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Annan fastighet
Antal

Absolute numbers
Joint-stock company
Others
Duck
. . Other (than agricultural) real estate
Number

Användning
Areal
Arrendator
Arrende
Avel
Avelsdjur
Avelssvin

Use
Area
Tenant
Leasehold
Breed
Breeding-stock
Breeding hog
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Bagge
Baljväxter
Berg
Bergsbygd
Bete
Biodlare
Bisamhälle
Blandsäd
Blankett
Blomkål
Blomma
Blåräv
Bolag
Boningshus
Brukare
Brukningsenhet
Bruna bönor
Brödsäd
Bänkgård

Ram
Leguminous plants
Hill
Rocky hill district
Pasturage
Apiarist
Beehive
Mixed grain
Form
Cauliflower
Flower
Blue fox
Company
Dwelling-house
Farmer
. . . Holding
Dwarf beans
Bread grain
Dutch frames

Djurstall
Dragbil
Dräktig första
gången
Därav
Fnsileringsanläggning
Enskild
Epa-trakfor

Fastighet
Fastighetsdeklaration
Fastighetstaxering .
Fjäderfä
Fjällbygd
Foderrotfrukter . . .
Fodersäd
Foderärter
Formulär
Friland
Fruktträd
Fröodling
Fröskörd
Fullblod
Får
Föl
Fördelning
Förening

Livestock shed
Lorry chassis changed
into a tractor
With young for the
first time
Of which

Ensilage plant
Private
Lorry chassis changed
into a tractor
Real estate
Real-estate return
Real-estate assessment
Poultry
Mountainous district
Fodder roots
Fodder grain
Fodder peas
Return
Open ground
Fruit tree
Seed cultivation
Seed crop
Thoroughbred
Sheep
Foal
Distribution
Association

Galt
Get
Glas
Gotlandsruss
Gris
Gropsilo
Grönfoder
Gurka
Gäss
Gödning
Gödselstad
Gödselvård
Gödsvin

Boar
Goat
Glass
Gotland pony
Pig
Shallow pit silo
Green forage
Cucumber
Geese
Fattening
Manure yard
Conservation of
manure
Fattening hog

Hagmark

Wooded grazingground
Hallon
Raspberries
Halvblod
Half-bred
Hampa
Hemp
Havre
Oats
Hela riket
The whole country
Helträda
Fallow land
Hingst
Stallion
Hkr
HP
Husdjur
Livestock
Hushållningssällskap County agricultural
society
Hålkort
Punch card
Hästkraft
Horse power
Hö
Hay
Höns
Fowls
Höstråg
Winter rye
Höstvete
Winter wheat
Jordbruk
Jordbruksfastighet .
Jordbruksjord . . . .
Jordgubbar

Agriculture; farm (ing
Agricultural real estate
Farming land
Strawberries

Kalkon
Kallblodig
Kalljord
Kalv
Kanin
Killing
Kläckt
Klöver
Ko
Kokärter
Kommun
Korn

Turkey
Cold-blooded
Cold soil
Calf
Rabbit
Kid
Hatched
Clover
Cow
Peas, dry edible
Commune
Barley
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Kreatur
Livestock
Kreaturslös
Without cattle
Kultiverad betesmark Cultivated natural
pastures
Kustland
Coastal district
Kvadratmeter
Square metre
Kviga
Heifer
Kyckling
Chicken
Kärr
Swamp
Köksväxter
Vegetables
Körsbärsträd
Cherry tree
Lamm
Landareal
Landsbygd
Lägenhet
Län
Lätt
Lök

Lamb
Land area
Rural districts
Small holding
County
Light
Onions

Mark
Markareal
Maskin
Maskinstation
Medeltal
Mellanbygd

Ground
Area of ground
Machine
. . . . Machine depot
Mean
Central hill and lowland district
Mink
Mink
Minskning
Decrease
MjölkningsmaskinMilking machine
anläggning
aggregate
Modersugga
Breeding sow
Mogen
Ripe
Morötter
Carrots
Mosse
Peat-bog
Myr
Marsh
Månad
Month
Naturlig äng
Naturligt jordbruksområde
Norra Sverige . . . .
Nyodling
Nötkreatur
Nötkreatursenhet . .

Natural pasture and
meadow
Natural farming area
North Sweden
Reclaimed land
Cattle
Unit of cattle

Obrukad åkerjord . Unfilled arable land
Odling
Cultivation
Oljeväxter
Oleiferous plants

Område
Oxe

Area
Ox

Permanent betesvall Long-duration ley for
pasture
Plantskola
Nursery
Plommonträd
Plum tree
Potatis
Potatoes
Procent
Percentage
P r o d u k t i o n s o m r å d e . Production area
Pump
Pump
Purjolök
Leeks
Pålägg
Breeding
Pälsdjur
Furred animal
Pälsdjursgård
. . . . Fur farm
Päronträd
Pear tree
Reducerad jordbruksjord
Relativa tal
Riksområde
Rymd
Råg
Sambruk
Samfällighet
Samtliga
Silverräv
.Självbindare
Skillnad
Skogsmark
Skogs- o. dalbygder
Skörd
Skördetröska
Slakt
Slåttervall
Slätt
Slättbygd
Sockerbetor
Spannmålstorkningsanläggning .
Spånadslin
Spånadsväxter . . . .
Staten
Sto
Storkommun
Storlek
Storleksgrupp . . . .
Stråsäd
Stut
Städer
Summa

Reduced farming land
Relative numbers
Major region
Volume
Rye
Joint holding
Public body
Total
Silver fox
Binder
Difference
Forest land
Forests and valleys
Harvest
Harvest thresher
Slaughter
Ley for hay
Plain
Plain district
Sugar beet
Grain-drying plant
Flax
Fibre plants
The State
Mare
Greater commune
Size
Size group
Straw grain
Steer
Towns
Total

XVI
Svin
Säd
Säd till mognad

Swine
Grain
. . Grain ripe for harvesting
Södra och mellersta South and central
Sverige
Sweden
Tacka
Taxering
Taxeringsenhet . . . .
Tegelrör
Timotej
Tjur
Tomat
Tomt
Tornsilo
Torp
Traktor
Travarhäst
Trä
Trädgård
Trädgårdsskötsel . .
Trädgårdsärter . . . .
Tröskverk
Tyngre
Täckdikning

Ewe
Assessment
Assessment unit
Tile pipe
Timothy
Bull
Tomato
Plot of ground
Tower silo
Crofter's holding
Tractor
Trotting-horse
Wood
Garden
Horticulture
Garden peas
Threshing machine
Heavier
Drainage

Unge
Unghäst
Unghöns
Urinbrunn

Young
Colt
Pullet
Urine vat

Valack
Vail
Vail till fröskörd
Vail till hö
Vanlig
Varmblodig
Vattenledning
Vete
Vicker
Vitkål
Viträv
Vårråg
Vårvete
Växthus
Växlslag

Åkerjord
Ålder
År

Agare
Ägarekategori
Ago
Agoslag
Äppelträd
Arter

Ökning
Övrig

Gelding
Ley
. Ley for seeds
Ley for hay
Ordinary
Warm-blooded
Water supply
Wheat
Vetches
White cabbage
White fox
Spring rye
Spring wheat
Greenhouse
Plant

Arable land
Age
Year

Owner
. . . . Category of owner
Ownership
Type of land
Apple tree
Peas

Increase
Other

Symboler använda i tabellerna
Explanation of symbols
Repetition
Intet finnes att redovisa
0,5
Mindre än
av enheten
0,05
Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för
att angivas
..
Logiskt omöjlig uppgift

»
—
0
0,0

Repetition
Magnitude nil
Magnitude less than half of unit
employed
Data not available

.

Category not applicable
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Summary
In its proposal regarding Hie general
organization of agricultural statistics, submitted by the Central Bureau of Statistics
in 1927. the Bureau recommended that data
on, inter alia, the area, by different types
of land, the use of arable land and the
number of livestock should be obtained
through agricultural censuses to take place
every fifth year in conjunction with the
general real-estate assessments. General
censuses of agriculture took place in 1927.
l'.l.TJ. 1937 and lit! I, the last-mentioned
census having been postponed for two
years on account of the war. The census
of agriculture that succeeded the 1(14 4 one
was likewise put off for two years and was
thus held in 1(.).")1. — The data for the 1951
census of agriculture were returned on three
different forms, the contents of which will
be seen from Appendices 2 - 4 ' pp. 143 -4 19l.
Information regarding each agricultural real
estate was to be given on Form I. Returns
had also to be sent in il'orm b 1 and Form
III for other real estates, i. e. estates which
were not assessed as agricultural but which
were used for agricultural or gardening
purposes. — In regard to agricultural real
estates, as in earlier censuses of agriculture,
the completeness and reliability of the material were checked locally before being forwarded to the Central Bureau of Statistics.
The division of the majority of the
counties into natural farming areas which
has long been applied for the purposes of
agricultural statistics was only slightly
amended at the 19.31 census of agriculture,
any amendments being due to the Communal Reform carried out on the 1st J a n u a r y
1952, when former communes were to a
great extent merged into larger units. The
natural farming areas have been combined
into 18 larger production areas, each being
2

as homogenous as possible with regard to
conditions of production. Finally, these production areas have been grouped into three
major regions. How the areas have been
divided up will be seen from Table 17 and
the annexed ma]).
The following table shows the division
of the land area into different types of
land according to the census of agriculture
taken in 1951:

The data regarding the area of different
types of land are given in absolute figures
in Table 1 for each commune and in Table
2 for each county and natural farming area.
The corresponding relative figures given in
Table C ipp. 21 --22 ) show, among other
things, that wide variations exist in the proportion of arable land in different parts of
the country. On the plains in the southernmost county. Malmöhus County, the area of
arable land amounts to 79,7 °,'o of that
r e g i o n s total superficial area, whereas in
the interior of Norrbotten County it does
not amount to more than 0.2 ° o.
Since 1937 the area of arable land has
been reduced, at first slowly and then m o r e
rapidly. Between the years 1944 and 1951
the reduction amounted to about 67 400
hectares ll,8°.'oi.
In 1951, there were 378 095 holdings.
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and, in addition, 67 394 small holdings
comprising not more t h a n 0,25 hectare of
arable land a n d / o r livestock and also 229 135
reported small holdings without tillage
and without livestock but with kitchengardening
or
fruit-growing:
probably,
however, this latter group of holdings shows
a considerable lack of completeness in its
records. The above table gives the number of holdings and their area of arable
land in different size groups according to
the size of the acreage (see Tables 10 and
11) and, in addition, in respect of holdings
with more than 2 hectares of tillage, gives
corresponding data showing the size of the
tenancies (see Tables 3 and 4).
As will be seen from these figures, the
majority of the holdings in Sweden have
either a small or a medium-sized arable
land area. The big estates, i. e. those with
more t h a n 100 hectares of arable land, represent only 0,6 °/o of the entire number of
farms and comprise only 10,8 °/o of all the
arable land. However, there is a tendency
towards somewhat larger units, chiefly
through the closing-down or the merger
of smaller farms. The table shows that of
the farms possessing more than 2 hectares
of arable land 49 778 (17,6%) were leased
and that the leased arable land covered
912 676 hectares (25,9 Vo).
F o r the purpose of the 1951 census of
agriculture the forest a r e a was divided up
into categories of owners and also into size
groups according to the size of the holding
of forest land. The results are given in

Tables 5 and 6. T h e division of the forest
land throughout the country in categories
of owners is shown in the following table:

The division of the area of forest land
into size groups is as follows:

Thus, more than half of the forest land
consisted of land in complexes of more
than 400 hectares per property, while less
than one-tenth came under groups with
forest land covering fewer t h a n 25 hectares.
Data showing the use to which the arable
land was put are given in Table 7 for each
commune and in Table 8 for each county
and natural farming area. T h e following
table gives a s u m m a r y for the entire
country, and by way of comparison the
corresponding figures are quoted from the
immediately preceding census of agriculture, taken in 1944:

XIX
— although not in uninterrupted sequence
— on an ever-increasing scale during the
past 25 years.
The area under fodder-grain remained
more or less constant between 1944 (924 000
hectares) and 1951 (928 000 hectares). The
other fodder crops covered a reduced area
during that period.
The total area under grains was found
to have shown a stead}' decrease at each
new census of agriculture — from 1 579 000
hectares in 1927 to 1 374 000 hectares in
1951. The decline is mainly due to the expansion of oleiferous plant cultivation,
which was started on an appreciable scale
during the Second World W a r in order to
increase the country's supplies of fats, and
in 1944 it took up an area of 47 700 hectares. By 1951 the area had reached 178 900
hectares.
The area under field-grown vegetables,
which in 1932 and 1937 was about 3 900
hectares, rose during the war years and
reached a peak in 1943 at 10 900 hectares.
Tn 1951 the area cultivated for this purpose
was nearly 8 700 hectares, divided up into
various crops as follows:

The area under all kinds of bread grains,
which in 1937 amounted to 496 000 hectares
and in 1944 to 475 000 hectares, has continued to show a reduction and in 1951
covered only 421 000 hectares. In the cultivation of bread grains a transition from
rye to wheat has long been clearly observable. Whereas in 1914 rye covered between
three and four times as large an area as
wheat, since 1930 the area under wheat has
become steadily greater than that under rye:
in 1951 the wheat cultivation was more
t h a n three times as large as the area under
rye. The cultivation of winter wheat has,
on the whole, decreased since 1939. On the
other hand, spring wheat has been grown

Data regarding the utilization of arable
land on holdings of different sizes are given
in absolute figures in Tables 10 and 11, and
in relative figures in Table T. The data reveal certain characteristic differences as
between large and small farms. The big
holdings as a rule cultivate wheat on a relatively large scale, and consequently fallow
land is comparatively common on the larger
estates. The cultivation of oleiferous plants
is also most common on these estates. On
the small holdings the cultivated area is
mainly sown with potatoes or consists of
ley used for hay.
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Table 7 shows the number of livestock
in each commune at the time of the census,
and Table 9 gives the same data for each
county and natural farming area. The following table shows the number of different
kinds of animals in the country in 1951 and,
by way of comparison, the corresponding
figures compiled from the census in 194 4:

The number of horses has shown a decline since 19.'i7 which at first was comparatively slight, but between 1944 and
1951 it reduced the stock of horses by
one-third. In consequence of the progressive mechanization the draught horses over
3 years of age have been found at each new
census to have decreased in numbers. The
decline between 1944 and 1951 represented
nearly 26 °'o. It has affected, in particular,
colts and foals, the numbers of which were
reduced during the same period by 69 °'o.
The number of cattle has largely been on
the decline since 1937 — at an increasing
pace since 1944. This affects all groups of
cattle and in the period 1914—1951 represented in toto 14.2 °/o. and for cows 10,4 °/o.
The decline is attributable both to farmers'
going over to agriculture without cattle and
to a falling-off in the existing stocks, this
in turn being due to an increase in the
average yield of milk per cow and to a
shortage of farm hands to tend the animals.
The oxen are still showing a reduction in
numbers, as formerly, but so are the bulls
owing to the adoption of artificial insemin-

ation. Sheep and goats have fallen off
sharply since 1944 - - by 63 %> and 78 %>
respectively. Because of the considerable
seasonal variations in the number of swine
and fowls it is difficult to draw a comparison between the 1951 data, which relate
to September, and the 1944 figures referring
to June. Compared with the pre-war period
both these kinds of livestock show a decline.
Dala have also been computed to show the
number of livestock on farms of different
sizes (Tables 10 and 12|. In Table X is given
the number of animals in proportion to the
area of farming land within each size category, f r o m this it appears that livestock
is relatively far more numerous on the
smaller farms than on the larger ones. Certain differences arc also found to occur in
the operational method of caltle-tending
practised at farms of different sizes. Horsebreeding is carried on mainly at the medium-sized farms and on the large estates,
whereas small farmers prefer to buy their
horses from elsewhere. The smaller farms
as a rule attach the main importance to
milk production, while the larger farms in
addition carry on cattle-breeding on a considerable scale.
The number of holdings with horses has
decreased considerably less than the number of horses. Most farmers have preferred,
notwithstanding the heavily increased employment of tractors, to retain horses,
though in reduced numbers. The number
of farms without cattle, on the other hand,
shows a greater relative increase, viz. from
9.5 ".'o of all farms in 1937 to 21,0° o in 1951.
Data concerning the scope of garden cultivation have been required only for areas
of at least 500 sq. metres; however, raspberry and strawberry beds always had to
be reported. In respect of these latter
there is a considerable lack of completeness
in the reports as far as growing these berries for household needs outside farming
is concerned. The figures accounted for,
covering the entire country, are: raspberries
743 and strawberries 892 hectares. In regard
to other forms of horticulture, largely commercial gardening, the total area is reported
to be 5 543 hectares. On somewhat over
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half of this area vegetables and flowers were
grown in cold soil and 11 "o in greenhouses
and Dutch frames. Potatoes accounted for
.'il °/o and nurseries .)°'o.
Fruit-growing is accounted for only in
respect of farms of more than 1 hectare of
arable land. The total number of fruit trees
on these farms was slated to be about
I GÖ2 COO. Of these. 09 % were apple trees,
II ° o pear trees and 10 °'o each were plum
trees and cherry trees. Since the immediately preceding census, in 19411. fruitgrowing has increased considerably on the
farms, especially in the case of fruit trees
under ".> years of age.
For the purpose of the census of agriculture, data were also collected concerning the
scope of the wasteland reclamation carried
out between 1944 and 19Ö1 i Tables 22 and
23). The reclaimed area is reported to a to
tal of 12 634 hectares, corresponding on an
average per annum to 0.05 "/o of the total
area of arable land in 19.">1. which is far
less than earlier. This decline is a parallel
phenomenon to the all-round reduction of
the country's tillage. The reclaimed areas
are very largely situated in the northernmost parts of the country.

of agriculture, for this census information
was also obtained on the existence of
ensilage plants. Altogether there were accounted for in 10.") 1 about ,'S2 000 ensilage
plants at 21 800 holdings, which corresponds
to (i.2 ° o of all holdings, as compared with
3.0 °'« in 1944. Of these plants Ö 400 were
tower silos of wood. 7 OOO tower silos of cement and 19 000 shallow pit silos. The ensilage method has acquired its real significance on the larger farms.
Of the total number of farms .")0,7 "'<> had
water laid on in the dwelling houses and
.")7.8 " J in the livestock sheds. In both cases.
the larger the farm the more common was
it to have water laid on.
F o r the census a stock-taking was also
made of certain of the more important machines on the farm. The result will be seen
from Tables 2(5 28. The following summary
figures were obtained, covering the entire
country:

Of the country's total arable land 990 100
hectares, i. e. 27°, o. were drained (Tables 22
and 2,'i|. Draining occurs most commonly in
the south and central plains of Sweden. As
between farms of different sizes there is
wide variation in the scope of draining; it
increases with great regularity as the area
under tillage rises.
To throw light on the position in regard
to the conservation of manure, particulars
were collected for the census of agriculture
showing the existence of manure yards with
bottom of cement and of cemented urine
vats. The data on this item are given in summary form in Tables 24 and 2.">. Altogether
120 000 holdings 1.34.0° o of the total holdings» were found to possess manure yards
with bottom of cement, and there were cemented urine vats on 48 800 of the farms
113.8 °'o'l - These arrangements for the rational conservation of manure are more common at larger than at smaller farms.
As at the immediately preceding census

One feature which all kinds of machines
have in common is that both the possession
and the use of machines are of least frequency on the small farms and of most
frequency on the large farms. Naturally,
machines are in greatest numbers in the
most markedly agricultural districts, i. e. on
the plains in South and Central Sweden.
Great progress was made in mechanization between the years in which the two
latest censuses of agriculture were taken,
viz. 1944 and 1951. This is clear from the
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fact that during that period the number of
binders throughout the country increased by
26 °/o and the number of milking machine
aggregates by 172 °/o. F u r t h e r , the n u m b e r
of tractors has increased more than threefold, and the harvest threshers which were
still more or less untried in 1944, rose in
numbers from 424 to 8 353. Mechanization,
which was first started on the biggest farms,
made considerable advance during the period 1944—1951 even on medium-sized and
small farms. In particular, the increased utilization of tractors has been of utmost
importance for the entire farming industry.
In conjunction with the census of agriculture in 1951 a census was taken of the number of breeding-stock among the most im-

portant of the furred animal species occurring in Sweden (see Table 31). The number of fur farms totalled 1 386. F o r the rest,
the main results will be seen from the following figures:

Since the first census of furred animals,
taken in 1937, when fox-breeding was entirely predominant, there has been a marked
change of production. This change has been
in favour of mink, which in 1951 formed
the bulk of the production.

I. Inledning
Jordbruksräkningens planläggning och
genomförande. I skrivelse till Konungen
den 5 februari 1927 framlade statistiska
centralbyrån förslag till jordbruksstatistikens organisation, enligt vilket de
för denna gren av statistiken grundläggande uppgifterna angående bl. a. ägoslagens areal, åkerjordens användning
och antalet husdjur skulle insamlas vid
allmänna, vart femte år återkommande
jordbruksräkningar i samband med de
allmänna fastighetstaxeringarna. Sådana
allmänna jordbruksräkningar ägde rum
åren 1927, 1932, 1937 och 1944, den
sistnämnda efter två års fördröjning
som följd av motsvarande, av krisförhållandena föranledda uppskov med den
allmänna
fastighetstaxeringen.
Även
den därefter följande allmänna fastighetstaxeringen blev uppskjuten två år,
och ny allmän jordbruksräkning kunde
därför som av det följande framgår äga
rum först år 1951.
I skrivelse till Kungl. Maj:t den 2
februari 1949 framlade statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen gemensamt ett förslag angående allmän jordbruksräkning samma å r i anslutning
till den allmänna fastighetstaxering,
som då planlagts till år 1950 och för
vilken deklarationerna skulle avlämnas
senast den 15 september 1949. Såsom
skäl för förslaget anfördes, att jordbruksräkningar voro avsedda att hällas
i samband med de allmänna fastighetstaxeringarna. Härutöver erinrades om
att Food and Agriculture Organization
(FAO) tagit initiativ till en världsjordbruksräkning omkring år 1950 samt att
statistiska centralbyrån vid en konfe-

rens med represenlanter för de övriga
nordiska ländernas jordbruksstatistik
haft tillfälle att jämföra dessa länders
planer på en jordbruksräkning vid eller
omkring nämnda tid.
Om sättet för inhämtande av uppgifter till jordbruksräkningen anfördes i
skrivelsen följande. Samtliga för de tre
första jordbruksräkningarna erforderliga uppgifter hade insamlats på fastighetsdeklarationerna. Ar 1944 användes
liksom tidigare fastighetsdeklarationen
beträffande s. k. annan fastighet (än
jordbruksfastighet), medan uppgifterna
för jordbruksfastighet inhämtades på
särskild blankett, som åtföljde deklarationen. Då denna blankett blev tillgänglig för centralbyrån omkring ett halvt år
tidigare än deklarationen, framhöllo
ämbetsverken, att förfaringssättet med
en särskild blankett för jordbruksfastighet borde användas även vid den planerade jordbruksräkningen år 1949. Däremot borde uppgifterna för annan fastighet inhämtas på fastighetsdeklarationsformuläret med hänsyn till dels
svårigheterna att eljest erhålla uppgifter
från alla smärre fastigheter, dels det
förhållandet, att jämförelsevis fåtaliga
uppgifter erfordrades för dessa. Vidare underströks, att man borde frångå
det svårarbetade system, som tillämpades
år 1944, då uppgifter om åkerjordens
användning och kreaturens antal, i motsats till vad tidigare varit fallet, icke
inhämtades
vid
jordbruksräkningen
utan vid den sedvanliga arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni
för att senare inarbetas i uppgifterna till
jordbruksräkningen. Uppgifterna
om
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åkerjordens användning och antalet
kreatur horde år 1949 i vad avsåg jordbruksfastighet inrymmas på den särskilda, deklarationen åtföljande blanketten men däremot på deklarationsformuläret i vad avsåg annan fastighet.
I fråga om uppgiftsformulärens innehall anförde ämbetsverken, att data om
sambruksförhallanden,
fastigheternas
areal, nyodlingar, täckdikning, gödselvård, ensileringsanläggningar, vattenledning och avlopp, användning av elektrisk ström, åkerjordens användning och
antalet husdjur borde inhämtas för
jordbruksfastigheter efter helt eller i
det närmaste samma program som ar
1944. Såsom tillägg föreslogos bl. a. uppgifter om trädgårdsodling samt om antalet fruktträd och bärbuskar. Vidare
förordades en räkning av antalet pälsdjur i samband med jordbruksräkningen. Beträffande jordbrukets maskiner
uttalade sig ämbetsverken för vissa ändringar i fråga om de slag som borde
medtagas samt om frågeställningen. För
annan fastighet skulle uppgifter inhämtas endast om arealen, åkerjordens användning (enligt ett mindre detaljerat
frågeschema än för jordbruksfastighet)
samt trädgårds-, frukt- och bärodlingen
ävensom om antalet husdjur och pälsdjur. Förslag till frågeformulär bifogades skrivelsen.
Ämbetsverken erinrade vidare om att
de i annat sammanhang gjort framställning om att erhålla avskrifter av fastighctstaxeringslängderna. Härigenom skulle vinnas, att den del av bearbetningen
av materialet, som krävde tillgång till
längderna, skulle kunna påbörjas tidigare än om de först under juli 1950 frigjorda exemplaren i huvudskrift skulle
inväntas.
Vid övervägandena rörande vilka uppgifter, som borde insamlas för 1949 års
jordbruksräkning, hade samråd ägt rum
med 1948 års statistikutredning, statens

livsmedelskommission,
häst ut tagningsmyndigheten inom arméförvaltningen,
elkraftutredningen, statens maskinprovningsanstalt, Sveriges lantbruksförbund
och Sveriges pälsdjiusuppfödares rikilörbund.
Vid 1949 ars riksdag fattades beslut
om uppskov med den allmänna fastighetstaxeringen till är 1951, varefter
Kungl. Maj:t den 1 april 1949 utfärdade
förordning om dylikt uppskov. I ämbetsskrivelse den 24 mars 1949 till lantbruksstyrelsen, varav avskrift tillställdes centralbyrån, meddelade Kungl.
Jordbruksdepartementet,
att
Kungl.
Maj:t icke funnit ämbetsverkens framställning om jordbruksräkning föranleda
någon åtgärd.
I sin skrivelse den 24 augusti 1949
med förslag till anslagsäskanden till
1950 års riksdag gjorde sig statistiska
centralbyrån till tolk för den uppfattningen, att nämnda meddelande innebure ett uppskov och icke ett avslag.
Centralbyrån hemställde samtidigt om
anslag för ändamålet under budgetåret
1950/51.
Sedan även 1950 års riksdag beslutat
uppskjuta den allmänna fastighetstaxeringen, utfärdade Kungl. Maj.t den 17
februari 1950 förordning (nr 27) om att
dylik taxering skulle äga rum år 1952.
Centralbyrån gjorde därefter i sin
skrivelse den 31 augusti 1950 rörande
medelsbehovet för budgetåret 1951/52
framställning om att en allmän jordbruksräkning skulle verkställas ar 1951
i anslutning till den allmänna fastighetstaxeringen. Ehuru någon ändring i den
ursprungliga planen för jordbruksräkningen icke ansågs motiverad, ville centralbyrån dock förutskicka, att behov
av en mera ingående bearbetning än
som skett vid 1944 års jordbruksräkning
kunde komma att göra sig gällande.
I proposition till 1951 års riksdag (nr
14) framlade Kungl. Maj:t förslag om
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anordnande av en jordbruksräkning är
1951. Därvid föreslogs av kostnadsskäl
viss begränsning i förhållande till centralbyråns och lantbruksstyrelsens förslag. Jordbrnksräkningen borde således
i huvudsak omfatta sådana uppgifter.
som voro av särskild betydelse för planläggningen av jordbrukets produktionsförhållanden eller för den prisreglerande verksamheten på jordbrukets område. Enligt propositionen torde det få
ankomma på Kungl. Maj:t att pröva
vilka uppgifter, som borde utelämnas.
1951 ars riksdag beslöt, att jordbruksräkning skulle anordnas samma ar i anslutning till den kommande allmänna
fastighetstaxeringen och i huvudsaklig
överensstämmelse med de riktlinjer som
angivits i propositionen. Därefter utfärdade Kungl. Maj:t den 29 juni 1951 kungörelse (nr 523) om allmän jordbruksräkning 1951 (bilaga 1). I kungl. brev till
statskontoret samma dag meddelades,
att Kungl. Maj:t fastställt formulär för
jordbruksräkningen. Dessa formulär avveko på flera punkter från de ursprungliga förslagen. Sålunda hade frågor i
följande hänseenden uteslutits pä formuläret för jordbruksfastighet (formulär I): om åkerareal, som överförts till
annat ägoslag, om behov av ytterligare
täckdikning, om kvantitet ensilerad fodermassa, om avlopp i boningshusen,
om användning av elektrisk ström för
olika ändamål, om antal bostadshushäll
samt om antal bärbuskar. Vidare hade
antalet efterfrågade slag av pälsdjur och
maskiner starkt reducerats. Å andra sidan hade en utökning skett med uppgifter om fördelning på de vanligaste växtslagen av den för köksväxter använda
åkerarealen och av markarealen under
glas. Sistnämnda utökning gällde även
formidären för annan fastighet (formulären II och b 1), som i övrigt hade beskurits på dels uppgifterna om antalet
bärbuskar och vissa uppgifter om an-

talet pälsdjur, dels uppgifterna om
åkerarealens användning och antalet
husdjur, vilka senare skulle uppgivas
efter ett mera begränsat formulär än
som gällde jordbruksfastigheter. Formulärens innehåll framgår av bilagorna
2 - 4.
Beträffande skyldigheten att lämna
uppgift till jordbruksräkningen och frågan om vilket formulär, som därvid
skulle användas, föreskrevs i kungörelsen bl. a., att uppgift (enligt formulär
I) skulle lämnas för varje jordbruksfastighet och alt denna uppgift skulle åtfölja fastighetsdeklarationen. För annan
listighet skulle, som av föregående stycke framgår, två blanketter komina till
användning. Ippgift för annan fastighel. som ej användes uteslutande som
bostadsfastighet för ägaren och hans
husfolk, skulle avgivas på formulär II.
som likaledes skulle åtfölja fastighetsdeklarationen. Uppgifter till jordbruksräkningen för dylik fastighet skulle
dock lämnas endast, om på densamma
fanns åker, sådan trädgård eller plantskola, som innehöll fruktträd, hallon,
jordgubbar eller minst 500 kvadratmeters odling av köksväxter, blommor eller
potatis, eller ock hästar, nötkreatur, får.
getter, svin, fjäderfän, kaniner, pälsdjur
eller bin. För annan fastighet, som användes uteslutande som bostadsfastighet
och var avsedd endast för ägaren och
hans husfolk, skulle uppgifter till jordbrnksräkningen avgivas pa blanketten
till fastighetsdeklaration (deklarationsblankett b 1), som i avseende på uppgifterna till jordbruksräkningen var av
identiskt samma innehåll som formulär II.
I början av september 1951 utsände
statistiska centralbyrån till hushållningssällskapen för vidare befordran
till de för jordbruksräkningen utsedda
lokala granskningsorganen (i regel hus-

4°
hållningssällskapens lokala organ) en
tryckt »Instruktion för genomförande
av 1951 års allmänna jordbruksräkning >
(bilaga 5). Det framgår av kungörelsen
och instruktionen, att statsmakterna ansågo det i hög grad angeläget att säkerställa en effektiv lokal kontroll av det
inkomna blankettmaterialets fullständighet och tillförlitlighet. För detta ändamål skulle på landet beredningsnämndernas ordförande och i stad fastighetstaxeringsnämndernas ordförande tillse,
att uppgifter för jordbruksräkningen
avgivits av alla uppgiftsskyldiga, samt,
du uppgifterna avgivits på särskilt formulär, på detta införa numret på motsvarande fastighetsdeklaration. Uppgifterna för jordbruksfastighet (formulär
I) skulle därefter överlämnas till de lokala granskningsorganen, vilka i sin t u r
hade skyldighet att kontrollera att uppgifter inkommit för alla brukningsenheter, att tillse att uppgifterna voro fullständiga och riktiga samt att inkräva felande uppgifter jämte kompletteringar
och rättelser av redan avgivna uppgifter. Vid översändandet av materialet till
hushållningssällskapen skulle de lokala
granskningsorganen bifoga antingen intyg, att, såvitt kunnat utrönas, uppgifter
inkommit från samtliga uppgiftsskyldiga inom vederbörandes område, eller,
om så icke skett, förteckning över dem
som underlåtit att lämna uppgifter. I
sisla hand ålåg det hushållningssällskapens centrala organisation i länen att
låta granska uppgifterna och då så påfordrades från de uppgiftsskyldiga införskaffa
erforderliga rättelser och
kompletteringar. Med dessa anordninga r skulle alltså dubbel kontroll vinnas
av både fullständigheten och riktigheten
i materialet redan innan detsamma i januari 1952 började insändas från hushållningssällskapen till statistiska centralbyrån. Uppgifterna enligt formulär
II skulle under hösten 1951 sändas från

de lokala taxeringsmyndigheterna direkt till statistiska centralbyrån, övriga
uppgifter för a n n a n fastighet (deklarationsformulär b 1) och fastighetstaxeringslängderna i huvudskrift sändes av
länsstyrelserna direkt till centralbyrån
med början i juli 1952. Centralbyråns
och lantbruksstyrelsens i det föregående relaterade gemensamma hemställan
att på ett tidigt stadium erhålla avskrifter av längderna hade av Kungl. Maj:t
lämnats utan avseende.
Mellan hushållningssällskapen
har
fördelats ett belopp av 70 000 kronor,
utgörande ersättning för deras och de
lokala ombudens arbete med jordbruksräkningen.
Sedan riksdagen fattat sitt beslut om
anordnande av en ny jordbruksräkning,
ingåvo lantbruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd, lantbrukshögskolan och
jordbrukets utredningsinstitut framställningar till centralbyrån om en i förhållande till 1944 års jordbruksräkning i
olika hänseenden utökad bearbetning
och redovisning av uppgifterna i den
nya jordbruksräkningen. Dessa framställningar syftade till nya eller vidgade
redovisningar i skilda hänseenden, t. ex.
angående ytterligare gruppering av
materialet efter åkerarealens storlek,
angående åkerarealens fördelning kommunvis på jordbruk av olika storlek och
angående fördelning av brukningsenheterna efter djurbesättningarnas storlek.
Vidare önskade man en utvidgad redovisning av arrendeförhållandena, av
sambruksförekomsten och av sambandet
mellan dels åkerareal och skogsmark,
dels antalet hästar och antalet traktorer.
Med anledning av framställningarna
hemställde centralbyrån den 21 oktober
1952 hos Kungl. Maj:t om ökat anslag
bl. a. för att k u n n a tillgodose dessa
önskemål. Medel för dylika utvidgningar anvisades emellertid icke.
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Det till statistiska centralbyrån inkomna materialet omfattade omkring
410 000 blanketter enligt formulär I,
68 000 blanketter enligt formulär II och
616 000 blanketter enligt formulär b 1.
Av de senare kunde omedelbart 244 000
blanketter utgallras, som icke innehöllo
några uppgifter av värde för jordbruksräkningen. För bearbetning kvarstodo
således därefter c:a 850 000 blanketter.
Såväl till antalet blanketter som till de
olika formulärens innehåll har 1951 års
jordbruksräkning varit av väsentligt
större omfattning än någon av föregående jordbruksräkningar.
Omkring den 1 februari 1952 kunde
bearbetningen av blankettmaterialet för
jordbruksfastigheterna i liten skala påbörjas inom statistiska centralbyrån.
Planen att redan under februari månad
anställa fulltalig personal gick på grund
av lokalsvårigheter om intet. Först på
sensommaren 1952 löstes dessa svårigheter, så att full arbetsstyrka kunde insättas. Personalen har uppgått till högst
75 personer under närmaste ledning även tillförordnad förste aktuarie. Sammanräkningen av materialet för jordbruksfastighet har utförts av maskincentralen enligt hålkortsmetoden. Påbörjandet av den maskinella bearbetningen fördröjdes avsevärt till följd av
försening i leveransen från Förenta
Staterna av en för jordbruksräkningen
beställd tabulator. Härigenom har även
färdigställandet av denna berättelse betydligt försenats.
Genom beslut av 1952 års riksdag
skulle jordbruket såsom kompensation
för kostnadsstegringar under regleringsåiet 1951/52 erhålla särskilt arealbidrag
för vete av 1951 års skörd. För utbetalandet av bidragen till de enskilda
jordbrukarna skulle dessas uppgifter
till jordbruksräkningen tjäna som ansökningar om bidrag. Materialet har
successivt under pågående bearbetning

utlånats till statens jordbruksnämnd,
som handhaft arbetet med arealbidragens utbetalande. Då även centralbyrån
vållats ett betydande arbete på grund
av dessa utbetalningar, har en viss försening i arbetet med jordbruksräkningen blivit en oundviklig följd härav.
På grund av exceptionellt stora personalsvårigheter för tryckeriet har sättningen av tabellavdelningen till stor del
måst överlåtas på två utomstående företag. Denna delning av arbetet på tre
sätterier har i sin tur medfört vissa tekniska ojämnheter i tabellerna.
Brister och ofullständigheter hos materialet. Vid granskningen av primärmaterialet inom centralbyrån kunde liksom
vid tidigare jordbruksräkningar konstateras, att det av hushållningssällskapen
och deras lokalombud utförda gransknings- och kompletteringsarbetet både
till omfattning och kvalitet varit av
mycket skiftande beskaffenhet. På flera
håll ute i landet har ett mycket förtjänstfullt arbete nedlagts på att göra
materialet i alla avseenden så fullständigt och korrekt som möjligt. Flertalet
sällskap och underavdelningar synas,
med större eller mindre noggrannhet, ha
kontrollerat, huruvida alla uppgiftsskyldiga avlämnat uppgift, medan rättelse av felaktiga eller endast delvis
ifyllda blanketter förekommit mera
sparsamt och då i huvudsak endast beträffande de lättast kontrollerbara uppgifterna, d. v. s. om arealen av olika
ägoslag. Några hushållningssällskap ha
lämnat god medverkan genom att sammanföra gemensamt brukade taxeringsenheter till de enheter, med vilka jordbruksstatistiken räknar, nämligen brukningsenheter.
Trots
genom
blivit i
många

att uppgiftsmaterialet sålunda
hushållningssällskapens försorg
hög grad förbättrat, kvarstodo
brister, när statistiska central-
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byrån överlog detsamma. En av de
första granskningsåtgärderna inom centralbyrån blev att jämföra det inkomna
materialet för jordbruksfastighet mot
fastighetstaxeringslängderna, som omfatta samtliga fastigheter inom ett visst
område (i regel kommun). För varje
jordbruksfastighet redovisas i längden
icke blott hela arealen utan även dess
fördelning på olika ägoslag; annan fastighet upptages däremot endast med sin
totala areal. Ehuru vissa fastighetslängder lämna ganska bristfälliga uppgifter om fastigheternas areal, torde
dock längderna som helhet erbjuda det
bästa kontrollmaterial härvidlag, som
finnes att tillgå. Den av centralbyrån
företagna jämförande kontrollen mellan
uppgiftsmaterialet och längderna har
syftat till att möjliggöra komplettering
med felande uppgifter för jordbruksfastighet, att rensa materialet från dupletter och att lämna rättelse av felaktigheter i arealuppgifterna. Då endast vissa
innehavare av annan fastighet voro uppgiftsskyldiga, kunde längdkontrollen beträffande materialets fullständighet ej
tillämpas pa sådana fastigheter. På
grund av dessas ringa betydelse för
jordbruksproduktionen ägde heller ingen kontroll rum av uppgifterna om totalarealen pa det inkomna materialet
för denna fastighetstyp.
De vid kontrollen mot fastighetslängderna konstaterade ofullständigheterna
i materialet ha, vad de allra minsta
taxeringsenheterna och rena skogsfastigheter beträffar, avhjälpts genom att
uppgifter utskrivits för dessa inom centralbyrån. Bristprocenten för skogsfastigheter har i några län varit mycket
stor, vilket till en del synes bero på den
missuppfattningen, att skogsfastigheter
icke voro att hänföra till jordbruksfastigheter och att uppgiftsskyldighet därför icke skulle föreligga för dem. Sammanlagt ha omkring 22 000 blanketter

utskrivits inom centralbyrån för dessa
båda kategorier av fastigheter. Skogsfastigheternas uppgifter ha därvid helt
kunnat hämtas ur taxeringslängderna.
Beträffande de mindre jordbruken har
centralbyrån varit hänvisad att verkställa kompletteringarna med hjälp av
uppgifter från fullständigt redovisade
och i fråga om storleksordning och läge
jämförbara brukningsenhetcr. Övriga
felande deklarationer, i regel avseende
jordbruk om minst 5 hektar åker, ha
infordrats till ett ungefärligt antal av
7 000 med en i taxeringslängderna upptagen åkerareal av c:a 90 000 hektar,
varav dock enligt inkomna svar en del
vid räkningstillfället icke längre ingick
i jordbruksproduktionen. Härutöver ha
inkrävts omkring 6 000 uppgifter, avseende såväl jordbruksfastighet som annan fastighet, för olika grupper av uppgiftsskyldiga, som vid annan kontroll
visat sig icke ha insänt föreskrivna uppgifter. Dessa kravskrivelser ha grundat
sig på register av olika slag över trädgårdsmästare, trädskolor, plantskolor,
yikesfruktodlare,
åkerier,
ridskolor,
hingstar, fullblod, travhästar, galtar,
svingårdar, hönsgårdar och pälsdjursuppfödare samt över ett fåtal större
kaninuppfödare och biodlare. Det visade
sig vid denna ytterst tidskrävande genomgång, att uppgiftsskyldigheten för
dessa kategorier i regel blivit fullgjord,
om vederbörande i samband med sin
övriga verksamhet även bedrev jordbruk. I andra fall — och särskilt beträffande hästar utanför jordbruket och
bisamhällen — innehöll det ursprungliga materialet endast en obetydlig del
av det totalt förefintliga antalet.
Kontrollen mot fastighetslängderna
har vidare medfört ett stort antal ändringar av primärmaterialets arealuppgifter. Speciellt vanligt h a r varit, att
utägorna vid arrendegårdar ej redovisats. Vid större differenser av annat
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slag, särskilt i fråga om åkerarealen,
har vederbörande tillfrågats om anledningen till skiljaktigheterna. Även den
övriga granskningen av materialet har
gett anledning till förfrågningar av olika
slag i syfte att undanröja felaktigheter
och införskaffa kompletteringar. För
att skriftväxlingen och telefonförfrågningarna icke skulle bli alltför omfatlande, måste centralbyrån begränsa infordrandet av kompletterande uppgifter
huvudsakligen till större och medelstora brukningsenheter samt beträffande
dessa i första band till redovisningen
av sambruk, arrende, åkerjordens användning, dränering, djurbesättningar
och maskinanvändning. Deklarationer,
vilkas uppgifter om gödselvård, vattenledning, trädgårds- och fruktodling o.
dyl. synts ofullständiga, ha i manga
fall ulan vidare måst godtagas. Inalles
ha avlätils omkring 9 000 s. k. anmärkningsskrivelser, vartill kommit telefonförfrågningar om c:a 4 000 blanketter.
Vidare har uppgiftsmaterialet för några
socknar, där bristerna varit särskilt
framträdande, måst återsändas till lokalombuden för rättelse och komplettering.
Efter granskningen kvarstående brister i materialet diskuteras dels i korthet
å sid. 11" under rubriken ^Resultatens
tillförlitlighet^, dels, i vissa fall, mera utförligt under de olika kapitelrubrikerna.
Huvudprinciper för materialets redovisning (sambruk, arrende, utmark, storleksgruppering). Grundregel för den
centrala bearbetningen av primärmaterialet bar varit, att den skulle utföras
på sådant sätt, att tabellredovisningen
kom att avspegla jordbruket ur brukningssynpunkt. Uppgifter, som deklarerats på basis av taxerings- eller ägoförhållanden, skulle alltså omformas till
att lämna redovisning för brukningsenheter (driftsenheter), när ägande- och

brukningsbegreppen icke sammanföllo.
Ändringar i blankettmaterialet på grund
härav ha erfordrats särskilt, då fråga
varit om sambruk och arrende, såsom
av det följande framgår. I tab. 5 och 6
jämte därtill hörande textlabeller anges
dock innehavet av skogsmark och åker
bos olika ägarekategorier som komplement till övriga, på brukningsförhallandena grundade tabeller.
Såsom brukningsenhet redovisas i
jordbruksstatistiken varje jordbruk med
mer än 0.25 hektar åker, som med avseende [lä driften utgör ett och samma
företag och som drives med en och
samma arbetsstyrka. Mindre enheter
med åker, trädgård eller husdjur
betecknas som lägenheter 1 .
Knligl anvisningarna till jordbiuksräkningen skulle uppgifter i regel avges
för varje taxeringsenhet. Om en sådan
enhet bestod av flera brukningsenhetcr.
skulle uppgifter i stället lämna-, p.i särskild blankett för varje brukningsenhet.
Exempelvis skulle ett torp, som utgör
självständig brukningsenhet, redovisas
på särskild blankett, även om det taxerats tillsammans med huvudgärden. Då
fiera taxeringsenheter gemensamt bildade en brukningsenhet. skulle enligt den
allmänna regeln varje taxeringsenhet
redovisas separat.
Avsikten med dessa anvisningar har
varit att liksom vid tidigare jordbruksräkningar möjliggöra den nämnda omstöpningen av materialet till att redovisa jordbruket efter brukningsenheter.
En strävan har alltså förelegat att till
en brukningsenhet sammanföra sådana
taxeringsenheter, som ligga i sambruk.
Sambiuket utgöres vanligen av en huvudfastighet med en eller flera utgårdar,
delfastigheter, vilkas drift i större eller
mindre utsträckning organiseras från
1
Redogörelse för vilka slag av enheter,
som vid jordbruksräkningen hänförts till
kategorien lägenheter, lämnas på sid. 10°.
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huvudfastigheten. Vanligen nyttjas arbetskraft, redskap och maskiner gemensamt inom sambruket. Delfastigheter
utan eller med endast otillräcklig bebyggelse äro givetvis i driftshänseende
närmare samordnade med huvudfastigheten än sådana med fullständig utrustning i olika hänseenden. Delfastigheten
kan likaväl utgöras av ett stycke arrenderad åkerjord som ett torp eller en
utgård, dit man förlagt t. ex. all uppfödning av ungdjur inom sambruket
eller någon annan detalj i driften. En
mycket vanlig form av sambruk utgör
kombinationen av ägd och arrenderad
mark.
Omvandlingen av materialet har i
fråga om sambruk i regel kunnat utföras med hjälp av uppgiftslämnarnas
svar på de båda frågor beträffande sambruk, som inrymts på blanketten:
:> Ligger fastigheten i sambruk med
annan jordbruksfastighet? I så fall vilken eller vilka?» I ett mycket stort antal fall ha emellertid dessa frågor lämnats obesvarade, ehuru sambruk verkligen förekommit. Att så varit fallet,
har ofta kunnat konstateras genom
uppgifter i fastighetstaxeringslängden
eller vid jämförelse olika blanketter
emellan, t. ex. genom studium av namnoch adressuppgifterna eller av uppgifterna om husdjur och maskiner, som i
regel hållas endast på huvudfastigheten.
I ett fall har avsteg måst göras från
den allmänna principen att redovisningsmässigt sammanföra fastigheter, som
brukas gemensamt, till en enhet. Detta
gäller, då åkerjord helt saknats, och
berör i stort sett rena skogsfastigheter,
i vilket fall uppgifterna sammanförts
endast för sambrukade fastigheter belägna inom en och s a m m a kommun.
Denna begränsning h a r varit ofrånkomlig, enär tillgängliga upplysningar jämförelsevis sällan möjliggjort uppspårandet av en ägares skogsfastigheter inom

andra kommuner. Har däremot åkerjord funnits på en eller samtliga sambrukade fastigheter, har huvudregeln
gällt, att fastigheterna räknats som sambrukade, även om de varit belägna i
olika kommuner eller län.
Liksom vid tidigare jordbruksräkningar har uppgiftsskyldigheten vid arrende och a n n a n markupplåtelse åvilat
brukaren i stället för ägaren. En arrendator förfogar mera sällan över all till
en taxeringsenhet hörande mark, om
däri även ingå skogsmark och impediment. Arrendatorernas arealredovisning
har därför ofta omfattat endast den av
dem disponerade marken och icke fastighetens totala areal. Vid bearbetningen
av materialet till denna jordbruksräkning har för första gången tillämpats
principen att fördela de arrenderade
fastigheternas areal, så att även i detta
fall blott den areal redovisas på varje
person, vartill han äger nyttjanderätt.
Detta har inneburit, att — sedan i förekommande fall arealuppgifterna kompletterats — inägorna i regel förts på
arrendatorn. För ägaren h a r utskrivits
en särskild blankett, upptagande utägorna, och, om han bodde på platsen,
även arealen för tomt och trädgård.
Till inägor ha hänförts åker, tomt och
trädgård, kultiverad betesmark och naturlig äng, medan skogsmark och övrig
mark räknats som utägor. När marken
uppgivits vara disponerad p å annat sätt,
har redovisningen anpassats därefter.
Sa har t. ex. i viss utsträckning naturlig
äng, belägen inom större skogsområden,
förts bland utägorna. Denna uppspaltning av en arrenderad fastighets areal på
två blanketter h a r medfört den fördelen,
att av ägaren disponerade utägor vid
utarrenderade fastigheter i tabeller med
storleksgruppering av jordbruken kunnat sammanföras med annan mark utanför den egentliga jordbruksdriften. Den
ifrågavarande marken h a r i dessa ta-
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beller i regel hänförts till gruppen
»utmark». Undantag utgöra ovan relaterade fall, då utägorna vid en arrendefastighet nyttjas tillsammans med fastighetens tomt och trädgård eller med
en eller flera lägenheter eller brukningsenheter. I dylika fall har redovisningen
skett på lägenheter respektive på ifrågavarande storleksgrupp av brukningsenheter.
Som utmark redovisas således bl. a.
utägor vid utarrenderade jordbruk.
Vidare ha dit räknats jordbruksfastigheter utan åker, trädgård och husdjur
men med skogsmark, kultiverad betesmark eller naturlig äng; flertalet fastigheter inom denna grupp utgöres av
rena skogsfastigheter. Slutligen har som
utmark betecknats under särskild skogsförvaltning lydande mark, huvudsakligen skogsmark, vid företag med skilda
förvaltningar för jordbruk och skogsbruk; i dessa fall är skogskomplexet
närmast att betrakta som en fristående
enhet, som icke bör upptagas på storleksgruppen för företagets jordbruk.
Genom att även utägorna vid arrendefastigheter i regel räknats till utmarksfastigheter, har en i jämförelse med tidigare jordbruksräkningar betydande ökning av utmarksarealen uppkommit. Det
bör observeras, att varken dessa utägor
eller övriga utmarksfastigheter räknats
som särskilda enheter i uppgifterna om
antalet lägenheter eller brukningsenheter.
Vid brukningsenheternas gruppering
efter åkerjordens och skogsmarkens
storlek har redovisningen av sambruk
skett på den storleksgrupp, som motsvarat den totala arealen åker respektive skogsmark inom sambruket. Denna
metod har tillämpats även i fall av
sambruk mellan fastigheter, belägna inom olika kommuner och län. Sådana
sambruk ha dock redovisats med sina
beståndsdelar fördelade på de olika

områdena. Själva brukningsenheten h a r
i dessa fall hänförts till det område,
där brukningscentrum varit beläget.
Materialets tekniska bearbetning. Såsom ovan uppgivits, ha tre olika formulär använts för jordbruksräkningen,
nämligen formulär I för jordbruksfastighet samt formulären II och b 1 för
annan fastighet. Emellertid har i rätt
stor utsträckning sammanblandning av
formulären ägt rum från uppgiftslämnarnas sida, huvudsakligen pä sådant
sätt, att formulär I kommit att användas för annan fastighet. Centralbyrån
har av kostnadsskäl mast avstå från en
i och för sig önskvärd gruppering av
materialet efter fastighetstyp, enär det
tekniska förfarandet vid sammanräkningen eljest skulle ha nödvändiggjort
en tidsödande och kostsam omskrivning
av samtliga felaktigt ifyllda uppgifter
på rätt formulär. Överföring till det
mer specificerade formulär I har dock
genomgående gjorts beträffande jordbruksfastigheter med mer än 2 hektar
åker. Praktiskt taget alla egentliga jordbruk ha härigenom kommit att redovisas på formulär I.
Sedan den ovannämnda jämförelsen
mellan primärmaterialot för jordbruksfastigheter och fastighetstaxeringslängderna ägt rum och materialet granskats
även i övriga hänseenden, underkastades detsamma maskinell bearbetning.
Därvid har använts hålkortsmetoden
enligt Hollerithsystemet. Den del av
materialet, som redovisats på formulären II och b 1, h a r bearbetats manuellt.
Detsamma gäller formulär I, i vad avser uppgifterna om antalet pälsdjur.
Uppgifterna härom ha från alla tre
formulären överförts till särskilda kartoliner.
För den maskinella bearbetningen ha
7 hålkortstyper använts, vilkas innehåll
framgår av bilaga 6. Samtliga hålkort
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ha varit försedda med identifieringsuppgifter för naturligt jordbruksområde,
n u m m e r inom länet för storkommunen
och för kommunen (kommundelen) enligt 1951 års indelning, blankettens
nummer inom den senare kommunen
(kommundelen), ägarekategori — staten,
övriga samfälligheter, aktiebolag och enskilda ägare — samt storleksgrupp
efter åkerarealen. Storleksgruppsindelningen liar varit densamma som vid
lokaliindersökningarna 1913—1920 och
samtliga föregående jordbruksräkningar
med den utökningen, att jordbruk med
10—20 hektar åker delats i tva grupper.
Härigenom har gruppindelningen omfattat följande storleksklasser: lägenhetei med högst 0.25 hektar samt brukningsenheler med 0.26—1, 1,01—2, 2,01
— 5, 5.01--10. 10.01 — 15. 15,01—20,
2 0 , 0 1 - 3 0 , :f0.()l—50. 50,01 — 100 och
över 100 hektar åker. Därutöver tillkommer den i föregående avsnitt definierade gruppen utmark . Den lägsta
slorUksklasien, lägenheter med högst
0,25 hektar åker, har vid bearbetningen
genomgående varit spaltad pa tva undergrupper, som även redovisats var för
sig i tab. 1 och 2. Den ena av dessa grupper omfattar lägenheter utan åker och
husdjur men med nyttoträdgård (i fråga om formulär 1 redovisad areal för
tomt och trädgård ), fruktodling eller
biodling. Till den andra gruppen ha
förts lägenheter utan åker men med husdjur eller pälsdjur samt lägenheter med
högst 0.25 hektar åker; hit ha även räknats lägenheter med hade husdjur och
trädgårdsodling. Blanketter upptagande
endast »övrig mark» ha icke bearbetats.
Utöver identifieringsuppgifterna och
blanketternas siffermässiga innehåll har
instansats beteckning för storleksgrupp
efter skogsmarkens areal med fördelning pä grupperna 0, 0,01—10, 10,01—
25, 25,01 — 50, 50,01 — 100, 100,01—200,
200,01—400 och över 400 hektar skogs-

produktiv mark, vidare beteckning för
fastighetens karaktär av huvud- eller
delfastighet i sambruk samt slutligen
uppgift om arrendeprocent. I sistnämnda hänseende h a r grupperingen avsett
brukningsenhetens arrenderade åkerareal i procent av hela åkerarealen med
särskild beteckning för var och en av
proceutgrupperna 0, 0,1—49,9, 50,0—
99,9 och 100.
Maskinbearbetningens avslutande fas
har utom i vad avser uppgifterna om
köksväxtodling på åkern, fruktodling,
trädgårdsodling och jordbruksmaskiner
verkställts genom användande av 6 olika typer av s. k. summakort för olika
områden och storleksgrupper.
Uppgifterna pa formulären för annan
fastighet än jordbruksfastighet ha sammanräknats enligt manuell metod. Uppgifterna angående arealens fördelning
pa tomt och trädgård samt åker ävensom angående åkerjordens användning
och antalet husdjur ha sammandragits
kommunvis, medan blankettinnehållet
i övrigt förts samman till naturliga
jordbruksområden, i båda fallen efter
den sedvanliga
storleksgrupperingen.
Endast deklarationer upptagande åker,
tomt och prydnadsträdgård, köksväxtodlingar och fruktträdgård, husdjur och
pälsdjur ha bearbetats. Då formulären
för annan fastighet upptogo ett mindre
specificerat frågeschema rörande åkerjordens användning och antalet husdjur än
formuläret för jordbruksfastighet, ha de
redovisade uppgifterna vid bearbetningen
fördelats på olika växt- och djurslag efter
de proportioner mellan olika deluppgifter, som enligt senast tillgängliga statistiska material rådde för jordbruk av
samma storlek och inom samma naturliga jordbruksområde. De på detta sätt
utproportionerade åkerarealerna
och
husdjursuppgifterna ha i alla län utgjort
en jämförelsevis obetydlig del av länets
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hela åkerareal och kreatursstam. De
uppgifter, som erhållits ur formulären
för annan fastighet, ha i tabellerna sammanräknats med materialet från formuläret för jordbruksfastighet.
Resultatens tillförlitlighet. Som allmänt omdöme om tillförlitligheten hos
uppgiftsmaterialet
och därmed hos
hela jordbruksräkningen torde kunna
sägas, att räkningen i fråga om de väsentligaste faktorerna, sedan kompletteringar och justeringar utförts, tillfredsställer ganska högt ställda anspråk, särskilt i vad avser förhållandena vid det egentliga jordbruket. Det
skall dock icke förnekas, att åtskilliga
brister och felaktigheter ännu vidlåda
primärmaterialet. Bristerna ha i vissa
hänseenden konstaterats vara tämligen
betydande, när det gäller det minsta
jordbruket och personer, vilkas verksamhet icke varit direkt knuten till
jordbruket. I sistnämnda hänseende
åsyftas t. ex. biskötseln, fruktodlingar
utan samband med jordbruk samt trädgårdsodlingar av hallon och jordgubbar.
Nyodlingarna äro ofullständigt redovisade för Norrbottens läns vidkommande, vilket huvudsakligen synes gälla de
minsta driftsenheterna. Uppgifterna om
den täckdikade arealen torde få betraktas som minimisiffror, då täckdikningens omfattning på arrendegårdar i
vissa fall icke varit känd för den uppgiftsskyldige arrendatorn. God redovisning torde däremot föreligga i fråga om
flertalet övriga efterfrågade uppgifter,
vilka i många fall kunnat avstämmas
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mot annat siffermaterial. Hit höra t. ex.
uppgifterna om landarealens fördelning
på ägoslag, antalet jordbruksmaskiner,
förekomsten av vattenledning och ordnad gödselvård samt antalet pälsdjur.
De redovisade uppgifternas fördelning
på län och andra områden samt på stor j
leksgrupper och ägarekategorier torde
i allt väsentligt överensstämma med de
verkliga förhållandena.
Fastställandet av antalet brukningsenheter och lägenheter utgör en av
jordbruksräkningens svåraste uppgifter. Därvid äro fastighetstaxeringslängderna till god hjälp, då det gäller de
egentliga
brukningsenheterna.
Vid
framräknandet av antalet lägenheter
däremot, vilka i längderna vanligen
upptagas som s. k. annan fastighet med
endast totalareal, alltså utan fördelning
på ägoslag, är man helt hänvisad till
deklarationernas uppgifter om eventuell förekomst av åker, husdjur, trädgård eller fruktträd. Dessa vanligen
mycket små lägenheter spela sä liten
roll u r produktionssynpunkt, att de lokala myndigheterna som regel icke prövat riktigheten av den statistiska redovisningen för dem. Statistiska centralbyrån har endast i undantagsfall kunnat vidtaga särskilda åtgärder för kontroll av de för lägenheter lämnade uppgifterna. Särskilt antalet lägenheter
måste därför med nödvändighet bliva
ganska osäkert.
I övrigt behandlas frågor om materialets fullständighet och tillförlitlighet i
flera fall under de olika kapitelrubrikerna.
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II.

Kommunredovisningen

Liksom vid tidigare jordbruksräkningar redovisas vissa resultat även
från 1951 års jordbruksräkning i form
av kommunuppgifter. Dessa, som återges
i tab. 1 och 7, avse landarealens fördelning på ägoslag, arrenderad åkerjord,
antal lägenheter och brukningsenheter
i olika storleksgrupper, åkerjordens användning samt antal husdjur. De båda
nämnda tabellerna lämna redovisning
såväl för de vid kommunreformens
ikraftträdande den 1 januari 1952 bildade storkommunerna som för de vid
tidpunkten för jordbruksräkningen bestående kommunerna, vilka i regel i
oförändrad form ingingo i eller bildade
de nya kommunerna. Då en äldre kommun i samband med reformen delades
på två eller flera storkommuner, lämna
tabellerna uppgifter för varje dylik
kommundel, varigenom framräknande

av uppgifter för hela den förutvarande
kommunen möjliggöres; om dylik kommundel mätte högst 3 hektar, meddelas
dock endast uppgift i not till tab. 1 om
landarealens storlek. I det fåtal fall, då
överflyttning ägt rum från en till en
annan förutvarande kommun, vilka båda uppgått i samma storkommun, ha
uppgifter för de särskilda kommundelarna icke redovisats separat. I stället ha
do överflyttade delarna inräknats i den
kommun, som området i fråga tillhörde
åi- 1951. Genom de angivna förfaringssätten erhålles redovisning, direkt eller
efter sammanslagning, för varje kommun enligt 1951 års indelning.
För överflyttningen av vissa kommuner eller kommundelar till annat län i
samband med kommunreformen redogöres i nästföljande kapitel.

III. Landets uppdelning på naturliga jordbruksområden
Jordbrukets nära beroende av naturförhållandena medför, att en sammanställning av det jordbruksstatistiska materialet uteslutande för de administrativa
områdena icke kan bliva tillfredsställande. Inom flertalet län äro naturförhållandena i hög grad växlande, och vid ett
sammanförande av siffrorna till summor
och medeltal för hela länet utplånas i dylika fall lätt de för jordbruket inom länets olika delar karakteristiska dragen.
Med hänsyn härtill har av statistiska
centralbyrån allt sedan år 1919 i jordbruksstatistiken en uppdelning genomförts av flertalet län på ett mindre antal
s. k. naturliga jordbruksområden, vart
och ett med så vitt möjligt likartade
naturförhållanden. Namnen på dessa
områden framgå t. ex. av tab. 2.
Under årens lopp visade det sig emel-

lertid, att den nämnda områdesindelningen, som egentligen endast var att
betrakta som ett försök, behövde undergå vissa jämkningar. I samband med
1932 års jordbruksräkning företogs en
allmän översyn av den ursprungliga
områdesindelningen, varvid ett stort antal ändringar genomfördes. Vid 1937 och
1944 års jordbruksräkningar vidtogos
vissa justeringar i indelningen av respektive Västerbottens och Norrbottens
län. Jordbruksräkningen år 1951 har i
stort sett tillämpat samma indelning,
som följts vid närmast föregående räkning. Dock ha vissa jämkningar genomförts, som äro en direkt eller indirekt
följd av kommunreformen den 1 januari 1952. Vid denna företogos bl. a. vissa
justeringar av länsgränserna genom
överflyttning av enstaka (förutvarande)
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kommuner och i ett fall av del av kommun. Sålunda överflyttades Stenestad
från Kristianstads län (skogsbygden)
till Malmöhus län (skogsbygden), Ramsåsa från Malmöhus län (mellanbygden)
til! Kristianstads län (mellanbygden), del
av Härryda från Göteborgs och Bohus
län (ej uppdelat på naturliga jordbruksområden) till Alvsborgs län (södra höglandet inom södra hushållningssällskapets område), Hällestad från Älvsborgs
län (södra höglandet inom södra hushållningssällskapets område) till Skaraborgs län (sydöstra höglandet), Vänersnäs från Skaraborgs län (slättbygden)
till Älvsborgs län (slättbygden inom
norra hushållningssällskapets område)
och Bjurtjärn från Örebro län (bergslagen) till Värmlands län (bergslagen).
Vidare har ändring i indelningen i naturliga områden i samband med kommunreformen skett i tre fall — ett inom
Älvsborgs och två inom Jämtlands län
— då del av förutvarande kommun
överförts till annan kommun inom samma län. Ifrågavarande ändring inom
Älvsborgs län (norra hushållningssällskapets område) utgöres av den till Ödskölt överflyttade delen av Råggärd, vilken på grund av likheten med Ödskölt
i fråga om naturförhållandena överförts
från dalbygderna till Dalslands bergsbygd. I Jämtlands län ha av motsvarande skäl dels de delar av Myssjö och Oviken, som flyttats till Åsarne, överförts
från silurområdet till fjällbygden, vilket
område Äsarne i övrigt tillhör, dels den
del av Borgvattnet, som flyttats till
Hammerdal, överförts från mellanbygden till silurområdet, dit Hammerdal i
övrigt hör. Slutligen har i samband med
ovannämnda överflyttning av Hällestad
från Älvsborgs län till sydöstra höglandet i Skaraborgs län grannkommunen
Grolanda i Skaraborgs län överförts
från Falbygden till sydöstra höglandet.
Det bör vidare observeras, att ett an-

tal omflyttningar av kommundelar från
ett län till ett annat ägt rum mellan tidpunkterna för 1944 och 1951 års jordbruksräkningar. Dessa kommundelar ha
därvid automatiskt tillförts det naturliga jordbruksområdet för den utvidgade kommunen.
I detta sammanhang må infogas, att
Vårgårda storkommun enligt kungl.
brev den 6 februari 1953 i sin helhet
.skall tillhöra Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område. Detta innebär, att de förutvarande kommunerna
Xårunga, Ljur, Kvinnestad, Asklanda
och Ornunga överflyttats från södra till
norra området. Tabellredovisningen i
denna berättelse har följt den nya indelningen, som ej medfört ändring av
gränserna för de naturliga jordbruksområdena. Då emellertid de naturliga
områden, som ingå i två hushållningssällskapsområden, i tabellerna redovisas
uppdelade på vartdera av dessa, har ändringen i fråga medfört en överflyttning
av de 5 kommunerna från södra höglandet inom Älvsborgs läns södra hushällningssällskapsområde till södra höglandet inom norra länsdelen.
Liksom vid de tre närmast föregående
jordbruksräkningarna h a även denna
gang, vid sidan av länens uppdelning på
ett antal naturliga jordbruksområden,
dessa sammanförts till 18 större produktionsområden med i huvudsak likartade
naturliga betingelser för jordbruket.
Slutligen ha dessa produktionsområden
förts samman till tre riksområden.
I de båda kommuntabellerna 1 och 7
i denna berättelse angives genom särskilda beteckningar, till vilket naturligt
område varje kommun hänförts. Produktions- och riksområdenas omfattning framgår av tab. 17. En översiktskarta i slutet av berättelsen visar gränserna för de naturliga jordbruksområdena och produktionsområdena.
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De ovan angivna överflyttningarna av
kommuner och kommundelar ha i några
fall inverkat på omfattningen av produktionsområdena och i ett fall även på
riksområdenas omfattning. Den ändring,
som berör riksområdena, gäller Grolanda kommuns överflyttning från Falbygden till sydöstra höglandet i Skaraborgs
län, vilket innebär, att kommunen flyttats från slättbygderna till skogs- och
dalbygderna i södra och mellersta Sverige. Den ändrade omfattningen av vissa produktionsområden framgår genom
sammanställning av de ovan angivna detaljuppgifterna med ingångskolumnen i
tab. 17.
Jämförbarheten med resultaten från
1944 års jordbruksräkning minskas genom ändringarna i indelningen endast

beträffande sådana uppgifter, för vilka
icke siffror finnas framräknade för
kommuner och i förekommande fall delar därav. Kommunuppgifterna redovisas, som nämnts, i tab. 1 och 7. Samtliga
resultat av jordbruksräkningen meddelas för län samt utom vad beträffar
pälsdjuren även för naturliga jordbruksområden och de tre riksområdena. Därjämte lämnas flertalet uppgifter för
hushållningssällskapsområden och vissa
huvuddata i tab. 17 för de 18 produktionsområdena. I detta sammanhang
kan nämnas, att vid 1950 års folkräkning utförts en uppdelning av hela folkmängden efter naturliga jordbruksområden samt produktions- och riksområden.

IV. Arealen av olika ägoslag
Uppgifter om landarealens fördelning
på olika ägoslag meddelas för varje
k o m m u n i tab. 1 samt för varje län,
hushållningssällskapsområde och naturligt jordbruksområde i tab. 2. I förhållande till tidigare jordbruksräkninga r h a r indelningen i ägoslag ändrats i
avseende på ängsmarken. Denna har
tidigare fördelats på tre marktyper,
nämligen slåtteräng, kultiverad betesäng (vid 1927 års jordbruksräkning benämnd ordnad betesäng) och annan
betesäng. Då avgränsningen mellan slåtteräng och annan betesäng vållat praktiska svårigheter, ha dessa ägoslag såväl
vid den senaste allmänna fastighetstaxeringen som vid 1951 års jordbruksräkning sammanförts under benämningen naturlig äng. Vidare h a r den
tidigare använda beteckningen kultiverad betesäng ersatts med det adekvatare uttrycket kultiverad betesmark.
Arealen för trädgård, som i den tidigare jordbruksstatistiken redovisats som

ett särskilt ägoslag, har vid de allmänna jordbruksräkningarna sammanförts
med tomtmarken. Den sålunda redovisade arealen omfattar all m a r k med beteckningen »tomt och trädgård» vid
jordbruksfastighet — dessa uppgifter ha
kunnat kontrolleras mot fastighetstaxeringslängderna
— jämte till jordbruksräkningen redovisade arealer av »tomt
och prydnadsträdgård» samt »köksväxtodlingar och fruktträdgård» vid annan fastighet; däremot ingår icke annan
tomtmark på den egentliga landsbygden och icke heller tomtmarken i städer och andra tätorter. I tab. 1 och 2,
som upptaga hela rikets landareal, har
den samredovisade arealen av tomt och
trädgård därför inräknats i arealen för
: övrig mark». Då den icke ansetts vara
av större intresse ur jordbruksstatistisk
synpunkt, h a r den icke underkastats
någon mer ingående bearbetning. Tab.
3 och i, som upptaga endast den till
jordbruksräkningen redovisade land-
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arealen, ange emellertid arealen av
tomt och trädgård vid sidan av »övrig
n:ark>.
Såsom nämnts i inledningen, ha primärmaterialets uppgifter om arealen
av olika ägoslag jämförts med arealuppgifterna i de vid 1952 års allmänna
fastighetstaxering upprättade fastighetstaxeringslängderna. Vilken grad av
överensstämmelse, som råder mellan
verkligheten och den i längderna upptagna totalarealen samt dennas fördelning på ägoslag, torde icke utan särskilda undersökningar
siffermässigt
kunna avgöras. På grund av de olika
kontrollåtgärder, som taxeringsmyndigheterna ha att vidtaga med avseende på
arealuppgifterna, kan det dock förmodas, att längdernas uppgifter, tagna
som helhet, äga en tämligen hög grad
av tillförlitlighet; i varje fall torde de
erbjuda det bästa riksomfattande kontrollmaterial, som står till buds. Dä
jordbruksräkningens material avvikit
från längderna, ha de senare därför i
princip givits företräde. Smärre differenser ha dock godtagits. Större avvikelser, särskilt i fråga om åkerarealen,
ha föranlett närmare undersökningar,
som i åtskilliga fall gett vid handen, att
fastighetslängderna ej registrerat resultaten av under senare år företagna mätningar eller ändringar i markens disposition. När det statistiska materialets
uppgifter vid sådana undersökningar
blivit bestyrkta, ha de givetvis godtagits. De ändringar, som h ä r avses, innebära bl. a., att åkerjord, som varaktigt upphört att ingå i jordbrukspro-

duktionen,
vid
jordbruksräkningen
överförts till annat ägoslag. Bortsett
från fall, där direkta felaktigheter i
taxeringslängderna konstaterats, avvika
jordbruksräkningens
kommunsummor
för åkerarealen vid jordbruksfastigheter i intet fall med mer än 2 °/o från
längdernas uppgifter härom. För skogsmarken uppgår skillnaden till högst
5 % och sällan till m e r än 2 °/o. Kultiverad betesmark och naturlig äng förete
i vissa fall större differenser.
Före redogörelsen om varje ägoslag
lämnas härnedan en sammanfattning av
ägoslagsredovisningen vid de fem jordbruksräkningarna. Uppgifterna äro uttryckta i hektar.
Som åker skall enligt anvisningarna
för jordbruksräkningen och fastighetstaxeringen uppgivas all mark, som lagts
under plog cch icke är att hänföra till
trädgård. Hit räknas även mångåriga
vallar. Till trädgård räknas mark, som
användes till köksväxtodling, fruktträdgård, prydnadsträdgård eller parkanläggning. Tab. A innehåller en jämförelse för varje län mellan uppgifterna
om åkerarealens storlek vid de fem
räkningarna.
Utvecklingen i fråga om åkerarealen
karakteriseras av ökning fram till år
1937, då — näst efter åren kring det
första världskriget — den högsta åkerarealen hittills i vårt land uppmättes,
nämligen 3 731 000 hektar. Därefter har
en nedgång på c:a 16 400 hektar (0,4 % i
registrerats till år 1944 och en ytterligare minskning ined c:a 67 400 hektar
(1,8 °/oi till omkring 3 647 300 hektar år
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Tab. A. Jämförelse mellan åkerarealen enligt de olika jordbruksräkningarna, i hektar

1951. Dessa tal för arealminskningen
dölja emellertid karakteristiska olikheter mellan landets södra och norra
delar. Schematiskt framgå olikheterna
av följande sifferseriev, avseende riket
söder respektive norr om Dalälven:

Siffrorna visa. att i södra och mellersta Sverige en fortgående minskning av
åkerarealen ägt rum. som fram till
1937 varit obetydlig men sedan skärpts;
mellan 1937 och 1944 var nedgången
c:a 36 400 hektar (1.2 °/o) samt mellan
1944 och 1951 omkring 76 900 hektar

(2,5 °/o). Åkerarealen i landets norra
del h a r däremot oavbrutet ökat, ehuru
mindre under den sista perioden —
9 500 hektar (1,6 °/o) — än mellan 1937
och 1944, då ökningen uppgick till
20 000 hektar (3,5 °/o). Utvecklingen karakteriseras också av att gränsen mellan de båda områdena flyttats norrut,
i det att endast de tre nordligaste länen
inom norra delen visat ökning av arealen åker under den sista perioden. Mellan åren 1927 och 1932 hörde däremot
hela Norrland samt Örebro, Västmanlands och Uppsala län till ökningsområdet. Icke heller utvecklingen inom
det södra området har varit enhetlig.
Åkerarealen ökade i Blekinge län fram
till år 1932, i Jönköpings, Kronobergs
och Älvsborgs län till år 1937 och i
Hallands län till år 1944. Ensamt bland
länen i det södra området uppvisade

17°

Allt större arealer betesmark förbättras genom gödsling, röjning och andra kulturåtgärder.
Det härigenom ökade näringsvärdet hos fodret ger större avkastning från djuren.
Gotlands län en utvidgad åkerareal vid
1951 års jordbruksräkning.
Bortsett från Gotlands län och de tre
nordligaste länen föreligga smärre ökningar i åkerarealen mellan 1944 och
1951 i tre naturliga jordbruksområden:
Öland, Kopparbergs läns fjällbygd och
Hälsinglands kustland. De ökningar,
som registrerats för Stockholms stad,
skogsbygden i Malmöhus län, slättbygden i Älvsborgs län, sydöstra höglandet
i Skaraborgs län och bergslagen i Värmlands län, äro helt att tillskriva ändringar i områdesindelningen.
Förändringarna mellan åren 1944
och 1951 i åkerarealen inom de olika
riksområdena, tagna som helhet, visa,
att arealen minskade procentuellt mest
i södra och mellersta Sveriges skogsoch dalbygder eller med 3,4 % , medan
nedgången i samma områdens slättbygder utgjorde 2,0 °/o. För norra Sve-

riges del förelåg en ökning med 2,5 %>.
Inom län, uppdelade på olika naturliga
områden, var tendensen nästan genomgående densamma som mellan de tre
riksområdena inbördes; detta förhållande framträder med ökad tydlighet,
om de kommuner borträknas, som mellan åren 1944 och 1951 överflyttats
från ett län eller naturligt område till
ett annat.
De stora ökningarna av åkerarealen
i Västerbottens och Norrbottens län
mellan åren 1944 och 1951 — 7 700 respektive 7 400 hektar, motsvarande 6,3
respektive 9,4 %> — torde delvis och
särskilt i fråga om Västerbottens län
vara skenbara beroende på att mångåriga vallar, vilka definitionsenligt böra
räknas som åker, vid 1951 års räkning
i ökad utsträckning i förhållande till
år 1944 förts till detta ägoslag. Framför allt avspegla dock ökningarna det
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energiska arbetet i dessa län med att
förstärka s. k. ofullständiga jordbruk
genom upplöjning av ängs- eller skogsmark. De i flertalet övriga län konstaterade minskningarna i åkerarealen torde
till icke obetydlig del förklaras av att
sämre och olämpligt belägen åkerjord
utlagts till betes- och skogsmark. Brist
på arbetskraft och behov av rationalisering torde ha varit bidragande orsaker
härtill. Vidare beror minskningen på
att åkerjord, särskilt i närheten av tätorter, tagits i anspråk för tomtbebyggelse, vägbyggen, upplagsplatser, industriell verksamhet o. s. v.
Till kultiverad betesmark hänföres
enligt anvisningarna sådan gräsbärande
mark. som förbättrats genom bortröjning av träd och buskar, bearbetning
med redskap, gödsling eller insådd av
vallväxter utan att marken varit uppbruten till åker. Till följd av fortsatta
framsteg på betcskulturens område har
arealen av detta ägoslag oavbrutet ökats
sedan den första jordbruksräkningen
år 1927. Arealen uppgick vid 1951 års
räkning till nära 188 900 hektar, en ytvidd mer än sex gånger så stor som
1927 års areal. I förhållande till år 1941
utgjorde ökningen 59 200 hektar eller
45.7 °/'o.
Naturlig äng är sådan naturlig gräsbärande mark. som användes för slätter eller bete utan att ha varit föremål
för egentliga förbättringsåtgärder. Ängsarealen har fortgående reducerats sedan 1927 års jordbruksräkning med en
särskilt markant nedgång mellan åren
1944 och 1951. Arealen uppgick år 1951
till 535 100 hektar eller 702 500 hektar
|5G,8 °.'o\ mindre än 1927 och 277 400
hektar (34.1 °'o) mindre än 1944. Den
både absolut och relativt största tillbakagången av ängsarealen h a r ägt
rum i Västerbottens och Norrbottens
län, som tillsammans redovisade en
areal av 344 900 hektar år 1927 och

130 400 hektar år 1944 men blott 25 800
hektar å r 1951; minskningen uppgick
mellan 1927 och 1951 till 319 100 hektar
(92,5 °/o) och mellan 1944 och 1951 till
104 600 hektar (80,2 °/o). Till en viss del
torde minskningen i ängsarealerna sammanhänga med ovisshet om den rätta
rubriceringen av ägoslagen. Särskilt i
de två nordligaste länen ä r gränsen
ofta svår att draga mellan å ena sidan
naturlig äng och å andra sidan skogsoch hagmark samt övrig mark. Det har
därför icke kunnat undgås, att redovisningen blivit i viss m å n olikformig
såväl vid de olika räkningarna som
inom olika kommuner vid en och samma räkning. I huvudsak torde dock
nedgången vara ett uttryck för en reell
förskjutning. Vad Västerbottens och
Norrbottens län beträffar, har detta
förhållande bekräftats av hushållningssällskapen i länen. I fråga om dessa
län bör beaktas, att den ganska betydande ökningen av åkerarealen — sammanlagt 59 500 hektar sedan å r 1927 —
tillfört vallarna en i det närmaste lika
stor areal, ö k a d mekanisering och större hektarskördar från den utvidgade
vallarealen ha medfört, att möjligheter
och behov ej längre föreligga att utnyttja de forna ängsmarkernas foderresurser. Följden h a r blivit, att ängarna
till stor del vuxit igen eller gjorts skoghärande, där de ej förvandlats till produktivare jordbruksjord.
Arealen skogsmark enligt de fem
jordbruksräkningarna och den åren
1938—1952 utförda riksskogstaxeringen
anges länsvis i tab. B. Därav framgår,
att tämligen stora variationer föreligga
mellan vissa av uppgifterna. Till väsentlig del kunna dessa förklaras av
svårigheterna att avgränsa den skogsproduktiva marken från olika slag av
impediment. Vid den senaste allmänna
fastighetstaxeringen, på vilken 1951 års
jordbruksräkning bygger, ha särskilda

Tab. B. Jämförelse mellan skogsmarksarealen enligt jordbruksräkningarna och riksskogstaxeringen

19°

20°
åtgärder vidtagits, för att ökad anslutning till riksskogstaxeringen skulle vinnas. Kvar står dock, att något större areal
skall ernås vid denna än vid fastighetstaxeringen och jordbruksräkningen. Vid
de senare hänföres till skogsmark all
icke odlad jord — inklusive hagmark
— som, vare sig den för tillfället är
skogbärande eller icke, ä r lämplig att
använda för skogsproduktion; dock
skall hagmark, på vilken väsentliga åtgärder vidtagits för betets förbättrande,
redovisas såsom kultiverad betesmark.
Riksskogstaxeringen inräknar däremot
all hagmark i uppgifterna om skogsmarken och skall därför utmynna i cii
något högre totalareal. Så har också
skett för flertalet län och för riket i
dess helhet. Mot rikssiffran för arealen
skogsmark enligt 1951 års jordbruksräkning, 22 486 100 hektar, svarar en
ytvidd av 22 931 500 hektar enligt den
senaste riksskogstaxeringen; skillnaden
utgör 465 400 hektar eller 2,1 °/o. Av
denna skillnad härröra c:a 290 000 hektar från vissa kronan tillhöriga skogar
i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands
och Kopparbergs län, vilka vid domänverkets skogsindelningar ej ansetts taxcringsvärda och därför ej räknats som
skogsmark vid fastighetstaxeringen och
jordbruksräkningen. En jämförelse mellan resultaten vid de båda senaste jordbruksräkningarna ger vid handen, att
skogsmarken redovisats med en 217 100
hektar eller 1.0 °.'o större areal vid 1951
än vid 1944 ars räkning. Trots de ovan
berörda svårigheterna att nä full överensstämmelse i ägoslagsredovisningen
mellan olika räkningar, är det ställt
utom varje tvivel, att en tämligen allmänt utbredd ökning av skogsmarksarealen verkligen ägt rum.
f formuläret för jordbruksfastigheter
redovisas den i skogsmarken ingående
hagmarken för sig. Dylik mark utgöres
av skogsmark med glesa och ojämna

bestånd, på vilken merendels finnes
icke obetydlig, vanligen till betning utnyttjad gräsproduktion.
Uppgifterna
om hagmarken ha visat sig vara mycket
osäkra och ha därför liksom vid de
båda närmast föregående jordbruksräkningarna icke bearbetats.
De arealförskjutningar, som påvisats
i detta kapitel, uttrycka vidden av den
pågående omvandlingen av det svenska
landskapet. Huvuddragen av denna omvandling, som är en följd av ändrad
hushållning, brist på arbetskraft och
jordbrukets ökade rationalisering, kunna i grov sammanfattning anges sålunda. Kulturbeten, ofta anlagda på gammal ängsmark, träda i stället för de
vida betesmarkerna i hage och skog,
som få växa igen. Behovet av vidgad
skogsproduktion och tendensen till
överproduktion på jordbrukets område
föranleda, att skog planteras på förutvarande ängsmark och åker. Ängsmark,
som icke utnyttjas, övergår till impediment.
De olika ägoslagens procentuella andel av hela landarealen åren 1927, 1944
och 1951 framgår av följande uppgifter:

De särskilda ägoslagens relativa omfattning i olika delar av landet, tab. C,
växlar i hög grad allt efter naturförhållandenas beskaffenhet.
Åkerns omfattning i olika delar av
landet är i främsta rummet beroende
av de lösa jordlagrens beskaffenhet
men påverkas även av de stora olikheter i klimatiskt avseende, vilka uppträda med växlande latitud, olika avstånd till och höjd över havet m. m.
Ytterligheterna betecknas av talen

Tab. C. Landarealens fördelning på ägoslag, i procent
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79,7 % på slättbygden i Malmöhus län
och 0,2 °/o i Norrbottens läns inland.
Den största omfattningen har uppodlingen över huvud taget nått i slättbygderna i landets södra och mellersta
delar, där en kalkhaltig lera och andra
ej alltför stenbundna jordarter relativt
lätt låtit sig uppodlas, medan den karga
och hårdbrutna moränen i skogs- och
dalbygderna i hög grad försvårat odlingsarbetet.
Den kultiverade betesmarken nådde
sin största relativa utbredning inom
Malmöhus läns mellanbygd med 4,3 °/o
av den totala landarealen. De inre delarna av norra Svealand och större delen av Norrland representerade den
motsatta ytterligheten med 0,1 % eller
mindre av totalarealen på detta ägoslag.
Inom alla naturliga områden utom norra skogsbygden och södra kustlandet i
Östergötlands län samt inlandet i Västerbottens län var arealen kultiverad betesmark mindre än ängsarealen.
Omfattningen av arealen för naturlig
äng växlade mellan 9,1 °/o i Falbygden
i Skaraborgs län och 0,04 °/o i Västerbottens läns inland. Arealen av detta
ägoslag understeg åkerarealen i varje
naturligt område utom i Kopparbergs
liins fjällbygd.
Vill man erhålla ett sammanfattande
mått på den areal, på vilken jordbruket
väsentligen bygger sin produktion, är
det på grund av åkerns, den kultiverade betesmarkens och den naturliga
ängens olika avkastningsförmåga icke
lämpligt att utan vidare sammanräkna
arealerna av dessa tre ägoslag. Trakter,
där t. ex. ängsmarken med sin i allmänhet låga avkastning arealmässigt spelar
en jämförelsevis stor roll, skulle därvid
i förhållande till goda jordbruksbygder
komma att framstå med rikare tillgång
på jordbruksjord, än som med hänsyn
till produktionens omfattning vore berättigat. Innan en dylik sammanräk-

ning äger rum, synes det därför riktigt,
att arealerna för kultiverad betesmark
och naturlig äng reduceras efter sitt
värde i förhållande till åkern. Ett mått
på ägoslagens inbördes värde, som i
brist på säkrare utgångspunkter torde
kunna användas vid denna reduktion,
utgöres av de vid 1952 års allmänna
fastighetstaxering
framkomna
taxeringsvärdena på landsbygden per hekta r för åker, kultiverad betesmark och
naturlig äng. Uträknas med ledning
härav betesmarkens och ängens värde
i procent av åkerns, och reduceras de
förra ägoslagens arealer med användandet av dessa procenttal, når den reducerade jordbruksjorden den omfattning,
som tab. D utvisar.
I genomsnitt för hela landet upptog
åkern år 1951 icke mindre än 96,0 °/o
av hela den reducerade jordbruksarealen. På kultiverad betesmark och naturlig äng föllo 1,9 resp. 2,1 %>. Räknat på
den sammanlagda, icke reducerade arealen uppgick åkern till 83,4 °/o, betesmarken till 4,3 °/o och ängen till 12,3 %>.
Den reducerade arealen av betesmark
och äng per 100 hektar åker varierar
betydligt i olika landsändar. Högst kommo Östergötlands läns södra skogsbygd,
norra Värmland och Jönköpings län
med jämförelsetalen 14, 11 och 11. I förhållande till åkern ha betesmark och
äng större betydelse i skogs- och dalbygderna än i slättbygderna; ängsmarkens relativa betydelse är ännu större i
landets norra delar.
I fråga om skogsmarkens relativa omfattning i olika delar av landet framgår
av tab. C, att slättbygden i Malmöhus
län upptog detta ägoslag på endast 4,6 °/o
av totalarealen. Till landets mest skogfattiga områden höra vidare Öland
(15,0 °/o), slättbygden i Kristianstads län
(15,5 %) och mellanbygden i Malmöhus län (16,6 % ) . Sin största relativa
betydelse når skogsmarken i inre Svea-
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Tab. D. Reducerad jordbruksareal 1 , i hektar

1
För de särskilda länen ha uträknats följande relativtal, som ange taxeringsvärdet per
hektar av kultiverad betesmark och naturlig äng i procent av åkerns värde och som använts vid omräkning av arealerna för betesmark och äng till reducerad jordbruksareal:
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land, särskilt bergslagen, vidare i Gävleborgs och Västernorrlands län samt
framför allt i mellanbygden i Jämtlands
län; procenttalen varierade i dessa områden mellan 69 och 84. Även delar av
Götaland äro synnerligen skogrika, såsom Östergötlands läns södra skogsbygd
samt Kalmar och Blekinge läns skogsbygd, vilka till mer än 70 °/o bära skog.
I de inre delarna av övre Norrland upptager visserligen skogsmarken mycket
stora arealer, men dess relativa omfattning minskas av de vidsträckta impedimenten, myrmarkerna och kalfjällen.
Skogsmarken i Norrbottens läns inland
omfattade t. ex. endast 29,7 °/o av landarealen, medan 70,0 °/o utgjordes av

»övrig mark», d. v. s. till större delen
impediment.
En sammanfattande översikt av landarealens fördelning på ägoslag lämnas
slutligen i ovanstående tablå, som i absoluta och relativa tal anger de olika
ägoslagens arealer inom de tre riksområdena och hela riket.
Här framträder tydligt den stora
strukturskillnaden mellan de tre riksområdena. Denna skillnad är särskilt
påtaglig i avseende på åkerarealens relativa omfattning. I södra och mellersta
Sveriges slättbygder upptog åkern således 36,0 °/o, i skogs- och dalbygderna 12,6 %> samt i norra Sverige endast
1,9 °/o av hela landarealen.

V. Brukningsenheternas antal och areal inom olika
storleksgrupper
Såsom närmare framgår av inledningskapitlet (sid. 7 ) , räknas i jordbruksstatistiken varje jordbruksföretag
med mer än 0,25 hektar åker som brukningsenhet. Förutom dessa egentliga
brukningsenheter — i tidigare berättelser benämnda brukningsdelar — omfattar jordbruksräkningen även mindre
lägenheter med ingen eller högst 0,25
hektar åker samt rena utmarksfastigheter. Innebörden av de vid denna jordbruksräkning använda begreppen utmark och lägenheter utvecklas närmare
på sid. 9" resp. sid. 10°.

I fråga om tillförlitligheten i resultaten
av antalet brukningsenheter må framhållas, att sammanförandet av blanketterna
för fastigheter i sambruk (se sid. 7° o.
8"j knappast kunnat resultera i att alla
sambruk uppspårats. Denna brist sammanhänger med ofullständiga eller uteblivna svar på formulärets fråga, om
sambruk förekommer. Felrisken synes
öka ju mer komplicerade brukningsförhållandena äro och torde därför vara
störst i Kopparbergs län. Det är sannolikt, att uraktlåtenhet att uppge faktiskt förekommande sambruk mest före-
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Att i denna Dalanejd fastställa antalet brukningsenheter och deras areal är ingen lätt
uppgift. — Flygfotograferingen är utförd av rikets allmänna kartverk dr 1950. Bilden publiceras med tillstånd av chefen för försvarsstaben.
kommer i fall. då tillskottsjorden endast omfattar del av fastighet eller då
brukandet av den utvidgade arealen
betraktas som tillfälligt eller bygger på
endast muntlig överenskommelse. Enär
primärmaterialet är upplagt på kommuner och även bearbetats kommunvis,
har det erbjudit särskilda svårigheter
att nå fullständig redovisning av sambruk, som etablerats över kommun- och
länsgränser.

bristerna ha, såsom förut uppgivits, avhjälpts genom att uppgifter utskrivits
inom statistiska centralbyrån för de
allra minsta taxeringsenheterna, medan
de infordrats för övriga jordbruk. Det
har icke kunnat undvikas, att i förra
fallet osäkerhet många gånger rått, om
taxeringsenheterna utgjort självständiga
brukningsenheter. I fråga om fullständigheten i arealredovisningen har metoden gett säkrare resultat.

Fullständigheten i det inkomna primärmaterialet har kontrollerats genom
jämförelse med 1952 års fastighetstaxeringslängder. De därvid konstaterade

De nämnda
samverka till
heter kommit
högt. Så synes

felkällorna i materialet
att antalet brukningsenatt redovisas något för
för övrigt av vissa lokal-

27°
undersökningar att döma genomgående
ha varit fallet även vid tidigare jordbruksräkningar.
Begreppet brukningseiihet användes
som beteckning endast för jordbruk med
mer än 0,25 hektar äker. Villkoret för
att en fastighet skall rubriceras som
brukningseiihet är alltså förekomsten
av åker. Fall finnas, då brukningsenhcts hela åkerareal redovisas såsom
obrukad. Knär en dylik redovisning
ieke är förenlig med innebörden av
termen brukningseiihet, har vid jordbruksräkningen såvitt möjligt den principen följts, att åkerjorden överflyttats
till annat ägoslag, om marken icke
längre hävdas eller kommer att hävdas
i sådan grad, att åkerbruk kan anses
föreligga. Dylik mark bildar därmed
ieke längre en brukningseiihet. Däremot
har fastighet, som tillfälligt ej brukas,
t. ex. en arrendegård, för vilken arrenilator sökes. bibehållits såsom brukningsenhet.
Vid fördelningen av brukningsenheterna pä storleksgruppcr har som indelningsgrund använts storleken av
biukningseiiheternas åkerareal. Av direkt betydelse för jordbrukets produktion är emellertid icke endast åkern
utan därjämte även den kultiverade
betesmarken och den naturliga ängen
samt i någon män även skogsmarken.
Egentligen borde därför vid brukningsenheternas fördelning efter storlek hänsyn tagas till omfattningen av sistnämnda ägoslag. Att i full utsträckning göra
detta är emellertid av bearbetningstekniska och ekonomiska skäl knappast
möjligt. Vid denna och de båda närmast
föregående jordbruksräkningarna har
dock verkställts en fördelning av skogsmarken efter de olika skogsmarksinnehavens storlek. Beträffande denna fördelning hänvisas till kap. VII.
De egentliga brukningsenheterna ha
fördelats på tio storleksgrupper mot nio
4

vid tidigare jordbruksräkningar. De två
grupper, på vilka lägenheterna fördelats vid 1951 års jordbruksräkning, motsvara med endast smärre avvikelser den
uppdelning, som tillämpats vid samtliga tidigare jordbruksräkningar utom
den närmast föregående, ar 1944. Nämnda år verkställdes jordbruksräkningen
icke i direkt samband med kreatursräkningen, vilket framtvang en ändrad indelning. Denna genomfördes är 1944
på grupperna lägenheter med åker oeli
lägenheter med trädgård utan åker.
1'ppgifterna för varje kommun om
antalet lägenheter och antalet brukningsenheter, fördelade pa samtliga
undergrupper, redovisas i tab. 1. Sammandrag av dessa uppgifter lämnas i
tub. 2 för län och naturliga jordbruksområden. Tab. 10 meddelar uppgifter
om antalet brukningsenheter inom varje
län och naturligt område med fördelning pa storleksgrupper, och i tnb. 11
återges motsvarande uppgifter för de
tre riksområdena och hela riket.
Tab. K innehåller en översikt för hela
riket av antalet lägenheter och brukningsenheter samt åkerarealen inom de
olika storleksgrupperna enligt samtliga
jordbruksräkningar.
Hela antalet vid jordbruksräkningarna redovisade lägenheter, som år 1927
utgjorde omkring 217 000, steg år 1932
till 241 100. år 1937 till 2K9 100 och år
1951 till 296 500. Ökningen faller helt
på lägenheterna med trädgård och torde
huvudsakligen vara föranledd av den
fortgående bebyggelsen kring städer och
andra samhällen. Denna grupp av lägenheter, vid vilken ingen direkt jordbruksproduktion äger rum, torde förete ganska
betydande brister i redovisningens fullständighet. Särskilt synes detta gälla
lägenheter, för vilka endast fruktträd
funnits att deklarera till jordbruksräkningen. Antalet lägenheter med åker
eller husdjur var åren 1927, 1932 och
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Tab. E. Antal lägenheter och brukningsenheter samt åkerarealens storlek åren 1927, 1932,
1937, 1944 och 1951

1

Korrigerad uppgift.

1937 nugot över 100 000 men har därefter starkt reducerats och uppgick år
1951 till 67 400. Någon med detta jämförbar säker siffra för å r 1944 har på
angivna grunder icke kunnat erhållas.
Däremot har antalet lägenheter med
åker men utan husdjur för jämförbarhetens skull framräknats vid 1951 års
jordbruksräkning. Denna grupp bestod
är 1944 av 61 400 och år 1951 av 40 200
lägenheter.
Tab. E visar även, att det högsta an-

talet brukningsenheter förelåg vid 1932
års jordbruksräkning, varefter en betydande nedgång ägt rum, som särskilt
starkt framträtt vid det senaste räkningstillfället. Förändringarna mellan
1927 och 1932 voro tämligen obetydliga.
Mellan 1932 och 1937 ägde en viss koncentration rum till mellangrupperna
(5—50 hektar). Räkningen år 1944 visade minskning i alla grupper utom den
högsta och den lägsta; ökningen i den
lägsta gruppen torde åtminstone delvis
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bero på att mången, som icke tidigare
drivit något jordbruk, under krigsåren
önskade bli självförsörjande med avseende på brödsäd och andra vegetabilier. Utvecklingen efter 1914 präglas av
den yttre rationaliseringen. Därmed menas de åtgärder, som syfta till att skapa
rationellare brukningsenheter genom utvidgning av arealen eller förbättrad
sammansättning av ägorna, främst vid
s. k. ofullständiga jordbruk. Perioden
kännetecknas av en förskjutning mot
större enheter (grupperna 10—100 hektar), vilken medfört en nedgång av
antalet brukningsenheter i de lägre storleksklasserna. Denna nedgång h a r varit
särskilt framträdande i den lägsta gruppen (0,26—1 hektar), vilket kan förmodas sammanhänga med att de nyssnämnda krisbetingade jordbruken upphört; även därutöver har en betydande
minskning i denna grupp ägt rum.
Då minskningen i antalet brukningsenheter synes vara ett uttryck för en
betydelsefull pågående omvandling av
det svenska jordbrukets struktur, lämnas i det följande en förhållandevis utförlig redogörelse för utvecklingen under perioden 1944—1951. Nedanstående
tablå meddelar uppgifter om den procentuella förskjutningen i antalet brukningsenheter mellan åren 1944 och 1951
inom varje storleksgrupp i hela riket och
de tre riksområdena.
Antalet brukningsenheter har under

perioden minskat frän 413 700 till
378 100 eller med 35 600, motsvarande
8,6 °/o. Minskningen har för landet som
helhet gått ut över brukningsenheterna
med mindre än 10 hektar åker, procentuellt såsom ovan nämnts mest för den
lägsta gruppen och med avtagande procentuell minskning vid stigande arealstorlek. Totalt har denna nedgång omfattat nära 38 500 enheter. Häremot står
en ökning i samtliga grupper med mellan 10 och 100 hektar åker. Denna
ökning, som sammanlagt uppgått till
c:a 2 900 brukningsenheter, stiger i procent räknat med åkerarealen. Storjordbruken med över 100 hektar åker ha
icke undergått någon förändring till
antalet. Genom denna utveckling har
andelen av jordbruk med högst 2 hektar
åker sjunkit från 28,6 °/o till 25,4 °/o av
samtliga jordbruk. Motsvarande procenttal för brukningsenheter med mer
än 10 hektar åker h a r samtidigt ökat
från 22,6 till 25,5. De senare hade med
andra ord år 1951 i antal passerat jordbruken med högst 2 hektar åker.
Utvecklingen inom olika områden
har icke varit lika enhetlig, som den
jämna serien procenttal för rikssiffrorna
kan ge anledning att förmoda. Vid indelning av landet efter naturförhållanden och produktionsbetingelser i tre
större, riksområden finner man ganska
markanta skillnader. Den mest iögonenfallande är att ökningen av antalet
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brukningsenheter l)örjar inom södra och
mellersta Sveriges slättbygder i storleksgruppen 20—30 hektar, inom södra
och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder i gruppen 10—20 hektar och
inom norra Sverige i gruppen 5—10
hektar. Den största relativa ökningen
i slättbygderna gäller gruppen 50—100
hektar, medan skogs- och dalbygdernas
maximum återfinns i klassen 20—30
hektar och norra Sveriges bland jordbruken med 10—20 hektar åker. Procentuellt har den totala nedgången varit
störst i skogs- och dalbygderna till följd
av en särskilt stark minskning av jordbruk med upp till 2 hektar åker.
Motsva»ande länsuppgifter ge vid handen, att det totala antalet jordbruk minskat överallt utom i Xorrboltens län, där
en mindre uppgång blivit en följd av
omfattande nyodlingar. Även brukningsenheterna med högst 5 hektar åker ha
sjunkit i antal i samtliga län med ett
undantag, som även gäller Nonbottens
län, gruppen 2—5 hektar. Den största

relativa nedgången i totalantalet brukniugsenheter uppvisa länen i Svealand
jämte Östergötlands och Göteborgs och
Bohus län, samtliga med minst 10 °/o;
minskningen i Stockholms stad och län
uppgår till 20 0,'o. I stort sett avtar sedan
minskningen ju längre norrut och söderut man kommer. För Kristianstads och
Malmöhus län äro förändringarna även
inom de olika storleksgrupperna i regel
jämförelsevis små. De största relativa
förskjutningarna gälla bottengruppen
med 0,26--1 hektar åker i Stockholms
samt Göteborgs och Bohus län med en
minskning på 45 resp. 44 °,'o. Södermanlands län uppvisar en särskilt markant
strukturförändring därigenom att antalet enheter i var och en av de fyra
lägsta grupperna minskat med 30 °/o
eller däröver.
Genom sammanslagning av vissa storleksgrnpper erhälles en överskådligare
bild av utvecklingen. I nedanstående
tablå lämnas uppgifter om den procentuella ökningen resp. minskningen av
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antalet brukningsenheter mellan åren
1944 och 1951 för mindre, medelstora
och större jordbruk inom varje län.
Småbruken ha minskat i alla län.
mest i Mälardalen och Östergötland,
minst i de fyra nordligaste länen, i
Skåne—Blekinge och i Jönköpings län.
Mellangruppen har vuxit i antal särskilt
i sydvästra Sverige samt i Norrland och
Kopparbergs län med tyngdpunkten av
ökningen pä Västerbottens och Norrbottens län; den har ä andra sidan minskat
i Svealand utom Kopparbergs län. De
större jordbruken, för vilka procenttalen i många fall bygga på låga absoluta
tal, uppvisa allmän ökning (utom i Hallands och Gävleborgs län) utan att
större sammanhängande områden med
likartad tendens kunna urskiljas.
Förändringen i antalet brukningsenbeter inom de olika riksomrädena mellan aren 1944 och 1951 angives i sammanställningen här ovan.
Tablån meddelar, att de 35 600 upphörda enheterna fördela sig med omkring 12 700 pa slättbygderna i södra
och mellersta Sverige och 15 800 på
dessa områdens skogs- och dalbygder
samt 7 100 på norra Sverige. Den procentuella nedgången av antalet småbruk har varit störst inom det förstnämnda och minst inom det sistnämnda
området. De medelstora jordbruken ha
visat störst ökning. 22 °'o, inom norra
Sverige, en betydligt mindre ökning i
skogs- och dalhygderna samt någon
minskning i slättbygderna. De större

jordbruken visa ungefär samma relativa inbördes ökning inom de bada sistnämnda områdena; den högre siffran
för norra Sverige baserar sig pä ett lagl
absolut tal.
Till belysning av jordfördelningen
inom olika delar av landet meddelas
i tab. /•' för varje län och naturligt område en översikt över det relativa antalet brukningsenheter inom fem olika
storleksgrupper och åkerarealens procentuella fördelning pä dessa; därvid
liar samma gruppindelning följts som
i motsvarande tabell i tidigare berättelser. I tabellen anges även brukningscnheternas medelareal av åker och reducerad jordbruksjord.
Vid en jämförelse mellan tabellens siffror för olika landsdelar far icke förbises, att åkerarealen enbart icke är ett
fullt riktigt mätt pa brukningsenhiteriiiis storlek, utan att tillgängen pa naturlig äng och kultiverad betesmark
stundom kan spela en ganska viktig roll
för jordbrukets produktion. Det är med
hänsyn härtill som i tabellen intagits
uppgifter även om brukningsenheternas
medelareal åker och jordbruksjord.
<l v. s. summa åker, betesmark och äng.
de senare båda växtslagen dä först reducerade efter sitt värde i förhållande till
åkerns'. Det bör för övrigt beaktas, att
även åkern har ett i hög grad växlande
produktionsvärde inom olika delar av
landet, varigenom som brukningsenheter
med viss åkerareal komma att räknas
1

Jämför sid. 24 .
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Tab. F. Brukningsenheternas och åkerarealens procentuella fördelning på olika storleksgrupper
samt brukningsenheternas medelareal inom varje län och naturligt område
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Tab. G. Brukningsenheternas och åkerarealens procentuella fördelning på storleksgrupper inom
olika riksområden och hela riket

jordbruk med helt olika ekonomiska betingelser.
Åkerjordens fördelning pa större och
mindre brukningsenheter är i främsta
rummet beroende av naturförhållandena
och därvid i synnerhet av landskapets
topografiska karaktär. I överensstämmelse härmed återspegla siffrorna i tab.
F en helt annan jordfördelning för slättbygderna än för trakter med övervägande skogs- eller bergsbygdskaraktär. De
mera detaljerade växlingarna i detta avseende mellan landets olika delar framgå av tabellen. I sammandrag för de tre
riksområdena och hela riket fördelade
sig bnikningsenheterna och deras åkerareal på de olika storleksgrupperna i
enlighet med vad tab. (1 utvisar. Här
framträder starkt olikheten i jordfördel-

ningen mellan riksområdena. Brukningsenheternas medelareal av åker utgjorde
för södra och mellersta Sveriges slättbygder 16,5 hektar, för skogs- och dalbygderna 7,6 hektar och för norra
S\erige 4,6 hektar samt för hela riket
9.6 hektar. Motsvarande medeltal för
reducerad jordbruksareal utgjorde för
de tre riksområdena resp. 17,1, 8,1 och
4.7 hektar samt för hela riket 10.0
hektar.
Förändringarna under senare år i såväl brukningsenheternas antal som åkerjordens storlek äro i väsentliga hänseenden uttryck för den pågående rationaliseringen av det svenska jordbruket.
Såsom uttryck för strukturförändringens storlek kan anges förskjutningen i
medelarealen åker vid samtliga jord-
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bruk eller särskilda kategorier av jordbruk under viss tid. Ovanstående tablå
meddelar uppgifter om denna förskjutning åren 1937—1944—1951 för riket
och de tre riksområdena.
Mellan 1937 och 1944 förändrades det
svenska genomsnittsjordbruket knappast
i fråga om åkerarealens storlek; i södra
och mellersta Sverige skedde dock någon ökning, medan arealen i stället minskade i norra Sverige. Däremot undergick medelarealen åker per brukningsenhet i hela riket en påtaglig ökning
mellan 1944 och 1951, nämligen med
0,68 hektar eller nästan 8 °/o. En ökning
av ungefär samma procentuella storlek
karakteriserade samtliga riksområden.
De olika ägoslagens fördelning på
olika stora brukningsenheter efter åkerarealen redovisas i tab. 3 för län och
bygder samt i tab. -i för de tre riksomrudena och riket. I motsats till tab. 1

och 2 omfatta dessa tabeller icke hela
landarealen utan endast de till jordbruksräkningen redovisade arealerna.
Ofullständigheten i redovisningen avser
helt mark utanför jordbruks- och skogsproduktionen samt berör endast ägoslagen tomt och trädgård jämte övrig
mark. Med utgångspunkt frän de i tab.
4 framlagda absoluta talen meddelas
i tab. Il en översikt för hela riket över
de särskilda ägoslagens fördelning, i
procent, pä de olika storleksgrupperna.
I tub. I anges den kultiverade betesmarkens och den naturliga ängens relativa omfattning i förhållande till åkern
inom olika storleksgrupper.
Differenserna mellan grupperna inom
ett och samma riksomrade äro, vad den
kultiverade betesmarken beträffar, i regel ganska obetydliga. Däremot föreligga markanta olikbeter mellan södra
och mellersta Sveriges skogs- och dal-

Tab. H. De särskilda ägoslagens areal, fördelad på olika storleksgrupper, i procent
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Tab. I. Arealen av kultiverad betesmark och naturlig äng på 100 hektar åker

bygder och de bägge övriga områdena.
I det förra området h a r denna form
av rationell foderproduktion genomgåonde nått större relativ omfattning än
i landet i övrigt.
Ängsmarkens betydelse i förhållande
till åkern avtager i regel med stigande

åkerareal; den tämligen regelbundna
serien avbrytes dock av de största jordbruken. Förhållandetalen äro regelmässigt betydligt lägre i södra och mellersta
Sveriges slättbygder än i de båda övriga
riksområdena, mellan vilka differenserna i allmänhet äro tämligen små.

VI. Arrenderade brukningsenheter
Vid bearbetningen av materialet för
.jordbruksräkningen ha brukningsenheterna fördelats efter brukarnas karaktär
av självägare eller arrendatorer. Såsom
fallet varit vid tidigare jordbruksräkningar grunda sig arrendeuppgifterna
emellertid endast på det för jordbruksfastigheter använda formuläret, enär
formulären för annan fastighet icke
medgivit en bedömning, om fastigheterna varit arrenderade. Den mera detaljerade bearbetningen har därför liksom
tidigare måst begränsas till brukningsenheter med över 2 hektar åker, vilka
till alldeles övervägande del utgöras av
jordbruksfastigheter 1 .
Liksom vid föregående jordbruks-

räkningar innehöll icke heller formuläret för jordbruksfastigheter någon
direkt fråga, om arrende förelåg. Därigenom att såväl ägarens som brukarens
namn efterfrågats på detta formulär,
har möjlighet i regel funnits att bedöma
förekomsten av arrende. Som allmän
regel har gällt, att brukningsenhet vid
materialets bearbetning betecknats som
1
I tab. 1 och 2, där arealerna icke fördelats på storleksgrupper, föreligga emellertid summariska uppgifter om hela arealen
av den arrenderade åkerjorden för varje
kommun, län och naturligt jordbruksområde. Vad beträffar brukningsenheter med
en åkerareal av högst 2 hektar äro dock
enligt ovanstående de häri ingående uppgifterna om den arrenderade åkerjorden
synnerligen ofullständiga.
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arrenderad, då ägaren och brukaren
uppgivits vara olika personer. Undantag
från regeln har gjorts i följande fall:
a) då sterbhus uppgivits vara ägare till
och någon av familjens medlemmar
brukare av gården, b) då nära släktingar
upptagits som ägare resp. brukare och
c) då flera delägare förekommit och
någon av dem samtidigt varit gårdens
brukare. I fallen b) och c) har dock
arrende ansetts föreligga, om brukaren
i blankettens underskrift uppgivit sig
som arrendator. Arrendebegreppet vid
jordbruksräkningen kan på grund av
blankettens utformning även inbegripa
andra brukningsformer än egentligt arrende. Statistiken omfattar sålunda i
viss mån markupplåtelser till följd av
mer eller mindre formlösa avtal, t. ex.
muntliga överenskommelser. Det är
emellertid icke möjligt att ange i vilken
utsträckning dessa redovisats i primärmaterialet. Termen arrende i denna redogörelse avser samtliga andra brukningsformer än brukning av ägaren i
den mån uppgift härom kunnat utläsas
ur materialet.
Brukningsenheter bestående av både
ägd och arrenderad åkerjord ha räknats
som arrenderade, när arrendet omfattat
halva åkerarealen eller mer. Vid tidigare
jordbruksräkningar har arrende ansetts
föreligga endast då mer än brukningsenhttens halva åkerareal utgjorts av arrendejord. Ändringen, föga betydelsefull ur
jämförbarhetens synpunkt, har vidtagits
för att möjliggöra en planerad fördelning av jordbruken efter den arrenderade åkerjordens procentuella andel av
den totala åkerarealen, vid vilken undersökning följande gruppindelning ansetts önskvärd: intet arrende, 0,1—
49,9 % , 50—99,9 °/o och 100 °/o arrende.
Kodsättning av primärmaterialet och
stansning av hålkorten har också skett
efter denna fördelningsgrund. Av kostnadsskäl har dock sammanräkningen

och redovisningen måst begränsas till
de två angivna huvudgrupperna.
Uppgifterna om den arrenderade arealen upptaga liksom vid jordbruksräkningarna från och med år 1932 all arrenderad åkerjord, oberoende av om
motsvarande brukningsenheter räknats
som arrenderade eller icke.
Antalet arrenderade brukningsenheter
och den arrenderade åkerarealen angivas dels för varje län och naturligt
område i tab. 3, dels för de tre riksområdena och hela riket i tab. 4, i båda
fallen med fördelning av brukningsenheterna på storleksgrupper. Tab. J anger
motsvarande tal i procent av samtliga
brukningsenheters antal och åkerareal
inom varje län och naturligt område.
Av samtliga omkring 282 200 brukningsenheter med mer än 2 hektar åker
voro c:a 49 800 (17,6%) arrenderade,
under det att 232 400 (82,4 °/o) brukades
av ägaren. Den sammanlagda åkerarealen vid brukningsenheter med mer än
2 hektar åker uppgick till c:a 3 526 500
hektar, varav 912 700 hektar (25,9 °/o)
brukades av arrendator och 2 613 800
hektar (74,1 %) av ägaren. I förhållande
till 1944 minskade antalet arrenderade
brukningsenheter omfattande mer än
2 hektar åker med drygt 6 100 (10,9 ° o)
och arrendejorden vid brukningsenheter
av samma storlek med 40 100 hektar
(4,2 °/oi.
Beträffande arrendesystemets förekomst i olika delar av landet framgår
av tab. J, att detsamma har sin största
utbredning inom det sammanhängande
området Uppland, Södermanland, Östergötland, ett nordligt område av Kalmar
län, Skaraborgs läns nordöstra högland,
Örebro läns södra skogsbygd och Västmanlands läns slättbygd samt vidare
bergslagen, där bruks- och trävarubolagens jordinnehav nått sin största omfattning; även det inre av Dalarna och
Malmöhus läns slättbygd böra nämnas.
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Tab. J. Arrenderade brukningsenheters antal och arrenderad åkerareal, i procent, vid brukningsenheter med mer än 2 hektar åker inom varje län och naturligt område
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Tab. K. Arrenderade brukningsenheters antal och arrenderad åkerareal, i procent, inom varje
storleksgrupp med mer än 2 hektar åker inom olika riksområden och hela riket

Minst utbredning har arrendesystemet
framför allt på Gotland samt i de tre
nordligaste kustlandsområdena och det
jämtländska silurområdet, inom vilka
åkerjorden till mer än 90 % brukas av
ägaren.
De arrenderade brukningsenheternas
och den arrenderade åkerarealens procentuella andel år 1951 av samtliga
brukningsenheter resp. av hela åkerarealen vid olika storleksgrupper av
jordbruk inom de tre riksområdena
och hela riket framgår av tab. K.
Tabellen visar, att den relativa förekomsten av arrende i regel är lägst vid
småbruken och att den sedan stiger med
arealen åker. Arrendesystemets maximum nås emellertid vid den näst högsta
storleksgruppen, där c:a 42 °/o av både
antalet enheter och åkerarealen äro
arrenderade. Den högsta storleksgruppen företer betydligt lägre tal. Så har

även varit fallet vid övriga jordbruksräkningar.
Tab. K ger vidare upplysning om att
förekomsten av arrende ar 19ö 1 i flertalet storleksgrupper var större inom
skogs- och dalbygderna än inom slättbygderna. l'å grund av jordbrukens
olika fördelning på storleksgrupper redovisas dock totalt någon övervikt för
slättbygderna. Inom norra Sverige var
arrendeprocenten betydligt lägre.
Mot den ovannämnda minskningen
mellan 1944 och 1951 av arrendejorden
på 4,2 °/o för rikets samtliga brukningsenheter med mer än 2 hektar åker
svarar en minskning på 8,1 % för slättbygderna i södra och mellersta Sverige,
en ökning på 0,8 °/o för samma områdens skogs- och dalbygder samt en
ökning på 21,2 °,'o för norra Sverige.
Sistnämnda stora ökning härrör dock
till en betydande del från en delvis

40°

fiktiv uppgång inom Kopparbergs län.
Detta läns arrendeuppgifter för år 1944
torde ha varit för låga. Så var fallet
även med det ursprungligen redovisade
uppgiftsmaterialet för år 1951, särskilt
för Siljansbygden, vars material under
bearbetningen i stor utsträckning korrigerats efter anvisningar av lokala
granskningsmän.
Slutligen anges i ovanstående tablå
jämförande uppgifter om förskjutningarna storleksgruppsvis mellan 1944 och
1951 i fråga om antalet arrenderade
och hela antalet brukningsenheter samt
arrenderad och all åkerjord.
Som synes ha för riket i dess helhet
under perioden 1944—1951 såväl antalet arrenderade enheter som arealen
arrenderad åker minskat i alla storleksgrupper utom gruppen 50—100 hektar. Minskningen har varit störst bland
de mindre enheterna, och i flertalet
storleksgrupper h a r antalet enheter
sjunkit procentuellt mer än arealen.
Liksom inom jordbruket som helhet har
således en viss strukturrationalisering
ägt rum även bland arrendegårdarna.
Medelarealen arrenderad åker per enhet

utgjorde 18,33 hektar år 1951 mot 17,05
hektar år 1944.
Sammanställningen visar även, att den
arrenderade åkerarealen relativt sett
minskat i snabbare takt än hela åkerjoiden. Ännu mer gäller detta antalet
arrenderade brukningsenheter i förhållande till hela antalet brukningsenheter.
Ehuru orsakerna till förändringarna
i arrendesystemets omfattning kunna
vara många, må h ä r endast två särskilt
påtagliga, varandra motverkande tendenser i utvecklingen framhållas. Den ena
yttrar sig i att dödsbon och personer,
som lämnat jordbruket, under nuvarande konjunkturer alltmer föredraga att
utarrendera sina gårdar framför att avhända sig de realvärden dessa representera. Den andra tendensen består i indragning av arrendegårdar under huvudgården; detta kan i sin tur vara ett led
i jordbrukets
strukturrationalisering
eller ske på grund av att utarrendering
efter byggnadskostnadernas starka ökning under och efter det andra världskriget i många fall icke längre anses
lönsam.
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VII. Fördelningen av skogsmark och åker på olika
ägarekategorier
Vid de två närmast föregående jordbruksräkningarna verkställdes en särskild bearbetning av primärmaterialet,
syftande till att fördela arealerna för
skogsmark, åker och äng på olika ägarekategorier. I samband därmed delades
arealen skogsmark även på olika storleksgrupper efter
skogsmarksinnehavens storlek, medan åkern och ängen
endast redovisades åtskilda på brukningsenheter med och utan skogsmark.
Brukningsenheter i enskild ägo fördelades därjämte efter åkerarealens storlek.
Vid 1951 års jordbruksräkning har en
likartad bearbetning och redovisning
ägt rum, som dock begränsats till skogsmarken och åkern. Resultaten framläggas i tab. 5 för län och naturliga jordbruksområden och i tab. 6, med utförligare uppdelning på storleksklasser efter
både skogsmarkens och åkerns areal,
för tre större riksområden och hela riket. De utförligare uppgifterna i tab. 6
äro hämtade från råtabeller, förvarade
i statistiska centralbyråns arkiv, med
motsvarande specifikationer för varje
naturligt område. Att märka är, att den
jämförelsevis obetydliga del av åkern,
som i formulären redovisats såsom tillhörande »annan fastighet», av tekniska
skäl ej kunnat medtagas i denna bearbetning.
I tabellerna skiljes på följande ägarekategorier: staten, andra samfälligheter,
aktiebolag och enskilda ägare. Såsom
statens skogar ha räknats kronoskogar

(kronoparker, skogsjordbruk, kronotorp, kronoholmar och skär, kronoöverloppsmarker, oavmätta
kronomarker
m. m.) och skogar tillhörande eller förvaltade av vattenfallsstyrelsen, lantbruksstyrelsen, fortifikationsförvaltningen och lotsstyrelsen. Till andra samfälligheters skogar ha bl. a. förts dels bergverksskogar, renbetesfjällens
skogar,
kronoallmänningar och nationalparker,
vilka alla stå under domänverkets förvaltning eller tillsyn, dels ecklesiastika
skogar, skogar tillhörande landsting,
skogsvårdsstyrelser,
hushållningssällskap och kommuner, häradsallmänningar, allmänningsskogar i Norrland och
Dalarna, allmänna inrättningars och
stiftelsers skogar samt skogar tillhörande andra bolag än aktiebolag. Såsom enskilda ägares skogar (utom aktiebolagens skogar) ha bl. a. räknats fideikommisskogar, godsskogar och bondeskogar.
Skogsmarkens fördelning efter innehavens storlek har ägt rum på följande
sju storleksgrupper: högst 10, 10—25,
25—50, 50—100, 100—200, 200—400 och
över 400 hektar. I tab. 5 ha de två lägsta
grupperna sammanförts.
Principerna
för sammanslagning av en ägares olika
skogsfastigheter framgå av inledningskapitlet, sid. 8°. Storleksgrupperna efter
åkerarealen äro i tab. 6 desamma som
i berättelsen i övrigt, medan vissa sammanslagningar gjorts i tab. 5. Den innebörd, som vid denna jordbruksräkning
tillagts begreppet utmark, framgår även
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Tab. L. Skogsmarkens och åkerjordens fördelning på ägarekategorier, i procent

:iv inledningen, sid. 9". I samma kapitel
framhnlles också, att arrendejordbruk i
tal). 5 och fi jämställts med brukningsenlief utan skogsmark, när ej av primärmaterialet framgått, att skogsmark ingått i arrendet, vilket skett mera sällan,
eller i fastighet, som sambrukats med
den arrenderade fastigheten.
Säsom uppgivits i kap. IV, utgjorde
skogsmarksarealen i hela riket år 1951
omkring 22 486 100 hektar. Denna areal
fördelade sig på resp. huvudgrupper av
ägarekategorier på sätt framgår av
tablån å sid. 4 1 " . Siffrorna för år 1932
i tablån härröra i huvudsak från en undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden

1

Statens offentliga utredningar 1936:52.

vid 1933 års allmänna fastighetstaxering 1 . Då denna undersökning endast
avsäg landsbygden, ha siffrorna för städerna, vilkas skogsmark dock endast utgjorde 0,4 °/o av hela rikets skogsmark,
tillagts enligt 1937 års jordbruksräkning, varigenom uppgifterna för de olika
åren blivit mera jämförbara. Av rikets
hela skogsmarksareal innehades samtliga dessa år ungefär hälften av andra
enskilda skogsägare än aktiebolag, medan de sistnämnda ägde en fjärdedel och
den återstående fjärdedelen utgjordes
av allmänna skogar. I förhållande till
1944 års räkning visar tablån en ökning
år 1951 av den totala skogsmarksarealen med 217 000 hektar, som nästan helt
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faller på gruppen allmänna skogar och
är särskilt prononcerad för skogar, ägda
av »andra samfälligheter».
I tab. L lämnas uppgifter om skogsmarkens och åkerarealens procentuella
fördelning på de fyra huvudgrupperna
av ägarekategorier inom de olika riksområdena och hela riket. Av skogsmarken innehade enligt tabellen andra enskilda ägare än aktiebolag den relativt
största andelen i södra och mellersta
Sverige, nämligen 73,1 °/o i dessa områdens slättbygder och 68,2 °/o i deras
skogs- och dalbygder. För norra Sverige
utgjorde motsvarande procenttal 39,6.
Staten och aktiebolagen svarade däremot för den relativt största andelen av
skogsmarken i norra Sverige men för
betydligt mindre andel därav i södra
och mellersta Sverige och särskilt i dessa områdens slättbygder. Av åkerarealen innehade enskilda ägare (utom aktiebolag) i hela riket mycket nära 90 % ,
utan större differenser på de olika riksområdena.
De enskilda ägarnas skogsmark och
och åker ha i tablån å sid. 42° fördelats
procentuellt på olika storleksgrupper av
brukningsenheter. Tablån visar, att av
de enskilda ägarnas skogsmark kom
inom alla riksområden omkring 1/5 på
utmarksfastigheter. I södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder
samt norra Sverige förelåg en betydande
koncentration till brukningsenheter med
2—10 hektar, medan slättbygderna i
Syd- och Mellansverige uppvisade en
jämnare spridning av skogsmarken på
de olika storleksgrupperna, dock med
tydligt maximum på gruppen med över
100 hektar åker. En avsevärt större andel av åkerarealen än av skogsmarken
kom på de medelstora och stora jordbruken, bortsett från de allra största
egendomarna i de nämnda slättbygdsområdena och norra Sverige.
En uppfattning om i vilken utsträck5

Arealen skogsmark ökar. I förgrunden treårig skogsplantering på förutvarande åker.
ning jordbruk kombineras med skogsbruk erhålles av följande uppgifter, som
i hektar ange genomsnittsarealen skogsmark per hektar åker för enskilda ägare och vid vilkas beräknande jordbruk
utan skogsmark uteslutits:

Tablån påvisar, att skogsmarksarealen i förhållande till åkerjorden inom
varje storleksgrupp är betydligt lägre i
södra och mellersta Sveriges slättbygder
än i samma landsdelars skogs- och dalbygder, vilka i sin tur uppvisa avsevärt
lägre tal än norra Sverige. Genomgående för alla riksområdena är, att skogsmarkens relativa betydelse ä r störst vid
de minsta enheterna, där jordbruket utgör ett komplement till skogsbruket,
och sedan sjunker med tilltagande åker-
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areal; vid de medelstora jordbruken brytes dock serien och talet ökar ånyo.
I tab. M anges skogsmarksarealens
procentuella fördelning efter skogsmarksinnehavens storlek. Därav framgår, att drygt hälften av hela rikets
skogsmarksareal utgjordes av mark i
komplex på minst 400 hektar. Inom
södra och mellersta Sverige föllo 3 1 —
32 °/o av skogsmarken på den högsta
storleksgruppen. För norra Sverige var
procenttalet dubbelt så stort, 64 °/o.
Dessa variationer böra ses mot bakgrunden av de ovannämnda skiljaktigheterna mellan de olika riksområdena i fråga om skogsmarkens fördelning
på ägarekategorier. Staten, a n d r a samfälligheter och aktiebolag svara i första
hand för stordriften, varvid skogsbruket utgör en fristående näring eller drivs
i direkt samband med industriell förädling. De enskilda skogarna skötas i större utsträckning såsom binäring till och
stöd för egentligt jordbruk. Medan
97 €/'o av statens och aktiebolagens
skogsmarksarealer omfattade innehav
pä mer än 400 hektar, var motsvarande

tal endast 12 °/o för andra enskilda ägare
än aktiebolag och så lågt som 5—7 %
för de enskilda ägare, vilkas skogsbruk
var kombinerat med jordbruk om 0,26
—50 hektar åker.
Jämföres skogsmarkens
fördelning
efter skogsmarksinnehavens storlek år
lööl med motsvarande fördelning enligt
1944 års jordbruksräkning, visar det sig,
att gruppen med över 400 hektar skog
ökat sin procentuella andel av hela
skogsmarksarealen p å samtliga övriga
gruppers bekostnad; arealökningen utgör 3 °/o. En sådan sammanslagning till
större enheter har ägt rum inom alla
ägarekategorier och riksområden. Om
ökningen också delvis torde vara skenbar och sammanhänga med förbättrad
redovisning från uppgiftslämnarnas sida
av sambruk, varigenom en större del av
arealen år 1951 hänförts till de högre
storleksgrupperna, torde den dock huvudsakligen vara reell och därmed vara
ett uttryck för en strävan att åstadkomma rationellare driftsenheter.
Av hela den år 1951 redovisade åkerarealen föllo 65,7 °/o på brukningsenhe-

Tab. M. Skogsmarkens fördelning på storleksgrupper, i procent
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ter med skogsmark enligt de klassificeringsgrunder, för vilka redogjorts i det
föregående. Motsvarande tal enligt 1937
och 1944 års jordbruksräkningar voro
69,0 och 76,5. Den jämförelsevis stora
förskjutningen mellan åren 1944 och
1951 torde i allt väsentligt vara skenbar,
beroende på ändrad innebörd i begreppet »brukningsenhet med skogsmark».
Åkerarealens procentuella fördelning år
1951 på lägenheter och brukningsenheter med och utan skogsmark inom de
stora huvudområdena och i hela riket
anges i följande tablå:

Jordbruk utan direkt samband med
skog bedrives, såsom naturligt är, i den
största utsträckningen på slättbygderna
i södra och mellersta Sverige, där dock
åkerarealen vid kombinerade jordbruk
och skogsbruk dominerar. Inom samma landsdelars skogs- och dalbygder
uppgick åkerarealen vid skoglösa jordbruk år 1951 till 1.'4 och inom norra

Sverige till endast 1/7 av hela åkerarealen.
Med hänsyn till skogsmarkens fördelning på skogsägargrupper kan landet,
liksom också skett vid 1944 års jordbruksräkning, uppdelas på följande tre
någorlunda väl avgränsade riksområden:
I. Statsskogsdistriktet,
med stor procent skogsmark tillhörig staten. Detta
omfattar Kopparbergs läns fjällbygd,
Västerbottens läns inland samt hela
Norrbottens län.
II. Bolags- och
bondeskogsdistriktet,
med stor procent skogsmark tillhörig
aktiebolag. Detta omfattar Uppsala län,
Västmanlands läns bergslag, Örebro läns
bergslag och södra skogsbygd, Värmlands läns bergslag och norra Värmland,
vidare Kopparbergs län utom fjällbygden, hela Gävleborgs, Västernorrlands
och Jämtlands län samt kustlandet av
Västerbottens län.
III. Bonde- och
godsskogsdistriktet,
med stor procent skogsmark tillhörig
enskilda personer. Detta omfattar hela
Götaland och vidare Stockholms län och
stad, Södermanlands län, slättbygderna
i Västmanlands, Örebro och Värmlands
län samt centrala och västra Värmland.
De olika skogsägargruppernas procentuella skogsmarksinnehav inom dessa tre riksområden framgår av nedanstående tablå:
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VIII. Åkerjordens användning
Huvudresultat; jämförelse med tidigare år. Vid jordbruksräkningen insamlade uppgifter om åkerjordens användning meddelas i vissa huvudposter för
varje kommun i tab. 7 och med fullständig specifikation efter uppgiftsformulärets rubriker i sammandrag för
län, naturliga jordbruksområden, riksområden och hela riket i tab. 8 och 11.
I tab. N framläggas därjämte huvudresultaten för hela riket i jämförelse
med motsvarande uppgifter från föregående jordbruksräkningar.
Hösten 1950 ägde sådden i stora delar av landet rum under ogynnsamma
väderleksförhållanden. Normal höstsådd
kunde verkställas endast i Norrland. I
de västra delarna av Svealand och Götaland kunde sådden utföras endast i
mindre omfattning, och i landet i övrigt blev sådden m e r eller mindre försvårad av regn. Den besådda arealen
blev 29 000 hektar (9,7 °/o) mindre än
den år 1950 skördade arealen. Därtill
kom, att de höstsådda grödorna utvintrade i relativt stor utsträckning eller på
30 000 hektar (11 %>). Dessa faktorer
samverkade till en väsentlig ökning av
arealen för vårsäd, i främsta rummet
vårvete, och inneburo en ganska betydande omläggning av den för året avsedda produktionsinriktningen, ett förhållande värt att beakta vid studium av
tabellerna. Några större, av väderleken
betingade, liknande omdispositioner av
arealen ägde icke rum under åren för
de föregående jordbruksräkningarna.
Inom brödsädsodlingen
har sedan
länge pågått en tydligt framträdande
övergång från råg till vete (tab. O och
P). År 1914 upptog rågen mellan tre
och fyra gånger så stor areal som vetet,
men sedan år 1930 har vetearealen ständigt varit större än rågarealen, ehuru i
växlande
utsträckning.
Veteodlingen

nådde år 1950 sin största omfattning
med 339 200 hektar. Den år 1951 på
grund av väderleksförhållandena något
minskade odlingen upptog med 324 100
hektar en av de största vetearealer, som
förekommit i vårt land; detta år nådde
veteodlingen med 76,9 % sin största andel av hela brödsädsarealen. Rågodlingen år 1951 utvisade å andra sidan en
även absolut sett mindre areal än något
tidigare år, eller 97 200 hektar.
Bakom de ovannämnda uppgifterna
om veteodlingen döljer sig en helt olikartad utveckling för höstvete och vårvete. Höstveteodlingen nådde år 1939
sin största omfattning för att därefter
med vissa avbrott gå tillbaka. Vårvetet
har varit på frammarsch under hela den
25-årsperiod tab. O omfattar, ehuru icke
heller detta skett i oavbruten följd. År
1951 liksom även å r 1947 upptog vårvetet en större ytvidd än höstvetet, för
vilket betingelserna voro särskilt ogynnsamma båda dessa år. Veteodlingen år
1951 fördelade sig med 147 500 hektar
på höstvete och 176 600 hektar på vårvete.
Brödsädsodlingens relativa andel avåkerjorden har för hela riket sjunkit
sedan föregående jordbruksräkning från
12,8 till 11,6 °/o. Såsom framgår av
tab. Q har denna sänkning gjort sig gällande inom samtliga storleksgrupper
med upp till 50 hektar åker och särskilt
i de lägsta grupperna. Omfattningen av
brödsädsodlingen vid de största jordbruken har ytterligare vuxit. Denna ökning för större och nedgång för mindre
jordbruk anknyter till den utveckling,
som tidigare gjorde sig märkbar men
som avbröts under krisåren. Den anmärkningsvärda nedgången inom bnikningsenheter med 0,26—1 hektar åker
torde sammanhänga med att krisårens,
av brödsädsransoneringen betingade,

Tab. N. Åkerjordens användning år 1951 i jämförelse med tidigare år
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Tab. O. Areal vete och råg, i hektar, åren 1927—1951

1

Fördelningen av 1950 års rågareal, 126 697 hektar, på höstråg och vårråg är beräknad.

husbehovsodlingar vid
större delen upphört.

småbruket

till

Fodersädsarealen har. såsom framgår
av tab. X, i stort sett varit stadd i minskning sedan den första jordbruksräkningen å r 1927. då den upptog omkring
1 049 100 hektar. År 1932 hade arealen
minskat till 1017 200 hektar, år 1937
till 1 003 800 och år 1944 till 924 100
hektar. Fodersädsarealen uppgick år
1951 till 927 900 hektar. Odlingen av de
olika slagen av fodersäd uppvisade emellertid helt olika utveckling. Arealen för
korn minskade till år 1944. då den utgjorde c:a 96 000 hektar, men ökade därefter och uppgick år 1951 till 112 500
hektar. Odlingen av havre, vårt efter
arealen viktigaste sädesslag, har fort-

gående minskat; mot 550 600 hektar år
1944 svarade 496 200 hektar år 1951.
Den över nästan hela landet minskade
havreodlingen uppväges till en del av
ökade arealer blandsäd, som åren 1944
och 1951 upptog en totalareal av resp.
277 500 och 319 100 hektar.
Baljväxter odlades år 1951 på en areal
av omkring 24 700 hektar, vilket innebär någon utvidgning i förhållande till
förkrigsåren men en stark reduktion
jämfört med år 1944.
Den totala sädesarealen har oavbrutet
gått tillbaka för varje ny jordbruksräkning, mellan 1944 och 1951 från
1 432 700 till 1 373 800 hektar eller med
4.1 ° o. Minskningen mellan dessa år
räknad i procent har varit särskilt stor
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Bepudring av höstrapsfält mot

skadeinsekter.

dels på Kalmarslätten och Öland, vilket
sammanhänger med oljeväxtodlingens
frammarsch, dels i det inre av Svealand
och Norrland, där vallarealen ökat på
sädens bekostnad.
Sockerbetsarealen, som utvidgades betydligt mellan åren 1932 och 1937, har
sedan hållits mellan c:a 47 000 och
55 000 hektar. Potatis och
foderrotfrukter ha drabbats av arealminskning, som
särskilt i fråga om de arbetskrävande
foderrotfrukterna är ganska betydande.
Jämfört med förhållandena år 1944
har arealen grönfoder av säd och baljväxter minskats med 46 800 hektar.
Arealen för vall till hö har samtidigt nedgått med 33 000 hektar. Däremot har
arealen för vall till grönfoder och bete
fortsatt att öka om också endast i mindre utsträckning. Den sedan länge pågående övergången från slåttervall till betesvall är en motsvarighet till den förut

nämnda omläggningen från naturlig äng
till kultiverad betesmark.
Vallarealen
till fröskörd har ökat med 21 % sedan
föregående jordbruksräkning.
Den både i absoluta och relativa tal
största förskjutningen mellan 1944 och
1951 års arealdisposition hänför sig till
ökningen av arealen för oljeväxter. Odlingen av dylika växter påbörjades i
nämnvärd skala under det andra världskriget för att i då rådande avspärrningsläge öka landets fettillgångar och nådde
år 1944 en areal av 47 700 hektar. Ökad
användning av inhemska råvaror för
margarintillverkning samt export ha bidragit till odlingens fortsättande och utökning. År 1951 uppgick arealen till
178 900 hektar.
Arealen för annan fröodling än av
timotej- och klöverfrö minskade under
perioden 1944—1951 med 14 Vo.
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Tab. P. Åkerjordens användning, i hektar, år 1951 i jämförelse med år 1944, länsvis

Enär 1951 års jordbruksräkning omfattade en mer detaljerad redovisning
av köksväxtodlingen
än tidigare jordbruksräkningar, lämnas här och i följan-

de båda avsnitt av detta kapitel en något
fylligare redogörelse härför. Detaljerade
uppgifter om den fältmässiga köksväxtodlingens fördelning på olika växtslag

Tab. Q. Brödsädsarealen i procent av hela åkerarealen vid brukningsenheter av olika storlek,
åren 1944 och 1951
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lämnas i tab. 75 för de tre riksområdena
och hela riket samt i tab. 16 för länen
och de naturliga jordbruksområdena.
Dessutom lämnas i kap. X en redogörelse
för trädgårdsskötseln. Den fältmässiga
odlingen av köksväxter nådde en starkt
ökad omfattning år 1951 jämfört med
förkrigsperioden. Den var däremot detta år något reducerad i förhållande
till krigsårens produktionstopp. Efter
1932 och 1937 års jordbruksräkningar, da arealen hölls praktiskt taget
oförändrad vid 3 900 hektar, steg således arealen till 10 900 hektar år 1943.
En nedgång skedde till 7 600 hektar år
1947, varefter arealen på nytt ökade och
år 1951 uppgick till inemot 8 700 hektar.
Den relativa fördelningen av köksväxtarealen på olika växtslag vid de räkningstillfällen, då materialet medger dy-

lik fördelning, framgår av sammanställningen å sid. 52°.
Odlingen av de grödor, som i tab. N
sammanfattats under rubriken andro
vfixtslug. utvidgades mellan åren 1944
och 1951 från 9 804 till 14 951 hektar.
I 1951 års areal för andra växtslag ingå
1 349 hektar jordgubbar och 1 457 hektar odling i plantskolor (exkl. trädgårdsodling! samt 4 833 hektar spånadsvä.rter.
Enligt uppgift från Riksförbundet Lin
och Hampa fördelar sig arealen spånadsväxter med ungefär 2/3 på spånadslin och 1/3 på hampa. Ar 1944 uppgick
arealen spånadsväxter till 6 236 hektar.
Arealen för helträda har fortsatt att
gå tillbaka, medan den obrukade åkerjorden ökat. Det bör framhållas, att en
enhetlig redovisning av begreppet obrukad åkerjord knappast kunnat erhållas.
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1

Avser vifkål och rödkål.

I viss mån men sannolikt icke genomgående torde hit ha räknats arealer,
som burit gröda men ej skördats, t. ex.
försumpad mossjord,
översvämmade
åkerområden och endast delvis utnyttjade vallar.
Åkerjordens användning i skilda delar av landet belyses närmare av tab. Ii,
där de särskilda växtslagens procentuella andel av hela åkerarealen anges för
varje län och naturligt område. En mera
överskådlig bild av åkerjordens fördelning i olika delar av landet lämnar
tab. S, som innehåller motsvarande procenttal för 18 större produktionsområden, till vilka likartade naturliga länsområden sammanförts. Omfattningen av
produktionsområdena framgår av tab. 17.
Höstvetet upptog år 1951, efter den i
det föregående berörda minskningen i
dess odling, i genomsnitt för hela landet
4,1 °/o av åkerarealen. Odlingen är i huvudsak lokaliserad till södra och mellersta Sveriges slättbygder — procenttalet
för detta riksområde var 6,1 och har
numera den största omfattningen på
Östgötaslätten, där den år 1951 upptog
12,5 % av åkerarealen. Malmöhus läns
slättbygd, som tidigare hade den mest
omfattande höstveteodlingen, kom vid
denna räkning endast upp till 7,0 °'o.
Inom ett så nordligt produktionsområde
som Mälar- och Hjälmarbygden odlas
höstvete i stor utsträckning (6,9 °,o av
åkerarealen), varemot detsamma fått
något mindre utbredning på de mera
sandiga jordarna i västra Sveriges slätt-

bygder och den sydsvenska mellanbygden. Genomsnittet för södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder var
2,2 °/o, men Östergötlands läns södra
kustland, som räknas till detta riksområde, nådde dock upp så högt som till
10,6 °/o. F ö r Norrlands del har höstveteodlingen nämnvärd betydelse endast i
det sydligaste landskapet, Gästrikland,
där andelen uppgick till 0,8 °/o.
Vårvete odlades på 4,8 °/o av landets
hela åkerareal. Denna odling företedde
icke fullt så stora variationer mellan
olika områden inom landets södra och
mellersta delar som höstveteodlingen.
Maximum för vårvetets utbredning noterades år 1951 för östgötaslätten och
därnäst för slättbygden i Örebro län
med resp. 10,4 och 10,3 °/o av hela åkerarealen. Dessa båda områden ingå i
södra och mellersta Sveriges slättbygder, som med 5,9 °/o vårveteodling intogo den ledande platsen bland riksområdena men dock ägde en mindre odling av vårvete än av höstvete. Skogsoch dalbygderna i samma delar av landet hade däremot med vårvete på 4,8 °;o
av åkerarealen en mer än dubbelt så
stor odling därav som av höstvete. Även
i Norrland upptog vårvetet större arealer: dessa voro till övervägande del belägna i Gävleborgs och Västernorrlands
län. I fråga om produktionsområdena
förekom den största vårveteodlingen,
som nämnts, på Östgötaslätten och därefter i västsvenska dalbygden, vars höga
siffra, 7,9 °/o, i viss mån torde bero på
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den i detta område till stor del omöjliggjorda sådden av vete hösten 1950,
samt i Mälar- och Hjälmarbygden,
7,8 °/o.
Höstrågen upptog i genomsnitt för
hela landet 2,6 °/o av åkerarealen. På
den mera bördiga jordmånen i södra
och mellersta Sverige har den i stor utsträckning fått vika för det mera givande höstvetet, men på vissa lättare
och magrare jordar bibehåller höstrågen alltjämt sin ställning som den förnämsta höstsäden. Höstrågen nådde
dock den största omfattningen i sydsvenska mellanbygden (8,1 °/o) och på
Öland (6,1 °/o), vilka tillhöra slättbygderna. I norra Dalarna och hela Norrland är rågodlingen av klimatiska skäl
mycket liten.
Den obetydliga odlingen av vårråg
förekommer i nämnvärd omfattning endast i östsvenska dalbygden, på sydsvenska höglandet och i södra bergslagen, men även inom dessa områden
upptog den endast 0,3 °/o av åkerarealen. Högsta procenttalet år 1951, 0 , 9 % ,
nådde vårrågen i Örebro läns södra
skogsbygd i södra bergslagen.
Den för korn använda arealen upptog
i medeltal för hela riket 3,1 °/o av all
åkerjord. Det tvåradiga kornet odlas i
trakter, där bördig jordmån och ett
gynnsamt klimat frambringa ett gott
maltkorn, medan det sexradiga kornet
odlas som fodersäd i landsdelar med
hårt klimat, där det äger större förutsättningar än andra, mera senvuxna
sädesslag, att uppnå mognad. I enlighet
härmed anträffas den mest utbredda
kornodlingen dels på Malmöhus läns
slättbygd (8,7 % ) , Gotland (8,1 °/o) och
Öland (5,8 °/o), dels i norra Sverige
(7,6 %>) med centrum i Västerbottens
läns kustland (12,8 °/o). I övriga delar
av landet är kornodlingen ganska obetydlig.
Havre

upptager en större andel av

/ den moderna, arbetsbesparande höbårgningstekniken förtorkas höet väl på fältet
genom att vändas och luckras upprepade
gånger med traktordriven hövändare, innan
höet lägges in för eftertorkning på s. k.
skulltork. Förtorkning på fältet minskar
också arbetsbehovet vid hässjning.
landets hela åkerareal än något annat
sädesslag (13,6 9/o år 1951). Den odlas
mest på Vänerslätten samt i södra och
mellersta Sveriges skogs- och dalbygder, där jordmånen vanligen är mager
men nederbörden, åtminstone i de västra delarna, jämförelsevis riklig. I dessa
trakter odlas vanligen omkring 20 °/o
havre. Mycket ringa är däremot havreodlingen i sådana typiskt torra trakter
som Öland och Gotland samt dessutom
i Skånes slätt- och mellanbygder och i
övre Norrland.
Blandsäd upptog i hela landet 8,7 °/o
av åkerarealen. Detta sädesslag har huvudsakligen vunnit terräng i slättbygderna inom landets södra och mellersta
delar (11,1 %>). I skogs- och dalbygderna
i samma landsdelar omfattade odlingen
6,4 °/o och i norra Sverige 4,2 % . Blandsäd odlas i stor utsträckning i stället
för enbart havre i bl. a. Malmöhus läns
skogsbygd (25,8 °/o), mellanbygden i
samma län (22,4 °'o) och Uppsala län
(21,1 •/•).

Tab. R. Åkerjordens användning, i procent, inom varje län och naturligt jordbruksområde
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Tab. S. Åkerjordens användning, i procent, inom olika produktionsområden
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Baljväxter, som år 1951 upptogo endast 0,7 °/o av rikets hela åkerareal, odlades i större omfattning i form av kokärter inom det sammanhängande området Östergötlands,
Södermanlands,
Stockholms och Uppsala län samt slättbygden i Västmanlands län. De i förhållande till åkerarealen största odlingarna av foderärter och vicker återfunnos på Västgötaslätten samt i Göteborgs och Bohus län.
Sammanfattar man all säd till mogen
skörd, upptog densamma 37,7 °/o av rikets åkerjord. Den största omfattningen
av sädesodlingen förekom inom ett bälte, som sträckte sig över Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län, Kalmar
läns norra del, Västmanlands läns slättbygd, Örebro läns slättbygd och södra
skogsbygd samt Skaraborgs län. Inom
detta bälte nåddes maximum i Östergötland med sädesodling på omkring 48 °/o
av åkerjorden. Å andra sidan uppvisade
några områden (Gotland, Öland, Blekinge slättbygd och Dalslands bergsbygd) endast omkring 30 °/o. Med tilltagande latitud och höjd över havet
sjunker procenten säd till mogen skörd
i det inre av Svealand och uppåt Norrland. I Norrbottens inland redovisades
endast 1,2 °/o av åkerarealen såsom säd
till mogen skörd.
Potatis är föremål för odling inom
alla delar av landet, så långt norrut
som jordbruk överhuvudtaget förekommer, med undantag för trakterna vid
den yttersta odlingsgränsen, där den tidiga höstfrosten gör även potatisodlingen osäker. Den upptog år 1951 i genomsnitt för hela riket 3,3 °/o av åkerarealen. Då potatisodlingen i främsta
rummet är inriktad på att tillgodose det
lokala behovet, står odlingens omfattning i närmare överensstämmelse med
folkmängden i varje trakt än med åkerarealen, och i trakter med övervägande
små brukningsenheter upptager därför

potatisen i regel en relativt stor areal.
I vissa delar av södra och mellersta
Sverige med övervägande sandig jordmån, särskilt i Blekinge och Kristianstads län, där potatisodlingen nått en
mycket stor omfattning, har delta åter
sin förklaring däri, att odlingen till väsentlig del utgöres av s. k. fabrikspotatis, med särskilt hög stärkelsehalt, för
bl. a. brännvinstillverkning, stärkelseberedning och svingödning. Slutligen ha
de goda avsättningsmöjligheterna i närheten av åtskilliga större städer framkallat en utsträckt potatisodling. Förutom på åkern odlas potatis även i
trädgårdar vid såväl jordbruk som rena
bostadslägenheter,
handelsträdgårdar
och koloniträdgårdar. Potatisodlingar i
större trädgårdar redovisas i kap. X,
Trädgårdsskötseln.
Sockerbetsodlingen,
som upptog 1,5 %
av rikets hela åkerareal, förekommer så
gott som uteslutande på de mera bördiga slättbygderna i södra Sverige och
i sin största utsträckning på slättbygden
i Malmöhus län (12,6 °/o) samt därjämte
på Öland och Gotland (4,3 %>), i sydsvenska mellanbygden (3,8 °/o) och på
Östgötaslätten (1,0 %>). De i denna berättelse redovisade arealerna för sockerbetsodlingen ha erhållits från Svenska
sockerfabriksaktiebolaget.
Foderrotfrukter
odlades på 1,2 °/o av
hela åkerarealen. Denna odling är i hög
grad beroende av tillgång på lämplig
arbetskraft för gallring, rensning och
skörd. Högsta procenttalet hade Malmöhus läns skogsbygd (4.5 °/o). Närmast
efter kom samma läns mellanbygd, som
övervägande har slättkaraktär, med
4,4 °/o. Genomsnitten för södra och mellersta Sveriges slättbygder samt skogsoch dalbygder voro ungefär lika, 1,3
resp. 1,5 °/'o. Norrut är odlingen av foderrotfrukter obetydlig.
Vallar till hö, grönfoder, bete och
fröskörd upptogo år 1951 tillsammans
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43,8 °/o av all åker. Vallarnas relativa
omfattning tilltager i stort sett från söder mot norr. I det intensivt bedrivna
jordbruket på slättbygden i Malmöhus
län intaga vallarna en ganska undanträngd ställning (år 1951 endast 19,3 °/o).
Östgötaslätten har i betraktande av sitt
läge en relativt liten vallareal (26,3 °/o),
under det att motsvarande tal för den
i jämnhöjd därmed liggande Vänerslätten är betydligt högre (42,4 % ) . Inom
norra bergslagen är vallarnas omfattning ännu större, och i norra Sveriges
olika områden låg den genomgående
över 62 °/o; i Kopparbergs och Jämtlands läns fjällbygd, Västerbottens läns
inland samt Norrbottens läns kustland
var talet något över 80 °/o och i Norrbottens läns inland närmade det sig
90 °/o.
I södra Sverige fylles en icke obetydlig del av foderbehovet under sommaren genom odling på trädan av säd till
grönfoder. På slättbygden i Skåne och
Halland odlades år 1951 grönfoder på
3.8 °/o av hela åkerarealen mot ett riksgenomsnitt på 2,2 °/o. Även i övre Svealand och hela Norrland odlas grönfoder
i betydande omfattning, men där torkas
detsamma i allmänhet till s. k. grönfoderhö. Den areal, från vilken grönfoder tages i norra Sverige, är mycket
växlande under olika år, beroende på
att man under de år, då växtligheten är
sent utvecklad, kan bli nödsakad att slå
en större eller mindre del av den till
mogen skörd avsedda säden såsom grönfoder. Även under år 1951 var detta i
viss utsträckning fallet. Grönfoderarealen uppgick i fjäll- och moränbygden
till 7,8 °/o av åkerarealen.
Oljeväxtodlingen
bedrevs år 1951 på
4.9 %> av åkerarealen. Då oljeväxter
började odlas i större skala under 1940talets första år, skedde detta övervägande i Skånes slätt- och mellanbygder
och Hallands slättbygd samt på östgöta-

slätten och Gotland, där sammanlagt
87 °/o av riksarealen var samlad år 1944.
Därefter har en ständig förskjutning ägt
rum mot norr, där insektshärjningarna
och konkurrensen med andra grödor
varit mindre. De uppräknade områdena
upptogo år 1951 blott 52 °/o av oljeväxtarealen i hela riket. Odlingens andel av
åkerjorden inom varje särskilt område
var även detta år störst i vissa sydliga slättbygdsområden, särskilt Gotland
(21,2 % ) , Öland (16,2 °/o) och Malmöhus läns slättbygd (16,0 °/o), men nådde
i de mellansvenska områdena Mälaroch Hjälmarbygden samt södra bergslagen upp till så höga tal som 5,5 resp.
4,8 °/o; i dessa områden var andelen år
1944 blott 0,2 resp. 0,5 °/o.
Köksväxter på åkern täckte å r 1951
blott 0,24 % av hela åkerarealen. Med
hänsyn till att köksväxtodlingen bedrives mera intensivt än som gäller jordbruket i allmänhet, äger odlingen avsevärt större värdemässig betydelse än
vad detta procenttal antyder. Odlingarna drivas i betydande utsträckning i
närheten av större konsumtionsorter.
Av odlingens hela areal, 8 663 hektar,
kom mer än hälften, eller 55 °/o, på två
odlingscentra, nämligen Öland (1 737
hektar) och Malmöhus läns slättbygd
(3 007 hektar), där köksväxtarealen uppgick till resp. 4,4 och 1,4 % av hela
åkerarealen. I samtliga övriga naturliga
jordbruksområden understeg denna andel 1 °/o. Den övervägande delen av
köksväxtarealen, 88 % , hänförde sig
till södra och mellersta Sveriges slättbygder, medan omkring 10 % föllo på
samma områdens skogs- och dalbygder
och resterande 2 °/o på norra Sverige.
Fördelningen på riksområden varierade
emellertid för olika slag av köksväxter,
såsom framgår av tablån å nästa sida.
Tablån illustrerar, att odlingen av lök
och bruna bönor nästan uteslutande ägde rum i slättbygdsområdet. Inom detta
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svarade Öland och Malmöhus läns slättbygd år 1951 för ungefär lika stora lökarealer eller tillsammans icke mindre än
86 % av hela rikets lökareal, medan
odlingen av bruna bönor helt dominerades av Öland med 65 %> av riksarealen. Trädgårdsärter odlades förhållandevis mer än andra köksväxter i skogsoch dalbygderna i södra och mellersta
delarna av landet. På norra Sverige kom
en jämförelsevis stor andel av odlingen
av den frosthärdiga vitkålen samt av
blomkål och niorötter.
Arealen för jordyubbsodlingen
pä
åkern räknades första gången vid denna jordbruksräkning, då den omfattade
1 349 hektar eller 0,04 °/o av hela åkerarealen. Omkring halva arealen hänförde sig till några få odlingscentra,
bl. a. nordvästra Skåne, ett område
kring sjön Skagern (Finnerödja i Skaraborgs län, Rudskoga i Värmlands län
och Nysund i Örebro län) samt norra
delen av Hälsinglands kustland med
Bergsjö som centrum.
Plantskolor på åkern upptogo även
0,04 °/o av åkerarealen (1 457 hektar).
De största plantskolearealerna förekommo i Malmöhus, Kristianstads och Jönköpings län. Av arealerna kommo 67 °/o
på södra och mellersta Sveriges slättbygder, 27 °/o på skogs- och dalbygderna och 6 °/o på norra Sverige.
De arealer av köksväxter, jordgubbar
och plantskolor, som hänföras till trädgård, redovisas i kap. X med tillhörande tabeller.
Fröodlingarna upptogo i genomsnitt
för hela landet 2 644 hektar, motsvarande 0,07 °/o av åkerarealen. Mer än halva
6

arealen för dessa odlingar återfanns i
Skånes slättbygder.
Av spanadsvuxterna har linet viss betydelse så långt norrut som i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Sin
relativt sett största utbredning ha spänadsväxterna dock på Hallands slättbygd (1,2 °/o av åkerarealen), där hela
arealen utgöres av lin, och på Gotland
(0,9°,'o), vars areal uteslutande avser
hampa. Medeltalet för hela riket uppgick till 0,13 °/o.
Helträdan upptog i genomsnitt 4,0 °/o
av åkerarealen. Trädans omfattning är
emellertid mycket växlande i olika delar av landet. I Mälar- och Hjälmarbygden samt på östgötaslätten lågo c:a
8 % av jorden i träda, och även i vissa
andra mellansvenska områden var trädesbruket tämligen vanligt. Utpräglat
låga tal kännetecknade två områden:
ett sydsvenskt, omfattande Småland
(utom den nordöstra delen), Blekinge,
Skåne, södra Halland samt Älvsborgs
läns södra del, och ett nordligt, bestående av hela Norrland jämte delar av
Dalarna.
Åkerjordens användning vid brukningsenheter av olika storlek. De i det
föregående berörda växlingarna i åkerjordens användning inom olika delar
av landet ha i regel varit föranledda
av rådande olikheter i naturförhållandena. Även inom en och samma trakt
med i stort sett likartade naturliga förutsättningar för växtodlingen framträda
emellertid avsevärda olikheter mellan
jordbruk av olika storlek. Till belysning
härav meddelas i tab. 10 och 11 upp-
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gifter om åkerjordens användning vid
brukningsenheter med olika stor åkerareal. Tab. 10 gäller län och naturliga
områden, tab. 11, liksom också procenttalen i tab. T, de tre riksområdena och
hela riket. Som kommentar till sistnämnda tabell må följande framhållas
om de särskilda växtslagens relativa omfattning vid olika stora jordbruk.
Redan i fråga om höstvetet möter ett
exempel på hur växlande åkerjordens
användning kan vara vid brukningsenheter av olika storlek. Inom samtliga
riksområden framträder en stark stegring i procenttalen för detta sädesslag
från de minsta till de största jordbruken; endast i slättbygdsområdet sker
en obetydlig nedgång mellan den näst
högsta och den högsta storleksgruppen.
Även vårvetet odlas i åtskilligt större
omfattning vid de stora än vid de små
brukningsenheterna; en viss nedgång
kan här konstateras för jordbruk med
5—20 hektar åker inom skogs- och dalbygderna liksom även för den numerärt
obetydliga gruppen jordbruk med över 50
hektar åker i norra Sverige. Skillnaderna
mellan små och stora jordbruk i fråga
om veteodlingens omfattning torde i
främsta rummet bero på de stora fordringar, som vetet ställer på jordens beskaffenhet, brukning och dränering och
som de små brukningsenheterna med sina
genomsnittligt sämre jordar, sin lägre
grad av mekanisering och sina mindre
resurser i avseende på dragkraft haft
svårare att på ett tillfredsställande sätt
uppfylla.
För höstrågen äro motsättningarna
mellan brukningsenheter av olika storlek åtskilligt mindre än i fråga om vetet. Den största rågodlingen förekommer vid de medelstora gårdarna.
Den ur flera synpunkter viktiga frågan om omfattningen av hela brödsädsodlingen vid det större och mindre jordbruket belyses även av tab. T. Vid de

minsta brukningsenheterna, med 0,26—
1 hektar åker, odlas endast obetydligt
med brödsäd. Den härför använda arealen upptog år 1951 i genomsnitt för hela
landet endast 1,1 °/o av dessa enheters
hela åkerareal. Därefter steg procentsatsen oavbrutet och nådde maximum
med 18,0 °/o vid de största jordbruken.
Samma
stegringstendens
framträder
även, om man betraktar slättbygderna
och skogsbygderna i södra och mellersta Sverige var för sig, ehuru motsatserna äro något mindre framträdande i
skogsbygderna.
Odlingen av korn i norra Sverige har
stor betydelse vid alla grupper av brukningsenheter utom de allra lägsta, medan kornet söderut till större delen förekommer inom de högre storleksgrupperna.
Havre odlas i norra Sverige mest vid
de större brukningsenheterna. I södra
och mellersta Sverige äro procenttalen
jämnare för olika storleksklasser, dock
med viss övervikt för gårdar med 2—15
hektar åker.
I blandsädsodlingens viktigaste distrikt,
slättbygdsområdena, når odlingen sin
största omfattning vid jordbruk med en
åkerareal av 0,26—50 hektar och är
inom dessa grupper tämligen jämnt fördelad. I de båda övriga riksområdena
tilltager odlingens betydelse i stort sett
med åkerarealen.
Potatisen upptog år 1951 i genomsnitt
för hela riket vid lägenheterna icke
mindre än 44,0 % av hela åkerarealen,
men detta procenttal sjönk redan vid
de minsta brukningsenheterna (med
0,26—1 hektar åker) till 12,4 °/o och
fortsatte oavbrutet att falla för att nå
sitt minimum (1,5 °/o) vid de största
egendomarna. Denna utvecklingsgång
är karakteristisk för den övervägande
delen av landet, där potatisen i främsta
rummet odlas för direkt konsumtion.
I de trakter åter, där även fabrikspota-
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tis i större utsträckning odlas, d. v. s.
huvudsakligen Blekinge län och de
skånska sandjordsdistrikten, ä r förhållandet ett helt annat. Frånsett de lägsta
storleksgrupperna, som även där uppvisa de högsta procenttalen, drives en
betydande potatisodling i dessa trakter
vid såväl medelstora som stora gårdar.
Till belysning av potatisodlingens omfattning vid jordbruk av olika storlek
lämnas i nedanstående tablå en sammanställning av potatisarealens storlek
i procent av hela åkerarealen inom två
såsom typexempel utvalda distrikt. Dessa utgöras av Uppsala län, där potatis
odlas huvudsakligen för direkt konsumtion, och Kristianstads läns mellanbygd,
där en omfattande potatisproduktion
drives även för industriella ändamål.

Sockerbetsodlingen
är nästan uteslutande koncentrerad till några av södra
Sveriges slättbygder, varför de i tab. T
i sammandrag angivna procenttalen icke
ge en riktig bild av denna odlings bety-

delse för det större och mindre jordbruket inom de egentliga produktionsområdena. Denna fråga belyses bättre
av nedanstående sammanställning, som
anger sockerbetsarealens relativa omfattning inom några av de viktigaste sockerbetsdistrikten. Av
sammanställningen
kan utläsas, att Östgötaslätten och Öland
kännetecknades av att de större jordbruken hade proportionsvis större sockerbetsodling än de mindre, medan odlingen
på Gotland och i Skånes slättbygder
dominerade vid medelstora brukningsenheter för att något avtaga med stigande
åkerareal.
Vallarnas omfattning är, om lägenheterna vindantagas, i alla liksområden
störst vid de små brukningsenheterna
och avtager sedan med stigande egendomsstorlek. För olika slag av vallar
framträda emellertid stora differenser.
Medan de angivna olikheterna karakterisera de arealmässigt dominerande slåttervallarna, kännetecknar en rakt motsatt tendens de till fröskörd använda
vallarna liksom även permanenta betesvallar; ej permanenta vallar åter, som
nyttjas till grönfoder och bete, äro
proportionsvis vanligast vid medelstora
jordbruk. Bakom alla dessa generella karakteristiker dölja sig emellertid
ganska växlande förhållanden inom olika
delar av landet, såsom närmare framgår
av de i tab. 10 meddelade uppgifterna
för mindre, mera likartade områden.
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Tab. T. Åkerjordens användning, i procent, inom olika storleksgrupper av brukningsenheter
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Oljeväxtodlingen
är mycket obetydlig
vid småbruken men upptog å r 1951 vid
de största jordbruken i södra och mellersta Sveriges slättbygder en större
areal än någon enstaka gröda, bortsett
från vallhö. Även inom skogs- och dalbygderna ägde med ökad åkerareal en
brant stegring rum i oljeväxtodlingens
relativa omfattning.
Den fältmässiga köksvåxtodlingen
—
se tab. 15 — representerade en rakt motsatt fördelning med största relativa omfattning vid lägenheterna och därefter
avtagande betydelse. Den procentuella

fördelningen av 1951 års köksväxtareal
pä olika växtslag inom varje storleksgrupp av jordbruk redovisas i sammanställningen ovan. Denna visar bl. a.,
att vitkål, blomkål och morötter företrädesvis odlas vid mindre jordbruk,
bruna bönor vid medelstora gårdar samt
lök och i ännu högre grad trädgårdsärter vid större egendomar.
Heltrådan upptager i regel en större
del av åkern, ju större brukningsenheterna äro. Denna allmänna tendens brytes dock dels av de allra minsta enheterna, dels av de största egendomarna.

IX. Husdjuren
Antal husdjur år 1951; jämförelse
med föregående räkningar. Resultaten
av 1951 års jordbruksräkning i vad avser antalet husdjur meddelas för varje
kommun i tab. 7 samt, med fullständig
specifikation efter uppgiftsformulärets
rubriker, i sammandrag för län och naturliga jordbruksområden i tab. 9. Därjämte innehåller tab. I' en sammanfattning för hela riket av antalet husdjur
av olika slag vid denna jordbruksräkning och till jämförelse därmed motsvarande uppgifter enligt de föregående
räkningarna åren 1927, 1932, 1937 och
1944. I tab. V meddelas länssiffror för
vissa viktigare djurslag vid de två se-

naste räkningarna. För de tre första
jordbruksräkningarna liksom för 1951
års räkning avse uppgifterna husdjursbeståndet den 15 september, medan räkningsdagen vid 1944 års husdjursräkning var förlagd till den 1 juni. Vid
jämförelse med uppgifterna för år 1944
måste denna olikhet i räkningsdatum
hållas i minne, enär antalet av vissa
djurslag, i första hand svin och höns,
uppvisar väsentliga säsongvariationer.
Antalet husdjur å r 1944 påverkades
också av då rådande speciella krisförhållanden. Det bör observeras, att uppgifterna om kreatursbeståndet omfatta
även djur utanför jordbruket. Uppgif-
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Tab. U. Antal husdjur år 1951 i jämförelse med föregående år

ter ha sålunda infordrats från hl. a. militära förband, polisen, ridhus, travtränare, åkare, svingårdar och hönserier
samt enskilda personer utan åker men
med t. ex. lmshållssvin eller fjäderfän.

Vad hästarna beträffar företogs år
1951 en ändring i uppgiftsformulären
av djurens indelning efter ålder. Medan
jordbruksräkningarna åren 1932, 1937
och 1944 redovisade antalet valacker

66º

(och ston i en ålder av 3 år, 4—15 år
samt 16 år och däröver, har den senaste
jordbruksräkningen i stället enligt önskemål från militärt håll upptagit åldersgrupperna 3—4 år, 5—lfi år samt 17 är
och däröver.
Antalet hästar gick under 1920-talet
kraftigt tillbaka, ökade mellan åren
1932 och 1937 och har därefter uppvisat en tillbakagång, som fram till år
1944 var tämligen obetydlig men som
efter detta år reducerat häststammen
med 1/3. Jämsides med den ökade traktoranvändningen och bilismens starka
utveckling ha valacker och ston i åldern
3 ar och däröver, dit de egentliga arbetshästarna höra, vid varje ny jordbruksräkning minskat i antal (sedan år 1944
med 25,6 °/o). Unghästar och föl fördubblades i det närmaste till antalet mellan
åren 1927 och 1937, varefter de vidkänts
en ytterst kraftig reducering, som till
huvudsaklig del inträffat efter år 1944;
minskningen under perioden 1944—1951
utgjorde 69 %>. Den varierande styrkeförskjutningen för olika åldersgrupper
h a r medfört en stark förändring i åldersstrukturen. Detta illustreras av att
det sammanlagda antalet unghästar och
föl, räknat på 100 vuxna hästar, vilket
antal var 22,0 år 1937 och 20,6 å r 1944,
sjönk till 8,5 år 1951.
I fråga om antalet nötkreatur
företogos år 1951 vissa ändringar i innehållet av uppgiftsformuläret för jordbruksfastigheter. För belysning av nötkreatursstammens rekrytering
uppdelades
sålunda kor och kalvar i vardera två
grupper. Dessa omfattade kor, som kalvat endast en gång, och övriga kor resp.
kalvar för pålägg och kalvar för slakt.
De år 1951 infordrade uppgifterna om
antalet tjurar och antalet oxar avsågo
djur över 1 år; år 1944 sattes åldersgränsen för vartdera djurslaget till 2 år,
varjämte uppgift begärdes för det sammanlagda antalet ungtjurar och stutnr

mellan 1 och 2 år. En jämförelse mellan de båda åren kan därför göras blott
pä summan av antalet tjurar och oxar
över 1 år.
Hela antalet nötkreatur har i stort
sett befunnit sig på tillbakagång sedan
år 1937, och denna minskning har skett
i ökad takt efter år 1944. Minskningen,
som berör alla grupper av nötkreatur,
var under perioden 1944—1951 i absoluta tal mest, men i relativa tal minst
markerad för korna. I viss utsträckning
är nedgången en följd av övergång till
kreaturslösa jordbruk. Den är emellertid även ett tittryck för en pågående
minskning av de bestående besättningarnas storlek, vilket sammanhänger med
1)1. a. ökad genomsnittlig mjölkavkastning
per ko och brist på djurskötare. Antalet
kvigor, som varit i uppgående till år 1944,
har därefter visat en kraftig nedgång.
I fråga om antalet tjurar och oxar
löver 1 år) kan konstateras en nedgång
med nära halva antalet djur under perioden 1944—1951. Den väsentligaste
orsaken härtill torde vara ökad övergång från tjurhållning vid gårdarna till
artificiell insemination, men även en
nedgång av antalet oxar har ägt rum. A
andra sidan har under de mellanliggande 7 åren tillkommit en numerärt visserligen icke särskilt betydande grupp,
göddjuren, som i vårt land förut existerat endast vid några få gårdar.
Fåren, vilkas antal gick tillbaka mellan de tre första jordbruksräkningarna,
ökade temporärt under krigsåren men
ha därefter fortsatt att minska. Deras
antal år 1951 utgjorde blott 29,3 % av
fårstammen år 1927. Antalet getter och
killingar har visat en kontinuerlig nedgång sedan den första jordbruksräkningen år 1927. Denna nedgång har mellan
de båda sista räkningarna skett i sådan
omfattning, att djurbeståndet år 1951
uppgick till endast 22 °'o av beståndet
7 år tidigare.

Tab. V. Antal husdjur länsvis år 1951 i jämförelse med år 1944
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Uppfödning av gödboskap ("biffkor") utgör en ny gren av boskapsskötseln. Ko och
dygnsgammal kalv av Herefordras.
Svinstammen
h a r minskat i förhållande till förkrigsperioden, då maximum nåddes år 1932. Till följd av de
betydande säsongvariationerna i svinantalet försvåras jämförelsen melhm
1951 års uppgifter, som avse hösten,
och 1944 års siffror från försommaren.
Minskningen från å r 1932 h a r utgjort
15,1 °/o.
Det å r 1951 redovisade antalet kaniner över 7 månader var 80 °/o lägre
än motsvarande tal år 1944. Kaninuppfödningen är i stor utsträckning knuten
till lägenheterna, för vilka uppgiftsskyldigheten ej torde ha fullgjorts i samma
utsträckning vid kreatursräkningen år
1944 som vid jordbruksräkningen år
1951. Den verkliga minskningen ksin
därför antagas ha varit ännu större än
den angivna. Det är emellertid sannolikt, att brister i redovisningen av antalet kaniner förelågo även i 1951 års
primärmaterial.

Antalet höns, gäss och ankor har gått
betydligt tillbaka sedan förkrigsperioden.
Däremot har antalet kycklingar och kalkoner ökat.
Några mera betydelsefulla förändringar i det redovisade antalet bisamhällen
inträffade icke mellan de tre första jordbruksräkningarna och den senaste räkningen. Däremot redovisades år 1944 ett
mer än dubbelt så stort antal som vid någon annan räkning. I motsats mot uppgifterna för övriga å r torde detta års
uppgifter utgöra en tämligen fullständig
redovisning av biodlingen, enär de grundade sig på utdrag ur de av kristidsstyrelserna beviljade licenserna för inköp
av fodersocker för bin. Efter krisårens
utvidgade biodling har en avsevärd nedgång ägt rum, som dock är mindre än
tab. U ger vid handen, eftersom 1951
års uppgifter om bisamhällenas antal
otvivelaktigt förete betydande ofullständigheter.
som är
Summa nötkreatursenheter1,
avsedd att utgöra ett sammanfattande
uttryck för husdjursskötselns omfattning, förändrades icke nämnvärt under
perioden 1927—1937. F r å n å r 1937 till
år 1944 sjönk denna summa med 7,0 °/o
och från å r 1944 till år 1951 med
15,0 %>.
Redogörelse för varje särskilt djurslag; kön, ålder och geografisk fördelning. Den i det föregående nämnda ändringen i uppgiftsformulären i fråga om
hästarnas åldersgruppering har medfört,
att uppgifterna om hästarnas fördelning
efter ras, som tidigare avsett valacker och
ston i 4—15 års ålder, vid 1951 års jordbruksräkning i stället efterfrågats för
djur i åldern 5—16 år. Liksom tidigare
ha djuren fördelats på varmblodiga, lätta
1
1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkreatur, 2 ungnöt eller kalvar, 2/3 vuxen
häst, 4/3 unghästar eller föl, 4 svin, 10 får
eller 12 getter. Till kaniner, fjäderfän och
bisamhällen har hänsyn icke tagits.
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kallblodiga och tyngre kallblodiga hästar. Dessutom har år 1951 för första
gången infordrats uppgift om antalet
varmblodiga valacker och ston i 3—4
års ålder. Enligt anvisningarna för formulärens ifyllande skulle till lätta kallblodiga hästar räknas djur av nordsvensk och liknande ras samt till tyngre kallblodiga hästar raserna ardenner
och clydesdale jämte korsningsprodukter av dylika raser. De varmblodiga hästarna utgöras av fullblod, halvblod, gotlandsrussar och andra ponnies samt
travarhästar (dock ej nordsvenska travarhästar), alltså övervägande ridhästar och ädlare vagnshästar. Uppdelningen av hästarna efter ras har vållat uppgiftslämnarna svårigheter, och redovisningen härav måste betecknas som i
viss mån osäker.
Hästarnas relativa antal i olika delar
av landet belyses av tab. W, som anger
antalet husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksjord inom varje län och
naturligt jordbruksområde. I fråga om
hästarna bestämmes detta antal i huvudsak av jord- och skogsbrukets behovav dragare. Det var därför i hela landet
som följd av den fortgående motoriseringen lägre år 1951 än år 1944. Det
höga relativtalet för Stockholms stad
beror på det avsevärda antalet hästar
utanför jordbruket. De högsta talen i
övrigt känneteckna de inre delarna av
Dalarna och Norrland. En nästan genomgående tendens är, att förekomsten
av hästar överväger i skogsbygderna.
I dessa hållas många hästar huvudsakligen för skogsbrukets behov, och jordens starkare söndersplittring på mindre brukningsenheter skapar där mindre
förutsättningar för ett mekaniserat
jordbruk. I förhållande till omgivande
områden förekom å r 1951 ett relativt
stort hästbestånd även inom vissa trakter med kalkhaitis berggrund, såsom
Öland, Falbygden inom Skaraborgs län

Kviga av göddjursrasen

Aberdeen-Angus.

och det jämtländska silurområdet, där
de naturliga förutsättningarna äro särskilt gynnsamma för hästuppfödning.
Ett mått på den egentliga hästavelns
omfattning i olika delar av landet lämnar den första kolumnen i nedanstående tablå, som anger antalet unghästar
och föl på 100 vuxna hästar inom varje
län år 1951:
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Tab. W. Antal husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksjord1, inom varje län och naturligt jordbruksområde

1

Den kultiverade betesmarkens och naturliga ängens arealer reducerade efter sitt värde i förhållande till
åkern (jfr sid. 2 4 ) .
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Den relativt största uppfödningen förekom i Malmöhus, Kalmar och Skaraborgs län, medan Stockholms stad samt
Dalarna och hela Norrland med undantag för Jämtlands län bildade underskottsområden, som måste fylla sitt behov av unghästar genom inköp från
andra trakter. I genomsnitt för alla
slättbygder i södra och mellersta Sverige kommo 11,6 unghästar och föl på
100 vuxna hästar, för skogs- och dalbygderna i samma delar av landet var
motsvarande medeltal 7,5, för norra
Sverige 3,4 och för hela riket 8,5.
Den andra kolumnen i tablån å sid. 69°
ställer antalet äldre hästar i relation
till hela antalet vuxna hästar. Tablån
påvisar, att en mera jämn länsfördelning råder i detta avseende.
Uppgifter om rasfördelningen bland
valacker och ston framgå av tab. 9 och
12. I sammanfattning för hela riket utgjorde å r 1951 tyngre kallblodiga valacker och ston i 5—16 års ålder 57,9
°/o av hela antalet kallblodiga hästar.
Motsvarande tal för 4—15-åriga valacker och ston uppgick åren 1932, 1937
och 1944 till 48,3 °/o, 54,5 °/o och 60,9
%>. Trots olikheten i avseende på djurens ålder torde ur de anförda siffrorna
den tendensen kunna utläsas, att de
tyngre hästarna, som uppvisat en påtaglig relativ ökning mellan 1932 och
1944, därefter ha minskat i betydelse.
Utvecklingen under perioden synes såväl i jord- och skogsbruket som vid militära förband ha gått mot ökad relativ
förekomst av lätta nordsvenska hästar.
I kuperade och skogrika trakter, framför allt Norrland, överväga i regel dessa
hästar. I södra och mellersta Sveriges
slättbygder äro emellertid de tyngre
kallblodiga hästarna genomgående till
antalet överlägsna de lättare kallblodiga. Antalet varmblodiga hästar (år
1951 8 310 i åldern 5—16 år) h a r reducerats mindre än övriga hästar.

Hela antalet nötkreatur på 100 hektar reducerad jordbruksjord var enligt
tab. X år 1951 i södra och mellersta Sveriges slättbygder 53,4, i skogs- och dalbygderna inom samma delar av landet
75,3 samt i norra Sverige 85,3. En påtaglig stegring kan alltså iakttagas av
det relativa antalet nötkreatur inom
trakter, som i fråga om jordmån och
klimat äro mindre gynnade. Medeltal
för län och naturliga områden lämnas
i tab. W, varav framgår, att ytterligheterna betecknas av å ena sidan Gotlands
län med 39,4 nötkreatur på 100 hektar
reducerad jordbruksjord och å andra
sidan Kopparbergs läns fjällbygd med
jämförelsetalet 125,7. Dessa olikheter
sammanhänga givetvis till stor del med
att det i skogs- och dalbygderna samt
trakter med hårt klimat är jämförelsevis svårt att med framgång odla mer
krävande växtslag, varför man i större
utsträckning än i slättbygderna inriktar sig på odling av foderväxter och
därpå byggd produktion av animalier.
De sämre naturliga förutsättningarna
för jordbruk äro också den viktigaste
orsaken till att åkerjorden i sådana
trakter vanligen är uppdelad på ett
stort antal mindre brukningsenheter.
Åkerjordens
större
sönderstyckning
samt förekomsten av ett relativt stort
antal husdjur äro därför företeelser,
vilka kunna härledas såsom verkningar
av en och samma orsak, mindre gynnsamma geografiska förutsättningar för
jordbruk. Det får emellertid i detta
sammanhang icke förbises, att slättbygdernas underlägsenhet i fråga om djurens antal till en del uppväges av djurens större produktivitet.
Kvigornas och kalvarnas antal i förhållande till koantalet står i visst samband med mjölkproduktionens intensitet och anges i procent för varje län i
efterföljande tablå:
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södra och mellersta Sverige resp. 66,4
och 50,2 men för norra Sverige endast
36,5.
Vad nyss sagts om de geografiska olikheterna i omsättning och rekrytering
bland nötkreaturen bekräftas även av
uppgifterna för olika landsdelar om kornas fördelning på djur, som kalvat endast en gäng, och övriga kor, liksom
även om kalvarnas fördelning på påläggs- och slaktkalvar. Tablån nedan
anger i procent dessa gruppers del av
hela antalet kor resp. kalvar inom de
tre riksområdena och riket.

I trakter med högt uppdriven mjölkproduktion är omsättningen bland korna stark, och ett relativt stort antal
ungdjur kräves för rekryteringen. Detta
är i hög grad fallet i de skånska länen
men även i flertalet andra län i Götaland och östra Svealand, och i enlighet
härmed är, såsom tablån utvisar, antalet kvigor och kalvar i dessa trakter
vanligen stort. I motsats härtill stå särskilt Norrland och Kopparbergs län,
där korna hållas till betydligt högre ålder och en stor del av ungdjuren utgallras tidigt, varigenom dessas relativa
antal blir lägre än söderut. I genomsnitt
för hela landet svarade 54,3 kvigor och
kalvar mot 100 kor, därav för slättbygderna samt skogs- och dalbygderna i

Efter den starka reduktion av fårstammen, som med avbrott för den senaste kristiden länge pågått, spelar fårskötseln munera, såsom av tab. W och
X framgår, en relativt tillbakaskjuten
roll. I genomsnitt för södra och mellersta Sveriges slättbygder funnos år
1951 endast 4,3 får på 100 hektar reducerad jordbruksjord, och i samma områdens skogs- och dalbygder, där fårskötseln länge bättre hävdat sin ställning, var lalet endast obetydligt högre
14,7). I norra Sverige var förekomsten
av får avsevärt större (11,8), och detta
gällde särskilt de inre delarna. Söderut
intog Gotlands län en undantagsställning med c:a 10 gånger så stort jämförelsetal som genomsnittet för de sydliga
slättbygderna.
Getaueln har i ännu högre grad än fåraveln undanträngts i de flesta delar av
landet och har numera nämnvärd betydelse endast i de inre områdena av
Dalarna och södra Norrland.
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Tab. X. Antal husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksjord inom olika storleksgrupper av brukningsenheter

1

Häri innefattas även husdjur vid lägenheter.
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7
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Svinskötseln drives i den största omfattningen i Skåne och Halland, där god
tillgång finnes på lämpligt foder, som
till stor del erhålles från mejerihanteringen och den omfattande potatisodlingen. Även i större delen av det övriga
Götaland är svinstammen jämförelsevis
stor i förhållande till ägovidden. I Svealand och Norrland är däremot svinaveln
mindre omfattande och längst norrut
tämligen obetydlig.
Ett mått på fjäderfäskötselns
relativa
omfattning i landets olika delar lämnas
av följande tablå, som anger antalet fjäderfän på 100 personer av den till jordbruk med binäringar hörande folkmängden (inkl. självständiga yrkeslösa med
familjemedlemmar) enligt 1950 års folkräkning:

Skillnaden i fjäderfäskötselns omfattning är, såsom framgår härav, mycket
stor mellan å ena sidan Hallands,
Gotlands, Kristianstads, Blekinge och
Malmöhus län med 1 300—1 800 fjäderfän på 100 personer och å andra sidan

Norrland med jämförelsetal omkring
200 eller därunder. Den relativa ökningen under perioden 1944—1951 har
emellertid varit särskilt stor i de båda
nordligaste länen.
Omfattningen inom olika län av husdjursskötseln som helhet betraktad belyses av följande tablå, som uppger antalet nötkrcdtursenhetcr
på 100 personer
av folkmängden inom jordbruk med binäringar (inräknat självständiga yrkeslösa och deras familjemedlemmar) enligt 1950 års folkräkning:

Denna sammanställning ger en helt
a n n a n bild av boskapsskötselns relativa
omfattning i olika delar av landet än
den i tab. \V anställda jämförelsen med
jordbruksarealen. I sistnämnda tabell
framträda i de flesta fall skogs- och
bergsbygderna, där åkerjorden övervägande är uppdelad på små brukningsenheter, med ett avsevärt större husdjursbestånd än slättbygderna. Vid jämförelse med folkmängden i jordbruk
med binäringar är förhållandet flerstä-
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Fårstammen minskar.

Förr.

Nu.
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des det rakt motsatta. Låga siffror förete där hela Norrland och Kopparbergs
län, den högsta siffran åter Malmöhus
och Skaraborgs län. Detta står i samband
med att de mindre brukningsenheterna
visserligen i förhållande till arealen hålla
mycket större husdjursbesättningar än de
större gårdarna men även med att det
sammanlagda personantalet vid de förra
i förhållande till de medelstora och större gårdarna är ännu större. Den stora
olikhet, som i detta avseende råder mellan länen, ger en antydan om deras olika förmåga att producera animaliska
livsmedel utöver sitt eget behov.
Antal husdjur vid brukningsenheler
av olika storlek. Vid sidan av uppgifterna om åkerjordens användning meddelas i tab. 10 uppgifter för varje län
och naturligt område om husdjurens antal med fördelning på elva storleksgrupper efter brukningsenheternas åkerareal.
Dessutom anges i tab. 12 för samma
storleksgrupper mera specificerade uppgifter i sammandrag för slättbygder
samt skogs- och dalbygder i södra och
mellersta Sverige, för norra Sverige
samt för hela riket. De i sistnämnda tabell meddelade absoluta talen ha slutligen i tab. X ställts i relation till jordbruksarealen, varvid dock uppgifter uteslutits för den allra lägsta storleksgruppen, innefattande lägenheter med högst

0,25 hektar åker, enär något säkert
samband vid den knappast råder mellan djurantalet och den obetydliga åkerarealen.
Hästarnas antal är, såsom framgår av
tab. X, i södra och mellersta Sverige relativt lågt vid de minsta brukningsenheterna med upp till 2 hektar åker, av
vilka det stora flertalet saknar häst.
Högsta antalet hästar i förhållande till
jordbruksarealen påträffas i storleksgruppen 2—5 hektar inom norra Sverige och i närmast högre grupp, 5—10
hektar, inom landets södra och mellersta delar. Med stigande åkerareal sjunker därefter antalet hästar per 100 hektar jordbruksjord. Tendensen ä r mycket likformig inom de olika riksområdena, med det huvudsakliga undantaget,
att hästarnas relativa antal är jämförelsevis stort vid de minsta enheterna (upp
till 2 hektar åker) i norra Sverige.
Antalet hästar i genomsnitt per brukningsenhet med häst framgår av nedanstående uppgifter. Jämfört med förkrigstiden h a r en obetydlig nedgång ägt
rum vid gårdar med upp till 10 hektar.
Därefter ökar tillbakagången och når
sitt maximum vid de största gårdarna,
där åren 1927, 1932 och 1937 i genomsnitt höllos 17,5, 17,2, och 17,5 hästar
per besättning men år 1951 endast 7,5.
I och med att bruket att använda
oxar som dragare i stort sett upphört,
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utgöras jordbrukets dragdjur i huvudsak av hästarna i åldern 3 år och däröver. Lantbrukets fortgående motorisering framgår indirekt av förändringarna
i dessas antal per 100 hektar jordbruksjord. Detta antal uppgick vid jordbruksräkningarna åren 1927, 1932, 1937, 1944
och 1951 till resp. 14,3, 13.7, 13,4, 12,8
och 9,8. Den till och med år 1944 tämligen långsamma och obetydliga nedgången har således följts av en accelererande minskning.
Nedanstående tablå lämnar uppgift
om antalet unghästar och föl på 100
vuxna hästar år 1951 i olika storleksgrupper och områden:

Tablån ådagalägger tydligt den stora
skillnad, som råder mellan det mindre
samt det medelstora och större jordbruket i avseende på uppfödningen av
hästar. De låga medeltalen för ungdjuren vid de mindre brukningsenheterna
äro ett uttryck för det förhällandet, att
småbrukarna endast mera sällan upptöda sina hästar själva utan hellre inköpa dem från annat håll.
Även antalet äldre hästar (17 är och
däröver), räknat på 100 vuxna hästar,
växlar med jordbrukens storlek, såsom
närmare framgår av följande tablå:

För de mindre hrukniugsciilictcrua
stiger det relativa antalet äldre hästar
med gårdarnas tilltagande storlek: maximum nåddes år 1951 för riket i dess
helhet vid 2- 5 hektar. Antalet sjunker
därefter och når sitt lägsta värde vid de
största egendomarna.
Den faktor, som mer än någon annan
inverkar på nötkrrntiireiis relativa antal,
iir brukningsenheternas storlek, emedan
det mindre jordbruket i förhållande till
sin areal håller betydligt flera kreatur
än det större: de allra minsta enheterna
i södra och mellersta delarna av landet
utgöra dock undantag härvidlag. De
mindre jordbrukens överlägsenhet fram
träder mest i norra Sverige och därnäst
i det (ivriga Sveriges skogs- och dalbygder. medan skillnaden är mindre utpräglad i södra och mellersta Sveriges
slättbygder: Differenserna mellan olika
stora jordbruk hälla dock pa att något
utjämnas.
Mellan de mindre och större galliarna råder även den olikheten, att de i
olika utsträckning inriktat sin nötkrcatinsskötsel pä skilda grenar. De mindre
gårdarna lägga i regel huvudvikten pa
mjölkproduktionen, medan de större
vid sidan därav driva en betydande uppfödning av göddjur. Kft uttryck härför
lämnar följande tablå, som anger antalet
kvigor och kalvar på 100 kor år 1951:
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Såsom syni's av tablåns uppgifter ökar
det relativa antalet kvigor och kalvar
regelbundet med stigande gårdsstorlek.
Antalet tjurar över 1 år var i förhållande till jordbruksarealen inom alla
riksområden är 1951 störst vid gårdar
med 20—30 hektar åker och minst inom
de lägsta storleksgrupperna. Även om
antalet tjurar sättes i förhållande till
antalet kor. blir tendensen i stort sett
densamma, dock med maximum i gruppen 30—50 hektar åker. Detta framgår
av följande tablå, som anger antalet
tjurar på 100 kor:

De höga talen för lägenheterna förklaras av att vissa vid seminstationer
hållna tjurar upptagits på denna storleksgrupp.
Det relativa antalet oxar och stutar

var år 1951 mycket obetydligt i alla
storleksgrupper utom den högsta. Avvikelsen för denna grupp förklaras av
uppfödningen av göddjur. som mest förekom vid de största egendomarna.
I tablån överst å sid. 81° anges antalet
nötkreatur i genomsnitt vid de brukningsenheter, där nötkreatur hållas.
Beträffande får och getter framträder
i tab. X en stark överlägsenhet för de
mindre brukningsenheterna. Antalet får
och getter i medeltal per brukningsenhet
med får resp. getter framgår av följande tablå:

Som synes tilltager det genomsnittliga antalet får per besättning kraftigt
med arealen. Antalet h a r vid större och
medelstora gårdar successivt undergått
en betydande ökning enligt varje ny
jordbruksräkning; vid 1944 års räkning
kunde dock jämförbara uppgifter icke
framräknas på grund av räkningens avvikande uppläggning. Getbesättningarnas
genomsnittliga storlek är störst vid de
medelstora gårdarna och har hållit sig
tämligen konstant mellan tidpunkterna
för de olika jordbruksräkningarna.
Svinuppfödningen
var år 1951 i södra
och mellersta Sveriges slättbygder mest
utvecklad vid de mindre jordbruken och
avtog där i stort sett med stigande åkerareal. I de båda andra riksområdena
hölls det största relativa antalet svin i
mellangrupperna. Svinstammens procen-
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tuella fördelning på djur av olika slag
inom varje storleksgrupp belyses av nedanstående uppgifter:

Dessa siffror visa, att aveln i stor utsträckning är förlagd till de medelstora
och större gårdarna och i mindre omfattning till de minsta enheterna, vid
vilka i stället grisar vanligen inköpas
för gödning.
I medeltal per brukningsenhet med
svin hölls inom olika storleksgrupper
följande antal svin:

Antalet fjäderfän per innehavare av
fjäderfän är vid mindre gärdar tämligen
oberoende av gårdarnas storlek, men vid
större jordbruk ökas det, dock ej i
proportion mot arealens ökning. Om
antalet fjäderfän sättes i relation till
jordbruksarealen bildas därför en serie,
som starkt sjunker med tilltagande storlek pä gårdarna, vilket även framgår av
tab. X. Den avtagande tendensen är mer
utpräglad för höns och kycklingar än
för andra fjäderfän.
Såsom ett sammanfattande mått pä
hela husdjursskötselns omfattning inom
de olika storleksgrupperna av brukningsenheter meddelas i tab. X en sammanställning av antalet
nötkreatursenheter på 100 hektar jordbruksjord. Detta antal nådde år 1951 i genomsnitt för
hela riket sitt maximum med talet 106,6
i storleksgruppen 2—5 hektar åker och
avtog i en jämn sifferserie åt båda håll;
minimum redovisades för de största
jordbruken med 43,4. Samma utvecklingsgång upprepade sig i södra och
mellersta Sverige; i dessa landsdelars
slättbygdsområden förekom dock den
avvikelsen, att storleksgruppen 5—10
hektar representerade höjdläget. I norra Sverige avtog antalet nötkreatursenheter oavbrutet från lägenheterna till
storjordbruken.
Antal djurägare. Vid bearbetningen
av materialet från jordbruksräkningen
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har även uträknats antalet brukningsenheter och lägenheter, vid vilka redovisats dels husdjur av något slag, dels
olika huvudgrupper av husdjur. I tab. 13
meddelas dylika uppgifter för varje län
och naturligt jordbruksområde och i
t(tb. Ii, med fördelning på storleksgrupper, för hela riket och dess tre huvuddelar. I statistiska centralbyråns arkiv
förvaras mot tab. 14 svarande uppgifter
för varje naturligt område. Genom en
jämförelse mellan antalet brukningsenheter med husdjur av något slag och
hela antalet brukningsenheter, varom
ävenledes uppgift finnes i de angivna
tabellerna, belyses den viktiga frågan
om antalet kreaturslösa jordbruk. Anslag att utföra en planerad, mera ingående undersökning i detta hänseende
har icke beviljats. Därvid hade i första
hand avsetts att för olika områden och
slorleksgrupper undersöka förekomsten
av jordbruk, som år 1951 helt saknade
kor eller innehade ett så litet antal kor
i förhållande till jordbrukets storlek, att
de svarade endast för gårdens eget
mjölkbehov. Den mera begränsade bearbetning, som kommit till utförande,
anknyter till uppläggningen vid 1927.
1932 och 1937 års jordbruksräkningar.
På grund av att den egentliga jordbin ksräkningen och kreatursräkningen

år 1944, såsom inledningsvis nämnts, utfördes som två från varandra skilda
läkningar, kunde motsvarande uppgifter för detta år av tekniska skäl ej
fiamräknas.
Det procentuella antalet brukningsenheter utan kreatur av något slag anges i tab. Y, som visar, att något över
halva antalet av de minsta brukningsenheterna år 1951 saknade varje slag
av kreatur. De fullständigt kreaturslösa
jordbruken minskade därefter snabbt i
antal med tilltagande åkerareal och utgjorde i gruppen 5—10 hektar 3,4 °. o av
samtliga brukningsenheter i gruppen;
över 15-hektarsgränsen höll sig talet
omkring eller under 1 °/o. För de minsta
enheterna liksom för gårdar med över
5 hektar åker var det relativa antalet
helt kreaturslösa jordbruk större i norra Sverige än söderut. En tillbakablick
i tiden ger vid handen, att utvecklingen
medfört en betydligt ökad frekvens av
jordbruk utan kreatur, en utveckling,
som varit särskilt utpräglad för små och
medelstora jordbruk. Medan åren 1927.
1932 och 1937 resp. 4,4, 6,3 och 5.9 °/o
av samtliga brukningsenheter saknade
kreatur, var antalet å r 1951 icke mindre
än 14,3 °/o. Medräknas endast brukningsenheter ined över 5 hektar åker
blir sifferserien 0,6, 1.0, 0,9 och 2.3 °'o.

Tab. Y. Antal brukningsenheter utan kreatur av något slag, i procent
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Det bör i detta sammanhang påpekas,
att rent tillfälliga omständigheter, såsom byte av ägare, kan ha medfört, att
»•n gård vid räkningstillfället saknade
husdjur.
De anförda uppgifterna avse de fullständigt kreaturslösa jordbruken, medan tab. Z anger det relativa antal
brukningsenheter, som saknade husdjur
av något visst slag. Av tabellen framgår,
att hästar endast undantagsvis höllos
vid brukningsenheter med upp till 2
hektar åker. Av enheter med 2—5 hektar åker saknade nära hälften hästar,
och inom den närmast följande storleksgruppen (5—10 hektar! drevs något mer än var tionde gård utan häst.
Andelen jordbruk utan häst fortsatte i
stort sett att avtaga med stigande areal
och nådde sitt minimum med 2.5 °/o i
den högsta storleksgruppen. I förhållande till nedgången i antalet hästar sedan
förkrigsperioden var tillbakagången i
antalet jordbruk med hästar tämligen
obetydlig. Detta belyses redan av det
förhållandet, att antalet brukningsenheter utan hästar i förhållande till samtliga brukningsenheter endast stigit från
36,2 «/o år 1937 till 39,3 °/o år 1951, medan, bortsett från lägenheterna, hästarnas antal under samma tid minskat med
37,9 °/o. Till jämförelse må nämnas, att
antalet besättningar med häst under pe-

rioden minskat med 14,1 "/o, varvid bör
beaktas, att hela antalet brukningsenheter samtidigt avtagit med 9,7 % . Vid jordbruk med över 5 hektar åker, som ju
till övervägande del höllo häst år 1951,
var denna utvecklingstendens ännu mera framträdande. Antalet hästar vid
dessa gärdar minskade under åren 1937
—1951 med 38.6 °/o och antalet gårdar,
vid vilka häst hölls, med 7,6 %>; hela
antalet brukningsenheter av denna storlek gick samtidigt ned med 3,8 °/o. Det
övervägande antalet jordbrukare har
alltså föredragit att behålla hästar men
till reducerat antal.
Tab. Z visar i fråga om nöt kreatur en.
att sådana år 1951 saknades vid 70,7 n o
av brukningsenheterna inom den lägsta
storleksgruppen och vid 40,1 resp. 18,2 °'n
därav inom de båda närmaste grupperna. Procenttalet fortsatte att sjunka till
3.1 för gruppen 15—20 hektar, varefter
den sjunkande serien bröts och talet
sleg till mellan 8 och 9 °/o vid egendomar med minst 50 hektar åker. Genomsnittligt saknade år 1951 21 °/o av
samtliga brukningsenheter nötkreatur
mot 9.5 ° o år 1937. I absoluta tal innebär utvecklingen en ökning från c:a
39 700 bnikningsenheter utan nötkreatur år 1937 till omkring 79 500 år 1951.
av vilka sislnämnda 27 300 hade mer
än 2 hektar åker och 4 100 mer än 10

Tab. Z. Antal brukningsenheter utan vissa slag av husdjur, i procent
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hektar. För att belysa utvecklingen
inom olika .storleksgrupper ställas nedan procenttalen år 1951 för antalet
brukningsenheter utan nötkreatur vid
sidan av motsvarande uppgifter för tidigare jordbruksräkningar:

X.

De ojämförligt flesta brukningsenheterna inom alla storleksgrupper sakna
får, och detsamma gäller i ännu högre
grad i fråga om getter och kaniner. Svin
och fjäderfän saknas mera sällan vid
gårdar med en åkerareal av 20—30
hektar men oftare vid såväl mindre
som större gårdar.
Antalet biodlare i hela Sverige uppgick enligt jordbruksräkningens säkerligen för låga uppgifter till 31 850, av
vilka endast en mycket ringa del var
hemmahörande i norra Sverige. Redovisningsskyldigheten synes framför allt
ha förbisetts av biodlare utanför jordbruket.

Trädgårdsskötseln

Uppgifter om odlingen i trädgård ha
i växlande utsträckning införskaffats
vid eller i anslutning till de olika jordbruksräkningarna. Ar 1927 infordrades
uppgift om trädgårdsareal, använd till
köksväxtodlingar och
fruktträdgård.
Följande jordbruksräkning, å r 1932,
omfattade samma uppgift och därjämte
en fråga om markytan för odling av
trädgårdsväxter under glas. Vid 1937
års
jordbruksräkning
efterfrågades
arealerna för odling av köksväxter,
jordgubbar och trädgårdsväxter under
glas samt för plantskolor. Formulären
lör 1944 års jordbruksräkning innehöllo icke något avsnitt om trädgårdsodlingen; däremot inneslöts i 1943 års
arealinventering en fullständig inventering av all odling av potatis och köksväxter i trädgård såsom ett första led i
den följande å r genomförda jordbruksräkningen. Ar 1951 införskaffades vid
jordbruksräkningen uppgifter om trädgårdsareal dels för odling av hallon och
jordgubbar, dels för övriga odlingar, i
den mån dessa omfattade minst 500

kvadratmeter. Sistnämnda odlingar skulle
redovisas med arealfördelning på köksväxter och blommor (på kalljord eller
under glas) samt potatis och plantskolor.
Vid samtliga jordbruksräkningar inhämtades dessutom uppgifter om köksväxtodlingen på åkerjord; redovisningen härav för å r 1951 lämnas i kap. VIII
samt tab. 15 och 16.
I fråga om odlingarna i trädgård av
hallon och jordgubbar förelåg å r 1951
uppgiftsplikt för varje odling, oberoende av dess omfattning. I kompletterande anvisningar gjordes dock en inskränkning, som bl. a. berörde bärodlingen, av innebörd att uppgifter för
kolonilotter behövde lämnas till jordbruksräkningen endast i de fall, då gällande bestämmelser krävde, att fastighetsdeklaration skulle avgivas. I praktiken torde detta ha inneburit, att odlingar vid kolonilotter endast undantagsvis deklarerats till jordbruksräkningen. Med begränsningen i uppgiftsskyldigheten i fråga om övrig trädgårdsareal till att omfatta odlingar om minst

85°

Odlingen under glas av blommor och köksväxter har gått starkt framåt.
500 kvadratmeter åsyftades att i första
hand erhålla redovisning av odlingen
i handelsträdgårdarna.
Vid granskningen inom statistiska
centralbyrån har trädgårdsmaterialets
fullständighet kontrollerats mot tillgängliga förteckningar över trädgårdsmästare och plantskolor. Efter infordrande av ett förhållandevis tämligen
stort antal felande uppgifter torde redovisningen av de större trädgårdsodlingarna vara i det närmaste fullständig.
Däremot föreligga säkerligen icke obetydliga luckor i redovisningen av arealerna för hallon och jordgubbar, särskilt i vad avser husbehovsodlingar
utanför jordbruket. Förutsättningar till
komplettering av materialet på denna
punkt ha i stort sett saknats.
Uppgifterna om
trädgårdsodlingen
meddelas för län och naturliga områden i tab. 18 samt för riksområden och

hela riket med gruppering efter åkerarealens storlek i tab. 19. Manuskripttabeller med uppgifter för olika storleksgrupper inom varje naturligt jordbruksområde förvaras i statistiska centralbyråns arkiv.
Den redovisade arealen för odling av
hallon i trädgård uppgick år 1951 till
743 hektar mot 1 004 hektar enligt 1943
års trädgårdsinventering. Jordgubbsodlingen i trädgård uppgavs år 1951 till
sammanlagt 892 hektar; motsvarande
areal utgjorde 1 485 hektar år 1943 och
1 155 hektar å r 1937. Nedgången år
1951 torde vara dels skenbar och bero
på den bristfälliga redovisningen detta
år, dels verklig och förorsakas av kon
kurrensen från den mer rationella fältmässiga odlingen av dessa båda produktslag. Arealuppgifterna för år 1943
innefatta odling av hallon och jordgubbar i kolonilotter med resp. 50 och 57
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hektar. Något mer än hälften av 1951
års redovisade odling hänför sig till
lägenheter utanför det egentliga jordbruket.

de utspridning. Av trädgårdarna i jordbruksräkningens material voro 17 °/o
kombinerade med jordbruk om minst
2 hektar åker.

Antalet inkomna uppgifter med redovisad trädgårdsareal om minst 500
kvadratmeter för odling av köksväxter,
blommor och potatis samt för plantskolor uppgick till c:a 22 800. Till jämförelse må nämnas, att antalet handelsträdgårdar, bedömt efter telefonkatalogernas yrkesregister och medlemsförteckningen för Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund,
utgjorde
c:a
7 000. Jordbruksräkningens högre siffra
inkluderar bl. a. ett stort antal trädgårdar i och utanför jordbruket med
odling enbart på friland av köksväxter
eller blommor.

De vid de större odlingarna sammanlagt redovisade trädgårdsarealerna uppgingo till 5 543 hektar. Störst areal
uppvisade Stockholms län och stad med
912 hektar, varefter följde Malmöhus
län med 819 hektar, av vilka 729
hektar hänförde sig till länets slättbygd.
Riksarealen fördelade sig med 72 °/o
på slättbygderna, 24 %> på skogsoch dalbygderna samt 4 °/o på norra
Sverige.

Det största antalet trädgårdar med
minst 500 kvadratmeter redovisades i
Malmöhus län med 2 853 odlingar, av
vilka 2 388 voro belägna i slättbygden, vidare i Kristianstads län med
2 316 samt i Stockholms län och stad
med sammanlagt 2 048 odlingar. Av
uppgifterna hänförde sig 63 °/o till slättbygderna och 31 °/o till skogs- och dalbygderna i landets södra och mellersta
delar samt 6 °/o till norra Sverige. Inom
di olika områdena förelåg en viss koncentration av trädgårdar kring städer
och andra större tätorter. Denna koncentration var dock mindre framträdande än vid tidigare räkningar. De förbättrade transportmöjligheterna ha givetvis medverkat till trädgårdarnas öka-

Även de genomsnittligt sett största
trädgårdarna äro att finna i slättbygderna, där medelstorleken av de redovisade trädgårdarna utgjorde 2 760
kvadratmeter. Motsvarande areal uppgick i skogs- och dalbygderna till 1 900
samt i norra Sverige till 1 710 kvadratmeter. Bland de naturliga områdena
intog Södermanlands län första platsen
med 4 650 kvadratmeter, närmast följt
av Stockholms län och stad med 4 450.
Uppsala län med 3 570 och Malmöhus
läns slättbygd med 3 050 kvadratmeter.
Trädgårdsarealernas disposition i olika riksområden och riket belyses i procenttal av nedanstående tablå. Drygt
halva arealen nyttjades till odlingar pa
kalljord av köksväxter och blommor.
medan arealen under glas svarade för
11 °/o. Potatisen upptog 31 °/o och planlskolorna 5 °'o av arealen. Markarealen
under glas användes till 34 °/o för od-
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ling av blommor, till 41 °'o för gurka
och tomater samt till 25 ° o för övriga
köksväxter. Inom slättbygdsområdena
kom en större relativ andel av hela odlingen på köksväxter och blommor (såväl på kalljord som under glasi samt
på plantskolor än vad fallet var inom
norra Sverige. För potatisodlingen var
förhållandet det motsatta. I båda fallen
intogo skogs- och dalbygderna en mellanställning.
Fördelningen av markaiealen under
glas på olika produktslag framgår av
sammanställningen ovan. I slättbygderna dominerade produktionen av gurka och tomater, medan odlingen av
blommor upptog största andelen av totalarealen under glas i de båda övriga
riksområdena. I fråga om arealen under glas må framhållas, att något mer
än hälften av växthusarealen var lokaliserad till endast två naturliga jord-

bruksområden. Stockholms län och stad
samt Malmöhus läns slättbygd.
Någon allmän jämförelse mellan trädgårdsarealerna enligt 1951 års räkning
och föregående inventeringar är knappast möjlig att åstadkomma, enär de
mindre trädgårdarna medräknats vid
tidigare trädgårdsinventeringar utan alt
storleksgruppering ägt rum. I fråga om
växthus och bänkgardar kan dock en
stark utvidgning konstateras därigenom
att de år 1951 redovisade arealerna för
större odlingar överstego de totala trädgärdsarealer, som enligt tidigare räkningar använts till odling under glas.
Totalarealerna för växthus och bänkgård utgjorde år 1932 resp. 129 och 120
hektar, är 1937 resp. 199 och 18f> hektar samt år 1943 resp. 251 och 239 hektar. Ar 1951 redovisades ifrågavarande
arealer vid trädgårdar om 5 ar eller mer
med resp. 36fi och 255 hektar.

XI. Jordbrukets fruktodlingar
Vid 1951 års jordbruksräkning infordrades uppgifter om antalet fruktträd med fördelning på äppel-, päron-,
plommon- och körsbärsträd inom följande tre åldersgrupper efter planteringsåret: 1940 och tidigare, 1941—1945
samt 1946 och senare. Detta innebar en
i förhållande till tidigare jordbruksräkningar väsentlig utökning. Åren 1927
och 1932 upptog formuläret endast frågor om det totala antalet fruktträd av
varje särskilt slag. 1937 års jordbruks-

räkning utvidgades på denna punkt i
och med att uppgifter införskaffades
dels om antalet fruktträd av varje slag
över fem år, dels om det sammanlagda
antalet fruktträd av alla slag under fem
år. Liksom i fråga om trädgårdsskötseln
omfattades icke heller fruktodlingen av
programmet för 1944 års jordbruksräkning; i stället överfördes avsnittet härom till 1943 års trädgårdsinventering,
som i detta avseende helt överensstämde med 1937 års räkning.
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Den för 1951 års jordbruksräkning
utfärdade kungörelsen innebar uppgiftsskyldighet i fråga om varje fruktodling
oberoende av storlek. Undantag medgavs i senare utfärdade tilläggsanvisningar för sådana kolonilotter, som icke
behövde deklareras till 1952 års fastighetstaxering. Betydelsen härav belyses
av uppgiften, att antalet fruktträd vid
samtliga kolonilotter enligt 1943 års inventering utgjorde omkring 2 °/o av hela fruktträdsbeståndet. En granskning
a\ det till jordbruksräkningen inkomna
materialet har uppenbarat mycket stora
brister för villasamhällen, sommarstugor o. dyl. och över huvud taget för
gruppen lägenheter. Däremot synes trädantalet inom jordbruket och den yrkesmässiga fruktodlingen vara betydligt
fullständigare redovisat. Då en avsevärd del av fruktproduktionen härrör
från husbchovsodlingar utanför jordbruket, kan en större ofullständighet i redovisningen från dessa verka förryckande på räkningens slutresultat. Detta
är i själva verket vad som skett vid
1951 års jordbruksräkning. Det till denna totalt redovisade antalet fruktträd i
olika åldersgrupper och vid samtliga
slag av fastigheter utgör c:a 8 450 000.
Med utgångspunkt från resultatet vid
1943 års trädgårdsinventering, vilket
även torde ha varit för lågt redovisat,
och på grundval av statens plantskolenämnds statistik över antalet utplanterade grundstammar åren 1944—1951
kan antalet fruktträd å r 1951 antagas
ha uppgått till lågt räknat 12 000 000.
Den mycket betydande bristen i jordbruksräkningsmaterialet
nödvändiggör
en begränsning i dettas användning till

att omfatta endast fruktodlingen vid det
egentliga jordbruket. Gränsen har här
satts vid 1 hektar åker, över vilken arealstorlek materialet synes vara godtagbart. I den på detta sätt avgränsade
jordbrukargruppen ingår otvivelaktigt
även ett antal icke jordbrukande yrkesfruktodlare, som använde åkerjorden
uteslutande till fruktodling.
Uppgifter om jordbrukarnas fruktodlingar lämnas i tab. 20 för varje län och
naturligt jordbruksområde och i tab. 21
för riket och de tre större riksområdena
med fördelning på brukningsenheter av
olika storlek. I statistiska centralbyråns
arkiv finnas storleksgrupperade uppgifter för varje jordbruksområde tillgängliga.
Hela fruktträdsbeständet inom det
egentliga jordbruket redovisades år 1951
med omkring 4 652 600 träd. Av detta
antal hade 57 °/o planterats före 1941,
12 °/o under åren 1941—1945 och 31 °/o
efter 1945. Antalet träd av olika slag
uppgick till: äppelträd 3 224 400 (69 °/o
av totala antalet träd), päronträd 512 900
(11 °/o), plommonträd 445 000 (10 °/oi
och körsbärsträd 470 300 (10 "lo). Av de
olika länen hade Kristianstads, Malmöhus och Skaraborgs län avsevärt större
antal fruktträd än övriga län. De betydande odlingarna av äppelträd i Kronobergs län och av plommonträd i Stockholms län böra även särskilt nämnas.
Tablån nedan belyser fruktodlingens relativa fördelning på de tre riksområdena.
Fördelningen av hela trädantalet på
riksområden efter planteringsår utfaller
på sätt framgår av tablån överst å s. 89°.
Tablån framhäver slättbygdsområde-
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nas dominerande betydelse för fruktodlingen, en betydelse, som ytterligare blir
accentuerad, då de yngsta träden komma att bära skördar. En motsvarande
nedgång påvisas för skogs- och dalbygderna. I norra Sverige är fruktodlingen
av mycket liten men dock ökande relativ betydelse.
Fruktodlingens omfattning i olika län
och riksområden i förhållande till åkerarealens storlek belvses av nedanstå-

ende tablå, i vilken hänsyn även i fråga
om åkerjorden tagits endast till brukningsenhetei' med mer än 1 hektar åker.
Även denna tablå åskådliggör de stora
växlingarna inom landet med riklig förekomst av fruktträd i de sydligare delarna och med ett mycket ringa antal
i norra Sverige. Jordbruksbefolkningens
fruktodlingar, uttryckta i relationen mellan fruktträdens antal och åkerjordens
storlek, dominerade i Kristianstads län.
närmast följt av Kronobergs och Blekinge län. I Kristianstads län synas dock
sådana yrkesfruktodlare, vilka bruka
hela åkerjorden till fruktodling, vara
särskilt talrikt representerade.
En tillbakablick ger nämnvärda möjligheter till jämförelse med 1951 års
räkning endast i fråga om inventeringen
år 1943, då fruktodlingen vid jordbruksfastigheter redovisades särskilt för jordbruk av olika storlek. I tablån å sid. 90
anges den procentuella förskjutningen,
för olika storleksgrupper och riksområden, mellan fruktträdsbeståndet år 1943
vid jordbruksfastigheter och år 1951 vid
brukningsenheter med åkerjord, oberoende av fastighetstyp. Enheter, taxerade
som s. k. annan fastighet ingå alltså i
materialet för år 1951, ehuru i de berörda storleksgrupperna och särskilt i
grupperna ined över 2 hektar åker till
så ringa antal, att jämförelsen ej nämnvärt stores.
Tablån ådagalägger, att fruktodlingen
vid jordbruket vunnit starkt ökad terräng under de mellanliggande åren. En
tillbakagång kan dock konstateras för
äldre päron- och körsbärsträd och dessutom för äldre träd över huvud vid
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mindre brukningsenheter. Det senare
förhållandet bör ses mot bakgrunden
av nedgången i antalet mindre jordbruk.
Övriga brukningsenheter företedde en
med åkerarealen starkt stigande ökning

Fruktodling anlagd på åkerjord i Kivik.

av antalet äldre fruktträd, vilken även
berörde päron- och körsbärsträden. För
de yngre, ej bärande träden ägde en i
alla storleksgrupper mycket omfattande
antalsökning rum. Tablåns nedre del vi-
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sar, att utvecklingen inom de olika riksområdena varit oenhetlig. Medan antalet
fruktträd över 5 år starkt ökat inom
slättbygderna i södra och mellersta Sverige, har deras antal endast undergått
en mindre ökning inom samma områdens skogs- och dalbygder och decimerats i norra Sverige. De arbetskrävande
och för sjukdomar mest utsatta körsbärsträden ha i alla riksområden reducerats till antalet. Återväxten har förstärkts i hela landet men betydligt mer
i slättbygderna än i övriga landsdelar.
En på samma sätt verkställd jämfö-

relse för de olika länen klarlägger, att
uppgången i antalet äldre fruktträd väsentligen var att hänföra till Kristianstads län (särskilt mellanbygden) och
Kronobergs län. De yngre träden ökade
i samtliga län men absolut och relativt
mest i Kristianstads och Malmöhus
län. En relativt sett betydande nyrekrytering av träd ägde rum i Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län.
Fruktodlingens centrum har förskjutits
från Malmöhus till Kristianstads län.
Särskilt äppelodlingarna ha alltmer koncentrerats till Skåne och Kronobergs län.

XII. Nyodlingar
Vid jordbruksräkningen införskaffades även uppgifter för varje på formuläret för jordbruksfastigheter redovisad
brukningsenhet angående arealen av de
under åren 1945—1951 verkställda nyodlingarna. Resultaten av denna undersökning, som alltså gäller en lidrymd av
sju år, framläggas för län och naturliga
jordbruksområden i tab. 22 samt för
riksområden och riket med fördelning
på storleksgrupper av brukningsenheter
i tab. 23. I manuskripttabcller, befintliga i centralbyråns arkiv, äro uppgifterna dessutom redovisade på storleksgruppcr inom varje naturligt område.
För hela den nämnda perioden redovisas en sammanlagd nyodlad areal av
12 634 hektar, motsvarande i medeltal
per år 0,05 °/o av hela åkerarealen år
1951. Huvudparten av nyodlingarna kom
på Västerbottens, Norrbottens och Gotlands län med resp. 3 673, 3 509 och
1 067 hektar eller med sammanlagt
nära 2 3 av den uppgivna rikssiffran
för nyodlad mark. Åkerarealen, särskilt
inom de båda förstnämnda länen, har
samtidigt ökats med betydligt större
arealer (Västerbottens län 7 712 hektar.
8

Norrbottens län 7 367 hektar). Förklaringen till dessa skillnader torde åtminstone delvis och särskilt för Västerbottens läns vidkommande ligga i det
förhållandet, att en del tidigare såsom
äng upptagna mångåriga vallar numera
börjat räknas som åker, även av brukaren. Dylika ändringar av formell natur upptagas givetvis icke som nyodlingar. För Norrbottens del är dock den
till jordbruksräkningen redovisade arealen för nyodling uppenbart för låg. Detta framgår av en inom lantbruksstyrelsen utförd undersökning, som gett till
resultat, att arealen avsynad, nyodlad
åkerjord, för vilken nyodlingsbidrag utbetalats, i detta län under åren 1945—
1951 skulle uppgå till inemot 7 000 hektar. För övriga undersökta län (Gotlands, Jämtlands och Västerbottens län)
är överensstämmelsen däremot tämligen god.
Mellan jordbruksräkningarna
åren
1927, 1932. 1937, 1944 och 1951 uppgick den redovisade nyodlade arealen i
hela riket i medeltal per år till 3 111,
3 950. 2 418 och 1 805 hektar. Mot den
allmänna minskningen av rikets åker-
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areal sedan å r 1937 svarar alltså en påtaglig tillbakagång även i nyodlingsverksamheten. Alltjämt förekomma dock
stora nyodlingsföretag, såsom i samband med sjösänkningar och utdikningar av mossar.
Nyodlingsverksamhetens
omfattning
i olika delar av landet framgår av ovannämnda tabeller och följande tablå, som
länsvis anger den under åren 1945—
1951 nyodlade arealen i procent av hela
den på formuläret för jordbruksfastigheter redovisade åkerarealen år 1951:

Sett mot bakgrunden av utvecklingen
av åkerarealen inom de olika länen är
det knappast överraskande, att nyodlingsverksamheten var så obetydlig i
södra och mellersta Sverige. I medeltal
för dessa delar av landet uppgingo de
redovisade nyodlingarna under de sju
åren 1945—1951 till endast 0,1 °/o av

hela åkerarealen. En särställning med
talet 1,3 °/o intog Gotland, där tillgången
på odlingsbar mark varit jämförelsevis
god. Den livligare nyodlingsverksamheten norrut belyses av procenttalen 4,1
i Norrbottens län (vilket tal enligt ovan
relaterade undersökning rätteligen borde vara 8,1), 2,8 i Västerbottens län och
0,9 i Jämtlands län. Dessa tre län jämte
Gotlands län äro de enda, vilkas åkerareal ökat mellan jordbruksräkningarna 1944 och 1951.
Omfattningen av nyodlingarna 194.5
—1951 i procent av den på jordbruksfastigheter redovisade åkerarealen år
1951 vid brukningsenheter av olika storlek inom de tre riksområdena och hela
riket framgår av följande tablå:

Den relativt starka nyodlingsverksamheten vid mindre jordbruk i norra
Sverige torde huvudsakligen ha haft till
ändamål att göra ofullständiga jordbruk mera bärkraftiga och att ge flikiga
å k r a r en mer lättbrukad form. I södra
och mellersta Sverige, där nyodlingarna
ofta utförts i samband med torrläggningsföretag, vilket bl. a. varit fallet på
Gotland, blir fördelningen mellan jordbruk av olika storlek jämnare.
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XIII. Täckdikning
De vid jordbruksräkningen erhållna
uppgifterna om den täckdikade arealens omfattning meddelas för varje län
och naturligt jordbruksområde i tab. 22
samt i sammandrag för större riksområden och för hela riket med fördelning
på olika storleksgrupper av jordbruk i
tab. 23. Manuskripttabeller med fördelning på storleksgrupper inom varje naturligt jordbruksområde finnas tillgängliga i centralbyråns arkiv. Enligt formulärets anvisningar skulle de begärda
uppgifterna om täckdikningen avse
arealen täckdikad åkerjord med täckdikningen i dugligt skick. Liksom vid
tidigare jordbruksräkningar efterfrågades uppgifterna endast på formuläret
för jordbruksfastigheter. Den härav
föranledda begränsningen av redovisningen av täckdikad mark var dock
obetydlig, eftersom 99,3 °/o av hela
åkerarealen år 1951 redovisades på detta formulär.
Den täckdikade åkerarealens omfaIlning enligt samtliga jordbruksräkningnr
framgår av nedanstående tablå.
Enligt tablån skulle den täckdikade
arealen ha ökats från 973 900 hektar år
1944 till 990 100 hektar år 1951 eller
med 1,7 % . Den sistnämnda år täckdikade arealen utgjorde 27,1 °/o av hela
den på formuläret för jordbruksfastigheter redovisade åkerarealen. Utvecklingen har emellertid gått i motsatta
riktningar för olika slag av material.
Medan den dyrbarare men också effektivare och hållbarare täckdikningen

med tegelrör ökat under perioden med
51 700 hektar (6,7 °/oi, har med annat
material dränerad åkerareal minskal
med 35 500 hektar (17,6 °/o). Tegelrör
har använts som material i ständigt
stegrad relativ omfattning sedan den
första jordbruksräkningen; av täckdikningen hade 83,3 %> år 1951 mot 65,6 °'o
är 1927 utförts med tegelrör.
I fråga om de regionala olikheterna
i utvecklingen mellan åren 1944 och
1951 må nämnas, att en relativt sett
ganska stor ökning av den täckdikade
arealens omfattning ägt rum i de tvä
nordligaste länen — särskilt i Västerbottens län med 38 °,o — och vidare i
Skaraborgs, Värmlands, Uppsala, Stock
holms och Södermanlands län samt på
Gotland och Oland; flera av dessa områden ökade även under perioden 1937
—1944, som totalt sett karakteriserades
av nedgång i den dränerade arealen.
Tämligen starkt minskad omfattning nv
täckdikningen mellan 1944 och 1951
har redovisats för det sammanhängande
området Jämtlands, Kopparbergs, Västernorrlands och Gävleborgs län, nämligen
med resp. 17, 13. 8 och 6 °/'o. Minskning kännetecknar även andra län och
områden, bl. a. dem, där täckdikningen har sin största omfattning, nämligen Västmanlands, Östergötlands och
Malmöhus läns slättbygder. I sammanfattning för de tre riksområdena meddelar följande tablå den procentuella
förändringen av den täckdikade åkerarealen mellan 1944 och 1951, varvid
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till jämförelse anges motsvarande
för hela åkerarealen:

tal

Slättbygderna i landets södra och
mellersta delar uppvisa ökning av den
täckdikade arealon. som däremot reducerats i de häda övriga riksområdena.
I hela södra och mellersta Sverige har
den täckdikade marken dock ökat i förhållande till all åkerjord, medan den
hade absolut och relativt sett minskat i
norra Sverige.
Växlingarna mellan olika delar av
landet i avseende på täckdikningens

omfattning framgå av tab. A och tablån
å sid. 95°.
Såsom härav framgår, står Västmanlands län främst med täckdikning på
58,1 °/o av hela den åkerareal, som redovisats på formuläret för jordbruksfastigheter, varefter kominer Östergötlands
län med 54,7 %>; först i tredje rummet
följer Malmöhus län med 51,5 °/o. Vad
riksområdena beträffar visar sig täckdikningen ha sin största omfattning i
slättbygderna i södra och mellersta Sverige, 38,3 °/o, medan betydligt mindre
arealer täckdikats i skogs- och dalbygderna, 16,1 °/o, och i norra Sverige, 8,0 °, o.
Täckdikningens omfattning är mycket växlande icke endast mellan olika
trakter utan även mellan olika storleksgrupper av brukningsenheter inom ett

Tab. Å. Täckdikad åker i procent av hela den på formuläret för jordbruksfastigheter redovisade åkerarealen, inom olika storleksgrupper och riksområden
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och samma område, såsom trampar av
tub. A. Ktt genomgående drag, som upprepar sig i alla tlelar av landet, är att
täckdikningens omfattning är minst vid
lägenheterna och det mindre jordbruket och därefter med stor regelbundenhet tilltager med stigande åkerareal och
överallt når sin största omfattning inom
den högsta storleksgruppen. Inom hela
riket var åkerjorden i den högsta storleksgruppen år 1951 täekdikad till
5:5,5 °/o.
Skillnaderna mellan de olika riksomradena falla nästan helt på den med
tegelrör utförda dräneringen. Även fin
de olika storleksklasserna gäller, att variationerna till övervägande del hänföra
sig till täckdikningen med tegelrör. Endast i norra Sverige föreligga nämnvärda differenser i den areal, som dikats med annat material.

XIV. Gödselvård
Till belysning av gödselvårdens ställning insamlades uppgifter på formuläret för jordbruksfastigheter om förekomsten av gödselstad med botten av
cement och av cementerad urinbrunn.
Däremot uteslöts denna gång den tidigare ställda frågan, huruvida gödselstad
fanns med botten av annat ogenomträngligt material än cement. Resultaten meddelas i tab. 24 för de tre stora
riksområdena och hela riket med fördelning på jordbruk av olika storlek
och i tab. 25 för varje län och naturligt
jordbruksområde utan dylik fördelning.
Dessutom angives i tab. A det relativa
antalet brukningsenheter med ordnad
gödselvård inom olika riksområden och
storleksgrupper. I centralbyråns arkiv
förvaras manuskripttabeller med de absoluta talen fördelade på storleksgrup-

per inom varje naturligt jordbruksområde.
I hela landet ökades mellan åren 1944
och 1951 antalet lägenheter och brukningsenheter med gödselstad med botten av cement från omkring 113 700 till
120 100. Förekomsten av sådana gödselstäder har ökats mellan alla fem
jordbruksräkningarna åren 1927, 1932,
1937, 1944 och 1951. Om lägenheterna
frånräknas, fanns cementerad gödselstad
sistnämnda år vid 34,0 °/o av samtliga
på formuläret för jordbruksfastigheter
redovisade enheter. Antalet
enheter
(inkl. lägenheter) med cementerad urinbrunn minskades däremot från c:a
53 400 till 48 800. Möjligen ä r denna
nedgång helt eller delvis skenbar, enär
cementerade pressvattenbrunnar i viss
utsträckning kunna ingå i 1944 års upp-
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gift. Bortsett från denna nedgång har
även antalet enheter med cementerad
urinbrunn fortgående ökats; antalet år
1951, som översteg 1937 års siffra, uppgick till 13,8 °/o av hela antalet brukningsenheter.
Cementerad gödselstad
jämte cementerad urinbrunn förekom
är 1944 vid drygt 44 800 av ovanstående enheter; år 1951 var detta antal omkring 42 100.
Vidstående tablå anger det procentuella
antalet brukningsenheter med ordnad
gödselvård inom de olika länen. Tablån
visar, att mycket stora växlingar föreligga mellan dessa. Växlingarna torde i
viss grad återspegla, i vilken mån hushållningssällskapen ägnat frågan om
gödselvårdens främjande särskilt intresse i form av större statsbidragsgivning,
livlig upplysningsverksamhet o. dyl. Såväl gödselstad med cementbotten som
cementerad urinbrunn har den mest
vidsträckta förekomsten i Blekinge län
ined procenttalen 01,3 resp. 49.2.
Såsom är att vänta, är rationell gödselvård vanligare vid större än vid mindre jordbruk; differensen är särskilt
framträdande i fråga om cementerad
urinbrunn. En egendomlighet ä r — såsom tab. A visar — att gödselstad med

botten av cement i varje storleksgrupp
är relativt vanligare i södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder och

Tab. Ä. Antal brukningsenheter med ordnad gödselvård i procent av hela antalet på formuläret
för jordbruksfastigheter redovisade brukningsenheter, inom olika storleksgrupper och riksområden
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även i norra Sverige än i slättbygderna
i södra och mellersta Sverige. I fråga
om cementerad urinbrunn gäller, att
frekvensen vid jordbruk med upp till
20 hektar åker är störst i slättbygderna
och vid större jordbruk i norra Sverige;
i regel intaga skogs- och dalbygderna
sista platsen.
Göres en jämförelse mellan gödselvårdens ställning åren 1944 och 1951,
framträder en ökning av antalet cementerade gödselstäder i flertalet län och

särskilt i Hallands, Norrbottens, Skaraborgs och Malmöhus län. Antalet urinbrunnar har däremot nämnvärt ökats i
endast två län — Norrbottens och Gotlands — och i stället reducerats betydligt i de flesta övriga län, främst i
Västerbottens. Det relativa antalet brukningsenheter med cementerad gödselstad var 1951 större än 1944 i alla storleksgrupper utom den lägsta. Andelen
enheter med urinbrunn var däremot genomgående lägre år 1951.

XV. Ensileringsanläggningar
Metoden att konservera färskt foder
i ensileringsanläggningar — silor —, som
i Sverige tidigare använts i liten utsträckning, började att tillämpas i större
omfattning efter andra världskrigets
utbrott, dä behovet av självförsörjning
med foder ökades. Till en början
bereddes ensilaget huvudsakligen enligt
AlV-metoden igenom tillsats av AIVsyrai. Under senare år ha nya konserveringsmetoder tillkommit, varvid också förtorkning av fodret på fältet före
inläggningen förekommer. Såsom tillsatsmedel användas nu även andra kemiska medel än AIV-syra samt vidare
biologiska konserveringsmedel, melass
och — i mindre omfattning — spannmålsgröpe, betfor, vassle m. m. Därtill
kommer, att ensilering utan tillsatsmedel börjat tillämpas. Ensilering med melass och än mer ensilering utan tillsatsmedel ha föranlett övergång till större
silor, s. k. högsilor.
Ensileringsanläggningarna kunna i regel hänföras till någon av de två huvudtyperna tornsilor och gropsilor. De förra äro vanligen byggda som cirkelrunda

behållare av trä eller cement. Gropsilor
äro, såsom namnet anger, nedsänkta i
marken. Även gropsilorna.s väggar äro
vanligen klädda med trä eller cement.
Uppgifter om ensilagesilorna inom
jordbruket infordrades första gängen
vid jordbruksräkningen 1941, då antalet
och rymden av tornsilor med fördelning efter byggnadsmaterialet samt antalet gropsilor efterfrågades på formuläret för jordbruksfastigheter. Samma
punkter upprepades på detta formulär
vid 1951 års räkning ined tillägg for en
fråga om rymden av gropsilorna. Da
sistnämnda fråga i betydande utsträckning antingen
lämnades
obesvarad
eller besvarades uppenbart felaktigt, ha
uppgifterna på denna punkt icke gjorts
till föremål för sammanräkning. Uppgifter om den totala silovolymen saknas
därigenom. Vid båda jordbruksräkningarna har gropsilo. bestående av undersilo jämte översilo, räknats som en anläggning.
I tab. 29 meddelas för varje län och
naturligt område uppgifter om antalet
lägenheter och brukningsenheter med
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Inläggning av ensilage i tornsilo.

ensileringsanläggningar samt om antalet
anläggningar, fördelade på tornsilor av
trä, tornsilor av cement in. m. och gropsilor; för tornsilorna lämnas även rymduppgifter. Tub. 30 innehåller motsvarande uppgifter för olika storleksgrupper av jordbruk inom de tre riksområdena och riket. Manuskripttabeller innehållande mot tab. 30 svarande uppgifter
för varje naturligt jordbruksområde finnas tillgängliga i centralbyrån.
För hela riket redovisades år 1951
sammanlagt 32 562 ensileringsanläggningar fördelade på 21 793 brukningsenheter och lägenheter. Motsvarande tal
för år 1944 voro 23 237 och 13 747. ö k ningen av anläggningarnas antal uppgår till 40 °/o, medan uppgången av antalet jordbruk med silor utgör 59 °/o.
Hela antalet silor år 1951 fördelades
med 5 400 på tornsilor av trä, 7 570 på

tornsilor av cement m. m. och 19 592
på gropsilor. Detta innebär mer än fördubbling av träsilornas antal sedan
1944 ( + 133 %>) och mer än trefaldigande av övriga tornsilor ( + 242 °/o)
men en blott obetydlig uppgång av antalet gropsilor ( + 5 %>). I förhållande
till alla silor utgjorde år 1951 tornsilorna av trä 16,6 %>, tornsilorna av cement
och annat material 23,2 °/o och gropsilorna 60,2 °/o. Motsvarande procenttal
1944 voro 10,0, 9,5 och 80,5.
Antalet brukningsenheter med ensileringsanläggningar och antalet dylika
anläggningar av olika slag i procent av
hela antalet på formuläret för jordbruksfastigheter redovisade brukningsenheter angives länsvis och för de tre
riksområdena i tablån å nästa sida.
Tablån visar, att i genomsnitt 6,2 °/o
av alla brukningsenheter voro utrusta-
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de med silo år 1951. Räknat på detta
sätt hade ensileringsmetoden sin största
utbredning i södra och mellersta Sverige. Höga tal karakteriserade i första
hand Hallands län (23,6 °/o) men även
östra Svealand och större delen av norra Götaland.
Till ytterligare belysning av frekvensen
av ensileringsanläggningar lämnas å sid.
100° — med samma områdesindelning
— uppgifter om antalet silor per 100
hektar åker och per 100 hektar vall (med
avdrag för vall, använd till fröskörd i.
Även efter dessa bedömningsgrunder

intog Hallands län den främsta platsen,
varefter följde Södermanlands. Östergötlands och Jönköpings län. Räknat
efter antalet anläggningar per 100 hektar åker hade skogs- och dalbygderna
i landets södra och mellersta delar större frekvens än dessa områdens slättbygder, medan förhållandet var det motsatta, om antalet anläggningar i stället
sattes i relation till vallarealen, varifrån
huvuddelen av den inlagda fodermassan
stammar.
Det procentuella antalet brukningsenheter med silor inom de olika riks-
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högre i norra Sverige än i de sydliga
slättbygdsområdena. Gemensamt för alla
tre områdena gällde, att ensileringsmetoden fått sin egentliga betydelse vid
större egendomar. Detta belyses även
av sammanställningen å nästa sida.
Jämfört med 1944 har andelen av
biukningsenheter med silor liksom också antalet silor ökat inom varje storleksgrupp med över 2 hektar åker. Den
största absoluta och relativa ökningen
har skett bland jordbruk med en åkerareal av 10—20 hektar.

områdena och riket med fördelning på
olika storleksklasser av jordbruk framgår av följande tablå.
Ehuru 10,5 °/o av brukningsenheterna
inom södra och mellersta Sveriges slättbygder redovisade innehav av silo mot
fi,l °/o av enheterna i samma områdens
skogs- och dalbygder och endast 1,8 °/o
av norra Sveriges enheter, var frekvensen vid de egentliga jordbruken (över
2 hektar åker) genomgående högre i
skogs- och dalbygderna än i slättbygdsområdet; för jordbruk med över 15
hektar åker var denna frekvens även

Tornsilornas rymd uppgick 1951 till
(i<S7 500 m 3, varav 270 500 m 3 kommo pä
tiäsilorna. Ökningen sedan 1944 utgör
237 ° o för samtliga tornsilor (190 °/o för
tiäsilorna och 276 % för sitorna av annat material]. Volymen ökade således
betydligt mer än antalet anläggningar.
Den genomsnittliga rymden, som starkt
ökar med åkerarealen, uppgick år 1951
till 50 m 3 per träsilo och 55 m 3 per tornsilo av annat material mot 40 m 3
resp. 50 m 3 år 1944. Denna ökning
torde vara ett uttryck för en benägenhet att öka ensilagefodrets andel i foderstaten men torde även sammanhänga
med kostnadsfrågan och de tekniska betingelserna för ensileringen. Byggnadskostnaden per volymenhet sjunker nämligen med stigande silovolym, och för
vissa av de nya inläggningsmetoderna
äro högsilor bäst lämpade.
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i procent av hela antalet på formuläret för jnnlhriiksfustigheter redovisade brukningsenheter

XVI. Maskiner
Jordbruksräkningen år 1914 var den
första, till vilken uppgifter infordrades
om vissa i jordbruket använda redskap
och maskiner. I fråga om 23 olika större
redskap och maskiner skulle uppgivas
det antal, som ägdes av brukaren ensam,
det antal, som brukaren var delägare i
och ansvarade för, det antal, som brukaren eljest var delägare i, och slutligen det antal, som lånats eller förhyrts.
Genom att formuläret i stor utsträckning misstolkades, redovisades i tabellerna med vissa undantag endast det
antal redskap och maskiner, vartill
brukaren uppgivit sig vara ensam ägare.
Därutöver uppgavs antalet som jordbruksfastigheter redovisade lägenheter
och brukningsenheter med tillgäng till
de ifrågavarande redskapen och maskinerna.
Vid 1951 ars jordbruksräkning begränsades avsnittet om maskiner till att
omfatta endast 8 olika maskinslag,
nämligen självbindare, skördetröskor,
spannmålstorkningsanläggningar, mjölkningsmaskinanläggningar, vanliga traktorer, »epa-traktorer» (dragbilar) och
elektriska motorer, fördelade på två

grupper (högst G hästkrafter
resp.
(iver C> hästkrafter i. För värj.- maskinslag efterfrågades antalet pä brukning-.enheten den 1 september 1951 varaktigt eller tillfälligt befintliga, användbara maskiner med fördelning pä sådana som ägdes av brukaren ensam
och andra. Till gruppen andra skulle
hänföras maskiner, som ägdes antingen
gemensamt med undra brukare eller av
ekonomisk förening, bolag, enskild maskinägare, maskinslation el. dvl.; åtminstone i viss utsträckning ha till
denna grupp även förts av arrendatorer
nyttjade maskiner, tillhöriga gårdens
ägare. Vidare skulle uppgivas de slag
av maskiner, som använts pä brukningsenheten under tiden 1 september 1950 1 september 1951, oavsett om de ägdes
av brukaren eller ej och även oberoende av hur läng tid arbetet tagit i
anspråk. Med denna uppställning avsågs att få svar på de tre frågorna: Hur
många äro de brukningsenheter av olika
storlek, som använda de ifrågavarande
maskinerna? I vilken utsträckning är
den enskilde jordbrukaren ägare till de
maskiner, han använder för gårdens

102º
Tab. Ö. Antal lägenheter och brukningsenheter med tillgång till maskiner av vissa slag samt antal dylika ma-
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drift? Till hur stort antal uppgå maskinerna? Den sistnämnda frågans besvarande var för skördetröskornas och
traktorernas vidkommande av intresse
endast i vad avsåg fördelningen på
olika områden och storleksgrupper,
enär den ungefärliga totalsiffran sedan
länge år från år kunnat bedömas med
hjälp av annat material.
Liksom vid 1944 års jordbruksräkning upptogs avsnittet om maskiner
även år 1951 endast på formuläret för
jordbruksfastigheter. Då praktiskt taget
alla egentliga jordbruk redovisats på
detta formulär, torde på grund härav
endast en mycket obetydlig del av jordbrukets maskiner ha utelämnats. Oredovisade grupper av maskiner äro vidare
sådana, som icke inrymmas i de bestämningar uppgiftsformuläret anger, nämligen »på brukningsenheten den 1 september 1951 varaktigt eller tillfälligt
befintliga, användbara maskiner»; kvarstående oanvändbara (även tillfälligt)
liksom till reparation bortlämnade maskiner torde således ej ingå i materialet.
Vid materialets granskning och bearbetning ha vidare maskiner, som ej använts för jordbruksändamål, i möjligaste
mån uteslutits; hit höra t. ex. traktorer,
uteslutande nyttjade i trädgård och
skogsbruk. Innehavare av maskinstation har i denna egenskap icke varit
skyldig att avge uppgift till jordbruksräkningen; vid maskinstationerna hållna
maskiner äro därför i regel endast deklarerade av innehavaren, om han bedrev eget jordbruk. Det bör dock observeras, att maskinstationernas övriga
maskiner såsom nämnts skola finnas
upptagna under rubriken vandra».
Eftersom farhågor uttalats, att •—• i
likhet med år 1944 — uppgiftsformulärets komplicerade uppställning i maskinavsnittet skulle vålla väsentliga felaktigheter i jordbruksräkningens resultat, må här jämförelsesiffror från två

andra, till tiden n ä r a sammanfallande
undersökningar anföras. Dessa avse dels
en inom Jordbrukets Utredningsinstitut
företagen undersökning av antalet skördetröskor, grundad på uppgifter om
försäljningens omfattning under åren
1938—1951, dels en i anslutning till 1952
års arealinventering gjord undersökning
om innehavet av traktorer i jordbruket
den 3 juni 1951 och den 3 juni 1952. Den
förra undersökningen gav ett slutresultat på 8 343 skördetröskor mot jordbruksräkningens uppgift om 8 353 sådana maskiner. Vid 1952 års undersökning, som grundades på stickprov, skattades totalantalet traktorer till 65 600
den 3 juni 1951 och 76 400 den 3 juni
1952. Häremot svarar jordbruksräkningens rikssiffra 69 800 per den 1 september 1951. Då i båda fallen mycket
god överensstämmelse föreligger, finnes
anledning antaga, att även övriga maskinslag redovisats väl i jordbruksräkningens material. Tvekan kan dock
råda, huruvida det redovisade antalet
elektriska motorer är lika fullständigt
uppgivet, och denna tvekan gäller särskilt sådana motorer, som äro inbyggda
i andra anläggningar, t. ex. hydroforer,
mjölkningsmaskinanläggningar, tröskor,
fläktar o. dyl.
Maskinuppgifterna återfinnas i tab.
26 för län, hushållningssällskapsområden och naturliga jordbruksområden, i
tab. 27 för län och hushållningssällskapsområden i kombination med fördelning på jordbruk av olika storlek
och i tab. 28 för riket och de tre riksområdena med samma storleksgruppering. Mot tab. 27 svarande uppgifter
för varje naturligt jordbruksområde ha
av utrymmesskäl ej kunnat publiceras
men finnas tillgängliga i statistiska centralbyråns arkiv. De absoluta talen anges i sammandrag i tab. ö. Därvid ha
maskiner, ägda av brukaren ensam,
hopräknats med av andra eller av bru-
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Själogående skördetröska.
karen gemensamt med andra ägda maskiner. På motsvarande sätt har för
överskådlighetens skull, ehuru något
oegentligt, antalet lägenheter och brukningsenheter, vid vilka funnos av brukaren ensam ägda maskiner, sammanslagits med antalet enheter med av
andra eller av brukaren gemensamt
med andra ägda maskiner. De sålunda
erhållna summorna ange i det allra närmaste totalantalet lägenheter och brukningsenheter med olika maskinslag; talen kunna dock i vissa fall vara något
för höga, sammanhängande med att en
och samma brukningsenhet dubbelräknas, om den hyste såväl av brukaren
ensam som av annan ägd maskin av
ett och samma slag. En sådan kombination har emellertid visat sig höra till
de sällsynta undantagen. Endast i vad

avser antalet brukningsenlieter inom
den högsta storleksgruppen med tillgång till traktorer är denna kombination så vanlig (11 fall i hela riket),
att tabellen redovisar ett något större
antal brukningsenheter med traktorer
än brukningsenheter överhuvudtaget.
Tab. Aa anger det procentuella antalet
brukningsenheter (ej lägenheter) med
tillgång till maskiner av olika slag, och
i tab. Ab meddelas uppgifter om den
procentuella andel av beståndet av olika
maskiner, som äges av brukaren ensam.
Av tab. Ac framgår antalet maskiner
per 100 hektar åker vid jordbruk av
olika storlek.
Tab. Aa och Ab visa, att flera, delvis
tämligen självklara, tendenser äro gemensamma för alla undersökta maskinslag. Av tab. Aa framgår, att, med vissa
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Tab. Aa. Antal brukningsenheter med tillgång till maskiner av vissa slag i procent av hela anLägenheter ingå ej i denna tabell.

talet på formuläret för jordbruksfastigheter redovisade brukningsenheter

9
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undantag och oregelbundenheter, relativa antalet brukningsenheter med tillgäng till maskiner, ägda av brukaren
ensam, ökar med stigande egendomsstorlek. Detta gäller samtliga maskinslag. De brukningsenheter, vid vilka
brukaren ensam äger maskinerna, torde
genomsnittligt representera en högre
mekaniseringsgrad än andra enheter.
Även det procentuella antalet brukningsenheter med under redovisningsaret använda maskiner stiger med åkerarealen. Maskiner, ägda av andra än
brukaren ensam, äro i regel relativt
sett vanligast vid de medelstora gårdarna. Det mer eller mindre tillfälliga nyttjandet av lånade eller förhyrda maskiner, d. v. s. skillnaden mellan antalet
jordbruk, vid vilka maskiner använts,
och sådana, där maskiner ägts, har i regel den största relativa omfattningen vid
mindre och medelstora brukningsenheter, särskilt i norra Sverige, och förekommer endast tämligen sparsamt vid
storbruken: i fråga om spannmålstorkar
och mjölkningsmaskiner
förekommer
överhuvudtaget ingen dylik utlåning
eller förhyrning. Vidare gäller att förekomsten och användningen av maskiner
är störst i slättbygdsområdena i södra
och mellersta Sverige, mindre i samma
områdens skogs- och dalbygder och
minst i norra Sverige: användning av
traktor är dock vanligare i norra Sverige än i skogs- och dalbygderna i södra
och mellersta delarna av landet. Av tab.
Ab kan utläsas, att andelen av maskiner,
som ägas av brukaren ensam, är särskilt
stor i fråga om de stationära och de
billigare maskinslagen men även av de
dyrbarare skördetröskorna. De här påtalade genomgående tendenserna utesluta dock icke förekomsten av tämligen
stora variationer i sifferserierna för
olika maskinslag. För studium av dessa
variationer hänvisas till tabellerna. Då
utvecklingen i fråga om mekaniseringen

gjort mycket stora framsteg sedan år
1951, skola kommentarerna för de olika
maskinslagen göras korta.
Antalet självbindare uppgick år 1951
till omkring 101800, av vilka 89 100
ägdes av brukaren ensam. Mot sistnämnda tal svarade enligt 1944 års
jordbruksräkning 70 900 maskiner; uppgången utgör 25,7 °/o. Antalet brukningsenheter med självbindare den 1 september 1951 utgjorde 99 500 eller 28,2 °/o
av samtliga brukningsenheter, medan
antalet brukningsenheter, vid vilka
självbindarc under redovisningsåret använts, uppgick till 150 200 (42,5 °/o).
Den största frekvensen i fråga om användning av självbindare förelåg i Mälarlänen jämte de angränsande Östergötlands och Örebro län samt vidare i
Malmöhus ocli Hallands län. Självbindare användes vid vart sjätte jordbruk
med 2—5 hektar åker och vid vartannat jordbruk med 5 - 1 0 hektar. I klassen 10—15 hektar nyttjades självbindare
vid 5 av 6 gärdar och i högre klasser
vid mer än 9 av 10. Skördetröskornas
ökade användning liar medfört, att ett
antal självbindare, särskilt i de högsta
storleksgrupperna, fått stå outnyttjade.
Räknat per 100 hektar åker var antalet
självbindare störst vid gårdar i storleksklassen 10—15 hektar med jämförelsetalet 4,9. Den betydande minskningen av
detta tal med stigande gårdsstorlek sammanhänger med högre nyttjandegrad och
ökad förekomst av skördetröskor.
Beståndet av skördetröskor
redovisas
enligt jordbruksräkningen med 8 353 st.,
av vilka brukaren ensam ägde 7 045 st.
Från tidpunkten för 1944 års jordbruksräkning, då 424 maskiner redovisades,
har alltså en kraftig uppgång ägt rum;
ökningen motsvarar 94,9 °/o av 1951 års
antal. Bland de manga uttrycken för
jordbrukets pågående mekanisering är
skördetröskornas frammarsch ett av de
mera betydelsefulla. Skördetröskor fun-
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Tab. Ab. Av brukaren ensam ägda maskiner i procent av hela antalet maskiner
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Tab. Ac. Antal maskiner per 100 hektar åker vid jordbruk av olika storlek

nos år 1951 vid 7 584 jordbruk ( 2 , 1 %
av samtliga). Vid 6 293 av dessa var
brukaren maskinens ägare. Egen eller
lånad skördetröska kom under året till
användning vid 16 344 brukningsenheter
eller 4,6 °/o av samtliga enheter. Motsvarande procenttal nådde sitt maximum i Gotlands län (40,3 °/o), där samägda eller från maskinstationer förhyrda
skördetröskor voro särskilt talrika, närmast följt av Malmöhus och Östergötlands län (18,5 resp. 1 5 , 8 % ) . Av riksområdena uppvisade endast södra och
mellersta Sveriges slättbygder anlitande
av skördetröskor i nämnvärd omfattning
(13,1 % ) . Bland jordbruk i de olika storleksklasserna upp till 10 hektar åker
nyttjades skördetröskor endast undantagsvis eller vid högst 1,0 % av brukningsenheterna i hithörande storleksgrupper; procenttalet steg därefter kraftigt och utgjorde 16,7 i gruppen 20—30
hektar samt 86,0 i den högsta storleksgruppen. Även i relation till åkerarealen
förelåg en oavbruten stegring i antalet skördetröskor med stigande gårdsstorlek.
Spannmdlstorkningsanläggningarnas
antal har mellan åren 1944 och 1951
ökat från 254 till 511 st. Det sistnämnda

antalet var fördelat på 502 brukningsenheter, motsvarande 0,14 % av samtliga enheter. Endast vid storbruken
med över 100 hektar åker hade spannmålstorkar på den egna gården någon
nämnvärd utbredning (16,7 % av antalet
brukningsenheter).
Antalet
mjölkningsmaskinanläggningar
utgjorde omkring 109 100, av vilka
108 600 ägdes av brukaren. Sistnämnda
uppgift överstiger 1944 års antal med
68 600 eller 1 7 2 % . Antalet brukningsenheter med dylika anläggningar uppgick år 1951 till 108 800, av vilka nära
700 hade anläggningarna outnyttjade
under året till följd av övergång till
kreaturslös drift. Antalet brukningsenheter, vid vilka mjölkmaskiner använts
under året, utgjorde 30,6 % av samtliga. Länsvis förekommo stora variationer med maximum i Södermanlands
(67,7%), Uppsala (64,3%) och Västmanlands län (61,7%) samt minimum
i Norrbottens län (15,6%). Som är att
vänta, ökar förekomsten av mjölkmaskiner med jordbrukens storlek Redan
i gruppen 5—10 hektar användes mjölkmaskin vid 35,0 % av jordbruken, och
för gårdar med över 20 hektar lågo
procenttalen mellan 80 och 90. I för-
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hållande till åkerarealen nådde antalet
anläggningar sitt maximum vid jordbruk
med 10—15 hektar åker.
De angivna procenttalen böra ses i
sammanhang med uppgiften i tab. Z,
att antalet brukningsenheter utan nötkreatur år 1951 uppgick till 2 1 , 0 % .
Riksmedeltalet för enheter, där mjölkmaskin kommit till användning under
året, ökas från 30,6 till 37,0 °/o, om antalet dylika jordbruk sättes i relation
till antalet på formuläret för jordbruksfastigheter redovisade jordbruk med
nötkreatur. Länens inbördes ordningsföljd rubbas i stort sett icke av denna
ändrade beräkningsmetod. Den höjning
av talen för de olika storleksgrupperna,
som blir följden av en dylik omräkning,
är mest iögonenfallande för storleksgrupperna 50—100 och över 100 hektar,
för vilka procenttalen stiga till resp.
95,2 och 97,1.
Antalet traktorer. Den starkt ökade
användningen av traktorer utgör det
mest betydelsefulla draget i jordbrukets
pågående mekanisering och har varit av
revolutionerande betydelse för hela
jordbruksdriften. Utvecklingens omfattning mellan tidpunkterna för 1944 och
1951 års jordbruksräkningar framgår
av att antalet traktorer under denna tid
ökade från 21 300 till 69 800, innebärande att beståndet under 7 år mer än trefaldigats.
Maskinparken var år 1951 fördelad
på c:a 61900 brukningsenheter (17,5'/o
av samtliga), medan traktordrift under
redovisningsåret förekom vid 130 900
brukningsenheter (37,1 %). Traktoranvändningen, uttryckt i procent på sistnämnda sätt, nådde bland olika län sitt
största värde i Västmanlands (65,9 °/o),
Uppsala (64,5 °/o) och Södermanlands
län (60,3 °/o), inom vilka områden det
höga antalet storbruk verkade höjande
på talet, och vidare på Gotland (58,7 °/o),
där förhållandevis många samägda och

förhyrda maskiner förekommo. I fråga
om traktordriften inom olika riksområden dominerade södra och mellersta
Sveriges slättbygder (52,5%). Anmärkningsvärt är, att traktordrift såsom ovan
framhållits var betydligt vanligare i norra Sverige (35,3 % ) än i skogs- och dalbygderna i landets södra och mellersta
delar (25,6 % ) ; en närmare analys ger
vid handen, att detta förhållande dock
endast gällde för jordbruk med upp till
30 hektar åker. Traktoriseringens omfattning, som företedde en oavbruten
ökning med åkerarealen, belyses i detta
hänseende av att traktor användes vid
4,1 % av brukningsenheterna med högst
1 hektar, 52,6 % av enheterna i gruppen
10—15 hektar och 9 9 , 5 % av de största
jordbruken. I detta sammanhang må
nämnas, att betydligt fler jordbruk med
upp till 5 hektar åker använde traktor
än självbindare; vid gårdar med 5—30
hektar åker var förhållandet det motsatta, medan ingen egentlig olikhet förelåg vid de större jordbruken.
Antalet traktorer per 100 hektar åker
(enligt formuläret för jordbruksfastigheter) vid de båda senaste jordbruksräkningarna anges i tablån å sid. 112°,
där till jämförelse meddelas uppgifter om
antalet hästar i åldern 3 år och däröver.
Antalet traktorer i förhållande till
åkerarealen steg vid båda jordbruksräkningarna med tilltagande åkerareal
upp till mellangrupperna för att sedan
åter avtaga. Maximum nåddes år 1944
i gruppen 30—50 hektar men år 1951
i närmast lägre grupp, 20—30 hektar.
Denna förskjutning är ett uttryck för
traktoriseringens ökade spridning till de
lägre storleksklasserna. En jämförelse
mellan tablåns olika kolumner visar
även, att traktoranskaffningen under
perioden 1944—1951 relativt sett varit
mer omfattande vid det mindre och
medelstora jordbruket än vid storbruken. Då den relativa minskningen av
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Avser åker, som redovisats på formuläret för jordbruksfastigheter.

hästbeståndet, räknat per 100 hektar
åker, varit förhållandevis obetydlig vid
jordbruk med mellan 2 och 30 hektar
åker och t. o. m. en uppgång redovisats
för gruppen 1—2 hektar, h a r utvecklingen medfört en ökning av den samlade dragkraften inom dessa storleksgrupper.
»Epatraktorer» (dragbilar) funnos år
1951 till ett antal av 9 662, fördelade på
9 609 brukningsenheter och lägenheter.
Antalet epatraktorer uppgavs vid 1944
års jordbruksräkning till 5 327. ökningen under mellanperioden motsvarar
81 °/'o. Användning av epatraktor h a r
under redovisningsåret, förutom vid 17
lägenheter, ägt rum vid 12 374 eller
3,5 % av samtliga brukningsenheter.
Motsvarande procenttal nådde regionalt
sitt maximum i Västmanlands och Kopparbergs län, där det uppgick till 10,3
resp. 7,7, och vad olika storleksgrupper av jordbruk, beträffar i gruppen
10—15 hektar med jämförelsetalet 5,1.
Jämfört med å r 1944 redovisades metan fördubbling av antalet epatraktorer
vid jordbruk med mellan 1 och 10 hektar åker men ungefär oförändrade och
i vissa grupper t. o. m. sänkta tal vid
brukningsenheter med över 20 hektar
åker. Räknat per arealenhet var beståndet av epatraktorer störst vid småbruken (särskilt inom grupperna 1—2 och
2—5 hektar åker).
Elektriska motorer med en effekt av

högst 6 hästkrafter redovisades å r 1951
till ett antal av omkring 278 300, av vilka 273 200 ägdes av brukaren ensam.
Sistnämnda antal överstiger med 164 %
motsvarande uppgift, 103 600, från 1944
års räkning. År 1951 voro motorerna
fördelade på nära 400 av de lägenheter
och 170 600 av de brukningsenheter,
som deklarerades på formuläret för
jordbruksfastigheter. Användning av elmotor under tiden september 1950—
augusti 1951 redovisades för 176 200 av
ifrågavarande brukningsenheter eller
49,9 °/o av samtliga. Motsvarande relativtal nådde sitt högsta värde i Uppsala
och Södermanlands län med 75,9 resp.
74,7 °/o. Användningen av de smärre elmotorerna företedde i likhet med övriga redovisade maskinslag (utom epatraktorer) en oavbruten ökning med stigande gårdsstorlek men visade högre
utgångsvärden än andra maskinslag
eller 6,6 % vid de minsta brukningsenheterna och 33,7 °/o vid jordbruken
i gruppen 2—5 hektar. Räknat per 100
hektar åker var antalet elmotorer störst
vid jordbruk med 5—10 hektar åker.
Antalet större elektriska motorer
(över 6 hästkrafter) uppgick år 1951 till
omkring 88 700, av vilka 78 400 tillhörde b r u k a r e n ensam. Mot sist angivna
tal svarade å r 1944 ett antal av 46 700;
ökningen utgör 68 °/e, vilket ä r betydligt
mindre än för de smärre elmotorerna.
Beståndet av de större motorerna var
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placerat på inemot 100 av de lägenheter
och på 80 400 av de brukningsenheter,
för vilka redovisning förelåg på formuläret
för jordbruksfastigheter.
Vid
106 500 brukningsenheter uppgavs användning av större elmotor ha ägt rum,
ett antal, som motsvarar 30,1 °/o av
samtliga brukningsenheter. Länssiffrorna fluktuerade betydligt kring detta tal
med maximum, 66,6 °/o, i Södermanlands län och minimum, 3,3 °/o, i Ble-

kinge län. I nästan alla län liksom i
samtliga storleksgrupper låg relativtalef för de större elmotorerna under
motsvarande tal för de mindre motorerna; differensen var i regel ganska
betydande. Liksom i fråga om de mindre motorerna voro även de större i relation till åkerarealen vanligast förekommande vid gårdar med mellan 5
och 10 hektar åker.

XVII. Vattenledning
Uppgifterna om förekomsten av vattenledning i boningshusen och djurstallarna ha liksom vid 1944 års jordbruksläkning efterfrågats endast på formuläret för jordbruksfastigheter. Resultaten
framläggas i tab. 24 för de tre riksomrädena och hela riket med gruppering
på olika storleksklasser av jordbruk och
i tab. 25 för län och naturliga jordbruksområden. Råtabeller med storleksgrupperade uppgifter för varje naturligt område förvaras i statistiska centralbyråns arkiv.
Formulärets frågor om vattenledning
voro identiskt lika vid de båda senaste
jordbruksräkningarna, nämligen: Finnes vattenledning a) i boningshusen?
bi i djurstallarna'? Däremot ha svaren
bearbetats olika. 1944 års resultat ha
lämnats i form av uppgifter om fastigheter med vattenledning, medan uppgifterna vid 1951 års räkning i detta liksom i övriga avseenden sammanförts till
brukningsenheter.
Då en brukningsenhet ofta består av flera fastigheter och
olika förhållanden med avseende på
vattenledning kunna förekomma vid
dessa, kan den förstnämnda metoden i
princip vara att föredraga, när det gäller boningshusen. A andra sidan lämnades år 1951 i betydande utsträckning
3

gemensam blankett för delfastigheter i
sambruk, varigenom en dylik redovisning med krav på konsekvens och fullständighet omöjliggjordes. Resultaten
från 1951 års räkning ha därför erhållits, sedan materialet grupperats på
brukningsenheter, och avse huvudfastighetens förhållanden. Enligt formulärets
anvisningar skulle vattenledning redovisas, vare sig vattnet erhålles genom
självtryck, motorkraft eller handkraft.
Vid 1951 års räkning redovisades vattenledning i boningshusen vid 182 600
och i djurstallarna vid 208 000 lägenheter och brukningsenheter, utgörande
resp. 50,7 % och 57,8 °/o av alla
på formuläret för jordbruksfastigheter
redovisade enheter. Vattenledning var
installerad i såväl bostadshus som stallar vid 157 600 enheter (43,8%). Tablån
å nästa sida visar antalet lägenheter
och brukningsenheter med vattenledning i procent av hela antalet enheter
inom de olika länen och riksområdena.
Rinnande vatten i jordbrukarhemmen förekom allmännast i Malmöhus,
Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län, medan de tre sistnämnda länen svarade för den största andelen
av lägenheter och brukningsenheter
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med vattenledning i djurstallarna. Bortsett från det obetydliga jordbruket i
Stockholms stad lågo i båda fallen
Norrbottens och Blekinge län lägst på
skalan. Vattenledning i stallarna var
nästan genomgående vanligare förekommande än i hemmen; undantag utgjorde endast skånelänen, Kopparbergs
län och Stockholms stad.
Ehuru direkt jämförbarhet i fråga
om uppgifterna rörande vatteninstallationer icke är möjlig mellan de vid 1944
och 1951 års jordbruksräkningar erhållna resultaten, är det dock tydligt,
att antalet installationer ökat under
perioden, särskilt i boningshusen. Vidare har samtidigt en utjämning mellan
olika områden ägt rum. Vid en jämfö-

relse mellan riksområdena kvarstår dock.
att slättbygderna i landets södra och
mellersta delar ha den största och norra
Sverige den minsta relativa förekomsten
av vattenledning i boningshus och stallar.
Det procentuella antalet med vattenledning utrustade brukningsenheter av
olika storlek anges i följande tablå.
Tablån redovisar en ständigt stegrad
förekomst av vattenledning med stigande areal. Redan i gruppen 10—16 hektar ha fler än 2 av 3 jordbrukare rinnande vatten i hemmen. För djurstallarna är motsvarande proportion ungefär 6 : 7. De största jordbruken ha nästan undantagslöst installation av vattenledning såväl i hem som i djurstallar.
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XVIII. Pälsdjur
och har sitt namn av de i den svarta
pälsen mer eller mindre rikligt förekommande vita, silverfärgade täckhåren. Mutationer av silverräv äro platinaräv och whitefaceräv. Blåräven och viträven äro båda polarräv och sålunda
helt artskilda från övriga rävar.

I samband med 1951 års jordbruksräkning ha uppgifter införskaffats om
antalet avelsdjur bland de viktigaste i
Sverige förekommande pälsdjursslagen.
Tidigare har antalet pälsdjur räknats
vid fristående pälsdjursräkningar, som
ägt rum i september 1937, 1939 och
1945. Pälsdjursuppfödningen i vårt land
daterar sig från omkring 1920 men blev
ett betydande näringsfång först under
1930-talet.
Före redogörelsen för pälsdjursräkningens uppläggning och resultat må en
kort beskrivning lämnas av våra pälsdjurs egenskaper och vanor.
Det övervägande antalet pälsdjur i
vårt land tillhör rovdjurens ordning.
Till dessa räknas rävar av alla slag och
mink (nerz) m. fl. Av gnagare uppfödas
nutria och chinchilla, som i jämförelse
med mink spela en underordnad roll.
Utom dessa grupper finnes ett mindre
antal karakulfår, av vilkas nyfödda
lamm persianskinn erhållas.

Minken, som är betydligt mindre än
silverräven (vikt omkring 1—2,5 kg mot
5—7 kg för silverräv), är ett mårddjur.
De vanligaste mutationerna benämnas
pastellmink och silverblå mink, men
därjämte bör nämnas aleutisk mink, vit
mink och kombinationen safir. År 1951
beräknades inemot 10 °/o av minken utgöras av mutationer och kombinationer
av olika slag, och denna produktion är
stadd i kraftig ökning, medan standardminkproduktionen synes minska eller
stagnera.
Av övriga pälsdjur har endast nutrian
(sumpbävern) någon nämnvärd antalsmässig betydelse. Den väger omkring
7—10 kg.

De i våra pälsdjursgårdar förekommande rävarna äro i första hand silverrävar och blårävar. Silverräven eller
svarträven är en mutation av rödräven

Rävarnas och minkarnas ungar födas
på våren och äro pälsningsfärdiga samma höst samt könsmogna påföljande
parningssäsong, som inträffar pä vin-
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Minkstammen är i
tillväxt. Bland nya
typer är den helvita
minken ett av de
senaste tillskotten.
tern. Då dräktigheten endast varar 7—8
veckor, föder honan sin första kull vid
1 års ålder. Pälsningen (slakten) förrättas på senhösten eller förvintern, så
snart vinterpälsen är fullt utvecklad.
De vid 1951 års jordbruksräkning använda formulären ha endast efterfrågat
antalet avelsdjur av de tre viktigaste
huvudslagen av pälsdjur: silverräv och
varianter, blåräv och viträv samt mink
och varianter. Detta innebär ett i förhållande till tidigare pälsdjursräkningar
starkt nedskuret program. Tidigare ha
nämligen uppgifter även infordrats om
djurens fördelning på kön och ålder,
avelsresultat, foderförbrukning, pälsdjursgårdarnas ålder, personalens storlek m. m.
Primärmaterialets uppgifter om antalet pälsdjur ha i samband med granskningen av materialet överförts till särskilda kartoliner, p å vilka även antecknats uppgiftslämnarens namn, titel eller
yrke och adress samt fastighetens namn,
belägenhet (län och kommun) och eventuella åkerareal. Uppgifterna på kartolinerna ha bearbetats manuellt.
Med ledning av en från Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund till förfogande ställd medlemsförteckning h a r
viss kontroll kunnat företagas över materialets fullständighet. Riksförbundet

har välvilligt kompletterat materialet
med uppgifter för dem av sina medlemmar, som uraktlåtit att insända uppgift.
Vidare ha uppgifter avkrävts de i telefonkatalogernas yrkesregister upptagna
pälsdjursgårdar, för vilka uppgift icke
tidigare inkommit.
Primärmaterialet
torde efter dessa kompletteringar vara
tämligen fullständigt.
Resultaten av pälsdjursräkningen framläggas för de olika länen och hushållningssällskapsområdena i tub. 31. Dessutom meddelas uppgifter för hela riket
i jämförelse med resultaten från de tidigare räkningarna i tab. Ad beträffande antalet pälsdjursgårdar och antalet
besättningar samt i tab. Ae beträffande
antalet avelsdjur.
Antalet pälsdjursgårdar uppgick i september 1951 till 1 386. Regionalt sett intog Gävleborgs län den ledande ställningen med 210 gårdar, närmast följt
av Kopparbergs och Blekinge län. Bortsett från Gotlands län med endast 2 pälsdjursgårdar var fördelningen mellan länen i övrigt tämligen jämn.
I förhållande till särskilt de båda
första räkningarna kan en mycket betydande nedgång i antalet pälsdjursgärdar konstateras, nämligen med 68 %
från 1937 och med 72 % från 1939, då
det högsta antalet (5 010) redovisades.
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Minskningen sedan 1945, som i hela
landet uppgick till 24 °/o, berörde 19 län
och var särskilt markant i Skaraborgs,
Värmlands och Kopparbergs län samt
flertalet län i Norrland. Större ökning
företedde endast Blekinge län, där den
nästan helt syntes kunna hänföras till
Mjällby kommun, som år 1951 ensam
svarade för ungefär 2/3 av hela antalet
pälsdjursgårdar i länet.

gången av antalet pälsdjursgårdar, vid
vilka jordbruk bedrevs, har mellan 1945
och 1951 utgjort 38 °/o mot 15 °/o för
övliga gärdar. Dessa siffror böra ses
mot bakgrunden av att antalet pälsdjur
per besättning varit i stigande under de
år, som legat mellan räkningarna, och
att arbetet åtminstone vid större pälsdjursgårdar ger utövarna full syssolsättning.

På formulären för de tidigare pälsdjursräkningarna förelåg en direkt fråga, om pälsdjursuppfödningen drevs i
samband med jordbruk. Någon dylik
fråga ställdes icke 1951, och uppgift
härom har icke heller alltid direkt kunnat utläsas av de insända blanketterna.
För att få ett åtminstone ungefärligt begrepp om i vilken utsträckning pälsdjursuppfödning kombinerats med jordbruk, har i detta sammanhang jordbruksverksamhet ansetts föreligga, då
fastighetens åkerareal överstigit 1 hektar åker. Ehuru i fall med liten åkerareal denna kunnat användas just för
själva
pälsdjursuppfödningen,
torde
gränsen dock böra sättas tämligen lågt.
Med denna definition har jordbruk bedrivits vid 33 °/o av pälsdjursgårdarna.
Ar 1945 redovisades kombinationen pälsdjursuppfödning—jordbruk vid 40 °'o
och år 1937 vid 54 °/o av gårdarna. Ned-

Antalet besättningar med silverräv
och varianter därav uppgick 1951 till
426 eller 42 °/o av motsvarande antal
1945 och endast 13 %> av antalet 1937.
Motsvarande tal för besättningar med
blåräv och viträv voro resp. 280, 59 °/o
och 45 °/o. Minkbesättningarna uppgingo 1951 till 1 066, vilket innebär en
ökning med 49 °/o från 1945 och med
70 °/o från 1937; jämfört med 1939 förelåg dock en minskning med 13 °/o. Nedgången i det totala antalet pälsdjursgårdar är en följd väsentligen av det starkt
reducerade antalet silverrävsbesättningar. Dessas antal var år 1937 mellan 5
och 6 gånger större iin antalet besättningar med mink; år 1951 var i stället
de scnares antal 2.5 gånger de förras.
Även uppgifterna om antalet pälsdjur
visa, som framgår av tab. Ac, att en
markerad ändring av produktionsinriktningen har ägt rum. Efter den första

Tab. Ad. Antal pälsdjursgårdar och antal besättningar med pälsdjur av olika slag i september
1937, 1939, 1945 och 1951
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Tab. Ae. Antal pälsdjur i avel, totalt och i medeltal per besättning, i september 1937, 1939,
1945 och 1951

pälsdjursräkningen år 1937, då rävuppfödningen helt dominerade, h a r successivt en förskjutning pågått till förmån
för minken, som år 1951 utgjorde huvudparten av produktionen. Jämfört
med å r 1945 har en minskning ägt r u m
av silverrävarnas antal med 40 °/o till
omkring 14 500 avelsdjur och av antalet
blårävar med 28 °/o till 7 200 avelsdjur.
Samtidigt h a r antalet avelsdjur av mink
ökat med icke mindre än 223 °/o till
omkring 84 000; utsträckes jämförelsen
till år 1937, blir ökningen 558 °/o. Denna omläggning av den svenska pälsdjursuppfödningen, som huvudsakligen arbetar på export, är främst att söka i änd-

rade skinnpriser, vilka i sin tur givetvis påverkas av dammodets växlingar.
Utvecklingen har också medfört en
för alla slagen av pälsdjur sedan å r
1937 oavbruten ökning av besättningarnas storlek. Medelantalet avelsdjur per
besättning uppgick för silverräv till 34,0
år 1951 mot 23,8 år 1945, medan motsvarande siffror voro för blåräv 25,2
och 20,6 samt för mink 79,2 och 36,6.
Denna koncentration mot större enheter torde ha medfört, dels att pälsdjursuppfödningen i allt större utsträckning,
i vart fall relativt sett, bedrives såsom
huvudyrke, dels att möjligheterna till
rationalisering av driften ökat.

TABELLER
Tables

I. Jordbrukxräkningen

1951.

Use of land and leased arable land by communes:

number of holdings, grouped according to acreage of arable land, by

i'or att möjliggöra jämförelse med tidigare jnrdbruksräkningar meddelas i
ili'iitiii tahell även uppgifter för varje kommun enligt I9äl är- indelning.
Da -ädan koiiinuiii delats i -amhand med kommunreformcn, Mim trädde i
kralt <len 1 januari I9S2, läirinas i tabellen under respckti\c stnrknmmun
uppgifter IVir varje dylik kommundel, om dess totala areal uppgick till mer
iin .'i hektar land. Fppgiftcr IVir hela förutvarande kommunen erhållas i sådana fall genuin summering av de olika deluppgifterna. I not meddelas, när
kommun etdigt 19S1 års indelning redovisas uppdelad på tre områden.
Storkomniun, som rcdo\isas utan underindelning, sammanfaller hell med
likhenämm! kommun enligt den tidigare indelningen, där ej annat framgår
Full överensstämmelse råder icke mellan
av not. Se i ö>, rigt kap. Ii.
tahellens areal- och antalsuppgifler. Då hrukningscnhcl iir helägen inom

2

Tab. 1. Landarealens fördelning på ägoslag, arrenderad åkerjord, antal lägenheter och antal brukningsenheter,
fördelat på storleksgrupper, år 1951 inom varje kommun enligt 1952 års indelning
communes

mer iiu en kommun, redovisas arealerna fördelade på de olika kommunerna,
medan liriikningscnheteii hänföres till den kommun, där brukningscentrum
är beläget.
»Summa landareal» redovisas lör varje kommun med hela
landarealeu enligt Folkräkningen den !il december 1950, del I. Arealen
»Övrig mark» utgör skillnaden mellan »Summa landareal» och de redovisade
arealerna för »Åker» t. o. m. »Skogsmark». Överensstämmelse föreligger
icke alltid mellan hela landarealen eldigt den officiella statistiken och
summan a\ de vid jordbruksräkningen redovisade arealerna av (dika ägoslag. 1 dvlika fall saknas i tabellen areal IVir »Övrig mark» eller är densamma alltför liten. I vissa kommuner liar även arealen för »Skogsmark»
måst minskas något, för att överensstämmelse med den officiellt uppgivna
hela landarealeu skall erhållas.

3

1

Stockholms stud och Stockholms län äro icke uppdelade pä naturliga jordbruksområden.

2 Benämndes före I°.T2 lliisby-I.yhundra.

4

5
1
Från och med 19.i2 urs ingång överflyttades frän Östra Kyds kommun till \ axholms stad ett område omfattande 1 hektar (övrig mark), som redovisas
bland uppgifterna för staden.

6

7

1

Uppsala län är icke uppdelat på naturliga jordbruksiimråilcii.

- Se not 1 ;"i sid. T>.

8

9

1

Skogsiiiarksnrcali'ii minskml mod 28 hrktar.

10

11

' Södrrinnnlumls liin iir icke iippili'lut på miturlipu jordbruksområden.

12

13

14

15

1

N a t u r l i g a j i i r d h r i i k s d i n n i i l c i i i ("MrrfjiitliiniU lim: a) N o r r a skuii-liNgilrii: Ii) ( M j i i i t a M ä t l i - n ; c) Siiilra »k()ul>\!!<l(-ii: il) Siiilra k u s t l a n d e t .

- Se n«t 2 å >id. I').

16

i. JoMkruksriikninvn

l'r,l.

17

18

- 1U-I a\ Motala -tad- område enlist \')-il urs

19

1
Stm-kommiiiii'ii I-iii>|>aiig> köping u t e r e s a\ huviiiliU'lrn a\ ilrn l'iinit\ annul»1 tikU'iiiimmU t i m m m i r n .
indelning litir Iran ITilI ar- inuang iivorfh Hats till \-ka Miivkniiiiiiuii.

20

21

1

Jönköpings län är irkr uppdelat pii naturliga jordbruksområden.

22

23

1

Skillingiirvfls köping u l g ö r o av del u\ lonitvarainlr Toltriyils koininmi.

24

25

1

K r o n o b e r g liin är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden.

2 I t^öre av förut\ ärande kommunen Nuttcliiick med Oranhult.

26

27

28

29

' Niiliulinu j o r d b r u k - o m r å d e n i K a l m a r l ä n : a) K a l i n a r - l ä t t e n ; Ii) Norra
- K a l m a r län är u p p d e l a t p ä t \ ä
k u - t l a n d c t : <•) 'Sk«iK>li\ p i l e n ; d ) O l a n d .
liu-liallniii!i~-.ilNk.ip'-(iMira<lcii. Det n o r r a o m r i i d e t o m l a t i a r s t o r k o i n m u n c r n a
I k i u i d a l c n , ( V e r u m . T j i M - K d . I . o f t a l t a i n m a r . (>uinlrl)> . IlaHiii.urlii-ri:.

G l a d l i a m m a r . I l j o r t c d . I . o c k u c v i . S ö d r a Vi. S e v e d e . T u n a , M i s t c r h u l t . K r i s t d a l a . V e n a cii'li I l i i l t s f m U köpin<i - a m t \ ä s l c r v i k s o c h \ imincrliv s t ä d e r .
I.änel i ö\"ri;ri b i l d a r del -iidra l i n s | i ä l l n i n ( : - s ä l l < k a p ( i m r å d ( ' t .

30

31

1

l'li-cr\(l- »tiirkoiitiiLim utjicin'- il v liu\ itililclcii .i\ ilen lonilx .mimlr konnmiin-ii l-'li~fr\ <l.

32

33

34

35

1

(iiitlaiiils liin iir ieko uppdelat på nutiirli^a jordbruksområden.

36

37
1
Naturliga jordbruksområden i Blekinge liin: a) Skogsbygden; b) Slättbygden.
- Dol av I.ösen- kommuns område enligt 1951 års indelning bar från
1952 urs ingång överflyttats till Karlskrona stad.
•' Del av Vugerums kommuns område enligt 1951 års indelning liar frun 1952 års ingång överflyttats
till Karlskrona stud.

38

39

1

Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: a) Skogsbygden ; b) Mellanbygden; c) Slättbygden.

- Se not 2 å sid. 37.

3

Se not 3 å sid. 37.

40

41

42

43

44

45

1

Mtitiirlifia jordbruksområden i Malmöhus län: a) Skogsbygden; 1>) Mellanbygden; e) Slättbygden.

2

Se not 1 å -id. 17.

46

47
' 1'rån noli nit-d llJö2 ;irs ingäiif: överflyttade-, frän Södra \ nuns kommun till Bjuvn köping cll område omfattande 3 hektar, som redovisas Maud
uppgifterna lör köpingen.
- Skojjsinarksarealen minskad med 1- hektar.

48

1. Jonihrukvräkninzrn

IT,].

49

50

51

' Ski>£4iiuirk»iir<M!<'ii tniiiskiifl incil J:.' l i c k l i i r .

52

53

54

55

1

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; 1)) Skogsbygden; c) Norra Halland.

56

57

58

59

1

Göteborgs och Holms län iir icke uppdelat på naturliga jordbruksområden.

60

61

1
Naturliga jordbruksområden i Alvsborgs län: a) Slättbygden; b) Dalbygderna: e) Dalslands bergsbygd; d) Södra höglandet.
- Älvsborgs län
är uppdelat på två hushållningssällskapsområden. Det norra området
omfattar storkominunerna Tössbo, Lelång. Bengtsfors köping, Steneby, DalsKd, Bäckefors, Högsäter, Färgelanda, Ödeborg, Kroppefjäll, Skållerud, Melle-

ruds köping, Bolstad, Brålanda. Frändefors, Västra Tunhem, Södra Väne,
Bjärke, Flundre, Lilla Edets köping, Lödöse, Skepplanda, Starrkärr, Nödinge, Angered, Stora Lundby, Lerum, Skallsjö, Hcmsjö, Vårgårda ocb Herrljnnga samt Vänersborgs, Trollhättans, Alingsås och Åmåls städer. Länet i
övrigt bildar det södra hushållningssällskapsområdet.

62

63

64

.i. Jardbrukxriikninaen l(ir>I.

65

66

67

68

69

70

71

1

Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Falbygden; c) Nordöstra höglandet; d) Sydöstra höglandet.

72

73

1

Skogsmarksarealen minskad med 5 hektar.

74

75

76

77

78

79

1

Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: a) Slättbygden;

b) Centrala och västra Värmland; e) Bergslagen; d) Norra Värmland.

80

6. Jortihritksriikninzert

IQ.'l.

81

82

83

1

Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; c) Bergslagen.

- Skogsmarksarealen minskad med 510 hektar.

84

85

1

Storkommunen Hällefors köping utgöres av huvuddelen av den förutvarande likbenämnda kommunen.

86

87

1

Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: a) Bergslagen; b) Slättbygden. —

2

Norbergs köping utgöres av Norbergs förutvarande kommun.

88

89
1
a
Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) Östra Dalarne; c) Mellanbygden; d) Fjällbygden.
Folkärna storkommun utgöres av huvuddelen av den förutvarande kommunen Folkärna; övriga områden av kommunen ha från 1952 års ingång överflyttats till Krylbo köping och
Avesta stad. --- a Se not 2.

90

91

1

Se not 2 å sid. 89.

92

93

1

Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; c) Inlandet.

94

95

1

Nuturligu jordbruksområden i Västernorrland

län: a) Kustlandet; h) Inlandet;

c) Silurområdet.

96

T. JarHIrukiräkrinz.n
1"~,1.

97

1

Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet;

b) Mellanbygden; c) Fjällbygden.

98

99
1
:1
Se 7iot '!.
• Alsens storkonimun utgöres av huvuddelen av den förutvarande kommunen Alsen.
Storkommunen Frösö köping utgöres
av huvuddelen av den förutvarande likl>enämnda kommunen: övriga områden av denna ha från l')52 års ingång överflyttats till L h s storkommun oeh
Östersunds stad.
' Bergs storkommun utgöres av huvuddelen av den förutvarande kommunen Ilerg.

100

101

1
Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: n) Kustlandet; b) Inlandet.
av den förutvarande likbenämnda kommunen.

2

Se not 3 å sid. 99. --

3

Storkommunen utgöres av huvuddelen

102

103

1

Naturliga jordbruksområden i Norrbottens län: a) Kustlandet;

1>) Inlandet.

104

Tab. 2. Landarealens fördelning på ägoslag, arrenderad åkerjord, antal
år 1951 inom varje län och naturligt jordbruksområde enligt 1952 års
Use of land and leased arable land; number of holdings, grouped according

lägenheter och antal brukningsenheter, fördelat på storleksgrupper,
indelning
to acreage of arable land, by counties and by natural farming areas

105

106

107

108

Tab. 3. Landarealens fördelning på ägoslag, antal arrenderade brukningsenheter
och arrenderad åkerjord, fördelade på brukningsenheter av olika storlek, år
1951 inom varje län och naturligt jordbruksområde enligt 1952 års indelning
Use of land and number and acreage of leased farms, according to acreage of
arable land, by counties and by natural farming areas

109

110

111

112

fl. Jartlliruk-nräk-iiiagen

IV.ll.

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

>>.

Jorilhrukurukningrn

1V.1I.

Tab. 4. Landarealens fördelning på ägoslag, antal arrenderade brukningsenheter och arrenderad åkerjord, fördelade på brukningsenheter av olika storlek, år 1951 inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning
Use of land and number and acreage of leased farms' according to acreage of
arable land, in three major regions

129

Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.

130

Tab. 5. Antal brukningsenheter i enskild ägo, med och utan skogsmark, samt skogsmarkens och åkerns fördelning på ägarekategorier
och storleksgrupper år 1951 inom varje län och naturligt jordbruksområde enligt 1952 års indelning
Number of holdings in private ownership, with and without forest land, and distribution of forest land and arable land, by categories of
owners and according to acreage of arable land and forest land, by counties and by natural farming areas

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Ml. Jonlkriiksrmniiwn

l'/M.

145

146

147

148 Tab. 6. Antal brukningsenheter i enskild ägo, med och utan skogsmark, samt
år 1951 inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning
Number of holdings in private ownership, with and without forest land, and distriacreage of arable land and forest land, in three major regions
Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.

skogsmarkens och åkerns fördelning på ägarekategorier och storleksgrupper
bution of forest land and arable land, by categories of owners and according to

149

150

151

152
Tab. 7. Åkerjordens användning och antal husdjur år 1951 inom varje kommun enligt
Use of arable land and number of livestock, by communes
För a t t möjliggöra jämförelse med tidigare jordbruksräkningar meddelas i denna tabell även uppgifter för
varje kommun enligt 1951 års indelning. Då sådan
kommun delats i samband med kommunreformen,

som trädde i kraft den 1 januari 1952, lämnas i t a bellen under respektive storkommun uppgifter för
varje dylik kommundel, om dess totala areal uppgick til] mer än 3 hektar land. Uppgifter för hela

1
Stockholms stad och Stockholms län äro icke uppdelade på naturliga jordbruksområden. — 2 Benämndes
före 1952 Husby-Lyhundra.

153
1952 års indelning
förutvarande kommunen erhållas i sådana fall genom
summering av de olika deluppgifterna. I not meddelas, när kommun enligt 1951 års indelning redovisas
uppdelad på tre områden. Storkommun, som redo-

visas u t a n underindelning, sammanfaller helt med
likbenämnd kommun enligt den tidigare indelningen,
där ej annat framgår av not. Se i övrigt kap. I I .

154

155

156

157

158

1

Uppsala län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden.

159

160

161

11. Jordbruksräkningen

1951.

162

163

164

1

Södermanlands län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden.

165

166

167

168

169

170

1
Naturliga jordbruksområden i Östergötlands l ä n : a) Norra skogsbygden; b) Östgötaslätten; c) Södra
2
skogsbygden; d) Södra kustlandet.
Se not 2 å sid. 178.

171

172

173

174

175

176

1

Storkommunen Finspångs köping utgöres av huvuddelen av den förutvarande likbenämnda kommunen.

177

12. Jordbruksräkningen

1951.

178

1
Jönköpings län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. — 2 Del av Motala stads område
enligt 1951 års indelning har från 1952 års ingång överflyttats till Aska storkommun.

179

180

181

182

183

184

1

Skillingaryds köping utgöres av del av förutvarande Tofteryds kommun.

185

186

1
Kronobergs län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden. —
munen Nottebäck med Granhult.

2

Utgöres av förutvarande kom-

187

188

189

190

191

192

1
Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kalmarslätten; b) Norra kustlandet; c) Skogsbygden;
d) Öland. — 2 Kalmar län är uppdelat på t v å hus-

hållningssällskapsområden. Det norra området omfattar storkommunerna Uknadalen, Överum, TjustEd, Loftahammar, Gamleby, Hallingeberg, Glad-

193

hammar, Hjorted, Locknevi, Södra Vi, Sevede,
Tuna, Misterhult, Kristdala, Vena och Hultsfreds
köping samt Västerviks och Vimmerby städer. Länet
13. Jordbruksräkningen

1951.

i övrigt bildar det södra hushållningssällskapsområdet.

194

195

196

1

Fliseryds storkommun utgöres av huvuddelen av den förutvarande kommunen Fliseryd.

197

198

199

200

1

Gotlands län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden.

201

202

203

204

1
Naturliga jordbruksområden i Blekinge län:
a) Skogsbygden; b) Slättbygden. — 2 Del av Lösens
kommuns område enligt 1951 års indelning har
från 1952 års ingång överflyttats till Karlskrona

stad. — 3 Del av Augerums kommuns område enligt 1951 års indelning har från 1952 års ingång
överflyttats till Karlskrona stad.

205

206

207

208

1

-

2

Naturliga jordbruksområden i Kristianstads län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden.
Se not 2 å sid. 204. - 3 Se not 3 å sid. 204.

209

14. Jordbruksräkningen

1951.

210

211

212

213

214

215

216

217

218

1

Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden.

219

220

221

222

223

224

225

15. Jordbruksräkningen

1951.

226

227

228

229

230

231

232

1

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden; c) Norra Halland.

233

234

235

236

237

238

1

Göteborgs och Bohus län är icke uppdelat på naturliga jordbruksområden.

239

240

241

16. Jordbruksråkningen

1951.

242

243

244

1
Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län:
a) Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands bergsbygd; d) Södra höglandet. — 2 Alvsborgs län är
uppdelat på t v å hushållningssäUskapsområden. Det

norra området omfattar storkommunerna Tössbo,
Lelång, Bengtsfors köping, Steneby, Dals-Ed, Bäckefors, Högsäter, Färgelanda, ödeborg, Kroppefjäll,
Skållerud, Melleruds köping, Bolstad, Brålanda,

245

Frändefors, Västra Tunhem, Södra Väne, Bjärke,
Flundre, Lilla Edets köping, Lödöse, Skepplanda,
Starrkärr, Nödinge, Angered, Stora Lundby, Lerum,
Skallsjö, Hemsjö, Vårgårda och Herrijunga samt

Vänersborgs, Trollhättans, Alingsås och Åmåls städer.
Länet i övrigt bildar det södra hushållningssällskapsområdet.

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

1
Naturliga jordbruksområden i Skaraborgs län: a) Slättbygden; b) Falbygden; c) INordöstra höglandet;
(1) Sydöstra höglandet.

257

17. Jordbruksräkningen

1951.

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

1
Naturliga jordbruksområden i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala och västra Värmland; c) Bergslagen; d) Norra Värmland.

271

272

273

18. Jordbruksräkningen

1951.

274

275

276

1

Naturliga jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; c) Bergslagen.

277

278

279

280

1

Naturliga jordbruksområden i Västmanlands län: a) Bergslagen; b) Slättbygden. —
Hällefors köping utgöres av huvuddelen av den förutvarande likbenämnda kommunen.

2

Storkommunen

281

282

1

Norbergs köping utgöres av Norbergs förutvarande kommun.

283

284

285

286

1
Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergslagen; b) Östra Dalarne; c) Mellanbygden;
d) Fjällbygden. — 2 Folkärna storkommun utgöres av huvuddelen av den förutvarande kommunen Folkärna;
övriga områden av kommunen ha från 1952 års ingång överflyttats till Krylbo köping och Avesta stad. —
3
Se not 2.

287

288

289

19. Jordbrukaräkningen

1951.

290

1
2

Naturliga jordbruksområden i Gävleborgs län: a) Gästrikland; b) Hälsinglands kustland; e) Inlandet. —
Se not 2 å sid. 286.

291

292

293

294

1

Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; c) Silurområdet.

295

296

297

298

1

Naturliga jordbruksområden i Jämtlands län: a) Silurområdet; b) Mellanbygden; c) Fjällbygden.

299

300

1

Se not 1 å sid. 302. — - Alsens storkommun utgöres av huvuddelen av den förutvarande kommunen Alsen.

301

302

1
Storkommunen Frösö köping utgöres av huvuddelen av den förutvarande likbenämnda kommunen;
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— - Bergs storkommun utgöres av huvuddelen av den förutvarande kommunen Berg.
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Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet. — 2 Se not 1 å sid. 302. —
Storkommunen utgöres av huvuddelen av den förutvarande likbenämnda kommunen.
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307

308

309

310 Tab. 8. Åkerjordens användning år 1951 inom varje län och naturligt jordUse of arable land, by counties and by natural farming areas, in hectares

bruksområde enligt 1952 års indelning, i hektar

311

312

313
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inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning
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Tab. 14. Antal lägenheter och brukningsenheter med husdjur av olika slag samt antal biodlare, fördelade på brukningsenheter av olika storlek, år 1951 inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning
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Tab. 15. Köksväxtodling på åkern vid brukningsenheter av olika storlek år 1951 inom
tre större riksområden enligt 1952 års indelning, i ar
Acreage of field-grown vegetables on holdings of different sizes, in three major regions, in ares*
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enligt 1952 års indelning, i ar
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Tab. 17. Åkerjordens användning, antal husdjur m. m. år 1951 inom 18 större produktionsUse of arable land, number of livestock, etc., in 18 major production areas
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Area mulor garden-grown raspberries and strawberries; units of at least 5 ares of horticultural land used for growing vegetables, flowers,
potatoes; also nurseries: area and number of holdings, by counties and by natural farming areas (1 are = 100 str. metres = .02471 acre).
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Tab. 20. Antal fruktträd, fördelade efter ålder, vid brukningsenheter med mer
och naturligt jordbruksområde enligt 1952 års indelning
Number offruit trees, according to age, on holdings of over 1 hectare, by counties and
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Tab. 21. Antal fruktträd, fördelade efter ålder, vid brukningsenheter av olika
inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning
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Tab. 22. Nyodlingar och täckdikning år 1951 inom varje län och naturligt jordbruksområde enligt 1952 års indelning, i hektar
Reclaimed land and drainage, in hectares, by counties and by natural farming areas
Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen (utom i
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Tab. 23. Nyodlingar och täckdikning vid brukningsenheter av olika storlek år
1951 inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning, i hektar
Reclaimed land and drainage, in hectares, on holdings of different sizes, in three
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Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen (utom i kol.
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Number of holdings with means for conserving manure and with water laid on in dwellings and livestock sheds, according to acreage of arable land, in three major regions
Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.
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Tab. 25. Antal lägenheter och brukningsenheter med ordnad gödselvård samt
med vattenledning i boningshus och djurstallar år 1951 inom varje län och
naturligt jordbruksområde enligt 1952 års indelning
Number of holdings with means for conserving manure and with water laid on in
dwellings and livestock sheds, by counties and by natural farmings areas
Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.
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Tab. 26. Antal lägenheter och brukningsenheter med tillgång till maskiner av
jordbruksområde enligt 1952 års indelning
Number of holdings having access to certain kinds of machines and number of such
Fastigheter redovisade p å formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.
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machines, by counties and by natural farming areas
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storlek, år 1951 inom varje län och hushållningssällskapsområde enligt 1952 års
Number of holdings having access to certain kinds of machines and number of
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Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.
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Tab. 28. Antal lägenheter och brukningsenheter med tillgång till maskiner av
storlek, år 1951 inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning
Number of holdings having access to certain kinds of machines and number of
Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.
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such machines, according to acreage of arable land, in three major regions
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Tab. 29. Antal lägenheter och brukningsenheter med ensileringsanläggningar, antal
dylika anläggningar och rymden av tornsilor år 1951 inom varje län och naturligt
jordbruksområde enligt 1952 års indelning
Number of holdings equipped with ensilage plants, number of such plants, and volume
of tower silos, by counties and by natural farming areas
Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.
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Endast vid 2 lägenheter i hela riket redovisas ensileringsanläggningar. — 2 H ä r a v 1 lägenhet.
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Se not l å sid. 436. —

2

H ä r a v 1 lägenhet.
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Tab. 30. Antal lägenheter och brukningsenheter med ensileringsanläggningar, antal
dylika anläggningar och rymden av tornsilor, fördelat på brukningsenheter av olika
storlek, år 1951 inom tre större riksområden enligt 1952 års indelning
Number of holdings equipped with ensilage plants, number of such plants, and volume
of tower silos, according to acreage of arable land, in three major regions
Fastigheter redovisade på formulären för s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.
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Tab. 31. Antal pälsdjursgårdar och antal pälsdjur i avel i september 1951 inom
varje län och hushållningssällskapsområde enligt 1952 års indelning
Number of fur farms and fur-breeding animals, by counties and by county
agricultural society districts, in September, 1951
Tabellen omfattar endast pälsdjursgårdar med silverräv och varianter, blåräv och viträv samt
mink och varianter.
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Instruktion för genomförande av 1951 års
allmänna jordbruksräkning.
1. Fastighetstaxeringens och jordbruksräkningens organisation.
Genom kungörelse den 29 juni 1951 (Svensk förf. saml. nr 523) har Kungl.
Maj:t föreskrivit, att en allmän jordbruksräkning skall anordnas under år 1951.
Såsom i nämnda kungörelse stadgas, äger jordbruksräkningen rum i anslutning
till 1952 års allmänna fastighetstaxering. Uppgifterna för jordbruksräkningen
skola för j o r d b r u k s f a s t i g h e t avgivas på ett särskilt av Kungl. Maj:t fastställt formulär, betecknat I, som skall åtfölja fastighetsdeklarationen, blankett
a. För a n n a n f a s t i g h e t , vilken ej användes uteslutande såsom bostadsfastighet för ägaren och hans husfolk, skola likaledes uppgifter till jordbruksräkningen avgivas å särskilt av Kungl. Maj:t fastställt formulär (formulär II), som
skall åtfölja fastighetsdeklarationen (deklarationsblankett b 2). I fråga om sådan
fastighet skola dock uppgifter till jordbruksräkningen lämnas endast om på
fastigheten finnes åker, sådan trädgård eller plantskola, som innehåller fruktträd,
hallon, jordgubbar eller minst 500 kvadratmeters odling av köksväxter, blommor
eller potatis, eller ock hästar, nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän, kaniner,
pälsdjur eller bin. För fastighet, som ej är taxerad såsom jordbruksfastighet och
som användes uteslutande såsom bostadsfastighet samt är avsedd endast för ägaren
och hans husfolk, skola uppgifter till jordbruksräkningen avgivas å blanketten
till fastighetsdeklaration (deklarationsblankett b 1).
Formulär för uppgifterna till jordbruksräkningen tillhandahållas liksom deklarationsblanketter kostnadsfritt i stad hos den lokala skattemyndigheten eller, där
staden icke har egen uppbördsförvaltning, hos magistraten eller kommunalborgmästaren och å landet hos kommunalnämndens och beredningsnämndens ordförande. Formulär för uppgifterna till jordbruksräkningen kunna även på rekvisition erhållas hos statistiska centralbyrån.
Beträffande u p p g i f t s s k y l d i g h e t se Anvisningar å baksidan till formuläret för avgivande av uppgifter till jordbruksräkningen under rubriken Uppgiftsskyldighet m. m. samt vad nedan säges under Kap. 4.
Uppgifterna till jordbruksräkningen skola liksom deklarationerna vara avlämnade s e n a s t d e n 15 s e p t e m b e r 1 9 5 1 . De kunna ingivas:
beträffande fastighet på landet till ordföranden i beredningsnämnden för det
beredningsdistrikt respektive landsfiskalen i det landsfiskalsdistrikt eller länsstyrelsen i det län, där fastigheten är belägen,
beträffande fastighet i stad till ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden för
det distrikt, där fastigheten är belägen, den lokala skattemyndigheten eller, där
staden icke har egen uppbördsförvaltning, magistraten eller kommunalborgmästaren i den stad eller länsstyrelsen i det län, där fastigheten är belägen.
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2. Anvisningar för ifyllande av blanketterna för jordbruksräkningen.
Anvisningarna å deklarationsformuläret för jordbruksfastighet, formulär a,
torde noga beaktas, liksom ock anvisningarna å formulär I. Dessutom torde i
fråga om ä g o s l a g e n s a r e a l observeras, att åker, varå anlagts permanent
betesvall, fortfarande skall redovisas såsom åker å rad 1, men att kultiverad betesmark, som anlagts å icke odlad jord, skall redovisas å rad 3.
Beträffande deklarationsformulären för annan fastighet än jordbruksfastighet,
formulär b 1 och b 2, böra uppgifter om markens areal lämnas av byggnadernas
ägare även i det fall, att marken tillhör annan person och alltså icke skall taxeras
tillsammans med byggnaderna. Enligt formulären skall uppgift lämnas, huruvida
fastigheten består av byggnad å annan tillhörig mark.
3. Beskattningsnämndernas åligganden i avseende på materialets
och granskning.

insamling

Det åligger på landet beredningsnämndens ordförande och i stad fastighetstaxeringsnämndens ordförande att tillse, att uppgifter till jordbruksräkningen
avgivits av alla uppgiftsskyldiga samt att, då uppgifterna avgivits på särskilt formulär, på detta införa numret pä motsvarande fastighetsdeklaration.
De uppgifter till jordbruksräkningen, som avse j o r d b r u k s f a s t i g h e t
(formulär 1), skola på landet av beredningsnämndens ordförande senast den 1
november 1951 och i stad av fastighetstaxeringsnämndens ordförande senast den
1 december 1951 överlämnas till vederbörande hushållningssällskaps lokala organ,
därest icke annat blivit avtalat.
De uppgifter till jordbruksräkningen, som avse a n n a n f a s t i g h e t än jordbruksfastighet och som avgivits på s ä r s k i l t f o r m u l ä r (formulär II) skola
på landet av beredningsnämndens ordförande senast den 1 november 1951 och
i stad av fastighetstaxeringsnämndens ordförande senast den 1 december 1951
översändas till statistiska centralbyrån.
Med de u p p g i f t e r till jordbruksräkningen, som avgivits å f a s t i g h e t s d e k l a r a t i o n e r n a , skall förfaras så, att deklarationerna i fråga (deklarationsblankett b 1) av länsstyrelserna och överståthållarämbetet översändas till statistiska centralbyrån, i länen senast den 15 juli 1952 och i Stockholm senast den 15
november 1952.
Senast den 20 januari 1952 skall på landet beredningsnämndens ordförande
översända fastighetstaxeringslängderna samt fastighetsdeklarationerna m. m. till
ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden; senast den 25 april samma år, skall
huvudskriften av fastighetstaxeringslängden av den lokala skattemyndigheten
insändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall senast den 15 juli 1952 till statistiska
centralbyrån översända 1952 års fastighetstaxeringslängder i huvudskrift. I Stockholm skola fastighetstaxeringslängderna efter den 15 november 1952 vid behov
ställas till statistiska centralbyråns förfogande.
4. Hushållningssällskapens lokala organ och deras uppgifter för jordbruksräkningen.
Det åligger visserligen, som ovan sagts, taxeringsmyndigheterna att tillse, att
uppgifter för jordbruksräkningen avgivits av alla uppgiftsskyldiga. Däremot ha
dessa myndigheter ingen skyldighet att granska uppgifterna för jordbruksräkningen och ej heller att ombesörja, att felaktiga uppgifter rättas och ofullständiga
kompletteras. Det har därför liksom vid tidigare jordbruksräkningar ansetts nödvändigt att anlita bistånd av för ändamålet särskilt utsedda organ. Dessas uppgift
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skall vara att dels kontrollera att alla uppgifter inkommit, dels granska materialet.
Den förut nämnda kungörelsen om allmän jordbruksräkning innehåller i 7 § följande bestämmelser om de lokala organens skyldigheter:
»Sedan de uppgifter som avse jordbruksfastighet överlämnats till hushållningssällskapens lokala organ åligger det dessa
1) att kontrollera att uppgifter inkommit för alla brukningsenheter;
2) att tillse att uppgifterna äro fullständiga och riktiga; samt
3) att då uppgifter saknas eller äro ofullständiga eller uppenbart felaktiga anmana den uppgiftsskyldige att avgiva uppgifter eller komplettera och rätta redan
avgivna.
Närmare anvisningar för fullgörandet av dessa åligganden meddelas av statistiska
centralbyrån.
Hushållningssällskapens lokala organ skola därefter insända uppgifterna till
vederbörande hushållningssällskap, å landet senast den 31 december 1951, i Stockholms stad senast den 30 juni 1952 och i övriga städer senast den 10 april 1952.
Därvid skall bifogas intyg att, såvitt kunnat utrönas, uppgifter inkommit från samtliga uppgiftsskyldiga inom det lokala organets verksamhetsområde, eller, om så
icke skett, besked, angivande namn och adress för de uppgiftsskyldiga, som underlåtit att lämna uppgifter.»
Det tillkommer hushållningssällskapen att beträffande uppgifterna för jordbruksfastighet på lämpligaste sätt anordna arbetet ute i kommunerna. Som lokala
organ torde i främsta rummet komma i fråga sällskapens underavdelningar, men
där organisationen av dessa icke är tillräckligt fast för detta uppdrag, torde detsamma lämpligen kunna anförtros åt andra, sällskapen underlydande organ eller
ock torde överenskommelse kunna träffas med beredningsnämnderna att ombesörja även det för jordbruksräkningen erforderliga arbetet. I den mån den lokala
kontrollen och granskningen vid jordbruksräkningen icke lämpligen synas kunna
anförtros åt hushållningssällskapets sockenavdelningar, förordas följande alternativa förfaringssätt.
I vissa fall torde det, vad landsbygden beträffar, måhända befinnas lämpligt, att
hushållningssällskapen under hand träffa överenskommelse med beredningsnämnderna att mot särskild ersättning åtaga sig det speciellt för jordbruksräkningen
erforderliga arbetet i stället för hushållningssällskapens organ. Så har skett i
några fall vid föregående jordbruksräkningar. Om beredningsnämndens ordförande ej skulle befinnas vara villig att åtaga sig ett dylikt uppdrag, torde det ej
vara uteslutet, att han kan anvisa annan ledamot av nämnden, som är villig och
lämplig att göra det. Ansvaret för och uppsikten över den lokala kontrollen vid
jordbruksräkningen komme i dylikt fall alltjämt att ytterst åvila hushållningssällskapen, ej taxeringsmyndigheterna, vilket förhållande synes vara av betydelse
för att åstadkomma ett enhetligt material vid jordbruksräkningen.
I andra fall, där det visat sig mindre lämpligt att anlita frivillig medverkan av
beredningsnämnderna, torde hushållningssällskapen böra anlita särskilt kvalificerade personer med agronomisk utbildning eller praktisk jordbrukserfarenhet
för att biträda vid utövandet av den lokala kontrollen och granskningen vid jordbruksräkningen. Det synes lämpligt, att personer med dylika kvalifikationer komma att vid årets jordbruksräkning anlitas i större utsträckning än vad vid de
föregående räkningarna möjligen varit fallet. Ersättning måste emellertid utgå
till nämnda personer i och för deras uppdrag. Även om en del av denna ersättning
kan förmodas komma att bestridas av hushållningssällskapens egna medel, torde
statsbidraget till täckande av hushållningssällskapens kostnader för räkningens
genomförande härvid kunna tagas i anspråk.
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Det är för värdet av hela jordbruksräkningen av mycket stor betydelse, att de
lokala organen utföra sitt arbete med omsorg och noggrannhet. Endast under
denna förutsättning kan man förvänta, att materialet i fråga om fullständighet
och tillförlitlighet skall vara i ett sådant skick, att det utan större svårighet kan
sammanräknas och tabelleras. Den granskning, som utföres ute i kommunerna,
är effektivare och leder lättare till önskat resultat, än den, som efteråt måste
utföras av hushållningssällskapen och statistiska centralbyrån. I ännu högre grad
än vid tidigare jordbruksräkningar är det av vikt, att denna granskning blir så
grundlig som möjligt. Då avsikten är, att den statistiska bearbetningen skall påbörjas om möjligt tidigare än fallit varit vid föregående räkningar, kunna fastighetstaxeringslängderna, som vid dessa tillfällen lämnat såväl hushållningssällskapen som statistiska centralbyrån goda möjligheter till kontroll av materialets
beskaffenhet, icke ställas till förfogande vid den centrala kontrollen. Kontrollen
måste därför läggas huvudsakligen på de lokala organen.
Särskilt böra de lokala organen, såsom ock påpekas i anvisningarna å uppgiftsformuläret, noga tillse, att uppgifter för jordbruksräkningen avgivas särskilt
för varje fastighet, som antingen ensam utgör en brukningsdel eller tillsammans
med annan fastighet utgör en brukningsdel. Av s ä r s k i l d b e t y d e l s e är
att k o n t r o l l e r a , att u p p g i f t e r l ä m n a t s även för
rena
skogsfastigheter.
Även om deklaration för viss fastighet icke ansetts erforderlig för fastighetstaxeringen och därför icke införskaffats av taxeringsmyndigheterna, är det nämligen nödvändigt, att uppgifter lämnas för jordbruksräkningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt redovisningen av torp, som icke äro särskilt taxerade men
som vid jordbruksräkningen äro att anse som särskilda brukningsdelar eller delar
av sådana. Kännedom om från vilka fastigheter uppgifter eventuellt saknas, erhålles bäst genom en jämförelse med fastighetstaxeringslängden. Om för en
fastighet uppgifter icke kunnat erhållas från den uppgiftsskyldige själv, bör det
lokala organet såvitt möjligt söka att, med ledning av tillgängliga uppgifter, å ett
formulär införa de för räkningen avsedda uppgifterna. Visar sig icke heller denna
utväg framkomlig, anmäles förhållandet genom hushållningssällskapet hos länsstyrelsen, som äger förelägga den försumlige att vid vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Vid föregående jordbruksräkningar visade det sig, att i fråga om utarrenderade fastigheter arrendatorerna stundom underlåtit att lämna de dem
ålagda uppgifterna; d e l o k a l a o r g a n e n b ö r a d ä r f ö r h a
sin
u p p m ä r k s a m h e t r i k t a d på a t t ä v e n a r r e n d a t o r e r n a fullgöra sin
uppgiftsskyldighet.
En mycket viktig uppgift är vidare kontrollen av att brukningsförhållandena
tydligt angivas, så att det i varje fall tydligt framgår, vad som utgör en särskild
brukningsdel. Härvid kunna också tjäna till ledning de anvisningar, som meddelas
å sista sidan av formulär I.
Slutligen skola samma lokala organ tillhandagå statistiska centralbyrån och
hushållningssällskapet med de ytterligare uppgifter och kompletteringar, som
under det fortsatta granskningsarbetet kunna visa sig nödvändiga.
De lokala organens uppgift är begränsad till att avse jordbruks- och skogsfastigheter.
De lokala organens arbete blir uppdelat i flera omgångar:
1) Då uppgifterna för jordbruksräkningen senast den 1 november skola vara
tillgängliga, kan granskningsarbetet utföras efter nämnda tidpunkt. Beträffande
felaktiga uppgifter begäres rättelse och beträffande ofullständiga uppgifter komplettering av de uppgiftsskyldiga.
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2) Enligt taxeringsförordningen skall å landet beredningsnämndens förslag
föreligga färdigt senast den 15 december 1951. I Stockholm är motsvarande tidpunkt, vad angår fastighetstaxeringsnämndens förslag, den 15 juni 1952 och i
övriga städer den 25 mars 1952. Efter nämnda tidpunkter kan med hjälp av fastighetstaxeringslängderna granskning äga rum, att alla uppgiftsskyldiga avgivit uppgifter för jordbruksräkningen. I en del fall torde längderna helt eller delvis genom
underhandsöverenskommelse med vederbörande myndighet k u n n a ställas till förfogande tidigare än ovan sagts. Efter denna granskning infordras felande uppgifter.
3) Vid i kungörelsen nämnda tidpunkter insändas uppgifterna slutligen till vederbörande hushållningssällskap, varvid skall lämnas intyg om materialets fullständighet eller förteckning på de uppgiftsskyldiga, som underlåtit att lämna uppgifter.
H ä r böra då medtagas även uppgiftsskyldiga, som uraktlåtit att nöjaktigt besvara
de lokala organens begäran om rättelse och komplettering av lämnade uppgifter.

5. Granskningen hos hushållningssällskapen av uppgifterna till jordbruksräkningen.
Kungörelsen om allmän jordbruksräkning innehåller i 8 § följande bestämmelser
om hushållningssällskapens åligganden:
»Då de i 7 § avsedda uppgifterna inkommit till hushållningssällskapen,
åligger det
dessa att låta granska uppgifterna och, där så påfordras, från de
uppgiftsskyldiga
införskaffa
erforderliga rättelser och
kompletteringar.
Uppgifterna skola därefter insändas till statistiska centralbyrån.
Sådana uppgifter, som icke kräva komplettering,
skola insändas, såvitt de avse landet senast
den 15 januari 1952, såvitt de avse Stockholms stad senast den 15 juli 1952 och
såvitt de avse övriga städer senast den 25 april 1952. De uppgifter, som kräver
komplettering, skola insändas, såvitt de avse landet senast den 31 januari 1952, såvitt
de avse Stockholms stad senast den 31 juli 1952 och såvitt de avse övriga städer
senast den 10 maj 1952.»
En eftergranskning av materialet torde säkerligen även vid årets jordbruksräkning bliva nödvändig. Omfattningen och beskaffenheten av denna granskning är
emellertid i hög grad beroende av den lokala granskningens effektivitet. Med
hänsyn till att, som ovan nämnts, fastighetstaxeringslängderna icke äro tillgängliga, kan granskningen emellertid icke avse, huruvida uppgifter inkommit från
alla uppgiftsskyldiga, utan måste inskränkas till kontroll, huruvida de inlämnade
formulären äro fullständigt ifyllda och uppgifterna på dessa rimliga.
Arbetet inom hushållningssällskapet skall i övrigt utföras efter samma synpunkter, som i det föregående angivits till ledning för de lokala organens granskningsarbete. Det är givetvis i första hand sällskapens sekreterare, som äro ansvariga
för denna del av granskningen, men då det torde vara otänkbart, att dessa vid
sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter personligen skola k u n n a genomgå det omfattande uppgiftsmaterialet, torde det bliva nödvändigt, att för ändamålet särskild
arbetskraft anställes.

6. Ersättningen till hushållningssällskapen och deras lokala organ.
Vid 1944 års jordbruksräkning erhöllo hushållningssällskapen av statsmedel ersättning med sammanlagt 60 000 kronor som bidrag till täckande av deras kostnad e r för räkningens genomförande. Den större andelen av arbetet torde vid denna
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liksom föregående jordbruksräkning komma att falla på de lokala organen. Då utgifterna sannolikt kunna väntas stiga något, har i den av statistiska centralbyrån
och lantbruksstyrelsen till Kungl. Maj:t ingivna kostnadsberäkningen ersättningen
till hushållningssällskapen höjts till 70 000 kronor.
Stockholm i augusti 1951.
KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN.

Tabellhuvuden till kort, använda vid den maskinella bearbetningen
1.

2.

3.

Ägoslag m. m.

Åkerjordens användning

Åkerjordens användning (forts.); bärodling i trädgård

4.

Köksväxtodling på åkern; fruktträd

Bilaga 6

5.

Köksväxtodling i trädgård

6.

7.

Husdjur

Maskiner
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