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Detaljerad innehållsförteckning 1952 
(Kronologisk ordning. Byråvis) 

 
P.M. rörande en utredningsavdelning vid statistiska centralbyrån med tillhörande 

intervjuorganisation. 
Bilaga 1. Svar på rundskrivelse den 2 juni 1951 rörande arbetsuppgifter för en 

stickprovsorganisation för intervjuundersökningar. 
Bilaga 2. Inventering av intervjuundersökningar som ägt rum under de senaste åren eller 

som ännu pågå eller som för närvarande förberedas. 
 
Statistiska centralbyrån med förslag angående transportstatistik m.m. 

Bilaga. P.M. rörande transportstatistikens organisation. 
 
P.M. angående jordbrukarnas kontanta inkomster och utgifter år 1950. 

Tab. 1. Antal i deklarationsundersökningarna ingående brukningsdelar. 
Tab. 2. Procentuell fördelning av antalet brukningsdelar på olika storleksgrupper. 
Tab. 3. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1946 och 1948-1950, miljoner kronor. 
Tab. 4. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1946 och 1948-1950. Indextal. 
Tab. 5. Jordbrukets inkomster av vegetabiliska respektive animaliska produkter i procent 

av inkomster av samtliga försålda produkter inom olika storleksgrupper och områden 
åren 1946 och 1948-1950. 

Tab. 6. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1946 och 1948-1950, miljoner kronor. 
Tab. 7. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1946 och 1948-1950. Indextal. 
Tab. 8. Arbetslönernas och ränteutgifternas procentuella andel av jordbrukets kontanta 

utgifter inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1948-1950. 
Tab. 9. Kontanta inkomster och utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid 

jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1948-1950. 
Tab. 10. Inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet inom olika 

storleksgrupper och områden 1946 och 1948-1950. Indextal: 1946=100. 
Tab. 11. Kontanta inkomster i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet 

inom olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1948-1950. 
Tab. 12. Kontanta utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet inom 

olika storleksgrupper och områden åren 1946 och 1948-1950. 
Tab. 13. Jordbrukets taxerade nettointäkter inom olika områden, åren 1946 och 1948-

1950. 
Tab. 14. Familjens arbetsinkomst i kronor per brukningsdel åren 1946 och 1948-1950. 

 
Nuvarande hästbestånd och framtida hästbehov inom jordbruket. 

Tab. 1. Antalet för undersökningen uttagna brukningsenheter och antalet från dessa 
inkomna, användbara uppgifter. 

Tab. 2. Skattat totalt antal brukningsenheter över 2 hektar åker enligt det större och det 
mindre urvalet. 

Tab. 3. Redovisad åkerareal i hektar och redovisat antal hästar, 3 år och däröver, år 
1951. Jämförelse mellan det större urvalet år 1951 och det mindre urvalet för här 
ifrågavarande undersökning (det senare har uppräknats till jämförbarhet med det 
större urvalet). 

Tab. 4. Skattat antal arbetshästar, födda år 1949 eller tidigare, samt antal arbetshästar 
per brukningsenhet och per 100 hektar åker, den 1/2 1952. 

Tab. 5. Beräknade förändringar i beståndet av arbetshästar och i användningen av 
traktorer. 

Tab. 6. Den huvudsakliga användningen av arbetshästarna den 1/2 1952 och den 
beräknade huvudsakliga användningen i framtiden. Procentuell fördelning av 
antalet hästar. 

Tab. 7. Den huvudsakliga användningen av arbetshästarna den 1/2 1952 och den 
beräknade huvudsakliga användningen i framtiden. Procentuell fördelning av 
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antalet brukningsenheter med hästar. 
Tab. 8. Antalet brukningsenheter utan egna arbetshästar i procent av det skattade totala 

antalet brukningsenheter. 
Tab. 9. Det beräknade framtida behovet av arbetshästar med fördelning på raser. 
Tab. 10. Skattat totalt antal traktorer den 1/2 1952 – egentliga traktorer, epatraktorer 

och jeepar – samt skattat antal brukare, som anlita traktor med annan ägare. 
Tab. 11. Antalet brukningsdelar, fördelade efter antalet traktorer resp. hästar, 

storleksgruppsvis. 
Hela riket 
1. Skåne-Hallands slättbygder 
2. Sydsvenska mellanbygden 
3. Mellersta Sveriges slättbygder 
4. Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder 
5. Norra Sverige 

Blankett. Arbetshästar och traktorer. 
Anvisningar. Uppgift 2. 

 
Yrkesfiskarenas inkomster och utgifter m.m. år 1950. 

Tablå A. Kostnader, beräknat kontant netto och taxerat netto av fiske i procent av 
bruttointäkten av fiske åren 1948, 1949 och 1950 enligt de i undersökningen ingående 
deklarationerna med fullständig redovisning av fisket. 

Tablå B. Beräknat kontant netto av fiske, summa taxerad nettointäkt och behållen 
förmögenhet. 

Tablå C. Båtlagsfiskarenas taxerade nettointäkter och behållna förmögenhet, kr. i 
medeltal per fiskare. 

Tabell 1. Bruttointäkt av fiske, kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt 
summa taxerad nettointäkt enligt i materialet ingående yrkesfiskare med fullständig 
redovisning av fisket åren 1948, 1949 och 1950. 

Tabell 2. Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning 
åren 1948, 1949 och 1950, medeltal per yrkesfiskare och summa för samtliga i 
undersökningen ingående yrkesfiskare. 

Tabell 3. Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande jordbrukare (med 
en åkerareal å högst 30 hektar) efter samtliga taxerade nettointäkter. 

Tabell 4. Median- och kvartiltal av summa taxerad nettointäkt för yrkesfiskare och 
självägande jordbrukare (med en åkerareal av högst 30 hektar åker). 

Tabell 5. Medeltal av summa taxerad nettointäkt och behållen förmögenhet för 
yrkesfiskare i jämförelse med motsvarande uppgifter för självägande jordbrukare i 
vissa storleksgrupper. 

Tabell 6. Båtlagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter åren 1948, 1949 och 1950; 
summa för samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag samt index (år 
1948=100). 

Tabell 7. Båtlagens kostnader och nettointäkter åren 1948, 1949 och 1950 i procent av 
bruttointäkten. Bruttoförsäljningssumman respektive år = 100.0. 

 
Svinräkningen den 22 oktober 1951. 
 
Svin- och hönsräkningen den 21 april 1952. 
 
Resultat från den representativa husdjursräkningen den 3 juni 1952. 

[Tabell]. Preliminära resultat från den representativa husdjursräkningen den 3 juni 1952 i 
jämförelse med vissa tidigare husdjursräkningar. Avser hela riket. 

 
Några resultat från arealinventeringen den 3 juni 1952. 

[Tabell]. Den representativa arealinventeringen den 3 juni 1952 i jämförelse med 
motsvarande inventering den 1 juni 1951. Preliminära uppgifter för hela riket. 
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Svinstammens storlek och sammansättning samt förändringar däri i vissa län åren 1943, 
1945 samt 1946-1948 (komplement). 

Tab. 1. Antalet svinbesättningar och antalet svin samt deras relativa fördelning på 
storleksgrupper efter besättningarnas storlek. Vårräkningarna åren 1943-1948. 

Tab. 2. Antalet svinbesättningar och antalet svin samt deras relativa fördelning på 
storleksgrupper efter besättningarnas storlek. Hösträkningarna åren 1943, 1945 och 
1946-1948. 

Tab. 5. Svinstammens storlek och sammansättning på våren och hösten i vissa län år 
1948. 

 
Antalet kreatur enligt den representativa kreatursräkningen den 3 juni 1952, med fullständig 
fördelning på storleksgrupper, efter åkerarealen, inom vissa större produktionsområden. 
Denna kreatursräkning omfattar endast brukningsenheter med mer än 2.00 hektar åker. 
Beträffande uppgifter för mindre brukningsenheter och lägenheter hänvisas till publikationen 
”Jordbruk och boskapsskötsel år 1949”. 

Tabeller 
1. Skåne-Hallands slättbygder 
2. Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland 
3. Östgötaslätten och Vänerslätten 
4. Värmlands slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden 
5. Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och Västsvenska dalbygden 
6. Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, Norra Bergslagen, Östra Dalarna 

och Gästrikland 
7. Norra Sverige, med undantag av Jämtlands läns fjällbygd samt inlanden i 

Västerbottens och Norrbottens län 
Hela riket, med undantag av Jämtlands läns fjällbygd samt inlanden i Västerbottens 

och Norrbottens län 
 
Åkerjordens användning för olika växtslag år 1952, i hektar, enligt den representativa 
arealinventeringen den 3 juni 1952, med fullständig fördelning på storleksgrupper, efter 
åkerarealen, inom vissa större produktionsområden. Uppgifterna för lägenheter med högst 
0.25 hektar åker samt för brukningsenheter med 0.26 – 2.00 hektar åker äro hämtade från 
1944 års jordbruksräkning respektive 1949 års arealinventering. 

Tabeller 
1. Skåne-Hallands slättbygder 
2. Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland 
3. Östgötaslätten och Vänerslätten 
4. Värmlands slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden 
5. Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och Västsvenska dalbygden 
6. Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, Norra Bergslagen, Östra Dalarna 

och Gästrikland 
7. Norra Sverige, med undantag av Jämtlands läns fjällbygd samt inlanden i 

Västerbottens och Norrbottens län 
Hela riket, med undantag av Jämtlands läns fjällbygd samt inlanden i Västerbottens 

och Norrbottens län 
 
Arealinventeringen i oktober 1952. 
[Tabell]. Resultat från den representativa arealinventeringen i oktober 1952 beträffande 

under hösten 1952 besådda arealer. 
 
I jordbruket den 3 juni 1952 sysselsatt arbetskraft över 15 år och antal under år 1951 lejda 
dagsverken. 

[Tabell]. I jordbruket den 1 juni 1951 och den 3 juni 1952 sysselsatt arbetskraft över 15 år 
samt antal lejda dagsverken under år 1951. Avser fastigheter med mer än 2 hektar 
åker. 
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Svinräkningen den 13 oktober 1952. 
Tabell 1. Resultat av den representativa svinräkningen den 13 oktober 1952 i jämförelse 

med vissa tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 
Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 13 oktober 1952. Antal svin i jämförelse 

med jordbruksräkningen den 15 september 1937 och svinräkningen den 22 oktober 
1951. 

 
Statistiken över galtar och betäckta suggor. [Tabeller] 
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