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Detaljerad innehållsförteckning 1960 
(Kronologisk ordning. Byråvis) 

 
1957 års studentekonomiska undersökning 

Tab. 1. Antal nettoinskrivna studerande 1953 och 1956 närvarande höstterminen 1956, 
urvalsprocent, antal utvalda samt svarsprocent med uppdelning på läroanstalt och 
studieriktning vid inskrivningen. 

Tab. 2. Bortfallet fördelat efter orsak med fördelning på läroanstalt och studieinriktning vid 
inskrivningen. 

Tab. 3. De studerande efter årgång, kön, studieinriktning vid undersökningstillfället och ålder 
vid inskrivningen (uppräknade tal). 

Tab. 4. De studerande efter årgång, kön, nuvarande studieinriktning och civilstånd 
(uppräknade tal). 

Tab. 5. Antal gifta studerande med fördelning efter kön, inskrivningsårgång, barnantal samt 
om maken studerar vid universitet eller högskola. 

Tab. 6. De studerande efter studieinriktning vid inskrivningen 1953 och 1956 samt vid 
närvaro läsåret 1956/57 (uppräknade tal). 

Tab. 7. De studerande efter årgång, faderns yrkesgrupp, åldersgrupp och boendeförhållanden 
(uppräknade tal). 

Tab. 8. De studerande efter faderns yrke och föräldrarnas sammanlagda taxerade inkomst 
1955 (uppräknade tal). 

Tab. 9. De studerande efter faderns yrke med relativ fördelning efter föräldrarnas 
sammanlagda taxerade inkomst 1955. 

Tab. 10. De studerande efter årgång, kön, civilstånd, boendeförhållanden och studieort 
(uppräknade tal). 

Tab. 11. De studerande efter faderns yrke samt med relativ fördelning på medelbetyg i 
studentexamen. 

Tab. 12. Genomsnittliga inkomster för samtliga studerande (exklusive de med ofullständiga 
uppgifter) efter inskrivningsår, ålder, boendeförhållanden och civilstånd. 

Tab. 13. Genomsnittliga inkomster för studerande som redovisat inkomsten efter 
inskrivningsårgång, ålder, boendeförhållanden och civilstånd. 

Tab. 14. Inkomsternas relativa fördelning på olika inkomstposter efter inskrivningsår, ålder, 
boendeförhållanden och civilstånd. 

Tab. 15. Förekomst av inkomstformen i procent av dem som har fullständig 
inkomstredovisning. 

Tab. 16. Genomsnittlig totalinkomst, medelinkomst av förvärvsarbete (för dem, med sådan 
inkomst), inkomst av förvärvsarbete i procent av totalinkomst, med fördelning efter kön, 
inskrivningsårgång, barnantal och makens studier vid universitet eller högskola. 

Tab. 17. Procentuella antalet studerande som redovisat angivna utgifter efter 
inskrivningsårgång, ålder, boendeförhållanden och civilstånd (exkl. ofullständiga). 

Tab. 18. Genomsnittliga utgifter för samtliga studerande (exkl. de med ofullständiga 
uppgifter) efter inskrivningsårgång, ålder, boendeförhållanden och civilstånd. 

Tab. 19. Genomsnittliga utgifter för studerande som redovisat utgiften efter 
inskrivningsårgång, ålder, boendeförhållanden och civilstånd. 

Tab. 20. Utgifternas relativa fördelning på olika utgiftsposter efter inskrivningsår, ålder, 
boendeförhållanden och civilstånd. 

Tab. 21. Relativa andelen studerande med utgifter för dagliga resor samt medelbelopp för 
dessa studerande, båda årgångarna. 

Tab. 22. De studerande efter tillgångarnas storlek, årgång, civilstånd och föräldrarnas 
sammanlagda inkomst (uppräknade tal). 

Tab. 23. De studerande efter skuldernas storlek, årgång, civilstånd och föräldrarnas 
sammanlagda inkomst (uppräknade tal). 

Tab. 24. Procentuella andelen studerande med skuld eller tillgång respektive de som 
redovisat 5000 kr eller mer efter årgång, civilstånd och föräldrarnas sammanlagda inkomst 
(exkl. ofullständiga). 
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Tab. 25. De studerande efter skuldernas storlek med uppdelning efter årgång, civilstånd och 
skuldform. 

Tab. 26. Andelen nettoskuldsatta studerande samt genomsnittligt skuldbelopp med fördelning 
efter årgång, civilstånd, boendeförhållanden och föräldrarnas sammanlagda inkomst. 

Tab. 27. Andelen nettoskuldsatta studerande den 1 juli 1957 (exklusive lån till föräldrar) samt 
genomsnittligt skuldbelopp med fördelning efter årgång, civilstånd, boendeförhållanden 
och föräldrarnas sammanlagda inkomst. 

Tab. 28. Antal studerande med nettoskuld exklusive lån från föräldrar den 1 juli 1957 med 
relativ fördelning efter skulders storlek samt med uppdelning på årgång, ålder, civilstånd 
och boendeförhållanden. 

Tab. 29. Procentuell fördelning efter nettoskuldens storlek den 1 juli 1957 med fördelning 
efter årgång, civilstånd och studentmedelbetyg. 

Tab. 30. Förändring i nettoskuldsättningen exklusive lån från föräldrar under tiden 1 juli 1956 
– 1 juli 1957 efter förändringens storlek, årgång, civilstånd och boendeförhållanden. 
Relativa tal. 

Tab. 31. Förändring i nettoskuldsättningen exklusive lån från föräldrar under tiden 1 juli 1956 
– 1 juli 1957 efter förändringens storlek, årgång, civilstånd, boendeförhållanden och ålder. 
Relativa tal. 

Tab. 32. Relativa antalet studerande med beräknad total skuldsättning vid studiernas slut samt 
genomsnittligt skuldbelopp inom olika utbildningslinjer. 

Tab. 33. Procentuella antalet studerande som angivit sätt för återstående finansiering, årgång 
1953. 

Tab. 34. Ogifta studerande med relativ fördelning efter föräldrafinansieringens omfattning 
samt efter föräldrainkomst, årgång och boendeförhållanden. 

Tab. 35. Ogifta studerande med relativ fördelning efter finansieringssätt samt efter 
föräldrainkomst. 

Tab. 36. Ogifta studerande med relativ fördelning efter finansieringssätt samt efter 
boendeförhållanden och årgång. 

Tab. 37. Relativa andelen studerande som får högst 10 % respektive 25 % av sina totala 
kontanta inkomster i form av lån eller bidrag från föräldrar. Fördelning efter årgång, 
faderns yrke, boendeförhållanden och civilstånd. 

Tab. 38. Relativa andelen studerande som får högst 25 % av sina totala kontanta inkomster i 
form av lån eller bidrag från föräldrar. Fördelning efter årgång, faderns yrke, 
boendeförhållanden, civilstånd och antal oförsörjda barn. 

Tab. 39. De studerande med relativ fördelning efter arten av naturaförmåner. 
Tab. 40. Ogifta studerande med fördelning efter arten av naturaförmånerna samt medelutgift 

för bostad och mat. 
Tab. 41. Antal studerande, relativ andel med räntefritt studielån den 1 juli 1957 och 

genomsnittligt lånebelopp med fördelning efter årgång, civilstånd, studentmedelbetyg och 
studieort. 

Tab. 42. Antal studerande, relativ andel med statsgaranterat studielån och genomsnittligt 
lånebelopp med fördelning efter årgång, civilstånd och studentmedelbetyg. 

Tab. 43. Nettoantalet nyinskrivna studerande höstterminerna 1947, 1953 och 1956 efter kön 
och faderns yrke. 

Tab. 44. Nettoantalet nyinskrivna studerande höstterminerna 1947, 1953 och 1956 efter kön, 
faderns yrke och studiebana. 

Tab. 45. Nettoantalet nyinskrivna studerande höstterminerna 1947, 1953 och 1956 efter kön 
och hemort. 

Tab. 46. Nettoantalet nyinskrivna studerande höstterminen 1953 efter kön, faderns yrke och 
studiebana med relativa antalet studerande som avbrutit studierna utan examen. 

Tab. 47. Nettoantalet nyinskrivna studerande höstterminen 1953 efter kön, 
studentmedelbetyg och studiebana med relativa andelen studerande som avbrutit studierna 
utan examen. 

Tab. 48. Nettoantalet nyinskrivna studerande höstterminen 1953 efter kön och hemort vid 
inskrivningen med relativa andelen studerande som avbrutit studierna utan examen. 
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P.M. med preliminära uppgifter om antalet licentiander och doktorander läsåret 1959/60. 
Tab. 1. Doktorander och licentiander hösten 1959 fördelade på fakultet och högskola med 

angivande av antalet aktiva, andra och okänt. 
Tab. 2. Aktiva doktorander och licentiander hösten 1955, 1957, 1958 och 1959 efter 

studieinriktning. 
Tab. 3. Antalet doktorander och licentiander inom olika läroanstalter fördelade på 

humanistisk och naturvetenskaplig fakultet samt ämnen. 
 
Preliminära uppgifter om nyinskrivna och närvarande studerande samt examina vid universitet 
och högskolor höstterminen 1958 – höstterminen 1959. 

Tab. 1. Bruttoantalet nyinskrivna studerande vid universitet och högskolor höstterminen 1958 
– höstterminen 1959. (Preliminära uppgifter). 

Tab. 2. Nettoantalet nyinskrivna studerande vid universitet och högskolor höstterminen 1958 
– höstterminen 1959. (Preliminära uppgifter). 

Tab. 3. Närvarande studerande vid universitet och högskolor höstterminerna 1958 och 1959. 
(Preliminära uppgifter). 

Tab. 4. Avlagda examina och disputationsprov vid universitet och högskolor höstterminen 
1958 – höstterminen 1959. (Preliminära uppgifter). 

 
Statistiken över högre studier 1957/58. Tabellredogörelse. 

Tab. 1. Antal lärarbefattningar vid universitet och högskolor höstterminerna 1945, 1950, 
1955 och 1957. 

Tab. 2. Brutto- och nettoantalet nyinskrivna studerande och nybörjare vid universitet och 
högskolor, höstterminen 1957 efter kön, läroanstalt och fakultet. 

Tab. 3. Brutto- och nettoantalet nyinskrivna studerande och nybörjare vid universitet och 
högskolor, vårterminen 1958 efter kön, läroanstalt och fakultet. 

Tab. 4. Bruttoantalet nyinskrivna studerande vid vissa utbildningslinjer efter kön läsåret 
1957/58. 

Tab. 5. Nettoantalet nyinskrivna utländska medborgare vid universitet och högskolor efter 
studieinriktning och medborgarskap läsåret 1957/58. 

Tab. 6. Personer som år 1957 avlagt studentexamen (motsvarande) och som inskrivits vid 
universitet och högskolor läsåret 1957/58 efter kön, studieinriktning och gymnasie- eller 
likvärdig linje. 

Tab. 7. Närvarande studerande vid universitet och högskolor höstterminen 1957 efter kön, 
läroanstalt och studieinriktning (Preliminära uppgifter). 

Tab. 8. Examina vid universiteten, Stockholms högskola och Karolinska institutet läsåret 
1957/58 efter den examinerades kön. 

Tab. 9. Examina vid fackhögskolorna läsåret 1957/58 efter den examinerades kön. 
Tab. 10. Examinerade läsåret 1957/58, som tidigare avlagt akademisk examen. 
Tab. 11. Beräknad examenstidpunkt för studerande vid teologisk, juridisk, humanistisk och 

naturvetenskaplig fakultet läsåret 1957/58, efter kön och planerat yrke. 
Tab. 12. Beräknad examenstidpunkt för studerande vid naturvetenskaplig och humanistisk 

fakultet läsåret 1957/58 efter kön, avsedd examen och ämnesgrupp. 
Tab. 13. Planerad skolämnesgrupp för studerande vid naturvetenskaplig och humanistisk 

fakultet läsåret 1957/58, som avser bli lärare, efter kön, avsedd examen och 
inskrivningstidpunkt. 

Tab. 14. Redovisade omedelbara studie- och yrkesplaner bland de studerande som läsåret 
1957/58 avlagt teologisk, juridisk eller filosofisk examen med fördelning efter kön. 

Tab. 15. Bruttostudietid i månader för olika ämnesgrupper i filosofiska examina, avlagda 
läsåret 1957/58, med fördelning efter kön. 

Tab. 16. Nettostudietid per betygsenhet för olika ämnesgrupper i filosofiska examina, 
avlagda läsåret 1957/58, med fördelning efter kön och läroanstalt. 

Tab. 17. Nettostudietid för teologiska och juridiska examina avlagda läsåret 1957/58 med 
fördelning efter kön och läroanstalt. 
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Tab. 18. Tidsavstånd mellan kursslut och tentamen för de medicine studerande, som inskrevs 
1956 och som avlagt medicine kandidatexamen dels i anslutning till fjärde 
studieterminens utgång, dels under femte studieterminen. 

 
PM med uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid universiteten och Karolinska institutet 
höstterminerna 1956-1960 (per den 10 oktober). 

Tab. 1. Jämförelse mellan bruttoantalet nyinskrivna studerande höstterminerna 1956-1959 
och bruttoantalet nyinskrivna samma höstterminer fram t.o.m. den 10 oktober vid de 
teologiska, juridiska, humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna. 

Tab. 2. Bruttoantalet nyinskrivna studerande under höstterminerna t.o.m. den 10 oktober 
1956-1960 vid de teologiska, juridiska, humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna. 

 
PM med uppgifter om antalet nyinskrivna studerande vid de teologiska, juridiska, humanistiska 
och naturvetenskapliga fakulteterna 1956-1960 (per den 10 november). 

[Tabell]. Bruttoantalet nyinskrivna studerande under höstterminerna t.o.m. den 10 november 
1956-1960 vid de teologiska, juridiska, humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna. 

 
Preliminär redogörelse för inkomst- och yrkesfördelningen år 1959 (taxeringsåret 1960). 

Tab. 1. Antal inkomsttagare och inkomstbelopp år 1959 (taxeringsåret 1960). Hela riket. 
Tab. 2. Inkomsttagarna fördelade på inkomstklasser och yrkesgrupper år 1959 (taxeringsåret 

1960). Hela riket. 
Tab. 3. Inkomsttagarna fördelade på inkomstklasser, länsvis, år 1959 (taxeringsåret 1960). 
Tab. 4. Inkomsttagarna fördelade efter kön, åldersgrupper och inkomstklasser, år 1959 

(taxeringsåret 1960). 
Tab. 5. Inkomsttagarna fördelade efter yrkesställning, åldersgrupper och inkomstklasser år 

1959 (taxeringsåret 1960). 
Tab. 6. Inkomsttagarna fördelade efter yrkesställning, kön och civilstånd samt 

inkomstklasser, år 1959 (taxeringsåret 1960). 
Tab. 7. Samtaxerade makar fördelade på inkomstklasser efter vardera makens inkomst år 

1959 (taxeringsåret 1960). 
Tab. 8. Samtaxerade makar fördelade på inkomstklasser efter makarnas gemensamma 

inkomst år 1959 (taxeringsåret 1960). 
 
Kommunalskatterna år 1960. Preliminära uppgifter. 

[Tabell]. Antal skattekronor enl. taxeringen år 1959 samt samma år beslutad utdebitering per 
skattekrona. 

 
Nötkreatursräkningen den 12 oktober 1959 med återblick på tidigare räkningar; analys av 
säsongvariationen; beräkning av köttproduktionen i kg tillväxt; prognoser och prognosutfall för 
marknadsförd slakt. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa nötkreatursräkningen i oktober 1959 i 
jämförelse med vissa titigare räkningar. Tabellen avser jordbruk med mer än 2 hektar åker 
i Svealand, Götaland och Gästrikland. 

Tabell 2. Den representativa nötkreatursräkningen den 12 oktober 1959. Antal djur vid 
jordbruk med mer än 2 hektar åker. 

Tabell 3. Den representativa nötkreatursräkningen den 12 oktober 1959. Antalet djur den 12 
oktober 1959 i jämförelse med antalet i oktober 1958 och antalet djur den 1 juni 1959 i 
jämförelse med antalet den 2 juni 1952. Avser jordbruk med mer än 2 hektar åker. 

[Diagram]. Antalet (per år) födda kalvar 1948-1959 och deras användning för pålägg och 
slakt enligt nötkreatursräkningar och slaktstatistik. Avser hela riket. 

 
Den extra svinräkningen den 11 januari 1960 inom Kristianstads, Malmöhus, Hallands och 
Skaraborgs län. 

[Tabell]. Den extra svinräkningen den 11 januari 1960. Antal svin på brukningsenheter med 
mer än 2 hektar åker i jämförelse med motsvarande antal den 12 januari 1959 och 12 
oktober 1959. 
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Bilaga. Den extra svinräkningen den 11 januari 1960. Antal modersuggor på 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker i jämförelse med motsvarande antal den 12 
januari 1959 och 12 oktober 1959. 

 
Fiskauktionerna i Gravarne och Smögen. Redogörelse för år 1959. 

Tab. 1. Vid Gravarnes och Smögens fiskauktioner försåld fångst av fisk m.m., antalet 
deltagande båtar och antalet landningar, fördelade på fångstområden och på olika typer av 
fiske, månadsvis under år 1959. 

Tab. 2. Fångstkvantitet och fångstvärde samt priser med fördelning efter fiskslag och 
sortering (se bil. B) för olika fångstområden och olika typer av fiske, enligt 
provundersökningarna vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen under år 1959. 

Tab. 3. Besättning i medeltal per resa samt fisketid i timmar per resa, genomsnitt för år 1959 
för olika typer av fiske i vad avser vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen försålda 
fångster. 

Tab. 4. Jämförelse mellan kvantiteter och värden för olika fiskslag dels enligt centralbyråns 
undersökning, dels enligt vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen förd statistik för år 
1959. 

Bil. A. Fiskeplatser för landningar från Nordsjön, försålda i Gravarne och Smögen år 1959. 
Bil. B. Fisksorteringar på Sveriges västkust. 

 
Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1959. 

Tab. 1. Preliminär fångststatistik över det svenska havsfisket år 1959. Sammandrag av 
tabellerna 2 – 5. 

Tab. 2 a. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 
havsfisket år 1959. Kvantiteter: ton. 

Tab. 2 b. Sammandrag av statens jordbruksnämnds månadsstatistik över fångsten vid 
havsfisket år 1959. Värde: tusen kronor. 

Tab. 3. Årsstatistik för 1959 över vissa havsfisken m.m. 
Tab. 4. Approximativa tillägg till den preliminära fiskestatistiken för år 1959. 
Tab. 5. Svenska fiskares ilandföringar i utrikes hamnar år 1959 

 
Resultat från de objektiva skördeuppskattningarna 1959. 

Tab. 1. Antal uttagna brukningsenheter (BE) och antal, som fallit bort vid de objektiva 
skördeuppskattningarna 1959. 

Tab. 2. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med höstvete samt antal BE, 
där provytor fallit bort. 

Tab. 3. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med höstråg samt antal BE, 
där provytor fallit bort. 

Tab. 4. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med vårvete samt antal BE, 
där provytor fallit bort. 

Tab. 5. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med korn samt antal BE, där 
provytor fallit bort. 

Tab. 6. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med havre samt antal BE, 
där provytor fallit bort. 

Tab. 7. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med potatis samt antal BE, 
där provytor fallit bort. 

Tab. 8. Antal undersökta brukningsenheter (BE) och antal därav med slåttervall samt antal 
BE, där provytor fallit bort. 

Tab. 9. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, samt 
skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt skörderapporterna i 
januari 1960. Höstvete. 

Tab. 10. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, samt 
skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt skörderapporterna i 
januari 1960. Höstråg. 
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Tab. 11. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, samt 
skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt skörderapporterna i 
januari 1960. Vårvete. 

Tab. 12. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, samt 
skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt skörderapporterna i 
januari 1960. Korn. 

Tab. 13. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel, samt 
skattad hektarskörd efter reducering för spill och hektarskörd enligt skörderapporterna i 
januari 1960. Havre. 

Tab. 14. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. Potatis. 
Total skörd. 

Tab. 15. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. Potatis. 
Skörd efter reducering för små och skadade knölar. 

Tab. 16. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. Potatis. 
Skörd efter reducering för små och skadade knölar samt mekaniska skador. 

Tab. 17. Skattad biologisk skörd per hektar med dess absoluta och relativa medelfel. 
Slåttervall. 

Tab. 18. Skattad hektarskörd för slåttervall efter omräkning till 16,5 % vattenhalt och efter 
korrigering för bärgningsförluster m.m. samt hektarskörd enligt skörderapporterna i 
januari 1960. 

Tab. 19. Skattad kvantitet i jorden kvarlämnad potatis, tillvaratagen skörd per hektar samt 
hektarskörd enligt skörderapporterna i januari 1960. 

Tab. 20. Hektolitervikt för spannmål enligt provyteskördarna. 
Tab. 21. Använd tid samt reslängd för de objektiva skördeuppskattningarna 1959. 
Tabell 1. Skattad hektarskörd med dess medelfel inom strata, där skördeuppskattningarnas 

omfattning utökats. Höstvete. 
Tabell 2. Skattad hektarskörd med dess medelfel inom strata, där skördeuppskattningarnas 

omfattning utökats. Höstråg. 
Tabell 3. Skattad hektarskörd med dess medelfel inom strata, där skördeuppskattningarnas 

omfattning utökats. Vårvete. 
Tabell 4. Skattad hektarskörd med dess medelfel inom strata, där skördeuppskattningarnas 

omfattning utökats. Korn. 
Tabell 5. Skattad hektarskörd med dess medelfel inom strata, där skördeuppskattningarnas 

omfattning utökats. Havre. 
Tabell 6. Skattad hektarskörd med dess medelfel inom strata, där skördeuppskattningarnas 

omfattning utökats. Potatis. Total skörd. 
Tabell 7. Skattad hektarskörd med dess medelfel inom strata, där skördeuppskattningarnas 

omfattning utökats. Slåttervall. 
[Bilaga 1]. Specialundersökningar för objektiva skördeuppskattningar på slåttervall. 
Tab. 1. Tidsskillnad mellan provyteskörd och jordbrukarnas skörd. 
Tab. 2. Resultat av tillväxtundersökningen. 
Tab. 3. Tillväxtens storlek vid baljväxtrika respektive baljväxtfattiga vallar. 
Tab. 4. Skattad hektarskörd på vissa vallfält enligt provytemetoden i jämförelse med den 

faktiska skörden. 
Tab. 5. Skattad hektarskörd på vissa vallfält enligt provytemetoden i jämförelse med den 

faktiska skörden. 
Tab. 6. Resultat av stubbundersökningen. 
Tab. 7. Resultat av stubbundersökningen. 
Tab. 8. Sammanfattande analyser av resultaten av bärgningsförlust- och 

stubbundersökningen. 
Tab. 9. Antal brukningsenheter (B.E., totalt) i vallåterväxtundersökningen. 
Tab. 10. Skattad avkastning på slåttervall av första skörd respektive återväxtskörd i olika 

hushållningssällskapsområden. Alternativ I. 
Tab. 11. Skattad avkastning på slåttervall av första skörd respektive återväxtskörd i olika 

hushållningssällskapsområden. Alternativ II. 
Tab. 12. Antal brukningsenheter (B.E. specialstrata) i vallåterväxtundersökningen. 
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Tab. 13. Skattad avkastning på slåttervall av första skörd respektive återväxtskörd i olika 
specialstrata. Alternativ I. 

Tab. 14. Skattad avkastning på slåttervall av första skörd respektive återväxtskörd i olika 
specialstrata. Alternativ II. 

Tab. 15. Skattad avkastning på slåttervall av första skörd respektive återväxtskörd i olika 
geografiska områden. Alternativ I. 

Tab. 16. Skattad avkastning på slåttervall av första skörd respektive återväxtskörd i olika 
geografiska områden. Alternativ II. 

Tab. 17. Skattad avkastning på slåttervall av första skörd respektive återväxtskörd i olika 
produktionsområden. 

Tab. 18. Återväxtprocentens variation med baljväxthalten. 
Tab. 19. Fördelning av arealen slåttervall efter sättet för återväxtens tillvaratagande i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 20. Fördelning av arealen slåttervall efter sättet för återväxtens tillvaratagande i olika 

produktionsområden. 
Tab. 21. Orsak till ej utnyttjad återväxt för kvarliggande vall. 

 
Jordbrukarnas kontanta inkomster, utgifter och nettointäkter år 1958. 

Tablå A. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1953-1958. Indextal: År 1953 = 100. 
Tablå B. Jordbrukets kontanta utgifter för åren 1953-1958. Indextal: År 1953 = 100. 
Tablå C. Kontanta inkomster och utgifter per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet 

inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957 och 1958. Indextal: år 1956 = 
100. 

Tablå D. Jordbrukets taxerade nettointäkter per brukningsenhet åren 1953-1958 utan avdrag 
för underskott. Indextal: År 1953=100. 

Tab. 1. Antal i deklarationsundersökningarna ingående brukningsenheter. 
Tab. 2. Procentuell förledning av antalet brukningsenheter på olika storleksgrupper. 
Tab. 3. Jordbrukets kontanta inkomster åren 1956, 1957 och 1958, miljoner kronor. 
Tab. 3 a. Förändringar åren 1956-1958 i jordbrukarnas kontanta inkomster. 
Tab. 4. Jordbrukets kontanta inkomster av vegetabiliska respektive animaliska produkter i 

procent av kontanta inkomster av samtliga försålda produkter inom olika storleksgrupper 
och områden åren 1956, 1957 och 1958. 

Tab. 5. Jordbrukets kontanta utgifter åren 1956, 1957 och 1958, miljoner kronor. 
Tab. 5 a. Förändringar åren 1956-1958 i jordbrukarnas kontanta utgifter. 
Tab. 6. Arbetslönernas och ränteutgifternas procentuella andel av jordbrukets kontanta 

utgifter inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957 och 1958. 
Tab. 6 a. Utsädes-, fodermedels- och gödselmedelsutgifternas procentuella andel av 

jordbrukets kontanta utgifter inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957 
och 1958. 

Tab. 7. Samtliga kontanta inkomster och utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid 
jordbruksfastighet inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957 och 1958. 

Tab. 8. Vissa kontanta inkomster i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet 
inom olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957 och 1958. 

Tab. 9. Vissa kontanta utgifter i kronor per hektar jordbruksjord vid jordbruksfastighet inom 
olika storleksgrupper och områden åren 1956, 1957 och 1958. 

Tab. 10. Jordbrukets taxerade nettointäkter inom olika områden, åren 1956, 1957 och 1958. 
Tab. 11. Jordbrukets taxerade nettointäkter i kronor per brukningsenhet under åren 1956, 

1957 och 1958. 
Tab. 12. Jordbrukarfamiljens arbetsinkomst i kronor per brukningsenhet åren 1956, 1957 och 

1958. 
 
Yrkesfiskarnas taxerade inkomster och utgifter m.m. år 1958. 

Tabell 1. Bruttointäkt av fiske, kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt 
summa taxerad nettointäkt enligt i materialet ingående deklarationer för yrkesfiskare med 
fullständig redovisning av fisket åren 1952 och 1954-1958. Index 1952 = 100. 
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Tabell 2. Kostnader för fiske, beräknat kontant netto av fiske samt taxerad nettointäkt av 
fiske i procent av bruttointäkten av fiske enligt i materialet ingående deklarationer för 
yrkesfiskare med fullständig redovisning av fisket åren 1952-1958. Bruttointäkten 
respektive år = 100,0. 

Tabell 3. Taxerad nettointäkt av respektive fastighet, fiske och övriga förvärvskällor åren 
1952-1958 enligt i materialet ingående deklarationer för yrkesfiskare med fullständig 
redovisning av fisket. 

Tabell 4. Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning åren 
1952 och 1954-1958; medeltal per yrkesfiskare. 

Tabell 5. Beräknat kontant netto av fiske, summa taxerad nettointäkt och behållen 
förmögenhet i medeltal per yrkesfiskare åren 1952 och 1954-1958. Index 1952 = 100. 

Tabell 6. Procentuell fördelning av antalet yrkesfiskare och självägande jordbrukare (i vissa 
storleksgrupper) efter samtliga taxerade nettointäkter. 

Tabell 7. Median- och kvartiltal av samtliga taxerade nettointäkter för yrkesfiskare och 
självägande jordbrukare (med en åkerareal av 10 – 20 hektar åker). 

Tabell 8. Medeltal av samtliga taxerade nettointäkter och behållen förmögenhet för 
yrkesfiskare i jämförelse med motsvarande uppgifter för självägande jordbrukare i vissa 
storleksgrupper. 

Tabell 9. Båtlagens bruttointäkter, kostnader och nettointäkter åren 1952 och 1954-1958; 
summa för samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag samt index (år 1952 = 100). 

Tabell 10. Båtlagens kostnader åren 1952 och 1954-1958; summa för samtliga båtlag och 
medeltal per båtlag. 

Tabell 11. Båtlagens kostnader och nettointäkter åren 1952-1958 i procent av bruttointäkten. 
Bruttointäkten respektive år = 100,0. 

Tabell 12. Uppgivet saluvärde (respektive taxeringsmässigt restvärde) och skuld å båt åren 
1952-1958; summa för samtliga undersökta båtlag och medeltal per båtlag. 

Tabell 13. Antal delägare i båtlagens nettoinkomst samt nettoinkomsten på båt- och 
redskapsdel, respektive arbetsdel åren 1952-1958. 

Tabell 14. Deklarerade och taxerade intäkter samt taxerad förmögenhet åren 1952-1958 för 
yrkesfiskare, tillhörande de i undersökningen ingående båtlagen; medeltal per 
båtlagsfiskare och summa för samtliga undersökta båtlagsfiskare, kronor. 

Tab. 15. Beräknat kontant netto av fiske, taxerad nettointäkt och förmögenhetsställning åren 
1952-1958 för yrkesfiskare i de olika fiskena vid Ostkusten och södra Östersjö- och 
Öresundskusten (medeltal per yrkesfiskare). 

 
Några resultat från inventeringen i juni av 1960 års vallfröarealer. 

Tab. 1. Vid arealinventeringen den 1 juni uppgivna arealer för skörd av vallfrö år 1960, i 
jämförelse med skördade arealer år 1959. 

Tab. 2. Vid arealinventeringen den 1 juni uppgivna arealer för skörd av vallfrö 1960 i 
Norrland. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

 
Åkerjordens användning, i hektar, inom hushållningssällskapsområden, år 1960. Preliminära 
resultat. [Tabell] 
 
Några resultat från arealinventeringen den 1 juni 1960. 

[Tabell]. Resultat från den representativa arealinventeringen den 1 juni 1960. 
 
Svin- och hönsräkningen den 11 april 1960. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 11 april 1960 i jämförelse 
med vissa tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 11 april 1960. Antal svin i jämförelse med 
svinräkningarna den 17 april 1950 och den 13 april 1959. 

Tabell 3 a. Resultat av de representativa hönsräkningarna i april 1951-1960; antal höns och 
kycklingar samt innehavare av höns (=besättningar). Tabellen avser Svealand och 
Götaland. 
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Tabell 3 b. Resultat av den representativa hönsräkningen den 11 april 1960 i jämförelse med 
den 13 april 1959; antal höns och kycklingar. Tabellen avser jordbruksfastighet och annan 
fastighet i Svealand, Götaland och Gästrikland. 

Tabell 4. Den representativa hönsräkningen den 11 april 1960. Antal höns och kycklingar 
(hos samtliga innehavare) i jämförelse med räkningen den 13 april 1959. 

 
Specialundersökningar för objektiva skördeuppskattningar på spannmål. [Bilaga 2 till 
redogörelsen för de objektiva skördeuppskattningarna 1959] 

Tab. 1. Antal brukningsenheter (B.E. totalt) i spillundersökningen för spannmål. 
Tab. 2. Spillets storlek för höstvete i olika naturliga huvudområden. 
Tab. 3. Spillets storlek för höstråg i olika naturliga huvudområden. 
Tab. 4. Spillets storlek för vårvete i olika naturliga huvudområden. 
Tab. 5. Spillets storlek för korn i olika naturliga huvudområden. 
Tab. 6. Spillets storlek för havre i olika naturliga huvudområden. 
Tab. 7. Spillets storlek för höstvete i olika specialstrata. 
Tab. 8. Spillets storlek för höstråg i olika specialstrata. 
Tab. 9. Spillets storlek för vårvete i olika specialstrata. 
Tab. 10. Spillets storlek för korn i olika specialstrata. 
Tab. 11. Spillets storlek för havre i olika specialstrata. 
Tab. 12. Spillets storlek för höstvete vid olika skördesätt. 
Tab. 13. Spillets storlek för höstråg vid olika skördesätt. 
Tab. 14. Spillets storlek för vårvete vid olika skördesätt. 
Tab. 15. Spillets storlek för korn vid olika skördesätt. 
Tab. 16. Spillets storlek för havre vid olika skördesätt. 
Tab. 17. Differens mellan uppgiven och kontrollmätt areal i % av den kontrollmätta. 
Tab. 18. Fördelning av arealen höstvete efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 19. Fördelning av arealen höstråg efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 20. Fördelning av arealen vårvete efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 21. Fördelning av arealen korn efter skördesättet i olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 22. Fördelning av arealen havre efter skördesättet i olika hushållningssällskapsområden. 
Tab. 23. Fördelning av arealen för samtliga fem grödor efter skördesättet i olika 

hushållningssällskapsområden. 
Tab. 24. Fördelning av arealen höstvete efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 25. Fördelning av arealen höstråg efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 26. Fördelning av arealen vårvete efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 27. Fördelning av arealen korn efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 28. Fördelning av arealen havre efter skördesättet i olika produktionsområden. 
Tab. 29. Fördelning av arealen för samtliga fem grödor efter skördesättet i olika 

produktionsområden. 
 
Nötkreatursräkningen den 11 april 1960. 

Tab. 1. Huvudresultat av de representativa nötkreatursräkningarna under perioden juni 1958 – 
april 1960. Tabellen avser gårdar med mer än 2 hektar åker i Svealand, Götaland och 
Gästrikland. 

Tab. 2. Den representativa nötkreatursräkningen den 11 april 1960. Antal djur på 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

 
Antalet kreatur enligt den representativa kreatursräkningen den 1 juni 1960 med fullständig 
fördelning på storleksgrupper efter åkerarealen, inom vissa större produktionsområden. Denna 
kreatursräkning omfattar endast brukningsenheter med mer än 2.00 hektar åker. 

1. Götalands södra slättbygder (Skåne – Hallands slättbygder) 
2. Götalands mellanbygder (Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland) 
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3. Götalands skogsbygder (Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och Västsvenska 
dalbygden) 

4. Götalands norra slättbygder (Östgötaslätten och Vänerslätten exkl. Värmlands läns 
slättbygd) 

5. Svealands slättbygder (Värmlands slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden) 
6. Mellersta Sveriges skogsbygder (Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, Norra 

Bergslagen, Östra Dalarna och Gästrikland) 
7. Nedre Norrland (Kustlandet i nedre Norrland, Nordsvenska mellanbygden och 

Jämtländska silurområdet) 
8. Övre Norrland (Kustlandet i övre Norrland och Fjäll- och moränbygden) 
Hela riket 

 
Åkerjordens användning för olika växtslag år 1960, i hektar, enligt den representativa 
arealinventeringen den 1 juni 1960, med fullständig fördelning på storleksgrupper efter 
åkerarealen, inom vissa större produktionsområden. 

1. Götalands södra slättbygder (Skåne – Hallands slättbygder) 
2. Götalands mellanbygder (Sydsvenska mellanbygden samt Öland och Gotland) 
3. Götalands skogsbygder (Sydsvenska höglandet, Östsvenska dalbygden och Västsvenska 

dalbygden) 
4. Götalands norra slättbygder (Östgötaslätten och Vänerslätten (exkl. Värmlands läns 

slättbygd)) 
5. Svealands slättbygder (Värmlands slättbygd samt Mälar- och Hjälmarbygden) 
6. Mellersta Sveriges skogsbygder (Södra Bergslagen, Västsvenska dalsjöområdet, Norra 

Bergslagen, Östra Dalarna och Gästrikland) 
7. Nedre Norrland (Kustlandet i nedre Norrland, Nordsvenska mellanbygden och 

Jämtländska silurområdet) 
8. Övre Norrland (Kustlandet i övre Norrland och Fjäll- och moränbygden) 
Hela riket 

 
Arealinventeringen i oktober 1960. 

[Tabell]. Resultat från arealinventeringen i oktober 1960 i fråga om hösten 1960 besådda 
arealer. 

 
Fiskauktionerna i Gravarne och Smögen. Redogörelse för första halvåret 1960. 

Tab. 1. Vid Gravarnes och Smögens fiskauktioner försåld fångst av fisk m.m., antalet 
deltagande båtar och antalet landningar fördelade på fångstområden och på olika typer av 
fiske månadsvis under 1:a halvåret 1960. 

Tab. 2. Fångstkvantitet och fångstvärde samt priser med fördelning efter fiskslag och 
sortering (se bil. B) för olika fångstområden och olika typer av fiske, enligt 
provundersökningarna vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen under 1:a halvåret 
1960. 

Tab. 3. Besättning i medeltal per resa samt fisketid i timmar per resa, genomsnitt för första 
halvåret 1960 för olika typer av fiske i vad avser vid fiskauktionerna i Gravarne och 
Smögen försålda fångster. 

Tab. 4. Jämförelse mellan kvantiteter och värden för olika fiskslag dels enligt centralbyråns 
undersökning, dels enligt vid fiskauktionerna i Gravarne och Smögen förd statistik för 1:a 
halvåret 1960. 

Bil. A. Fiskeplatser för landningar från Nordsjön, försålda i Gravarne och Smögen 1:a 
halvåret 1960. 

Bil. B. Fisksorteringar på Sveriges västkust. 
 
Arealer för skörd av vallfrö år 1960. 

[Tabell]. Arealer som har använts för skörd av vissa slag av vallfrö år 1960, i jämförelse med 
år 1959. 
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Svinslaktens omfattning 1959. 
Tabell 1. Slakten av svin under tiden 1/1 – 31/12 1959 med motsvarande uppgifter för 1950, 

1954 och 1956. 
Tabell 2. Relativ fördelning, i %, på olika storleksgrupper av det totala antalet slaktade svin 

åren 1950, 1954, 1956 och 1959 samt motsvarande fördelning av åkerarealen och antalet 
brukningsenheter år 1951 och 1956. 

Tabell 3. Relativ fördelning, i %, på naturliga jordbruksområden av det totala antalet slaktade 
svin åren 1950, 1954, 1956 och 1959. 

 
Svinräkningen den 10 oktober 1960. 

Tabell 1. Huvudresultat av den representativa svinräkningen den 10 oktober 1960 i 
jämförelse med tidigare räkningar. Tabellen avser Svealand och Götaland. 

Tabell 2. Den representativa svinräkningen den 10 oktober 1960. Antalet svin i jämförelse 
med svinräkningen den 12 oktober 1959. 

 
I jordbruket sysselsatt arbetskraft över 15 år under tiden 1956-1960. 

Tabell 1. I jordbruket den 1/6 1956, 3/6 1957, 2/6 1958, 1/6 1959 och 1/6 1960 sysselsatt 
arbetskraft över 15 år samt antal lejda arbetstimmar åren 1955, 1956, 1957, 1958 och 
1959. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

Tabell 2. Antal i jordbruket i början av juni åren 1956-60 sysselsatta personer och antal lejda 
arbetstimmar under åren 1955-1959 allt beräknat per 100 hektar åker. Avser 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. 

Tabell 3. I jordbruket den 16/4 1956, 15/4 1957, 14/4 1958, 13/4 1959 och 11/4 1960 
sysselsatt arbetskraft över 15 år. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom 
Svealand och Götaland. 

Tabell 4. I jordbruket den 1 oktober åren 1956, 1957, 1958, 1959 och 1960 sysselsatt 
arbetskraft över 15 år. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom Svealand 
och Götaland. 

Tabell 5. I jordbruket den 11/4, 1/6 och 3/10 1960 sysselsatt arbetskraft över 15 år. Avser 
brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom Svealand och Götaland. 

 
Statistiken över galtar och betäckta suggor. [Tabeller] 
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