda 
församlingar som genomgåtts företag för före
tag. Efter denna kontroll och rättning torde 
statistikuppgifterna för län och kommuner hål
la tillfredsställande kvalitet; för enskilda för
samlingar och naturligtvis för enskilda företag 
kan i undantagsfall större fel kvarstå. 

Vid sambearbetningen har också bildats re
gisterenheter för företag som enbart äger åker
mark men har hela denna areal utarrenderad. 
Dessa enheter finns inte redovisade i statistiken 
- motsvarande åkerareal redovisas i enlighet 
med företagsdefinitionerna på det arrenderade 
företaget. 
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3.4 JÄMFÖRBARHET MED TIDIGARE 
LANTBRUKSRÄKNINGAR 

Lantbruksräkningen 1981 skiljer sig i två princi
piella avseenden från tidigare lantbruksräk
ningar: användandet av fastighetstaxeringsre
gisterdata för skogsföretagen och användandet 
av en ny ägoslagsdefinition (se avsnitt 3.1 resp 
3.2). Dessa två omläggningar torde inte påver
ka jämförbarheten i stort mellan 1981 års räk
ning och tidigare räkningar. För enskilda va
riabler och företagsgrupper kan dock omlägg
ningen väsentligt påverka jämförbarheten över 
tiden. Effekten av de två omläggningarna 
diskuteras närmare nedan. 

Ovannämnda två omläggningar påverkar i 
första hand jämförbarheten mellan 1976 och 
1981 års lantbruksräkningar. För jämförbarhe
ten längre tillbaka i tiden hänvisas till avsnitt 
4.1 i Lantbruksräkningen 1976, Del I, SCB 
1977. 

Effekten av utnyttjandet av fastighetstaxerings-
registerdata 
Omläggningen av uppgiftsinsamlingen berör 
inte alls de jordbruksföretag som tillställts blan
kett. Däremot innebär omläggningen att de 
3600 jordbruksföretag som upptäckts i sam
band med bearbetningen av fastighetstaxerings
registret inte ingår i statistiken över jordbruks
företag, vare sig i uppgifterna över antalet före
tag eller i uppgifterna om arealer vid dessa 
företag. Vid 1976 års lantbruksräkning - då 
även skogsföretagen tillställdes blankett - in
gick däremot motsvarande "nyupptäckta" före
tag bland jordbruksföretagen. En direkt jämfö
relse mellan 1976 och 1981 kommer alltså att 
något överskatta nedgången i antal företag med 
mer än 2,0 hektar åkermark (se avsnitt 3.3 för 
överskattningens storlek). 

För skogsföretagen innebär omläggningen av 
uppgiftsinsamlingen troligen vissa förbättringar 
i statistikens kvalitet. Vid 1976 års lantbruks
räkning fanns t ex ett bortfall om ca 500 före
tag, medan räkningen 1981 i princip är heltäc
kande. De problem som uppstått i samband 
med fel i fastighetsregistret torde till största 
delen ha lösts i samband med den i avsnitt 3.3 
refererade granskningen av resultaten. De åter
stående felen skall dessutom vägas mot motsva

rande uppgiftslämnarfel i 1976 års lantbruks
räkning. 

Det bör observeras att antalet taxeringsenhe
ter som klassificerats som jordbruksfastigheter 
ökat med ca 10800 från 1975 till 1981. Denna 
ökning torde i huvudsak bero på slopandet av 
de regler som 1975 sade att fastigheter med 
mindre än 5 hektar produktiv mark kunde klas
sificeras som t ex bostadsfastighet (ökningen av 
antalet jordbruksfastigheter utan åkermark är 
ca 10500). 

Detta tillskott av jordbruksfastigheter i fas
tighetstaxeringen torde medföra en motsvaran
de ökning av antalet företag i lantbruksräkning
en. De flesta av dessa torde i lantbruksräkning
en komma att klassificeras som skogsföretag 
med mindre än 5,0 hektar skogsmark. 

Lantbruksräkningarna fram tom 1976 har 
anknutits till det datum uppgiftsinsamlingen 
genomförts. Detta datum har varit detsamma 
för både jordbruks- och skogsföretag. För 1981 
gäller däremot att uppgifterna för jordbruksfö
retagen avser den 11 juni medan uppgifterna 
för skogsföretagen anknyter till fastighetstaxe
ringen och alltså avser förhållandena den 1 ja
nuari 1981. 

Effekten av den nya ägoslagsdefinitionen 
År 1981 infördes en ny ägoslagsindelning, som 
fastställts som svensk standard för ägoslagsklas-
sificering av mark för jordbruk och skogsbruk. 
Den nya ägoslagsindelningen ansluter till den 
klassificering som används i 1981 års fastighets
taxering. Ägoslagen åkermark, betesmark och 
skogsmark överensstämmer sålunda helt mel
lan lantbruksräkningen och fastighetstaxering
en, medan taxeringens tomtmark, exploate
ringsmark, täktmark mfl i lantbruksstatistiken 
sammanförts till "annan mark". 

Sambandet mellan den tidigare och den nu
varande klassificeringen framgår översiktligt av 
följande uppställning 

Tidigare ägoslag Nuvarande ägoslag 
Åker » Åkermark 
Kultiverad betesmark » Betesmark 
Annan gräsbärande » Betesmark/Annan 

mark mark/Skogsmark 
Skogsmark > Skogsmark 
Övrig mark » Annan mark 
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I huvudsak övergår åker, kultiverad betes
mark, skogsmark och övrig mark i de nya ägo
slagen åkermark, betesmark, skogsmark resp 
annan mark. 

Ägoslaget "annan gräsbärande mark", som 
omfattade mark av många olika slag, har där
emot ingen direkt motsvarighet i det nya syste
met. Motsvarande mark skall nu redovisas på 
de övriga nya ägoslagen. Mark som används 
för, eller som lämpligen borde användas för 
bete, skall redovisas som betesmark. Mark som 
är outnyttjad och som är lämplig för virkespro
duktion skall redovisas som skogsmark. Mark 
som vare sig är lämplig för bete eller virkespro
duktion, t ex strandängar och mark som av na
turvårdsskäl inte bör planteras med skog, skall 
redovisas som annan mark. I vissa fall kan 
också klassificering som åkermark bli aktuell. 

Den principiella skillnaden mellan den tidi
gare ägoslagsindelningen och den nya är att 
man tidigare utgick från markens faktiska an
vändning, medan man i den nya indelningen 
utgår från vad marken lämpligen bör användas 
för. Frånsett uppdelningen av ägoslaget annan 
gräsbärande mark berör skillnaderna främst ti
digare jordbruksmark som inte utnyttjas eller 
som inte utnyttjas på lämpligaste sätt. Åker
areal som tidigare tagits ur bruk men som är 
lämplig att använda för växtodling kan därför 
komma att återföras till åkerareal genom 
definitionsändringen. 

Vare sig utifrån definitionernas utformning 
eller utifrån resultaten av 1981 års lantbruks
räkning finns någon anledning att tro att den 
nya ägoslagsdefinitionen i nämnvärd utsträck
ning skulle leda till omklassificering av mark 
som tidigare redovisats som åker, skog eller 
övrig mark. För alla praktiska ändamål kan 
man således utgå från att all sådan mark - i de 
fall där inte en verklig förändring av markens 
användning inträffat - i 1981 års lantbruksräk
ning redovisats som åkermark, skogsmark resp 
annan mark. 

Den mark vid jordbruksföretag som tidigare 
redovisades som annan gräsbärande mark har i 
första hand redovisats som betesmark i 1981 års 
lantbruksräkning. Enligt en kontrollundersök
ning av 1370 företag som 1980 redovisat annan 
gräsbärande mark överfördes ca 85 procent av 

denna mark 1981 till det nya ägoslaget betes
mark, medan ca 10 procent överfördes till an
nan mark och ca 5 procent till skogsmark. 
Mindre än 1 procent överfördes till åkermark. 

Vissa regionala skillnader föreligger. I norra 
Sverige är således överföringen till betesmark 
betydligt lägre (ca 75 %) medan överföringen 
till skogsmark är större (ca 15 %). 

I södra och mellersta Sveriges skogs- och 
dalbygder är andelen areal som överförts till 
betesmark däremot något högre (ca 90 %) me
dan resultaten för södra och mellersta Sveriges 
slättbygder överensstämmer ungefär med riks
siffrorna. 

Om man för jordbruksföretagen studerar 
skillnaderna mellan den totala arealen för 1980 
och 1981 finner man att 1980 redovisades i hela 
riket 152000 hektar kultiverad betesmark och 
215000 hektar annan gräsbärande mark, sam
manlagt alltså 367000 hektar. 1981 redovisades 
i hela riket 356000 hektar betesmark vid jord
bruksföretagen. Eftersom arealen kultiverad 
betesmark + annan gräsbärande mark legat på 
i stort sett samma nivå under senare delen av 
1970-talet, skulle detta kunna tolkas så att ca 
11000 hektar överförts till skogsmark och an
nan mark. Detta skulle vara betydligt mindre 
än de 15 procent som stickprovsundersökning
en angav. Erfarenhetsmässigt vet man dock att 
vissa förändringar i ägoslagsklassificeringen in
träffar i samband med fastighetstaxeringarna, 
varför totalsiffran inte behöver stå i strid med 
kontrollundersökningsresultatet. 

För de flesta användningsområden torde det 
vara en tillräckligt god approximation om det 
nya ägoslaget betesmark för jordbruksföre
tagen anses motsvara summan av de tidigare 
ägoslagen kultiverad betesmark och annan 
gräsbärande mark. 

För skogsföretagen har ingen särskild kont
rollundersökning gjorts. Totalarealen kultive
rad betesmark var vid närmast föregående lant
bruksräkning, 1976, för hela riket 99000 hek
tar. För annan gräsbärande mark var motsva
rande siffra 259000 hektar, dvs sammanlagt 
358000 hektar. Vid lantbruksräkningen 1981 
redovisade skogsföretagen totalt 228 000 hektar 
betesmark. Eftersom man kan förvänta sig sto
ra förändringar bland skogsföretagen under en 
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femårsperiod är dessa siffror svårtolkade. Det 
förefaller dock rimligt att anta att relativt sett 
större arealer överförts till skogsmark och an
nan mark bland skogsföretagen än bland jord
bruksföretagen. 

Omläggningen av ägoslagsklassificeringen 
kan slutligen också tänkas påverka vissa popu-
lationsavgränsningar och klassgränser, t ex 
gränsen "mer än 2,0 hektar åkermark". Efter
som effekten av den nya ägoslagsdefinitionen 
tycks vara mycket liten på åkermarken, torde 
sådana effekter vara försumbara. 

3.5 JÄMFÖRBARHET MED ANNAN 
STATISTIK 

Uppgifter om arealer av olika ägoslag redovisas 
också i Allmän fastighetstaxering 1981, Del 2 
(SCB 1982). Dessa uppgifter avser mark vid 
fastigheter taxerade som jordbruksfastighet. I 
tablå A ges en jämförelse mellan resultaten 
från fastighetstaxeringsstatistiken och från lant
bruksräkningen. 

Tablå A Arealer av olika ägoslag vid skat
tepliktig jordbruksfastighet en
ligt fastighetstaxeringen 1981 
resp vid jordbruks- och skogs
företag enligt lantbruksräkning
en 1981 

1 Motsvarande arealer ingår i lantbruksräkningen, 
uppdelade på ägoslag. 

Skillnaderna mellan de två statistikkällorna 
kan delvis förklaras av de skilda målen för 
lantbruksräkningen och fastighetstaxeringssta
tistiken. Medan den förra avser att spegla de 
fysiska förhållandena inom jord- och skogs
bruk, avser den senare att spegla taxeringsut
fallet. Följaktligen har de vid lantbruksräkning
en upptäckta och rättade felen i fastighetstaxe
ringsregistret inte åtgärdats i taxeringsstatisti
ken. Man bör vidare notera vissa skillnader i 
populationsavgränsningar (vissa icke-skatte-
pliktiga arealer ingår i lantbruksräkningen men 
inte i fastighetstaxeringsstatistiken) och, för 
jordbruksföretagen, en skillnad i uppgiftstid
punkt. 
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4 Resultat 

4.1 REDOVISNINGSPRINCIPER 
Ämnesområden 
Resultaten som redovisas i denna publikation 
har delats upp på följande ämnesområden och 
tabeller 

- företag, företagare 1.1-1.6 
- ägoslag 2.1-2.3 
- åkerbruk 3.1-3.5 
- husdjur 4.1-1.19 
- skogsbruk 5.1-5.10 
- övrigt 6.1-6.7 

Under "övrigt" redovisas uppgifter om trakto
rer, skördetröskor, anläggningar och antal sys
selsatta. 

I tabellerna för företag, företagare, åkerbruk 
och "övrigt" redovisas uppgifter för företag 
med mer än 2,0 hektar åkermark. I tabellerna 
för husdjur redovisas uppgifter för samtliga 
jordbruksföretag, dvs även för sk stora djurbe
sättningar med högst 2,0 hektar åkermark. I 
tabellerna för ägoslag och i huvuddelen av ta
bellerna för skogsbruk redovisas uppgifter för 
samtliga företag (såväl jordbruks- som skogsfö
retag). 

Klassificering av företag 
Klassificeringen av företagen efter storleksklass 
hektar åkermark har i princip skett efter den 
redovisade totala åkerarealen. Företag med 
mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark har 
dock genomgående hänförts till företag med 
högst 2,0 hektar åkermark även om den totala 
åkermarken (inkl outnyttjad åkermark) varit 
större. 

I gruppen företag med stora djurbesättningar 
och högst 2,0 hektar åkermark ingår i redovis
ningen de företag som uppgiftsdagen uppfyllde 
minimigränserna för antal djur. Vid redovis
ningen av antal djur medräknas endast det eller 

de djurslag för vilket företaget är klassificerat 
som stor djurbesättning (se sid 15). 

Regional redovisning 
Inom respektive ämnesområde förekommer se
parata tabeller för följande regionala indelning
ar: 

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 4) 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 motsvaran
de församlingsdelar. 

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

Vid redovisningen av olika variabler på om
råden hänförs arealerna till den församling där 
de är belägna, medan företaget som enhet, an
tal husdjur, antal traktorer och skördetröskor 
samt antal företagare och antal sysselsatta hän
förs till den församling där företagets bruk-
ningscentrum är beläget. 

Sammanslagningar 
Redovisningen av resultat för enskilda variab
ler följer nästan helt den klassificering som an-
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vänts på uppgiftsformuläret (se bilaga 2). Någ
ra sammanslagningar har emellertid gjorts en
ligt 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 ett femtiotal församlingar eller kommuner 
har endast funnits ett eller två företag. Resulta
ten för dessa församlingar och kommuner har 
av sekretesskäl i tabellerna samredovisats med 
resultaten för intilliggande församling respekti
ve kommun. En förteckning över de samre
dovisningar som gjorts finns i bilaga 5. 

Frekvensuppgifter 
I tabeller över areal ägoslag, åkerarealens an
vändning och antal husdjur redovisas sk 
frekvensuppgifter, dvs antal företag med ägo
slag, grödor respektive husdjur av visst slag. 
Frekvensuppgifterna föregås av asterisk (*) och 
står omedelbart under motsvarande uppgift och 
lämnas totalt för kommun, naturligt jordbruks
område, län, produktionsområde och hela ri
ket. Frekvensuppgiften för husdjur anges i den 
kommun där företaget har brukningscentrum 
medan den för grödor och ägoslag anges i varje 
kommun som företaget har en viss gröda eller 
ett visst ägoslag. Det bör observeras att 
frekvensuppgifterna för grödor och ägoslag 
därigenom inte blir summerbara från en re
dovisningsnivå till en annan (t ex kommuner till 
län). 

Tabellredovisning 
Företag, företagare 
I tabellerna 1.1-1.3 redovisas uppgifter om an
tal företag med mer än 2,0 hektar åkermark 
fördelade efter brukningsform, företagarekate
gori och storleksgrupp åkerareal. 

I tabellerna 1.4—1.5 redovisas antal företaga
re fördelade efter ålder med uppgifter för stor
leksgrupp åkerareal och olika brukningsfor-
mer. För varje företag inhämtas uppgifter om 
högst tre företagare. Resultaten i tabellerna 

1.4-1.5 avser samtliga i lantbruksregistret re
dovisade företagare, varför antalet företagare 
överstiger antalet företag. 

I tabell 1.6 redovisas uppgifter för företag 
med mer än 100,0 hektar åkermark fördelade 
efter åkerarealens storlek. 

Ägoslag 
Markarealens fördelning på ägoslag (åkermark, 
betesmark, skogsmark och annan mark) redo
visas i tabellerna 2.1-2.3 för samtliga företag 
(inkl företag utan åkermark). I tabellerna ingår 
i princip all mark på fastigheter taxerade som 
jordbruksfastighet samt all mark på "annan fas
tighet" som tillhör företag med minst 2,0 hek
tar åkermark. I praktiken har i detta samman
hang vissa svårigheter förelegat beträffande av-
gränsningen av denna population. 

Klassificeringen av ägoslagen har ändrats vid 
jordbruksräkningarna 1961 och 1966 och vid 
lantbruksräkningen 1981. Omläggningen av 
ägoslagsklassificeringen 1981 och effekterna av 
densamma redovisas i avsnitt 3.4. 

Åkerbruk 
I tabellerna 3.1-3.2 redovisas uppgifter om are
al åkermark fördelad efter brukningsform res
pektive företagarekategori och i tabellerna 3.3-
3.5 åkerarealens fördelning på olika grödor 
mm. 

I tabellerna 3.3-3.5 förekommer att frek
vensuppgift redovisas utan att någon areal finns 
upptagen. Detta beror på att arealer mindre än 
0,5 hektar på grund av heltalsavrundningen 
räknas som 0 i tabellutskriften. 

Husdjur 
I tabellerna 4.1-4.3 redovisas antal husdjur av 
olika slag. 

I tabellerna 4 .1^ .2 redovisas husdjuren vid 
företag med stora djurbesättningar och högst 
2,0 hektar åkermark i en särskild klass, 0,0-2,0 
hektar åkermark. Redovisningen för dessa sto
ra djurbesättningar avser endast det eller de 
djurslag för vilket (vilka) företaget uppfyller 
minimigränserna vid uppgiftsdagen (250 svin, 
1000 höns (inkl kycklingar) eller 500 får (inkl 
lamm)). 

En förändring jämfört med föregående länt-
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bruksräkning är att redovisningen av nötkrea
tursbesättningarnas storlek numera sker efter 
antal mjölkkor i stället för efter totalantalet 
kor. 

I tabellerna 4.4-4.5, 4.9-4.10, 4.11-4.12 och 
4.16-4.17 redovisas antal företag med respekti
ve nötkreatur, får, svin och höns fördelade ef
ter besättningsstorlek. Uppgift lämnas också 
om antal djur inom varje grupp efter besätt
ningsstorlek. För varje djurslag anges antal 
företag utan andra husdjur. 

Tabellerna 4.6-4.8 innehåller uppgifter om 
antal företag och antal mjölkkor fördelade ef
ter besättningsstorlek och företagarens ålder. 
Endast en företagare, den äldste, redovisas för 
varje företag. Tabellerna 4.13-4.15 motsvarar 
tabellerna 4.6-4.8 men i stället för antal mjölk
kor redovisas antal suggor och galtar samt antal 
övriga svin. 

I tabellerna 4.18-4.19 redovisas antal före
tag, antal avelssvin (suggor och galtar) samt 
antal mjölkkor för olika besättningsstorlekar av 
antal avelssvin respektive antal mjölkkor i 
kombination. 

Skogsbruk 
Omläggningen av enhetsbegreppet för skogsfö
retagen 1976 (från taxeringsenheter till ägare
enheter) har bl a inneburit att redovisningen av 
antal skogsföretag som ägs av juridiska perso
ner (exkl dödsbon) endast lämnas för hela ri
ket. 

Bakgrunden är att det för främst juridiska 
personer med stora skogsmarksinnehav, t ex 
domänverket, skogsbolag och kommuner, inte 

ansetts möjligt att vid en antalsredovisning pla
cera företaget i ett visst område (kommun, län 
etc). För det s k privatskogsbruket, företag som 
ägs av enskild person, enkelt bolag eller döds
bo, sker dock inga begränsningar i antalsre
dovisningen. 

I tabellerna 5.1-5.3 redovisas antal företag 
fördelade efter storleken på skogsmarksarea
len. Klassificeringen sker efter företagets totala 
skogsmarksinnehav oavsett hur stor del av 
skogsmarken som ligger i det berörda redovis
ningsområdet. Detta är samma princip som till-
lämpas för jordbruksföretagen. I tabellerna 
5.1-5.2 sker redovisningen i kombination med 
storleksgrupp hektar åkermark. Antalsredovis
ningen för skogsföretagen (med högst 2,0 hek
tar åkermark) avser, som tidigare nämnts, i 
fråga om den regionala redovisningen endast 
det sk privatskogsbruket. 

1 tabellerna 5.4-5.6 redovisas skogsmarks
arealens fördelning på företagarekategorier. 

Tabellerna 5.7-5.8 och 5.9-5.10 innehåller 
uppgifter om areal skog respektive areal åker
mark fördelad efter åker- och skogsmarksareal 
i kombination. 

Övrigt 
I tabellerna 6.1-6.3 redovisas uppgifter om an
tal traktorer, skördetröskor och anläggningar 
samt antal företag med dessa maskiner och an
läggningar. 

I tabellerna 6.4-6.7 redovisas uppgifter om 
antal sysselsatta vid företag med mer än 2,0 
hektar åkermark. 
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4.2 KOMMENTARER TILL RESULTATEN 
Företag, företagare 
Av resultaten framgår att ca 111200 (96,5%) 
av företagen med mer än 2,0 hektar åkermark 
har hänförts till de två företagarekategorierna 
enskild person och enkelt bolag. 

Av resultaten framgår också att av ca 130000 
redovisade brukare i hela riket är 33 000 (25 %) 
i åldern 50-59 år och 36000 (28%) 60 år eller 

äldre. Vid 1976 års lantbruksräkning redovisa
des ca 142 000 brukare varav 40 000 (28 %) var i 
åldern 50-59 år och 43000 (30%) var 60 år 
eller äldre. 

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

Tablå B Antal företag i olika storleksgrupper samt åkerareal vid dessa företag 1927-1981 
Hela riket 

Tablå C Antal företag och areal åkermark efter brukningsform 1927-1981 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Hela riket 
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Karta 1 
Antal företag med mer än 2 hektar åkermark 
Uppgifter från LBR 1981 
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Karta 1 ger en översiktlig bild av den geogra
fiska fördelningen av antalet jordbruksföretag. 

Det sammanlagda antalet företag med mer 
än 2,0 hektar åkermark har - som framgår av 
tablå B - visat en fortsatt nedgång från 1976 till 
1981. Totalt noteras en minskning med ca 
15800 enheter eller med 12,1 procent. Särskilt 
kraftig har minskningen varit i de två minsta 
storleksklasserna, medan antalet enheter över 
30,0 hektar fortsatt att öka något. Se även dia
gram 1. 

Den genomsnittliga åkerarealen på företag 
med mer än 2,0 hektar åkermark har ökat till 
25,5 hektar 1981 från 22,8 hektar 1976. 1927 
var den genomsnittliga åkerarealen 11,6 hektar 
på motsvarande företag. 

Karta 2 ger en översiktlig bild över storleken 
på jordbruksföretagen i olika delar av Sverige. 
Kartan är baserad på en kommunvis beräknad 
medelareal per företag med mer än 2,0 hektar 
åkermark. 

Diagram 1 Antal företag med åkermark 1927 — 1981 
Avser företag med mer än 2,0 ha åkermark 

Karta 2 
Medelareal åkermark per företag med 
mer än 2 hektar åkermark 
Uppgifter från LBR 1981 
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Andelen helt ägda företag har som framgår 
av nedanstående sammanställning fortsatt att 
minska från 1976 till 1981. Ökningen av ande
len helt eller delvis arrenderade företag har 
fortsatt. 

Tablå D Andel företag (i procent) efter 
brukningsform 1956-1981 
Avser företag med mer än 2,0 hektar 
åkermark. Hela riket 

I diagram 2 redovisas åkermarken uppdelad 
på ägd resp arrenderad från 1927 till 1981. Den 
arrenderade åkerarealen utgör enligt 1981 års 
räkning 42 procent av hela åkerarealen mot 40 
procent år 1976. 

I karta 3 visas översiktligt de geografiska 
variationerna för andelen arrenderad åker
mark. Kartan är baserad på församlingsstatistik 
och redovisar genomsnittsvärden för närliggan
de områden. Observera att procenttalen i gles
bygderna kan vara baserade på ett litet antal 
företag. 

Diagram 2 Areal åkermark fördelad efter bruknings
form 1927 - 1981 
Avser företag med mer än 2,0 ha åkermark 

Karta 3 
Andel arrenderad åkermark av totala 
åkerarealen 
Uppgifter från LBR 1981 
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Ägoslag 
Den totala landarealen 1981 var enligt lantmä
teriverket 41,1 miljoner hektar. Av denna areal 
fanns 38,0 miljoner hektar eller drygt 92 pro
cent vid jordbruks- och skogsföretag (se avsnitt 
2 för definition av lantbruksräkningens popula
tion). Den andel av landarealen som finns vid 
jordbruks- och skogsföretag varierar betydligt 
mellan olika län. De lägsta andelarna återfinns 
i Stockholms och Göteborgs och Bohus län, 73 
resp 77 procent. 

Av rikets totala landareal är 3,0 miljoner 
hektar eller drygt 7 procent åkermark. Se tablå 
E. De regionala variationerna är mycket stora, 
från 63 procent i Malmöhus län (310000 hektar 
av totalt 491000 hektar) ned till 0,5 procent i 
Norrbottens län (50000 hektar av totalt 
9891000 hektar). Efter Malmöhus län har Ska
raborgs län (36 %) och Kristianstads län (31 %) 
de största andelarna åkermark. De största jord
brukslänen om man ser till den absoluta åker
arealen är Malmöhus län, Skaraborgs län och 
Östergötlands län. 

Betesmarken uppgår till 0,6 miljoner hektar 
eller drygt 1 procent av landarealen. Den störs

ta andelen betesmark av den totala arealen 
finns i Kristianstads och Malmöhus län (7 % 
resp 6 %). Ställer man arealen betesmark i rela
tion till arealen åkermark blir denna andel 
högst i Smålands-länen (1 hektar betesmark per 
2 hektar åkermark). 

Skogsmarksarealen uppgår till 22,7 miljoner 
hektar eller 55 procent av den totala landarea
len. Den största skogsmarksarealen återfinns i 
de tre nordligaste länen. I förhållande till den 
totala landarealen är dock skogsmarksarealen 
störst i Gävleborgs län (79 %), följt av Väster
norrlands län (77%) och Värmlands län 
(74%). 

Arealen annan mark uppgår till 11,7 
miljoner hektar eller 28 procent av den totala 
landarealen. De största arealerna annan mark 
återfinns i de tre nordligaste länen. Samma län 
har också de största andelarna annan mark av 
den totala landarealen: Norrbottens län 50 pro
cent, Jämtlands län 41 procent och Västerbot
tens län 34 procent. Av länen i södra Sverige 
har Göteborgs och Bohus län den högsta ande
len med 26 procent. 

Tablå E Arealer av olika ägoslag enligt lantbruksräkningen 1981 samt totala landarealen 
enligt lantmäteriverket. Län och hela riket. 1000-tals hektar 

2 - Lantbruksräkning 1981 Del 1 
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Åkerbruk 
Åkerarealens fördelning på olika växtslag 
framgår av tablå F. 

Tablå F Åkerarealens fördelning på olika växtslag 1927-1981 
Avser företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Hela riket 

1 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 åkermark har även räknats slåtter- och betesvallar som inte utnyttjas men likväl är att betrakta som 
åkermark 

Av den totala åkerarealen vid jordbruksföre
tagen 1981 utnyttjades som synes huvuddelen i 
animalieproduktionen: 44 procent till odling av 
fodersäd och 31 procent till odling av foderväx
ter. Brödsäd odlades på 10 procent, oljeväxter 
på 6 procent, potatis och rotfrukter på 3 pro
cent och övriga växtslag på 1 procent av åker
arealen. 4 procent av åkerarealen var obrukad 
eller låg i träda. 

Vid tolkningen av ovannämnda andelar lik
som vid sökandet efter tendenser i tablå F mås
te man observera att vissa grödarealer varierar 
mycket mellan enskilda år. Detta gäller främst 
grödor som brödsäd och oljeväxter, där skiftan
de förutsättningar för höstsådden kan medföra 
stora variationer. 
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Husdjur 
Antalet nötkreatur och får 
Antalet nötkreatur och får vid företag med mer 
än 2,0 hektar åkermark sedan 1927 framgår av 
nedanstående tablå. 

Tablå G Antal nötkreatur och får 
1927-1981 
Avser företag med mer än 2,0 hektar 
åkermark. Hela riket 

Antalet kor har minskat kraftigt under tids
perioden medan antalet övriga nötkreatur 
(ungdjur och kalvar) har ökat. Sedan 1971 har 
ändringarna dock varit mindre än tidigare år. 

Antalet får har varierat kraftigt sedan 1927. 
Under de senaste åren har fårstammen ökat 
något. 

Karta 4 ger en ungefärlig bild av koantalet i 
olika delar av landet. Prickkartan (gäller både 
avseende kor och svin) är baserad på försam
lingsstatistik och uppbyggd så att prickarnas 
storlek är ungefär proportionella mot antalet 
djur i resp storleksklass. Om man vill bedöma 
husdjursintensiteten i olika områden får man 
dock vara medveten om att antal djur i den 
största (öppna) klassen kan variera kraftigt 
utan att kartan kan belysa detta. 

Karta 4 
Antal kor 
Uppgifter från LBR 1981 
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Antalet svin 
Antalet svin framgår av nedanstående tablå. 
För att möjliggöra en långtidsjämförelse har 
redovisningen delats på grupperna företag med 
mer än 2,0 hektar åkermark resp företag med 
stor djurbesättning (och högst 2,0 hektar åker
mark). För den sistnämnda gruppen finns näm
ligen inte jämförbara uppgifter för perioden 
före 1971. 

Tablå H Antal svin vid företag med mer 
än 2,0 hektar åkermark eller stor 
djurbesättning. Hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åker
mark 

Företag med stor djurbesättning och 
högst 2,0 hektar åkermark 

Antalet svin har fördubblats under de senas
te 50 åren. Även under den senaste tioårsperio
den har en ökning skett. Huvuddelen av svin
uppfödningen sker vid företag med mer än 2 
hektar åkermark. 

Karta 5 ger en ungefärlig bild av svinantalet i 
olika delar av landet. 

Karta 5 
Antal svin 
Uppgifter från LBR 1981 
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Antalet höns och kycklingar 
Antalet höns och kycklingar framgår av nedan
stående tablå. Liksom beträffande svin har re
dovisning lämnats separat för stora djurbesätt
ningar på företag med högst 2,0 hektar åker
mark. 

Tablå I Antal höns och kycklingar vid 
företag med mer än 2,0 hektar 
åkermark eller stor djurbesätt
ning 
Företag med mer än 2,0 hektar åker
mark 

Företag med stor djurbesättning och 
högst 2,0 hektar åkermark 

Antalet höns och kycklingar vid företag med 
mer än 2,0 hektar åkermark har varierat myc
ket litet sedan 1951. Det bör påpekas att räk
ningsdagen 1966 och tidigare var på hösten, 
vilket kan ha viss betydelse vid jämförelser 
mellan tidigare och senare år. 

En förhållandevis stor andel av antalet höns 
och kycklingar (34% år 1981) finns vid stora 
besättningar med högst 2,0 hektar åkermark. 

Antalet företag med nötkreatur, svin och höns 
Antalet företag med nötkreatur, får, svin och 
höns åren 1971-1981 visas i nedanstående ta
blå. 

Tablå J Antal företag med kor, nötkrea
tur, får, svin och höns under pe
rioden 1971-1981 
Avser företag med mer än 2,0 hektar 
åkermark eller med stora djurbesätt
ningar 

Antalet företag med nötkreatur, svin och 
höns har minskat under perioden. Minskningen 
har mellan 1976 och 1981 varit 25 procent be
träffande antalet företag med mjölkkor, 32 pro
cent beträffande svin och 37 procent beträffan
de höns. 

Antalet företag med får har däremot varit 
ungefär lika. 
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Husdjursskötselns regionala fördelning 
En uppfattning om husdjursskötselns intensitet 
i olika områden får man genom att betrakta 
antalet husdjur av olika slag per 100 hektar 
åkermark. I nedanstående tablå visas länsvis 
siffror för nötkreatur, får, svin och höns. 

Tablå K Antal husdjur per 100 hektar 
åkermark år 1981 
Avser företag med mer än 2,0 hektar 
åkermark 

Nötkreaturstätheten i förhållande till åker
arealen är störst i Smålands-länen och lägst i 
Mälardals-länen och Malmöhus län. Får finns 
mest på Gotland och minst i Malmöhus län. 
Svintätheten är störst i Blekinge, Skåne och 
Halland. 

Nötkreaturstätheten är störst vid företag 
med mellan 10 och 50 hektar åkermark, medan 
får finns mest vid mindre företag. Svintätheten 
är störst vid medelstora och större företag. 
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Antalet hästar 

Tablå L Antal hästar 1927-1981 vid före
tag med mer än 2,0 hektar åker
mark. Hela riket 

Antalet hästar har som synes minskat kraf
tigt. Det är emellertid angeläget att påpeka att 
redovisningen avser antalet vid företag med 
mer än 2 hektar åkermark. Dessa hästar utgör 
numera sannolikt mindre än hälften av det tota
la antalet hästar i Sverige. Någon officiell stati
stik över det totala antalet hästar i riket finns 
inte. Från en utredning i samband med lant
bruksräkningen kan dock vissa kompletterande 
uppgifter lämnas. Försäkringsstatistiken visar 
att 100000 hästar var försäkrade år 1980. En 
beräkning av lantbruksstyrelsen som bygger på 

betäckningsstatistik, fölregistrering, slaktstatis
tik, registrering av tävlingshästar mm angav 
totala antalet hästar till 115 500 i december 
1980 och till 117550 i december 1981. Antalet 
hästar vid företag med mer än 2 hektar åker
mark skulle sålunda utgöra endast cirka 45 pro
cent av totala antalet hästar. 

Uppgifterna om antalet hästar vid jordbruks
företagen i lantbruksräkningen torde för övrigt 
vara osäkra. Det har t ex inte varit självklart för 
uppgiftslämnaren om häst (hästar) som finns på 
gården skall anses tillhöra företaget och där
med redovisas i LBR-blanketten. Detta fram
går av ett par frågor om hästinnehavet som 
ställdes i en stickprovsundersökning som SCB 
gjorde i februari 1981. Frågorna ingick som ett 
led i den ovannämnda utredningen om häststa
tistiken och gällde antalet hästar som fanns på 
företaget med uppdelning efter om de ägdes av 
företagaren och hans familjemedlemmar resp 
av andra personer. Frågorna var utformade så 
att resultatet för vuxna hästar i stort sett blev 
jämförbart med motsvarande redovisning i 
lantbruksräkningen. Undersökningen tyder på 
att antalet vuxna hästar i lantbruksräkningen 
skulle ha blivit 7 000-8 000 större om alla hästar 
som ägdes av företagen och hans familj hade 
redovisats. Undersökningen visade också att 
det vid jordbruksföretagen fanns 12000 upp-
stallade hästar som ägdes av utomstående. 
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Skogsbruk 
Skogsmarkens fördelning åren 1971-1981 på 
olika företagarekategorier framgår av följande 
tablå. 

Tablå M Areal skogsmark åren 1971-1981 
efter företagarekategori. Hela ri
ket 

1 Skogsmark ägd av allmänningar redovisades 1971 
och 1976 tillsammans med kommun men ingår 1981 i 
gruppen övriga. 

Förändringarna mellan olika kategorier är 
förhållandevis små. Arealen som ägs av dödsbo 
har dock minskat. Förskjutningen som skett 
mellan enskild person och enkelt bolag från 
1976 till 1981 kan delvis hänga samman med att 
redovisningen av mer än en företagare på vissa 
företag var bristfälligare vid postenkäten 1976 
än i fastighetstaxeringen 1981. 

Fördelningen av skogsmarken på grupperna 
privata (enskild person, enkelt bolag och döds
bo), aktiebolag, staten och övriga juridiska per
soner visar en geografisk variation vilket fram
går av nedanstående tablå N. 

Fördelningen av den privata skogsmarken 
mellan kategorierna enskild person, enkelt bo
lag och dödsbo skiljer sig inte särskilt mycket 
mellan olika delar av landet. Andelen skogs
mark som ägs av dödsbo är störst i Koppar
bergs, Jämtlands och Norrbottens län. 

I södra och mellersta Sverige är största delen 
av skogsmarken privatägd. I södra Norrland 
har aktiebolagen sin största utbredning medan 

Tablå N Skogsmarkens fördelning 1981 efter företagarekategori. Procent 
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staten har den största andelen av skogsmarken 
endast i Norrbottens län. 

Andelen skogsmark som drivs i kombination 
med jordbruk har sjunkit från 22,0 procent år 
1976 till 19,5 procent år 1981. Antalet företag 
med skogsmark av olika storlek inom jord
bruksföretag och andra företagsgrupper år 1976 
och 1981 framgår av nedanstående tablå O. 

Andelen jordbruksföretag som helt saknade 
skog 1981 var 28 procent medan 9 procent hade 
högst 5 hektar skogsmark. Medelarealen skogs
mark vid jordbruksföretag med mer än 5 hektar 
skogsmark har ökat från 59 hektar år 1976 till 
61 hektar år 1981. 

Antalet företag med högst 2,0 hektar åker
mark inom kategorierna enskild person, enkelt 
bolag och dödsbo har ökat från 1976 till 1981. 
En ökning av antalet företag i denna grupp är 
normal eftersom jordbruksföretag som upphör 
genom utarrendering av åkerarealen hamnar i 
gruppen. Ökningen är emellertid större än 
minskningen i antalet jordbruksföretag. Den 
faller också i huvudsak på storleksgrupperna 
företag utan skogsmark och företag med högst 
5 hektar skogsmark. Denna ökning torde 

främst bero på ändringen av reglerna för vad 
som skall räknas som jordbruksfastighet vid 
fastighetstaxeringen. En annan orsak till ök
ningen torde ligga i den ändrade räkningsmeto
diken 1981. Skogsfastigheter som ägs av olika 
personer har 1981 konsekvent räknats som skil
da företag. Vid 1976 års räkning kunde fastig
heter som ägdes av olika personer i vissa fall 
sammanföras till ett företag. Detta kunde t ex 
vara fallet om fastigheterna ägdes av nära släk
tingar och stod under gemensam skötsel. För 
de mindre storleksgrupperna torde föränd
ringarna därför inte spegla strukturföränd
ringar mellan räkningarna. För skogsföretag 
inom privatskogsbruket med mer än 5 hektar 
skogsmark har medelarealen minskat från 51 
hektar år 1976 till 49 hektar år 1981. 

Medelarealen skogsmark för skogsföretag 
med mer än 5 hektar skogsmark inom gruppen 
"övriga företagarekategorier" har ändrats från 
3800 hektar år 1976 till 2800 hektar år 1981. 
Den redovisade förändringen torde emellertid i 
stor utsträckning också vara en effekt av att 
räkningarna bygger på olika slag av primär
material. 

Tablå O Antalet företag med mer än 2,0 hektar åkermark resp med högst 2,0 
hektar åkermark fördelade efter skogsmarksarealen år 1976 och 
1981. Hela riket 
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Övrigt 
Uppgifter om antalet traktorer och skördetrös-
kor har inhämtats vid varje jordbruksräkning 
resp lantbruksräkning sedan 1944. Uppgifter 
för hela riket finns i nedanstående tablå avseen
de företag med mer än 2 hektar åkermark. 

Tablå P Antal traktorer och skördetrös-
kor åren 1944-1981 

Tablå Q Traktorbeståndet 1981 fördelat i procent efter motoreffekt samt medianvärde för 
motoreffekten i hästkrafter. Län och storleksgrupp åkermark 
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Uppgifter om antalet traktorer ingick även i 
en stickprovsundersökning som SCB genomför
de i februari 1981. Avsikten var främst att få 
traktorerna fördelade efter motoreffekt. 
Undersökningen kan emellertid också använ
das för att belysa noggrannheten i lantbruks
räkningens traktoruppgifter. Jämförelser mel
lan undersökningarna tyder på att lantbruks
räkningens uppgifter är underskattade med cir
ka 6 procent. Den främsta anledningen till un
derskattningen synes vara att uppgift om trak
tor har utelämnats i LBR-blanketten. Det bör 
emellertid framhållas att liknande underskatt
ningar av antalet traktorer har förekommit 
även vid tidigare räkningar. Vid 1966 års jord
bruksräkning visade en kontrollundersökning 
att antalet traktorer underskattades med 8 pro
cent. 

Traktorerna fördelade sig i stickprovsunder
sökningen efter motoreffekt enligt tablå Q. 

Medianvärdet för motoreffekten 1981 var 51 
hästkrafter för hela traktorbeståndet. Motsva
rande siffra var 1966 endast 35 hästkrafter. 

Uppgifter om hötorkar och spannmålstorkar 
har insamlats vissa år sedan 1961. Antalet före
tag med hötork resp spannmålstork i hela riket 
framgår av nedanstående tablå. 

Tablå R Antalet företag med hötork resp 
spannmålstork åren 1961-1981. 
Hela riket 

Såväl antalet företag med hötork som antalet 
företag med spannmålstork har ökat kraftigt. 
År 1981 hade 32 procent av jordbruksföretagen 
hötork. Spannmålstork med varmluft fanns vid 
8 procent av företagen och spannmålstork med 
kalluft fanns vid 38 procent av företagen. 

Uppgifter inhämtades också om silor för en-
silering. Uppgifterna är på grund av ändrade 
klassificeringar inte jämförbara med tidigare 
uppgifter. År 1981 fanns emellertid 714 företag 
med gastät silo av metall eller plast, 7635 med 
tornsilo av annat material och 7418 företag 
med plansilo eller gropsilo. 
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Del 1 

1. Företag, företagare 
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3. Åkerbruk 



46 Företag, företagare 

Tabell 1.1 
Sida 1 

Tabell 1.1 Antal företag den 11 juni 1981 fördelade efter brukningsform respek
tive företagarekategori 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



47 Företag, företagare 

Tabell 1.1 
Sida 2 



48 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 1 

Tabell 1.2 Antal företag den 11 juni 1981 fördelade efter brukningsform respek
tive företagarekategori 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksområ
den, län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



49 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 2 



50 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 3 



51 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 4 



52 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 5 



53 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 6 



54 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 7 



55 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 8 



56 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 9 



57 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 10 



58 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 11 



59 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 12 



60 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 13 



61 Företag, företagare 

Tabell 1.2 
Sida 14 



62 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 1 

Tabell 1.3 Antal företag den 11 juni 1981 fördelade efter brukningsform respek
tive storleksgrupp åkerareal 
Uppgifter för församlingar, kommuner, län och hela riket1) 

Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 

11 Observera att vissa församlingar (kommuner) har samredovisats med annan församling (kommun) enligt forteckning i bilaga 5. 



63 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 2 



64 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 3 



65 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 4 
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66 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 5 



67 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 6 



68 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 7 



69 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 8 



70 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 9 



71 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 10 



72 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 11 



73 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 12 



74 Företag, företagare 

Tabell 1.3 

Sida 13 



75 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 14 



76 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 15 



77 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 16 



78 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 17 



79 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 18 



80 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 19 



81 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 20 



82 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 21 



83 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 22 



84 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 23 



85 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 24 



86 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 25 



87 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 26 



88 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 27 



89 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 28 



90 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 29 



91 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 30 



92 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 31 



93 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 32 



94 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 33 



95 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 34 



96 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 35 



97 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 36 
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98 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 37 



99 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 38 



100 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 39 



101 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 40 



102 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 41 



103 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 42 



104 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 43 



105 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 44 



106 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 45 



107 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 46 



108 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 47 



109 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 48 



110 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 49 



111 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 50 



112 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 51 



113 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 52 



114 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 53 



115 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 54 



116 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 55 



117 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 56 



118 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 57 



119 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 58 



120 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 59 



121 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 60 



122 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 61 



123 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 62 



124 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 63 



125 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 64 



126 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 65 



127 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 66 



128 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 67 



129 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 68 
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130 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 69 



131 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 70 



132 Företag, företagare 

Tabell 1.3 
Sida 71 



133 Företag, företagare 

Tabell 1.4 
Sida 1 

Tabell 1.4 Antal företagare den 11 juni 1981 fördelade efter ålder 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal för olika brukningsformer inom 
produktionsområden och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



134 Företag, företagare 

Tabell 1.4 
Sida 2 



135 Företag, företagare 

Tabell 1.4 
Sida 3 



136 Företag, företagare 

Tabell 1.4 
Sida 4 



137 Företag, företagare 

Tabell 1.4 
Sida 5 



138 Företag, företagare 

Tabell 1.4 
Sida 6 



139 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 1 

Tabell 1.5 Antal företagare den 11 juni 1981 fördelade efter ålder 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal för olika brukningsformer inom 
län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



140 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 2 



141 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 3 



142 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 4 



143 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 5 



144 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 6 



145 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 7 



146 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 8 



147 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 9 



148 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 10 



149 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 11 



150 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 12 



151 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 13 



152 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 14 



153 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 15 



154 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 16 



155 Företag, företagare 

Tabell 1.5 
Sida 17 



156 Företag, företagare 

Tabell 1.6 
Sida 1 

Tabell 1.6 Antal företag den 11 juni 1981 fördelade efter storleksgrupp åker
areal 
Uppgifter för län, produktionsområden och hela riket 
Företag med mer äa 100,0 hektar åkermark 



157 Ägoslag 

Tabell 2.1 
Sida 1 

Tabell 2.1 Areal ägoslag 1981 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp åkerareal inom produktionsom
råden och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med resp ägoslag 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



158 Ägoslag 

Tabell 2.1 
Sida 2 



159 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 1 

Tabell 2.2 Areal ägoslag 1981 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp åkerareal inom naturliga jord
bruksområden, län och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med resp ägoslag 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



160 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 2 



161 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 3 
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162 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 4 



163 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 5 



164 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 6 



165 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 7 



166 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 8 



167 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 9 



168 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 10 



169 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 11 



170 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 12 



171 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 13 



172 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 14 



173 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 15 



174 Ägoslag 

Tabell 2.2 
Sida 16 



175 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 1 

Tabell 2.3 Areal ägoslag 1981 
Uppgifter i hektar för församlingar, kommuner, län och hela riket1) 

Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med resp ägoslag 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 

1) Observera att vissa församlingar (kommuner) har samredovisats med annan forsamling (kommun) enligt forteckning i bilaga 



176 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 2 



177 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 3 



178 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 4 



179 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 5 



180 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 6 



181 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 7 



182 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 8 



183 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 9 



184 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 10 



185 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 11 



186 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 12 



187 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 13 



188 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 14 



189 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 15 



190 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 16 



191 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 17 



192 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 18 



193 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 19 
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194 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 20 



195 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 21 



196 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 22 



197 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 23 



198 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 24 



199 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 25 



200 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 26 



201 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 27 



202 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 28 



203 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 29 



204 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 30 



205 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 31 



206 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 32 



207 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 33 



208 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 34 



209 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 35 



210 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 36 



211 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 37 



212 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 38 



213 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 39 



214 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 40 



215 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 41 



216 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 42 



217 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 43 



218 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 44 



219 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 45 



220 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 46 



221 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 47 



222 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 48 



223 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 49 



224 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 50 



225 Ägoslag 

Tabell 2.3 
Sida 51 
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226 Ägoslag 
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pigs distributed by size of stocks and 
age of holders. 
Figures for counties and whole of Swe
den 726 

4.16 Number of holdings and number of 
fowls distributed by size of stocks. 
Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 739 

4.17 Number of holdings and number of 
fowls distributed by size of stocks. 
Figures for different size groups of ara
ble land in counties and whole of Swe
den 742 

4.18 Number of holdings, number of sows 
and boars and number of cows for milk 
production distributed by size of stocks 
(number of sows and boars respective 
number of cows combined). 
Figures for production areas and 
whole of Sweden 749 

4.19 Number of holdings, number of sows 
and boars and number of cows for milk 
production distributed by size of stocks 
(number of sows and boars respective 
number of cows combined). 
Figures for counties and whole of Swe
den 753 

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 762 

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 764 

5.3 Number of holdings distributed by dif-
ferent size groups of forest land. 
Figures for municipalities, counties 
and whole of Sweden 778 

5.4 Acreage of forest land distributed by 
categories of holder. 
Figures in hectares for different size 
groups of forest land in production 
areas and whole of Sweden 789 
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5.5 Areal skog fördelad efter företagare-
kategori. 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp 
skogsmarksareal inom naturliga jord
bruksområden, län och hela riket 791 

5.6 Areal skog fördelad efter företagare-
kategori. 
Uppgifter i hektar för församlingar, 
kommuner, län och hela riket 803 

5.7 Areal skog fördelad efter storleks-
grupp åker- resp skogsmarksareal i 
kombination. 
Uppgifter i hektar för produktionsom
råden och hela riket 868 

5.8 Areal skog fördelad efter storleks-
grupp åker- resp skogsmarksareal i 
kombination. 
Uppgifter i hektar för naturliga jord
bruksområden, län och hela riket 870 

5.9 Areal åkermark fördelad efter stor-
leksgrupp åker- resp skogsmarksareal i 
kombination. 
Uppgifter i hektar för produktionsom
råden och hela riket 884 

5.10 Areal åkermark fördelad efter stor-
leksgrupp åker- resp skogsmarksareal i 
kombination. 
Uppgifter i hektar för naturliga jord
bruksområden, län och hela riket 886 

Övrigt 
6.1 Traktorer, skördetröskor och anlägg-

ningar. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela ri
ket 900 

6.2 Traktorer, skördetröskor och anlägg-
ningar. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 902 

6.3 Traktorer, skördetröskor och anlägg-
ningar. 
Uppgifter för kommuner, län och hela 
riket 907 

6.4 Antal sysselsatta. Företagare och fa-
miljemedlemmar. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela ri
ket 918 

5.5 Acreage of forest land distributed by 
categories of holder. 
Figures in hectares for different size 
groups of forest land in natural farm
ing areas, counties and whole of Sweden 791 

5.6 Acreage of forest land distributed by 
categories of holder. 
Figures in hectares for parishes, mu
nicipalities, counties and whole of 
Sweden 803 

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 868 

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 870 

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 884 

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 886 

Other tables 
6.1 Tractors, combines and plants. 

Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 900 

6.2 Tractors, combines and plants. 
Figures for different size groups of ara
ble land in counties and whole of Swe
den 902 

6.3 Tractors, combines and plants. 
Figures for municipalities, counties 
and whole of Sweden 907 

6.4 Number of employed. Holders and 
family members. 
Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 918 
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6.5 Antal sysselsatta. Företagare och fa-
miljemedlemmar. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 920 

6.6 Antal sysselsatta. Lejd arbetskraft. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom produktionsområden och hela ri
ket 924 

6.7 Antal sysselsatta. Lejd arbetskraft. 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal 
inom län och hela riket 926 

Bilagor 
1 Svensk författningssamling 1978:468 om 

uppgifter för lantbruksstatistiken, lant
brukets företagsregister och skördeska-
deskyddet 931 

2 Uppgiftsformulär LBR 1981 933 

3 Uppgiftsformulär LR 1981 937 

4 Områdesindelningen i lantbruksstatisti-
ken 939 

5 Förteckning över samredovisade försam-
lingar och kommuner 940 

6.5 Number of employed. Holders and 
family members. 
Figures for different size groups of ara
ble land in counties and whole of Swe
den 920 

6.6 Number of employed. Hired labour 
force. 
Figures for different size groups of ara
ble land in production areas and whole 
of Sweden 924 

6.7 Number of employed. Hired labour 
force. 
Figures for different size groups of ara
ble land in counties and whole of Swe
den 926 

A p p e n d i c e s 
1 Order in Council concerning data for ag-

ricultural statistics, the Farm Register 
and the National Crop Insurance System 931 

2 Form "LBR 1981" 933 

3 Form "LR 1981" 937 

4 Division into different areas in agricul-
tural statistics 939 

5 List of accumulated parishes and munici-
palities 940 

Symboler använda i tabellerna 
Explanat ion of symbo ls 

» Upprepning Repetion 
- Intet finns att redovisa Magnitude nil 
.. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker att 

redovisa 

Data not available 

* Frekvensuppgift Frequency 
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List of terms used in the tables 

aktiebolag limited company 
allmänning common 
anger indicate 
anläggningar plants 
annan other 
antal number 
användning use 
arbetskraft labour force 
areal area, acreage 
arrenderad held on lease 
avel breeding 

baggar rams 
besättningar stocks 
betesmark cultivated natural 

pastures 
betesvall pasture 
blandsäd mixed grain 
brukade cultivated 
brukningsform type of holding 

delvis (ägd) partly (owned) 
djur animal 
därav of that 
däröver more 
dödsbo estate of deceased person 

ej not 
enheter units 
enkelt bolag ordinary partnership 
ensilageväxter plants for silage 
enskild private 

familjemedlemmar family members 
foderärter fodder peas 
frövall seed ley 
får sheep 
född born 
föl foal 
fördelad(e) distributed 
företag holding(s) 
företagare holder(s) 
företagarekategorier categories of holders 
församling parish 

galtar boars 
gropsilo shallow pit silo 
gröda crop 
grönfoder green crop 

havre oats 
hektar hectare 
hela riket whole of Sweden 
helt fully 
helträda fallow land 
husdjur livestock 
hästar horses 
höns fowls 
höstraps winter rape 
höstrybs winter turnip rape 
höstråg winter rye 
höstvete winter wheat 
hötork hay drier 

inklusive including 

kallblod(-iga) heavy (horse) 
kalluft cold air 
kalvar calves 
kategori category 
kläckta hatched 
kokärter peas, dry edible 
i kombination combined 
kommun municipality 
kor cows 
korn barley 
kvigor heifers 
kvinnor women 
kycklingar chicken 
kyrka church 

lamm lamb 
lejd hired 
län county 

mark ground 
matpotatis table potatoes 
mer än more than 
mindre less 
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mjölkproduktion milk production 
modersuggor breeding sows 
månader months 

naturligt jord
bruksområde 

natural farming 
area 

nötkreatur cattle 

obrukad åker unfilled arable land 
odling cultivation 
okänd unknown 
olika different 
oljeväxter oleiferous plants 
område district, area 

personer persons 
plansilo simple silo on the ground 
potatis för stärkelse 

och råsprit 
potatoes for processing 

produktionsområde production area 

respektive respective 

saknas not available 

samt and 
samtliga total 
skog forest 
skogsmark forest land 
skördetröska combine 
slag kind 
slåttervall ley for hay 
sockerbetor sugar beets 
spannmålstork grain drier 
stadigvarande permanent 
staten state 
stora large 
storlek size 
storleksgrupp size group 
stutar steers 
suggor sows 
summa total 

svin pigs 
sysselsatta employed 

tabell table 
tackor ewes 
tidigare earlier 
tillfälligt temporary 
timmar hours 
tjurar bulls 
tornsilo tower silo 
total total 
traktorer tractors 

under below 
unghästar colts 
uppfödning breeding 
uppgift information, figures 
uppgifter information, figures 
utan without 
utnyttjad utilized 

vail ley 
varmluft hot air 
vecka week 
vicker betches 
vitsenap white mustard 
vårraps spring rape 
vårrybs spring turnip rape 
vårråg spring rye 
vårvete spring wheat 
värpras laying breed 
växtslag plant 

åkermark arable land 
åkerbönor beans 
ålder age 
år year 

ägd owned 
ägoslag type of land 

övrig other 



Tabeller 
Del 2 

4. Husdjur 

5. Skogsbruk 

6. Övrigt 
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Tabell 4.1 Antal husdjur den 11 juni 1981 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med djur av resp slag 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

1) I STORLEKSGRUPPEN 0,Q-2,0 HEKTAR »KER INGIR ENOAST STORA DJURBESÄTTNINGAR 
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Tabell 4.1 
Sida 1 



480 Husdjur 



481 Husdjur 

Tabell 4.1 
Sida 2 



482 Husdjur 

Tabell 4.2 Antal husdjur den 11 juni 1981 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom naturliga jordbruksom
råden, län och hela riket 
Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med djur av resp slag 
Företag med mer än 2,0 hektar äkermark eller stor djurbesättning 

1) I STORLEKSGRUPPEN 0 , 3 - 2 , 0 JEK T «R «<E R ING8R EVDAST STORA B JURBE S I T T N I M G » R 
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Tabell 4.2 
Sida 1 



484 Husdjur 



485 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 2 



486 Husdjur 



487 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 3 



488 Husdjur 



489 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 4 



490 Husdjur 



491 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 5 



492 Husdjur 



493 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 6 



494 Husdjur 



495 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 7 



496 Husdjur 



497 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 8 



498 Husdjur 



499 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 9 
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500 Husdjur 



501 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 10 



502 Husdjur 



503 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 11 



504 Husdjur 



505 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 12 



506 Husdjur 



507 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 13 



508 Husdjur 



509 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 14 



510 Husdjur 



511 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 15 



512 Husdjur 



513 Husdjur 

Tabell 4.2 
Sida 16 



514 Husdjur 

Tabell 4.3 Antal husdjur den 11 juni 1981 
Uppgifter för församlingar, kommuner, län och hela riket1) 

Uppgifter med asterisk (*) anger antal företag med djur av resp slag 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

1} Observera an vissa forsamlingar (kommunen har samredovisats med annan forsamling i kommun) enligt förteckning i bilaga 5 
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Tabell 4.3 
Sida 1 
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517 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 2 
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519 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 3 



520 Husdjur 



521 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 4 



522 Husdjur 



523 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 5 



524 Husdjur 



525 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 6 



526 Husdjur 



527 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 7 



528 Husdjur 



529 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 8 



530 Husdjur 



531 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 9 
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532 Husdjur 



533 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 10 



534 Husdjur 



535 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 11 



536 Husdjur 



537 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 12 



538 Husdjur 



539 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 13 



540 Husdjur 



541 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 14 



542 Husdjur 



543 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 15 



544 Husdjur 



545 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 16 



546 Husdjur 



547 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 17 



548 Husdjur 



549 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 18 



550 Husdjur 



551 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 19 



552 Husdjur 



553 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 20 



554 Husdjur 



555 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 21 



556 Husdjur 



557 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 22 



558 Husdjur 



559 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 23 



560 Husdjur 



561 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 24 



562 Husdjur 



563 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 25 
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564 Husdjur 



565 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 26 



566 Husdjur 



567 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 27 



568 Husdjur 



569 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 28 



570 Husdjur 



571 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 29 



572 Husdjur 



573 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 30 



574 Husdjur 



575 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 31 



576 Husdjur 



577 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 32 



578 Husdjur 



579 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 33 



580 Husdjur 



581 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 34 



582 Husdjur 



583 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 35 



584 Husdjur 



585 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 36 



586 Husdjur 



587 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 37 



588 Husdjur 



589 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 38 



590 Husdjur 



591 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 39 



592 Husdjur 



593 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 40 



594 Husdjur 



595 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 41 
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596 Husdjur 



597 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 42 



598 Husdjur 



599 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 43 



600 Husdjur 



601 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 44 



602 Husdjur 



603 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 45 



604 Husdjur 



605 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 46 



606 Husdjur 



607 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 47 



608 Husdjur 



609 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 48 



610 Husdjur 



611 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 49 



612 Husdjur 



613 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 50 



614 Husdjur 



615 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 51 



616 Husdjur 



617 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 52 



618 Husdjur 



619 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 53 



620 Husdjur 



621 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 54 



622 Husdjur 



623 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 55 



624 Husdjur 



625 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 56 



626 Husdjur 



627 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 57 
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628 Husdjur 



629 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 58 



630 Husdjur 



631 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 59 



632 Husdjur 



633 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 60 



634 Husdjur 



635 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 61 



636 Husdjur 



637 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 62 



638 Husdjur 



639 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 63 



640 Husdjur 



641 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 64 



642 Husdjur 



643 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 65 



644 Husdjur 



645 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 66 



646 Husdjur 



647 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 67 



648 Husdjur 



649 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 68 



650 Husdjur 



651 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 69 



652 Husdjur 



653 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 70 



654 Husdjur 



655 Husdjur 

Tabell 4.3 
Sida 71 



656 Husdjur 

Tabell 4.4 
Sida 1 

Tabell 4.4 Antal företag och antal nötkreatur den 11 juni 1981 fördelade efter 
mjölkkobesättningarnas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 
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Tabell 4.4 
Sida 2 



658 Husdjur 

Tabell 4.4 
Sida 3 



659 Husdjur 

Tabell 4.5 
Sida 1 

Tabell 4.5 Antal företag och antal nötkreatur den 11 juni 1981 fördelade efter 
mjölkkobesättningarnas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 
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660 Husdjur 

Tabell 4.5 
Sida 2 



661 Husdjur 

Tabell 4.5 
Sida 3 



662 Husdjur 

Tabell 4.5 
Sida 4 



663 Husdjur 

Tabell 4.5 
Sida 5 



664 Husdjur 

Tabell 4.5 
Sida 6 



665 Husdjur 

Tabell 4.5 
Sida 7 



666 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 1 

Tabell 4.6 Antal företag och antal mjölkkor den 11 juni 1981 fördelade efter 
mjölkkobesättningarnas storlek samt företagares ålder i kombination 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



667 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 2 



668 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 3 



669 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 4 



670 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 5 



671 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 6 



672 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 7 



673 Husdjur 

Tabell 4.6 
Sida 8 



674 Husdjur 

Tabell 4.7 
Sida 1 

Tabell 4.7 Antal företag och antal mjölkkor den 11 juni 1981 fördelade efter 
mjölkkobesättningarnas storlek samt företagares ålder i kombination 
Uppgifter för produktionsområden och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 
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Tabell 4.7 
Sida 2 



676 Husdjur 

Tabell 4.7 
Sida 3 



677 Husdjur 

Tabell 4.7 
Sida 4 



678 Husdjur 

Tabell 4.7 
Sida 5 



679 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 1 

Tabell 4.8 Antal företag och antal mjölkkor den 11 juni 1981 fördelade efter 
mjölkkobesättningarnas storlek samt företagares ålder 
Uppgifter för län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



680 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 2 



681 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 3 



682 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 4 



683 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 5 



684 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 6 



685 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 7 



686 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 8 



687 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 9 



688 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 10 



689 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 11 



690 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 12 



691 Husdjur 

Tabell 4.8 
Sida 13 
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692 Husdjur 

Tabell 4.9 
Sida 1 

Tabell 4.9 Antal företag och antal får den 11 juni 1981 fördelade efter får-
besättningarnas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

1) I ST0RLEKS6RUPPEN 0,0-2,0 HEKTAR SKER INGBR ENDAST STOR» DJURBESITTNINGAR 



693 Husdjur 

Tabell 4.9 
Sida 2 



694 Husdjur 

Tabell 4.9 
Sida 3 



695 Husdjur 

Tabell 4.10 
Sida 1 

Tabell 4.10 Antal företag och antal får den 11 juni 1981 fördelade efter får-
besättningarnas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

t ) I STORLEKSGRUPPEN 0 , 0 - 2 , 0 HEKTAR SKER ING1R ENDAST STOR» 0 4 U R B E S I T T N I N G AR 
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Tabell 4.10 
Sida 2 



697 Husdjur 

Tabell 4.10 
Sida 3 



698 Husdjur 

Tabell 4.10 
Sida 4 



699 Husdjur 

Tabell 4.10 
Sida 5 



700 Husdjur 

Tabell 4.10 
Sida 6 



701 Husdjur 

Tabell 4.10 
Sida 7 



702 Husdjur 

Tabell 4.11 
Sida 1 

Tabell 4.11 Antal företag och antal svin den 11 juni 1981 fördelade efter svin
besättningarnas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 

Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

1) I STOPIEKSGBUPPEN 0,0-2,0 HEKTAR 8KFP INEBB ENDUST STOS» DJURBESATTNINGAR 



703 Husdjur 

Tabell 4.11 
Sida 2 



704 Husdjur 

Tabell 4.11 
Sida 3 



705 Husdjur 

Tabell 4.12 
Sida 1 

Tabell 4.12 Antal företag och antal svin den 11 juni 1981 fördelade efter svin
besättningarnas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

1) I STO»L£KSGRUP°EN 0,0-?,0 HEKT»R äKER INGER EN0«ST STOS» DJURBESÄTTNING»» 



706 Husdjur 

Tabell 4.12 
Sida 2 



707 Husdjur 

Tabell 4.12 
Sida 3 



708 Husdjur 

Tabell 4.12 
Sida 4 



709 Husdjur 

Tabell 4.12 
Sida 5 



710 Husdjur 

Tabell 4.12 
Sida 6 



711 Husdjur 

Tabell 4.12 
Sida 7 



712 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 1 

Tabell 4.13 Antal företag, antal galtar, antal suggor och antal övriga svin den 
11 juni 1981 fördelade efter besättningarnas storlek (antal suggor 
och galtar) samt företagares ålder i kombination 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

" I stor leksgruppen 0,0-2,0 hektar åker ingår endast stora djurbesättningar. 



713 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 2 



714 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 3 



715 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 4 



716 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 5 



717 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 6 



718 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 7 



719 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 8 



720 Husdjur 

Tabell 4.13 
Sida 9 



721 Husdjur 

Tabell 4.14 
Sida 1 

Tabell 4.14 Antal företag, antal galtar, antal suggor och antal övriga svin den 
11 juni 1981 fördelade efter besättningarnas storlek (antal suggor 
och galtar) samt företagares ålder 
Uppgifter för produktionsområden och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 



722 Husdjur 

Tabell 4.14 
Sida 2 



723 Husdjur 

Tabell 4.14 
Sida 3 
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724 Husdjur 

Tabell 4.14 
Sida 4 



725 Husdjur 

Tabell 4.14 
Sida 5 



726 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 1 

Tabell 4.15 Antal företag, antal galtar, antal suggor och antal övriga svin den 
11 juni 1981 fördelade efter besättningarnas storlek (antal suggor 
och galtar) samt företagares ålder 
Uppgifter för län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 



727 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 2 



728 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 3 



729 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 4 



730 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 5 



731 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 6 



732 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 7 



733 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 8 



734 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 9 



735 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 10 



736 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 11 



737 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 12 



738 Husdjur 

Tabell 4.15 
Sida 13 



739 Husdjur 

Tabell 4.16 
Sida 1 

Tabell 4.16 Antal företag och antal höns den 11 juni 1981 fördelade efter höns
besättningarnas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden 
och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

1) I STO«lEKSG«UPPEN 0,0-2,0 HEKTAR »KES ING»R ENOAST STORA 0JUB8ESITTNIHG»« 



740 Husdjur 

Tabell 4.16 
Sida 2 



741 Husdjur 

Tabell 4.16 
Sida 3 



742 Husdjur 

Tabell 4.17 
Sida 1 

Tabell 4.17 Antal företag och antal höns den 11 juni 1981 fördelade efter höns-
besättningamas storlek 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 

1 ) I S T O B L E K S G R y o E N 0 , 0 - 2 , 0 HEKT«P »KER ING8R ENDAST STORA DJUR8E S » T T N I N G » R 



743 Husdjur 

Tabell 4.17 
Sida 2 



744 Husdjur 

Tabell 4.17 
Sida 3 



745 Husdjur 

Tabell 4.17 
Sida 4 



746 Husdjur 

Tabell 4.17 
Sida 5 



747 Husdjur 

Tabell 4.17 
Sida 6 



748 Husdjur 

Tabell 4.17 
Sida 7 



749 Husdjur 

Tabell 4.18 
Sida 1 

Tabell 4.18 Antal företag, antal suggor och galtar samt antal mjölkkor den 11 
juni 1981 fördelade efter besättningarnas storlek (antal suggor och 
galtar resp antal mjölkkor i kombination) 
Uppgifter för produktionsområden och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 



750 Husdjur 

Tabell 4.18 
Sida 2 



751 Husdjur 

Tabell 4.18 
Sida 3 



752 Husdjur 

Tabell 4.18 
Sida 4 



753 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 1 

Tabell 4.19 Antal företag, antal suggor och galtar samt antal mjölkkor den 11 
juni 1981 fördelade efter besättningarnas storlek (antal suggor och 
galtar resp antal mjölkkor i kombination) 
Uppgifter för län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning 



754 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 2 



755 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 3 
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756 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 4 



757 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 5 



758 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 6 



759 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 7 



760 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 8 



761 Husdjur 

Tabell 4.19 
Sida 9 



762 Skogsbruk 

Tabell 5.1 
Sida 1 

Tabell 5.1 Antal företag 1981 fördelade efter storleksgrupp äker- och skogs
marksareal i kombination 
Uppgifter för produktionsområden och hela riket 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



763 Skogsbruk 

Tabell 5.1 
Sida 2 



764 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 1 

Tabell 5.2 Antal företag 1981 fördelade efter storleksgrupp åker- och skogs
marksareal i kombination 
Uppgifter för naturliga jordbruksområden, län och hela riket 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



765 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 2 



766 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 3 



767 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 4 



768 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 5 



769 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 6 



770 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 7 



771 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 8 



772 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 9 



773 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 10 



774 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 11 



775 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 12 



776 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 13 



777 Skogsbruk 

Tabell 5.2 
Sida 14 



778 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 1 

Tabell 5.3 Antal företag 1981 fördelade efter storleksgrupp skogsmarksareal 
Uppgifter för kommuner, län och hela riket 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) inom företagare
kategorierna enskild person, enkelt bolag och dödsbo 



779 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 2 



780 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 3 



781 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 4 



782 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 5 



783 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 6 



784 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 7 



785 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 8 



786 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 9 



787 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 10 
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788 Skogsbruk 

Tabell 5.3 
Sida 11 



789 Skogsbruk 

Tabell 5.4 
Sida 1 

Tabell 5.4 Areal skog 1981 fördelad efter företagarekategori 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp skogsmarksareal inom produk
tionsområden och hela riket 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



790 Skogsbruk 

Tabell 5.4 
Sida 2 



791 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 1 

Tabell 5.5 Areal skog 1981 fördelad efter företagarekategori 
Uppgifter i hektar för storleksgrupp skogsmarksareal inom naturliga 
jordbruksområden, län och hela riket 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



792 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 2 



793 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 3 



794 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 4 



795 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 5 



796 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 6 



797 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 7 



798 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 8 



799 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 9 



800 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 10 



801 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 11 



802 Skogsbruk 

Tabell 5.5 
Sida 12 



803 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 1 

Tabell 5.6 Areal skog 1981 fördelad efter företagarekategori 
Uppgifter i hektar för församlingar, kommuner, län och hela riket1) 

Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 

It Observera att vissa forsamlingar (kommuner) har samredovsats med annan forsamung ikomrr jn i enligt förteckning i b>laga 5 



804 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 2 



805 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 3 



806 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 4 



807 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 5 



808 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 6 



809 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 7 



810 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 8 



811 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 9 



812 Skogsbruk 

Tabell 5.6 

Sida 10 



813 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 11 



814 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 12 



815 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 13 



816 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 14 



817 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 15 



818 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 16 



819 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 17 
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820 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 18 



821 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 19 



822 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 20 



823 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 21 



824 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 22 



825 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 23 



826 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 24 



827 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 25 



828 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 26 



829 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 27 



830 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 28 



831 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 29 



832 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 30 



833 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 31 



834 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 32 



835 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 33 



836 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 34 



837 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 35 



838 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 36 



839 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 37 



840 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 38 



841 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 39 



842 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 40 



843 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 41 



844 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 42 



845 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 43 



846 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 44 



847 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 45 



848 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 46 



849 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 47 



850 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 48 



851 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 49 

13-Lantbruksrakning 1981 Del 2 



852 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 50 



853 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 51 



854 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 52 



855 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 53 



856 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 54 



857 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 55 



858 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 56 



859 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 57 



860 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 58 



861 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 59 



862 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 60 



863 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 61 



864 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 62 



865 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 63 



866 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 64 



867 Skogsbruk 

Tabell 5.6 
Sida 65 



868 Skogsbruk 

Tabell 5.7 
Sida 1 

Tabell 5.7 Areal skog 1981 fördelad efter storleksgrupp åker- och skogsmarks-
areal i kombination 
Uppgifter i hektar för produktionsområden och hela riket 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



869 Skogsbruk 

Tabell 5.7 

Sida 2 



870 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 1 

Tabell 5.8 Areal skog 1961 fördelad efter storleksgrupp åker- och skogsmarks-
areal i kombination 
Uppgifter i hektar för naturliga jordbruksområden, län och hela riket 
Samtliga företag (inkl företag utan åkermark) 



871 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 2 



872 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 3 



873 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 4 



874 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 5 



875 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 6 



876 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 7 



877 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 8 



878 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 9 



879 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 10 



880 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 11 



881 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 12 



882 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 13 



883 Skogsbruk 

Tabell 5.8 
Sida 14 
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884 Skogsbruk 

Tabell 5.9 
Sida 1 

Tabell 5.9 Areal åker den 11 juni 1981 fördelad efter storleksgrupp åker- och 
skogsmarksareal i kombination 
Uppgifter i hektar för produktionsområden och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



885 Skogsbruk 

Tabell 5.9 
Sida 2 



886 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 1 

Tabell 5.10 Areal åker den 11 juni 1981 fördelad efter storleksgrupp åker- och 
skogsmarksareal i kombination 
Uppgifter i hektar för naturliga jordbruksområden, län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



887 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 2 



888 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 3 



889 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 4 



890 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 5 



891 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 6 



892 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 7 



893 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 8 



894 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 9 



895 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 10 



896 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 11 



897 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 12 



898 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 13 



899 Skogsbruk 

Tabell 5.10 
Sida 14 



900 Övrigt 

Tabell 6.1 
Sida 1 

Tabell 6.1 Traktorer, skördetröskor och anläggningar den 11 juni 1981 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



901 Övrigt 

Tabell 6.1 
Sida 2 



902 Övrigt 

Tabell 6.2 
Sida 1 

Tabell 6.2 Traktorer, skördetröskor och anläggningar den 11 juni 1981 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



903 Övrigt 

Tabell 6.2 
Sida 2 



904 Övrigt 

Tabell 6.2 
Sida 3 



905 Övrigt 

Tabell 6.2 
Sida 4 



906 Övrigt 

Tabell 6.2 
Sida 5 



907 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 1 

Tabell 6.3 Traktorer, skördetröskor och anläggningar den 11 juni 1981 
Uppgifter för kommuner, län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



908 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 2 



909 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 3 



910 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 4 



911 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 5 



912 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 6 



913 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 7 



914 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 8 



915 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 9 
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916 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 10 



917 Övrigt 

Tabell 6.3 
Sida 11 



918 Övrigt 

Tabell 6.4 
Sida 1 

Tabell 6.4 Antal sysselsatta den 11 juni 1981. Företagare och familjemedlemmar 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



919 Övrigt 

Tabell 6.4 
Sida 2 



920 Övrigt 

Tabell 6.5 
Sida 1 

Tabell 6.5 Antal sysselsatta den 11 juni 1981. Företagare och familjemedlemmar 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



921 Övrigt 

Tabell 6.5 
Sida 2 



922 Övrigt 

Tabell 6.5 
Sida 3 



923 Övrigt 

Tabell 6.5 
Sida 4 



924 Övrigt 

Tabell 6.6 
Sida 1 

Tabell 6.6 Antal sysselsatta den 11 juni 1981. Lejd arbetskraft 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom produktionsområden och 
hela riket 
Företag med mer än 2,0 hektar åkermark 



925 Övrigt 

Tabell 6.6 
Sida 2 



926 Övrigt 

Tabell 6.7 
Sida 1 

Tabell 6.7 Antal sysselsatta den 11 juni 1981. Lejd arbetskraft 
Uppgifter för storleksgrupp åkerareal inom län och hela riket 
Företag med mer ärt 2,0 hektar åkermark 



927 Övrigt 

Tabell 6.7 
Sida 2 



928 Övrigt 

Tabell 6.7 
Sida 3 



929 Övrigt 

Tabell 6.7 
Sida 4 





931 Bilaga 1 

Svensk författningssamling 

SFS 1978:468 
Utkom från trycket 
den 21 juni 1978 

Förordning 
om ändring i kungörelsen (1968:111) om uppgifter för 
lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och 
skördeskadeskyddet; 

utfärdad den I juni 1978. 

Regeringen föreskriver att rubriken till kungörelsen (1968:111) om upp
gifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeska
deskyddet samt 1, 3 och 9-11 §§ kungörelsen skall ha nedan angivna lydel
se. Till följd härav kommer kungörelsen att ha följande lydelse från och 
med den dag di denna förordning träder i kraft. 

Förordning om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregis
ter och skördeskadeskyddet 

1 § Den som inom landet driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel, 
fruktodling eller trädgårdsodling eller som äger mark där annan driver så
dan verksamhet, skall lämna uppgifter enligt denna förordning för statistis
ka centralbyråns lantbruksstatistik. 

2 5 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 efter 
samråd med lantbruksstyrelsen och statistiska centralbyrån utgör uppgift 
för lantbruksstatistiken också anmälan för reglering av skördeskada som 
omfattas av det permanenta skördeskadeskyddet. 

Uppgift i lantbrukets företagsregister får läggas till grund för beräkning 
av avgift i följande fall, nämligen 

1. uppgift om odlad potatisareal i fråga om avgift enligt 10 § andra styc
ket lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, 

2. uppgift om innehav av svin i fråga om avgift enligt 7 § a) och 10 § h) 
lagen om prisreglering på jordbrukets område, 

3. uppgift om innehav av höns i fråga om avgift enligt 10 § i) lagen om 
prisreglering på jordbrukets område. 

Uppgift i lantbrukets företagsregister om innehav av sugga och get får 
läggas till grund för beräkning av stöd till smågrisproduktion och getsköt
sel Lantbruksstyrelsen får i sådant fall utöva kontroll av uppgifts riktig
het. 

1 Senaste lydelse 1975:979. 



932 Bilaga 1 

SFS 1978:468 4 § Den som driver verksamhet som avses i 1 § skall utan anmaning läm
na uppgifter om 

1. registerbeteckning, areal och markanvändning i fråga om fastighet el
ler 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 aider, tillträdesår, utbild

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

Statistiska centralbyrån far 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. 

5 8 Den som äger mark där annan driver verksamhet som avses i I § 
skall efter anmaning av statistiska centralbyrån lämna uppgifter om dennes 
namn och adress samt om areal som användes för verksamheten. 

6 i Uppgifter enligt 4 eller 5 § lämnas på blankett för vilken statistiska 
centralbyrån fastställer formulär i samråd med lantbruksstyrelsen och 
jordbruksnämnden. I samma ordning bestämmes tidpunkt då blankett se
nast 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 fält-
mätningar eller fältbesiktningar för kontroll av uppgifter om areal eller 
markanvändning. 

8 5 Lantbrukets företagsregister förvaras hos statistiska centralbyrån. 
Varje lantbruksnämnd förvarar uppgifter ur registret som avser nämndens 
verksamhetsområde. 

9 S Till böter dömes den som 
1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt denna förordning. 
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, jord
bruksnämnden, lantbruksnämnd eller för lantbruksnämndens räkning eller 
hos annan myndighet tagit befattning med uppgift som avses i denna för
ordning får ej obehörigen yppa dess innehåll. 

11 § Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna 
förordning meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med lant
bruksstyrelsen och jordbruksnämnden. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. 

På regeringens vägnar 

ANDERS DAHLGREN 

Olof Köhl 
(Jordbruksdepartementet) 
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