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Le recensement général agricole de 1944.
Conformément à la proposition faite par le Bureau Central de Statistique dans
l'écrit au Gouvernement du 5 février 1927 sur la réorganisation de la statistique
agricole, les renseignements fondamentaux pour cette branche de la statistique concernant la superficie des terres cultivées, l'emploi des terres labourables et le nombre
des animaux domestiques etc. devraient être recueillis à l'occasion des recensements
généraux agricoles qui ont lieu tous les cinq ans en connection avec les taxations
générales des propriétés foncières. De tels recensements généraux agricoles ont eu
lieu en 1927, 1932 et 1937. Quant aux résultats de ces enquêtes voir la statistique
officielle de la Suède, Stockholm 1930, 1936 et 1940. Conformément à l'Ordonnance
Royale du 15 juillet 1944 le recensement général agricole suivant ne devait avoir lieu
qu'au 15 septembre 1944 en connection avec la taxation générale des propriétés foncières de 1945. Contrairement aux recensements antérieurs les renseignements demandés concernant les propriétés foncières rurales furent cette fois recueillis sur une
annexe spéciale des formulaires de taxation pour les propriétés foncières rurales.
Quant aux autres propriétés foncières on devait, comme dans les recensements agricoles
précédents, prendre les renseignements moins détaillés, nécessaires pour l'élaboration
de donnés statistiques, dans les formulaires de taxation pour les propriétés foncières
qui furent envoyés au Bureau Central de Statistique quand les travaux de taxation
été terminés. Après que les cultures horticoles et fruitières avaient é'é recensées aussi
tard qu'au 1 e r juin 1943 et l'emploi des terres labourables et le nombre des animaux
domestiques pour la dernière fois au 1 e r juin 1944, le recensement agricole ne s'occupait
pas de ces questions. Les résultats de l'enquête du 1 e r juin 1944 concernant l'emploi
des terres labourables et le nombre des animaux domestiques sont compris dans cette
publication. C'est une innovation pour le recensement général agricole de 1944 que
la déclaration pour les propriétés foncières rurales contient de même des renseignements sur les installations d'ensilotage, les outils et les machines agricoles aussi bien
que sur les conduites d'eau et les égouts et sur les installations de force électrique. —
Ainsi qu'aux recensements agricoles précédents les déclarations sur les propriétés foncières rurales furent vérifiées par l'agent local des sociétés d'économie rurale et par son
secrétaire. Pour les questionnaires employés pour le recensement des superficies cultivées et des animaux domestiques au 1 e r juin et pour le recensement agricole au 15
septembre 1944 voir pages 448 452.
La répartition de la plupart des départements par régions agricoles naturelles, réalisée
plus tôt dans la statistique agricole n'a subi que de petites modifications au recensement dernier. Ces districts ont été groupés en 18 grandes régions de production,
toutes produisant sous des conditions aussi pareilles que possible. Finalement ces
régions de production ont été réparties en trois grandes régions du pays. Quant à la
répartition présente, voir Tableau 16 et la carte annexée.
En ce qui concerne la répartition de la superficie totale du pays entre les différentes
cultures, forêts, etc., le recensement agricole de 1944 a donné les résultats suivants:

Les données correspondantes sont reprises en chiffres absolus, au Tableau 1 pour
chaque commune, et au Tableau 2 pour chaque département et région naturelle. Les
chiffres relatifs correspondants du Tableau D (pages 18*—19*) montrent les grandes
différences qui existent au point de vue de l'importance de la portion de terres labourables dans les différentes parties du pays. Dans la plaine du département le
plus méridional, celui de Malmöhus, la superficie de terres labourables s'élève à 80'4 %
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de la surface totale de la région, tandis que dans l'intérieur du département de
Norrbotten elle n'atteint que 0.2 %.
En 1944, la Suède possédait 414 441 exploitations agricoles, et en outre 61 400
petites tenances de terre avec au plus 0-2 5 ha de terres labourables ainsi que 173 144
tenances de terre avec jardins potagers et éventuellement animaux domestiques mais pas
de terres labourables. Le tableau suivant montre la îépartition des exploitations agricoles
par catégories de grandeur suivant la superficie de leurs terres labourables (voir Tableaux
10 et 11), et indique en même temps, pour les exploitations ayant plus de 2 ha de
cultures, celles qui sont affermées ainsi que la superficie totale affermée des terres
labourables dans chaque catégorie (voir Tableaux 3 et 4):

Comme on le voit par l'examen des chiffres de ce tableau, les exploitations agricoles en Suède sont, en grande majorité, de petite ou de moyenne superficie. Les
grandes propriétés, possédant chacune plus de 100 ha de terres labourables ne constituent que 0'6 % du total et ne comprennent ensemble que 10'7 % de toutes les terres
labourables. Le tableau ci-dessus montre, en outre, que sur les propriétés de plus de
2 ha de terres labourables, 55 892 (18'9 %) étaient affermées et que la superficie
affermée de terres labourables était de 952 773 ha (soit 26"" %).
Au recensement agricole de 1944 ainsi qu'en 1937 on a fait une statistique sur la
répartition du terrain boisé par catégories de propriétaire. On a aussi réparti ce terrain
dans certains groupes d'après la grandeur du terrain boisé de chaque propriétaire.
Les résultats se trouvent dans les Tableaux 5 et 6. La répartition du terrain boisé
dans tout le Royaume par catégories de propriétaire se voit ci-dessous.

D'après la grandeur du terrain boisé de chaque propriétaire ce terrain dans tout le
Royaume se divisait comme suit:

Plus de la moitié du terrain boisé se trouvait ainsi dans le groupe dont le terrain
boisé s'élevait à plus de 400 ha par propriété, pendant que moins qu'un dixième se
trouvait dans le groupe d'un terrain boisé de moins de 25 ha. Le reste était réparti
entre les deux groupes restants, avec une certaine prépondérance du groupe contenant
un terrain boisé de 25—100 ha.
Les renseignements obtenus par le recensement agricole de 1944 sur l'utilisation
des terres labourables sont exposés pour chaque commune dans le Tableau 7, et pour
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chaque département et région agricole naturelle dans le Tableau 8. Le tableau cidessous donne un résumé pour le Royaume entier et, à titre de comparaison, les
renseignements correspondants obtenus lors du précédent recensement, en 1937.

A l'occasion du recensement général agricole précédent de 1937 on avait rendu
compte de 496 000 ha en total de céréales panifiables. Cette superficie augmentait
pedant la deuxième guerre mondiale à 528 000 ha au plus en 1942 et diminuait à
475 000 ha en 1944. Dans la culture des céréales panifiables une transition marquée
du seigle au froment avait eu lieu antérieurement. Ce développment culminait en
1939 quand 66 % de la superficie des céréales panifiables consistaient en froment.
11 y a avait une regression pendant la guerre, mais ensuite le développment antérieur
continuait. La culture du froment de printemps était en augmentation constante
pendant la période de 1937 à 1943 (tabl. I).
La culture des plantes fourragères a diminué entre les recensements de 1937 et de
1944. L'augmentation insignifiante de la culture de l'orge est due au fait qu'on
employait l'orge comme céréal panifiable dans un certain degré pendant la crise.
Concernarlt les prairies une transition marquée des prairies pour le foin aux prairies
pour le pâturage peut être constatée.
L'augmentation forte des "Autres terrains" de 2 561 à 57 491 ha en 1944 est due en
première ligne à la culture relativement nouvelle pour la Suède des plantes oléagineuses.
Les données indiquant l'emploi des terres labourables dans les exploitations agricoles
de différentes catégories de grandeur sont fournies en chiffres absolus aux Tableaux
10 et 11 et en chiffres relatifs, au Tableau N, pages 52*—53*. Ces données permettent de constater certaines différences caractéristiques entre les grandes et les
petites exploitations agricoles. Les grandes exploitations ont d'ordinaire une culture
relativement considérable de céréales panifiables, particulièrement de froment d automne,
quoique ces cultures sont un peu en regression dans les meilleures régions agricoles,
comme par exemple dans le Malmöhus län. Par suite de la culture importante de
froment d'automne la jachère absolue (complète) est aussi relativement fréquente dans
les grandes exploitations. Depuis le recensement général agricole précédent de 1937
la culture des céréales panifiables est devenue beaucoup plus importante pour les
petites exploitations par suite de la crise. On y s'occupe pour le reste essentiellement
de la culture des pommes de terre et des prairies.
Le Tableau 7 donne le nombre d'animaux domestiques existant dans chaque commune au moment du recensement, et le Tableau 9 fournit les mêmes renseignements
pour chaque département et région agricole naturelle. Le tableau suivant indique
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pour chaque espèce l'importance du cheptel dans le Royaume en 1944 et en com
paraison les chiffres correspondants du recensement de 1937.

Le nombre des chevaux qui diminuait fortement entre 1920 et 1930, mais qui
augmentait un peu entre les recensements de 1932 et 1937, démontre de nouveau
une regression de 4"6 %. Ce sont en première ligne les vieux animaux de 16 ans
et davantage qui ont diminué, de même que les poulains, ce qui dénote que la mécanisation continue dans l'agriculture. Le nombre total des bovins a diminué de 4.3 °.
depuis 1937 et celui des vaches de 9"i %. Cette regression se rapporte au manquement
de fourrage pendant les premières années de la guerre mondiale dont on ne s'est pas
encore complètement remis. Le grand nombre des génisses, 578 112 en 1944 contre
504 839 en 1937, démontre cependant qu'on est en train de se reprendre. Les bœufs
diminuent pour chaque nouveau recensement. Les moutons, le nombre desquels diminuait
entre les trois premiers recensements, ont augmenté dès 1937 de 58 %. Cette augmentation était cependant causée par la crise et ils diminuent de nouveau. Les chèvres et
les chevraux diminuent de même continuellement. Le déclin du nombre des porcs et de
la volaille est aussi dû à la crise, ainsi que l'accroissement forte du nombre des lapins.
Lors du recensement, on a établi le nombre des animaux domestiques existant dans
les exploitations de grande et de petite culture, en répartissant toutes les exploitations agricoles en un certain nombre de catégories d'après l'importance de leurs terres
labourables (Tableaux 10 et 12). Dans le Tableau R, pages 66*—67*, on indique
le nombre d'animaux par rapport à la superficie des cultures dans chacune de ces
catégories de grandeur. Il en ressort que le troupeau est considérablement plus important dans les petites exploitations que dans les grandes. Il existe aussi certaines
dissemblances au point de vue de la nature de l'élevage du bétail entre les petites
et les grandes exploitations agricoles. L'élevage des chevaux a lieu principalement
dans les exploitations moyennes et grandes tandis que les petits propriétaires fonciers
souvent achètent le jeune bétail. Les petites exploitations s'occupent principalement
de la production laitière tandis que les grandes exploitations s'occupent en outre de
l'élevage du jeune bétail (comparez aussi les tableaux pages 68*—69*).
A la même occasion, on a également obtenu des renseignements sur l'étendue des
nouvelles cultures entreprises de 1938 à 1944 dans chaque exploitation agricole
(Tableaux 13, 14 et 15, colonne 4). La superficie des terrains de nouvelle culture
s élevait au total à 16 928 hectares, correspondant à la culture nouvelle de 2 418
hectares par an, soit moins de O'i \ de la superficie totale des cultures du pays.
Les terres nouvellement cultivées se trouvent, pour la plus grande partie, dans la
partie septentrionale de la province de Norrland, où il existe encore de grandes possibilités de gagner de nouveaux terrains à la culture.
Sur l'étendue des terres labourables du pays, 973 900 hectares soit 26"2 °» étaient
drainés (Tableaux 13, 14 et 15, colonnes 5 à 8). Le drainage des terres labourables
est surtout pratiqué dans les plaines de la Suède méridionale et centrale, tandis que
dans les régions forestières et dans la province de Norrland on y a rarement recours.
A cet égard, il existe également une grande différence entre les petites et les
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grandes exploitations (Tableau S). Dans les petites propriétés, il n'y a souvent qu'une
faible partie de terrains drainés, et la proportion de ces terrains augmente avec l'importance de l'exploitation.
Pour la documentation de la question du drainage, on a également, au moment
du recensement agricole, recueilli des renseignements pour chaque exploitation, afin
de savoir si elle possédait un parc à fumier à fond cimenté ou rendu étanche d'autre
façon, ou une fosse à purin cimentée. Les informations obtenues à ce sujet sont indiquées au Tableaux 13, 14 et 15, colonnes 9—13, tandis que dans le Tableau T, page 77*,
on a indiqué pour chaque département le nombre relatif d'exploitations possédant des
installations pour la récupération des engrais naturels. En résumé, 114 000 exploitations
( 3 0 o % du total) possédaient un parc à fumier à fond cimenté; 15 000 (4 - o %) avaient
un parc rendu étanche d'autre façon, et 53 000 propriétés (14 - i %) avaient une fosse à
purin cimentée. Les mesures prises pour la récupération des engrais naturels étaient
d'un emploi beaucoup plus fréquent dans les grandes exploitations que dans les petites.
L'ensilotage de fourrage frais d'après la méthode A1V, en employant des acides
minéraux de liquide de conservation, n'est practisé que rarement dans la Suède du
sud et central et encore plus rarement dans le nord. On a rendu compte de 23 237
installations d'ensilotage réparties par 13 747 exploitations ce qui correspond à 3'6 ?••
du nombre total des exploitations (tabl. 17 —19 et les tableaux U et V pages 79*-80*).
Pour tout le pays on a rendu compte de 14 927 arracheurs de pommes de terre,
de 424 machines de récolte et de battage, de 254 installations de séchage de blé, de
21 276 tracteurs communs et de 5 327 tracteurs à moteur (tabl. X pages 82*—83*).
Les tableaux 20 — 22 donnent un compte rendu complet seulement concernant le
nombre des exploitations disposant de certains grands outils et machines agricoles.
(Tabl. Y et Z pages 86*—87*).

Du nombre total des propriétés foncières rurales 29"9 % ont des conduites d'eau dans
les maisons, 4 4 6 % dans les étables et 31.2 % ont des égouts dans les maisons. Les
conduites d'eau et les égouts sont en règle plus fréquents dans les grandes exploitations
que dans les petites (voir tabl. 23—25 et les tableaux en % A et Ä pages 88*—89*).
De la fréquence des installations de force électrique dans les propriétés foncières
rurales on a rendu compte dans les tableaux 26—28. Le tabl. Ö page 90* démontre
que 70'5 % des propriétés foncières rurales et 78'8 % de leurs ménages disposent de
force électrique.

I. Inledning.
Jordbruksräkningens planläggning och genomförande. Enligt det av statistiska
centralbyrån i skrivelse till Konungen den 5 februari 1927 framlagda förslaget
till jordbruksstatistikens omorganisation skulle de för denna gren av statistiken grundläggande uppgifterna angående bl. a. ägoslagens areal, åkerjordens
användning samt antalet husdjur insamlas vid allmänna, vart femte år återkommande jordbruksräkningar i samband med de allmänna fastighetstaxeringarna. Sådana allmänna jordbruksräkningar ägde rum åren 1927, 1932 och
1937. Då den därpå närmast följande allmänna fastighetstaxeringen på grund
av krisförhållandena blev uppskjuten tvenne år. kunde ny allmän jordbruksräkning i samband med fastighetstaxering äga rum först år 1944.
I skrivelse till Kungl. Maj:t den 11 februari 1944 framlade statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen gemensamt ett förslag angående allmän jordbruksräkning samma år i anslutning till 1945 års allmänna fastighetstaxering,
för vilken deklarationerna skulle avlämnas senast den 15 september 1944. 1
denna skrivelse framhölls bl. a., att uppgifterna för tidigare verkställda jordbruksräkningar insamlats samtidigt med och på samma blankett som uppgifterna för fastighetstaxeringen. Då blankettmaterialet först användes för taxeringsändamål, kunde den statistiska bearbetningen påbörjas tidigast under sommaren efter det år, under vilket uppgifterna insamlats. E t t sådant dröjsmål
med den statistiska bearbetningen innebure. särskilt i kristid, en allvarlig olägenhet. För 1944 års allmänna jordbruksräkning vore det så mycket mer beklagligt, om bearbetningen icke kunde påbörjas förrän sommaren 1945, som
redan 7 år förflutit sedan närmast föregående jordbruksräkning, i stället för
beräknade 5 år. Framför allt vore angeläget, att uppgifter om landarealens fördelning på olika ägoslag framkomme med minsta möjliga tidsutdräkt. Ämbetsverken föreslogo därför, att uppgifter för jordbruksräkningen inhämtades pä
en särskild blankett i form av en bilaga till deklarationsformuläret. Denna
bilaga kunde göras tillgänglig för statistisk bearbetning på ett tämligen tidigt
stadium. Vissa uppgifter, såsom angående ägarens och brukarens namn. fastighetens beteckning och areal av olika ägoslag, nyodlingar och dränering, måste
enligt detta förslag lämnas av uppgiftslämnaren på tvenne ställen, nämligen
dels på deklarationsformuläret och dels på en bilaga för jordbruksräkningens
behov.
Detta förfaringssätt, med en särskild bilaga till fastighetsdeklarationen för
jordbruksräkningens behov, skulle dock endast gälla jordbruksfastighet, under
det att deklarationsmaterialet för annan fastighet, liksom vid tidigare jordbruksräkningar, skulle ställas till statistiska centralbyråns förfogande för
bearbetning efter taxeringsarbetets avslutande.
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Utöver ovannämnda med fastighetstaxeringen sammanfallande uppgifter
skulle enligt ämbetsverkens förslag å bilagan för jordbruksräkningen i fråga
om jordbruksfastighet inrymmas uppgifter om ensileringsanläggningar, i bruk
varande större redskap och maskiner samt om vattenledning och avlopp. På
framställning av den s. k. Elkraftutredningen hemställde statistiska centralbyrån sedermera under hand. att uppgifter om elektrisk kraft också skulle införskaffas i samband med jordbruksräkningen, i vad avser jordbruksfastigheter.
Vid jordbruksräkningar bruka vidare uppgifter insamlas angående åkerjordens användning, antalet husdjur av olika slag samt trädgårds- och fruktodling. Vad angår trädg-årds- och fruktodling utvidgades på framställning hån
centralbyrån och statens livsmedelskommission 1943 års arealinventering att
omfatta en fullständig inventering av all odling av potatis och köksväxter, såväl fältmässig som i trädgård, samt fruktträd och bärbuskar. Förutsättningen
var emellertid, att denna inventering vore att betrakta som ett led i nästa allmänna jordbruksräkning. Fördenskull ansåge ämbetsverken, att dylika uppgifter icke skulle införskaffas i samband med jordbruksräkningen.
Vid uppgörande av planen för 1943 års arealinventering och kreatursräkning
godkände Kungl. Maj:t vidare en av centralbyrån och livsmedelskommissionen
föreslagen utvidgning av nämnda inventering och räkning att utöver vad fallet varit vid de tidigare arealinventeringarna och kreatursräkningama under
kristiden, åren 1940—1942. även omfatta en gruppering av jordbruksfastigheterna efter deras åkerareal. Även härvidlag var förutsättningen, att dylik gruppering icke skulle behöva verkställas vid en kommande jordbruksräkning. Denna gruppering ansågs emellertid av behovet påkallad även år 1944.
Enär uppgifterna för arealinventeringarna och kreatursräkningarna lämnas
i början av juni skulle också, om uppgifter rörande åkerjordens användning och
kreaturens antal även införskaffades i samband med jordbruksräkningen den
15 september, jordbrukarna komma att åläggas att lämna nämnda uppgifter
tvenne gånger med kort mellanrum. Statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen uttalade därför som sin åsikt, att uppgifterna i fråga skulle avgivas endast till arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1944 och att desamma inarbetades i uppgifterna för jordbruksräkningen.
Vad angår annan fastighet än jordbruksfastighet föreslog-s slutligen, att endast uppgifter om hela arealen åker och trädgård skulle bearbetas, varför några särskilda uppgifter för jordbruksräkningens behov, utöver dem som ingå i
deklarationsformuläret för taxeringsändamål, icke skulle vara erforderliga.
Vid övervägandena rörande vilka uppgifter, som borde insamlas för 1944
ars allmänna jordbruksräkning, hade samråd ägt rum med statens livsmedelskommission och 1942 års jordbrukskommitté.
Den 15 juli 1944 utfärdade Kungl. Maj:t en förordning, nr 525. om allmän
jordbruksräkning år 1944, i enlighet med ämbetsverkens förslag (se bilaga 1,
sid. 444). För jordbruksfastighet
skulle samtidigt med fastighetsdeklarationen
avgivas en särskild bilaga, a 1, med uppgifter avsedda för statistisk bearbet-
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ning (se bilaga 3, sid. 448). Vad angår annan fastighet däremot, skulle icke infordras några särskilda uppgifter utöver de i deklarationsformulären, b 1 och
b 2, upptagna (se bilaga 5, sid. 450). Enligt gällande kommunalskattelag taxeras som jordbruksfastighet sådan fastighet, vilken användes för jordbruk, binäring till jordbruk eller skogsbruk. S. k. annan fastighet användes för annat
ändamål.
I augusti 1944 utsände statistiska, centralbyrån till hushållningssällskapen
för vidare befordran till de för jordbruksräkningen utsedda lokala granskningsorganen en tryckt »Instruktion för genomförande av 1944 års allmänna jordbruksräkning». Det framgår av förutnämnda författning och instruktionen för
jordbruksräkningen, hurusom myndigheterna ansågo det vara i hög grad angeläget att säkerställa en effektiv lokal kontroll av det inkomna blankottmaterialets fullständighet och tillförlitlighet. För detta ändamål skulle på landet beredningsnämndernas ordförande och i stad fastighetstaxeringsnänmdernas ordförande tillse, att uppgifter för jordbruksräkningen avgivits av alla uppgiftsskyldiga. Bilagan för jordbruksräkningen, formulär a 1. skulle därefter överlämnas till hushållningssällskapens lokala organ, vilka i sin tur hade skyldighet att såväl granska som i förekommande fall rätta det inkomna blankettmaterialet samt även uppgöra förteckning med ledning av taxeringsläng-derna över
sådana uppgiftsskyldiga, vilka underlåtit att lämna uppgifter. I sista hand
ålåg det hushållningssällskapels centrala organisation att tillse, att ett fullständigt och väl ifyllt material komme statistiska centralbyrån tillhanda. Mellan hushållningssällskapen har fördelats ett belopp av (>0 000 kronor, utgörande ersättning för deras arbete med jordbruksräkningen. — Deklarationerna för
annan fastighet samt fastighetstaxeringslängderna översändes av länsstyrelsen
till statistiska centralbyrån med början i juli månad 1945.
I mitten av januari månad 1945 kunde bearbetningen av blankettmaterialet
för jordbruksfastighet påbörjas inom statistiska centralbyrån. Personalen har
uppgått till högst ett 70-tal personer under närmaste ledning av en tillförordnad
aktuarie. E n vid jordbruksräkningen anställd agronom har bl. a. haft att utreda sådana jordbrukstekniska frågor, till vilka hänsyn måst tagas vid bedömning av de inkomna uppgifternas rimlighet i enskilda fall. Sammanräkningen
har verkställts maskinellt enligt den s. k. hålkortsmetoden.
I brev den 12 januari 1945 lämnade Kungl. Maj:t i uppdrag åt statistiska
centralbyrån, att i samband med 1944 års allmänna jordbruksräkning även
verkställa den föreslagna utredningen rörande landsbygdens elektrifiering för
Elkraftutredningens räkning, varom ovan talats.
Brister och ofullständigheter hos materialet. Denna jordbruksräkning har, såsom redan framgått av det föregående, slutförts i trenne omgångar, trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943, arealinventeringen och kreatursräkningen den
1 juni 1944 samt den allmänna jordbruksräkningen den 15 september 1944 i
samband med 1945 års allmänna fastighetstaxering. Beträffande trädgårdsinventeringen hänvisas till publikationen ArealinventerintjeH,
kreatursräkningen
och trädgård sinrenteringen den 1 juni 1913. Det till arealinventeringen och krea-
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Tab. A.

Redovisad

åkerareal den 1 juni och 15 sept. 1944.

tursräkningen den 1 juni 1944 inkomna blankettmaterialet innehöll bl. a. uppgifter om åkerjordens användning samt antalet husdjur och bisamhällen. Den
redovisa.de åkerarealen den 1 juni 1944 i procent av motsvarande areal vid jordbruksräkningen den 15 september samma år framgår av tab. A.
Största bristerna vid arealinventeringen uppvisar Kopparbergs län med 908 %
redovisad åkerareal. Beroende på de invecklade ägorättsförhållandena i denna
landsända är det förenat med utomordentliga svårigheter att därifrån få in ettfullständigt material. Inom alla övriga län redovisades över 95 % av jordbruksräkningens åkerareal. För några län är den på försommaren redovisade åkerarealen t. o. m. något större än den som uppgivits på hösten. Detta torde sammanhänga med svårigheten att draga en skarp gräns mellan sådana arealer,
vilka regelbundet brukas som åker, och bättre ängsmark, som vid högt prisläge
på jordbrukets produkter i en del fall torde plöjas upp under ett eller annat
år för att därefter åter läggas igen. E t t särskilt problem i detta sammanhang
utgöres av de mångåriga vallarna, framför allt i Norrland. Dessa böra rätteligen
upptagas som åker men hava tidigare år i många fall redovisats som ängsmark.
För de tre stora riksområdena, södra och mellersta Sveriges slättbygder, skogs-
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och dalbygderna inom samma delar av landet samt norra Sverige, redovisas vid
arealinventeringen 9 9 l %, 965 % och 976 % resp. av jordbruksräkningens åkerareal. För hela riket är motsvarande medeltal 9 8 l %. I jordbruksräkningens
åkerareal men icke i arealinventeringens ingå givetvis också sommarens nyodlingar. Om hänsyn kunde tagas härtill, skulle de nämnda procenttalen bliva
något högre.
Även om arealinventeringens material icke är fullständigt, kan tydligen dess
representa-tivitet betecknas som god, detta så mycket mer som det visat sig
att de fastigheter, vilka icke redovisats, till övervägande del hava en jämförelsevis liten åkerareal. Av husdjuren torde hästar och nötkreatur vara tämligen
väl redovisade. For de mindre djuren är det betydligt svårare att kontrollera
materialets fullständighet. Detta gäller i särskilt hög grad s. k. hushållsgrisar,
fjäderfän och kaniner. För fastigheter med liten åkerareal är det dock icke så
ovanligt, att uppgifter lämnats om antalet husdjur och hela åkerarealen, medan
frågorna rörande åkerjordens användning alls icke besvarats eller i varje fall
besvarats så bristfälligt, att uppgifterna icke kunnat göras till föremål för
bearbetning. I den till arealinventeringen redovisade åkerarealen enligt tab. A
har endast medtagits åker, för vilken uppgivits någorlunda fullständig fördelning på grödor.
Beträffande biodlingen visade det sig redan på ett tidigt stadium av bearbetningen, att de i blankettmaterialet inkomna uppgifterna om antalet bisamhällen
voro synnerligen bristfälliga. Detta bekräftades också från flera hushållningssällskap, vilka särskilt framhöllo, att ett flertal biodlare, vilka icke voro innehavare av åker eller andra husdjur än bin, vanligen icke ansett sig vara uppgiftsskyldiga till denna inventering. Fullständiga uppgifter om biodlingen hava
emellertid i stället erhållits från kristidsstyrelserna i form av utdrag ur av
dem beviljade licenser för inköp av fodersocker för bin. Biodlingen har härigenom blivit redovisad med en noggrannhet, vilken icke varit möjlig uppnå
vid tidigare inventeringar, då man endast haft att lita til] biodlarnas egna uppgifter.
Uppgiftsmaterialet till arealinventeringen och kreatursräkningen 1944 kompletterades genom en omfattande brevväxling med kristidsnämnderna, vilka i
första hand voro ansvariga för att ett fullständigt material kom in, samt ett
flertal uppgiftsskyldiga, vilka icke utan anmaning lämnat redovisning. Särskilt för mindre fastigheter erhölls viss kontroll av materialets fullständighet genom jämförelse med materialet till 1943 års arealinventering och kreatursräkning.
Den omständigheten att bearbetningen av blankettmaterialet till den allmänna jordbruksrakningen för sådana fastigheter, vilka redovisats som jordbruksfastigheter, för vinnande av tid måste påbörjas omkring den 15 januari, alltså
ett halvår innan fastighetstaxeringslängderna komnio statistiska centralbyrån
tillhanda, framtvingade för flertalet län en helt annan uppläggning av arbetet än den, som tillämpats vid tidigare jordbruksräkningar. Sålunda kunde
blankettmaterialet icke genomgående prickas av i längderna för kontroll av att
*2~4615Si

6*

INLEDNING.

samtliga fastig-heter redovisats. Efter sammanräkningen jämfördes i stället de
erhållna arealerna för varje ägoslag kommunvis med motsvarande slutsummor
enligt längderna, då dessa blevo tillgängliga. Härvid framkom för ett mindre
antal kommuner avsevärda brister i redovisningen av åker och äng. Av den i
taxeringslängderna uppgivna åkerjorden hade 968 % redovisats i blankettmaterialet. Sämst företrätt var Kopparbergs län med 92.0 %.
I fråga om skogsmark förelågo betydande brister i de till jordbruksräkningen
avgivna uppgifterna. Av de 22 268 986 ha skogsmark, som enligt fastighetstaxeringslängderna skulle finnas, hava i jordbruksräkningens material endast
13 599 566 ha eller 61"1 % redovisats. Särskilt äro bristerna stora i Norrbottens,
Kopparbergs, Örebro och Gävleborgs län, där mindre än hälften redovisats.
Dessa brister synas enligt vad som på förfrågan meddelats från vissa hushållningssällskap bero pa den missuppfattningen att skogsfastigheter icke vore att
hänföra till jordbruksfastigheter och att uppgifter till jordbruksräkningen därför icke infordrats för rena skogsfastigheter. För de mera betydande skogsägarna, staten, aktiebolag, vissa samfälligheter och en del enskilda personer,
har centralbyrån med hjälp av taxeringslängderna kompletterat uppgifterna om
skogsmark, så att för riket i dess helhet 971 % av arealen enligt taxeringslängderna kommit med. Lägsta procenttalet uppvisar Kopparbergs län med 933 %.
De kvarstående bristerna i redovisningen av skogsmarken sammanhänger flerstädes med att beredningsnämnderna funnit skäligt att vid taxeringen höja
de av fastighetsägarna själva uppgivna arealerna. Dessutom kan som regel icke
uppdragas någon skarp gräns mellan skogsmark och s. k. övrig mark.
Det skulle emellertid hava dragit allt för lång tid och medfört allt för höga
kostnader att genom hushållningssällskapen och deras lokala ombud införskaffa
alla felande uppgifter, vilket som ovan sagts enligt kungl. kungörelsen skulle
ha verkställts, innan materialet insändes till statistiska centralbyrån. Man har
fördenskull utgått från taxeringslängdernas uppgifter om arealerna med tillägg
av arealerna för annan fastighet enligt deklarationsformulären. Vid framräknandet av tabeller med storleksgruppering har uppräkning skett i proportion
till de redovisade uppgifterna.
I tab. B lämnas i fråga om åker och skogsmark redogörelse för hela arealen
enligt taxeringslängderna samt om den redovisade och med hjälp av taxeringslängderna och på annat sätt kompletterade arealen.
Liksom vid föregående jordbruksräkningar har statistiska centralbyrån även
denna gång eftersträvat att vid bearbetningen sammanföra till en brukningsdel
sådana fastigheter, vilka ligga i sambruk. Sambruket utgöres vanligen av en
huvudfastighet med en eller flera utgårdar, delfastigheter, vilkas drift i större
eller mindre utsträckning organiseras från 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 lika väl utgöras av ett stycke arrenderad
åkerjord som ett torp eller en utgård, dit man förlagt t. ex. all uppfödning av

Tab. B. Arealen åker och skogsmark enligt taxeringslängderna samt redovisad och kompletterad areal inom som
jordbruksfastigheter redovisade fastigheter den 15 sept. 1944.
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ungnöt inom sambruket eller någon annan detalj i driften. En stor del av den
åkerareal, som icke blivit företrädd i blankettmaterialet och därför måst göras
till föremål för uppräkning i storleksgruppstabellerna. utgöres av allt att
döma av mindre delfastigheter i sambrak. Det har också framkommit, att inom
ett flertal kommuner de på blanketterna för enskilda fastigheter redovisade
åkerarealerna i flera fall äro något lägre än fastighetstaxeringslängdens. Vid
föregående jordbruksräkningar, vilka byggde på särskilda för statistiskt ändamål infordrade uppgifter i deklarationsformuläret, kunde sådana brister rättas
till individuellt med ledning av de av beredningsnämnderna fastställda arealerna. Då de nu nämnda bristerna i materialet givetvis icke påverka antalet brukningsdelar, torde det icke vara för mycket sagt. att antalet brukningsdelar procentuellt sett är bättre redovisat än åkerarealen enligt tab. B. Då blankettmaterialet, som sagts, icke genomgående prickats i fastighetstaxeringslängderna, är
'det dock icke uteslutet, att en del lägenheter och mindre brukningsdelar bortfallit i redovisningen. Att med full säkerhet fastställa antalet lägenheter och
mindre brukningsdelar har dock alltid hört till jordbruksräkningens mera vanskliga uppgifter. Antalet lägenheter och brukningsdelar har icke kunnat göras
till föremål för någon som helst uppräkning. Även beträffande antalet lägenheter, brukningsdelar och sambruk har Kopparbergs län erbjudit de ojämförligt största svårigheterna.
P å flera håll ute i landet hava hushållningssällskapen utan tvivel nedlagt
ett högst betydande arbete på att göra jordbruksräkningens material så fullständigt som möjligt. Det allmänna intrycket kvarstår dock, vid denna liksom
vid tidigare jordbruksräkningar, att det lokala granskningsarbetet givit ett
ganska ojämnt resultat. Förutom de ovannämnda direkta bristerna i materialet
för jordbruksfastighet hava även förekommit talrika ofullständigt eller felaktigt ifyllda blanketter, vilka måst kompletteras i samband med granskningen
inom statistiska centralbyrån med hjälp av fastighetstaxeringslängderna, länskalendrar, tillgängliga kartor och andra källor. Dessutom hava talrika upplysningar inhämtats genom hushållningssällskapen, deras lokala ombud samt enskilda uppgiftspliktiga. Förutom rörande vissa uppgifter om i bruk varande
större redskap och maskiner, varom mera i det följande, hava omkring 4 800
blanketter kompletterats med hjälp av anmärkningsskrivelser och 8 100 blanketter genom förfrågningar per telefon, alltså sammanlagt 12 900 blanketter.
Detta- arbete, som dock gäller mindre än 3 % av blankettmaterialet, hade utan
tvivel kunnat utföras billigare och framför allt säkrare i samband med hushållningssällskapens granskning av blanketterna.
De flesta förfrågningarna hava gällt större fastigheter, iför vilka tillfredsställande uppgifter saknats under en eller annan rubrik, såsom gödselvård, vatten
och avlopp. För mindre fastigheter har granskningen måst utföras mera summariskt på grundval av jämförelser med blanketter från samma eller närliggande kommuner samt uppgifter från hushållningssällskapens lokalombud om
traktens förhållanden i allmänhet, t. ex. förekomsten av elektrisk kraft för
olika ändamål. Vissa svagheter i materialet äro av sådan natur, att de över

INLEDNING.

9*

huvud taget icke kunnat rättas till utan direkta lokalundersökningar. Sålunda
äro uppgiftslämnarna benägna att som övrig mark uppge även icke bevuxen
skogsproduktiv mark. Särskilt gäller detta givetvis sådana kalmarker, vilka
kunna göras skogsbärande endast genom plantering. E n del redovisade cementerade urinbrunnar äro utan tvivel i verkligheten pressvattenbrunnar. Vidare
torde det förekomma, att gropsilos med brädfodring eller cementerade väggar
genom misstag redovisats som tornsilos av samma material.
Uppgiftslämnarna skulle också, såsom redan framhållits, redovisa vissa inom
fastigheten i bruk varande större redskap och maskiner. Härvid skulle även
angivas, huruvida brukaren ensam ägde, var delägare i och ansvarade för, var
delägare i men icke ansvarade för eller slutligen lånade eller förhyrde maskinen eller redskapet i fråga. Myndigheterna avsågo tydligen härmed att efter
sammanräkningen av materialet få besvarade de tre frågeställningarna: Hur
stort antal av vissa större redskap och maskiner användes inom det svenska
jordbruket? Hur många brukningsdelar av olika storlek hava tillgång till samma redskap och maskiner? samt slutligen: I vilken utsträckning är den enskilde jordbrukaren helt eller delvis ägare till de redskap och maskiner, vilka
han använder för gårdens drift? Vid verkställd stickprovsundersökning av materialet visade det sig emellertid, att då flera brukare gemensamt äga en viss
maskin eller ett visst redskap, t. ex. en potatisupptagningsmaskin, hava i många
fall samtliga eller åtminstone flera delägare ansett sig vara ansvariga för var
och en sin andel i maskinen och därför angivit en »etta» (1) i kolumnen för
»brukaren är delägare i och ansvarar för» (se bilaga 3). Avsikten var att endast
en delägare, t. ex. den som under senaste mellansäsong hade haft maskinen eller redskapet i förvar på sin fastighet, skulle redovisa i kolumnen »brukaren är
delägare i och ansvarar för», medan övriga delägare skulle fylla i kolumnen
»brukaren eljest är delägare i». På grund av denna ganska vanliga dubbelredovisning av antalet maskiner har statistiska centralbyrån nödsakats a t t med
några undantag, varom mera längre fram, redovisa antalet redskap och maskiner endast för den händelse brukaren är ensam ägare. Däremot upptar tab. 20
—22 antalet lägenheter och brukningsdelar med tillgång till olika slag av redskap och maskiner, fördelade efter äganderätten enligt frågeformuläret.
Genom en omfattande brevväxling beträffande potatisupptagningsmaskiner,
skördetröskmaskiner, spannmålstorkningsauläggningar, traktorer och dragbilar,
s. k. »epatraktorer», för vilka uppgivits att brukaren är delägare i och ansvarar
för maskinen, har statistiska centralbyrån sökt att genom förfrågningar rensa
bort den nämnda dubbelredovisningen. Resultatet av detta ytterst tidskrävande
arbete framgår av tab. X, som alltså i dessa fall ger besked om den av uppgiftslämnarna redovisade maskinuppsättningens storlek.
Gällande författningar räkna som jordbruksfastigheter även rena utmarksfastigheter med t. ex. endast skogsbruk, torvtäkt eller liknande. Uppgiftslämnarna hava emellertid icke i sådana fall redovisat förekommande maskiner, såsom motorer, lastbilar och traktorer. Materialet innehåller därför endast vissa
större redskap och maskiner inom jordbruksfastigheter i mera bokstavlig bemärkelse.
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Materialets bearbetning. Som tidigare nämnts, ingick i planen, att uppgifter
om åkerjordens användning och antalet kreatur skulle hämtas från arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 1944 och att dessa uppgifter skulle
inarbetas i uppgifterna till jordbruksräkningen. Vid nämnda inventering och
räkning skedde bearbetningen dels manuellt, dels maskinellt. Den manuella bearbetningen avsåg hela materialet, varvid uppdelning ägde rum på 4 storleksgrupper efter åkerarealen, nämligen högst 025, 026—2, 201—20 och över 20
hektar. Vid den maskinella bearbetningen, som verkställdes enligt hålkortsmetoden, fördelades ett till 10 % av samtliga fastigheter uppgående representativt material på de inom jordbruksstatistiken vanliga storleksgrupperna efter
åkerarealen. Urvalet ägde rum inom varje s. k. naturligt jordbruksområde.
Härvid undantogs emellertid den lägsta storleken, högst 025 hektar åker, enär
densamma redan varit föremål för fullständig bearbetning enligt manuell metod. Med hjälp av de sålunda erhållna uppgifterna har relationen mellan de
olika storleksgrupperna i fråga om de olika växtslagens areal och olika slag av
kreatur kunnat erhållas, varefter en fördelning av de vid den manuella bearbetningen framkomna totalsiffrorna för varje jordbruksområde verkställts. Vad
åkerjorden beträffar har emellertid först »uppräkning» ägt rum med hänsyn
till sådana fastigheter, för vilka uppgifter av en eller annan anledning icke
inkommit vid arealinventeringen. Denna iippräkning har skett efter proportionell metod och med utgångspunkt från de vid jordbruksräkningen framkomna
resultaten.
Som ovan sagts, bearbetades det vid arealinventeringen den 1 juni 1944 uttagna representativa materialet enligt maskinell metod, och detsamma var fallet med
hela det för jordbruksfastigheter till jordbruksräkningen inkomna materialet.
Härvid användes hålkortsmetoden enligt Hollerithsystemet.
Samtliga hålkort voro försedda med identifieringsuppgifter för naturligt
jordbruksområde, här stundom även kallat bygd, kommunnummer inom länet,
blankettens nummer inom kommunen eller kommundelen, då kommunen är delad på tvenne bygder, samt storleksgrupp åker för fastigheter vid arealinventeringen och kreatursräkningen och för brukningsdelar vid jordbruksräkningen.
Storleksgruppsindelningen efter åkerarealen är densamma som vid lokalundersökningarna 1913—1920 samt de tre föregående jordbruksräkningarna, nämligen grupperna högst 025, 026—1, 101—2. 201—5, 501—10, 1001—20,
2001—30, 3001—50, 5001—100 och över 100 ha åker. Fastigheter med tomt
och trädgård, men icke åker, samt rena utmarksfastigheter betecknades på särskilt sätt. Blanketter upptagande endast »övrig mark», vanligen berg i dagen,
försumpad mark. stadsbebyggda tomter o. dyl. hava alls icke bearbetats. Vid
sambruk hava samtliga kort för såväl huvudfastighet som delfastigheter stansats med den storleksgrupp åker. som motsvarar hela den inom sambruket redovisade åkerarealen. Vid jordbruksräkningen instansades vidare beteckning för
storleksgrupp efter skogsmarkens areal med särskilda beteckningar för »ingen
skogsmark» samt grupperna högst 10, 10 01—25, 2501—50, 5001—100, 100-01
—200, 20001—400 och över 400 ha skogsproduktiv mark samt uppgifter om
ägarekategori — staten, ("ivriga samfälligheter. aktiebolag och enskilda ägare
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—. huvudfastighet och delfastighet i sambruk samt arrenderad fastighet. Som
huvudfastighet räknades den fastighet i sambruket, för vilken redovisats den
största åkerarealen. Sambruk, där mer än halva åkerarealen var arrenderad,
stansades som arrenderad brukningsdel. Innehållet i de olika stansningskorten
i övrigt framgår av bilaga 8, sid. 458.
Uppgifterna ur materialet för »annan fastighet» har icke stansats utan i
stället förts in manuellt på sammandragslistor med fördelning efter storleksgrupp åker. Endast deklarationer för »annan fastighet» upptagande åker eller
nyttoträdgård hava bearbetats.
Resultatens tillförlitlighet. Den här framlagda redovisningen av landarealens
fördelning på ägoslag torde motsvara tämligen högt ställda anspråk på tillförlitlighet. Även totalsummorna för åkerjordens användning samt antalet husdjur — i varje fall de större — synas vara ganska fullständiga.
Uppgifterna rörande åkerjordens användning samt antalet husdjur, fördelade
på brukningsdelar, resp. fastigheter, med olika stor åkerareal, vilka framräknats på grundval av de vid arealinventeringen och kreatursräkningen uttagna
stickproven, kunna givetvis icke uppvisa samma noggrannhet som totalsummorna, åtminstone icke för mindre geografiska områden.
Fastställandet av antalet brukningsdelar och lägenheter utgör en av jordbruksräkningens svåraste uppgifter. Därvid äro fastighetstaxeringslängderna
till god hjälp, då det gäller de egentliga brukningsdelarna. 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 eller nyttoträdgård. Dessa vanligen mycket små arealer spela så liten roll
ur beskattningssynpunkt, att taxeringsmyndigheterna som regel icke fästa så
stort avseende vid hur de blivit redovisade. 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 komma frågor om materialets fullständighet och därmed sammanhängande tillförlitlighet att i det följande behandlas i varje särskilt fall.

II. 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 ett flertal 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 1910 i jordbruksstatistiken en
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uppdelning genomförts av flertalet län på ett mindre antal s. k. naturliga
jordbruksområden, vart och ett med så vitt möjligt likartade naturförhållanden.
Under årens lopp visade det sig emellertid, att den nämnda områdesindelningen, som egentligen endast var att betrakta som ett försök, behövde undergå vissa jämkningar. I samband med 1932 och 1937 års allmänna jordbruksräkningar vidtogos också en del ändringar i den ursprungliga områdesindelningen, för vilka redogörelse lämnats i berättelserna om jordbruksräkningarna för nämnda år. Vid 1944 års allmänna jordbruksräkning har samma
indelning tillämpats som vid närmast föregående räkning, utom i Norrbottens
län. Pajala och Korpilombolo tingslag fördes tidigare som helhet till inlandet. Efter framställning från hushållningssällskapet har vid denna jordbruksräkning företagits den ändringen i indelningen, att Korpilombolo och Tärendö kommuner samt Pajala församling av Pajala kommun förts till kustlandet, medan Junosuando kommun och Muonionalusta församling av Pajala
kommun liksom tidigare räknats till inlandet. Jämförbarheten med resultaten
från 1937 års allmänna jordbruksräkning minskas genom denna ändring i indelningen endast beträffande sådana uppgifter, för vilka icke siffror finnas
framräknade för kommuner och i förekommande fall delar av kommuner.
Liksom vid föregående jordbruksräkningar har även denna gång, vid sidan
av länets uppdelning på ett antal naturliga jordbruksområden, verkställts ett
sammandrag av dessa områden till 18 större produktionsområden med i huvudsak likartade naturliga betingelser för jordbruket. Slutligen hava dessa produktionsområden sammanförts i tre riksområden.
I de båda kommuntabellerna 1 och 7 i denna berättelse angives genom särskilda beteckningar till vilket naturligt område varje härad, tingslag eller
kommun hänförts. Tab. 16 innehåller vissa sammandrag för de naturliga områdena, 18 produktionsområdena samt 3 riksområdena och hela riket. En översiktskarta i slutet på denna berättelse visar omfattningen av de naturliga
jordbruksområdena. I detta sammanhang kan nämnas, att vid 1940 åns folkräkning även wtförts en uppdelning av hela folkmängden inom jordbruksräkningens naturliga områden.

III. Arealen av olika ägoslag.
Resultaten av de vid föreliggande undersökning erhållna uppgifterna angående landarealens fördelning på ägoslag meddelas för varje kommun i
tab. 1 samt för varje län, Imshållningssällskaps område samt naturligt jordbruksområde i tab. 2. Indelningen i ägoslag är densamma som vid 1937 års
jordbruksräkning. En sammanställning av landarealens fördelning på ägoslag
i hela riket, sådan den erhållits vid de fyra jordbruks räkningarna åren 1944,
1937, 1932 och 1927. utfaller på följande sätt, i hektar:
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Beträffande ovanstående tablå är att märka, att den vid 1927 års räkninganvända beteckningen »ordnad betesäng» vid de följande räkningarna utbytts
mot »kultiverad betesäng», vilken förändring doek uteslutande är av formell
art. De vid 1927 och 1932 ars räkningar redovisade arealerna av köksväxtodlingar och fruktträdgård ingå här ovan i »övrig mark». Arealen för hela
trädgården, som i den tidigare jordbruksstatistiken redovisats som ett särskilt
ägoslag, har vid de allmänna jordbruksräkningarna sammanförts med tomtarealen. Vid 1944 års jordbruksräkning uppgick den sammanlagda redovisade arealen för tomt och trädgård till 143 827 hektar. Denna areal, som icke
omfattar tomtmarken i städer och andra tätorter och icke heller all tomtmark
på den egentliga landsbygden, har icke ansetts vara av större intresse ur
jordbruksstatistisk synpunkt, varför den icke underkastats någon mer ingående bearbetning. I tab. 3 och 4, vilka upptaga den vid jordbruksräkningen
på fastighetstaxeringslängdernas slutsummor uppräknade arealen, efter vederbörligt tillägg för annan fastighet, ingå emellertid de föreliggande uppgifterna om arealen tomt och trädgård vid sidan av uppgifterna om »övrig
mark».
Som åker skall enligt anvisningarna för hittills utförda jordbruksräkningar
uppgivas all mark, som lagts under plog och icke är att hänföra till trädgård.
Som åker bör alltså räknas även mångåriga vallar.
Efterföljande tablå innehåller en jämförelse för varje län mellan de erhållna uppgifterna om åkerarealens storlek vid de fyra allmänna jordbruksräkningarna.
Mellan åren 1927 och 1932 ökades åkerarealen i hela riket med 8 778 ha
och mellan åren 1932 och 1937 med 6 413 ha. Under tioårsperioden 1927—
1937 utgjorde alltså den sammanlagda ökningen i åkerarealen 15 191 ha eller 04 %. Vid 1944 års jordbruksräkning hade denna utveckling- passerat en
vändpunkt. Hela åkerarealen hade år 1944 nedgått till 3 714 644 ha från
3 731038 ha år 1937. Nedgången mellan de två senaste jordbruksräkningarna
utgör alltså 16394 ha, eller 0 4 %, vilket innebär att hela åkerarealen år 1944
är 1 203 ha lägre än år 1927.
Denna bild av utvecklingen under perioden 1927—1944 är dock ingalunda
enhetlig över hela landet, Söder om Dalälven framträder en växlande tendens.
T. ex. skånelänen uppvisa tillbakagång och Hallands län ökning under alla
tre mellanperioderna. Inom Norrland och Kopparbergs län märkes en nästan
genomgående mer eller mindre stark ökning. Hela åkerarealen åren 1927,
1932. 1937 och 1944 var i Götaland och Svealand utom Kopparberg-s län resp.
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Jämförelse mellan åkerarealen enligt de fyra senaste jordbruksräkningarna,

i hektar.

3 174 637 ha, 3 165 212 ha. 3 107 198 ha och 3 120 812 ha, och i Norrland och
Kopparbergs län under samma år resp. 541 210 ha, 559 413 ha,, 573 840 ha
och 593 832 ha. Mellan de tre första jordbruksräkningarna förekommer alltså
norr om Dalälven en ökning- av åkerarealen, som t. o. m. är större än minskningen söder om denna ungefärliga gränslinje. Mellan åren 1937 och 1944
fortsätter samma utveckling med tillbakagång av åkerarealen söder om Dalälven och ökning norr därom. Skillnaden ligger i att tillbakagången söderut
går i betydligt raskare takt. så att under hela perioden 1927—1944 rikets totala åkerareal, som sagt, t. o. m. minskats med 1 203 ha eller 003 %.
Dalälven är uppenbarligen endast en ungefärlig gränslinje mellan ett nordligt område, där åkerarealen i stort sett ökats, och ett sydligt med sjunkande
åkerareal. 1 själva verket tycks gränsen mellan de två områdena tendera mot
en förskjutning norrut. Under perioden 1927—1932 hörde även Örebro och
Västmanlands län till det norra området och under perioden 1937—1944 uppvisar Gälveborgs län, alltså södra Xorrlands kustland, en sjunkande tendens
liksom de södra delarna av landet.
Inom bl. a. Malmöhus läns slättbygd framkom vid de under krisen verkställda arealin ven teringarna en avsevärd ökning av åkerarealen. Enligt utför-
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da stickprovsundersökuiugar berodde denna ökning- pa en konjunkturbetonad,
och alltså mera tillfällig, utvidgning av åkerarealen på bekostnad av bättre
ängsmark, som plöjdes upp för att senare åter läggas igen till vad i varje fall
fastighetsägaren vill beteckna som äng. Att så verkligen var fallet bekräftas
också av att åkerarealen i bl. a. Malmöhus län enligt 1944 års jordbruksräkning t. o. m. är lägre än år 1937.
Minskningen i åkerarealen kan annars hava flera orsaker, såsom vägbyggen,
igenläggning till tomtmark, militära övningsfält och flygplatser. En del avsides belägna eller sämre åkerlappar, vilka äro särskilt dyrbara att bruka,
hava också sannolikt överförts till betesäng eller skogsproduktiv mark.
Ängsarealen har, såsom framgår av tablån å sid. 13*, sedan år 1927 undergått betydande förändringar, vilka delvis äro verkliga, men delvis skenbara. Den inträffade ökningen i arealen kultiverad betesäng återspeglar otvivelaktigt en faktisk utvecklingstendens på beteskulturens område. En bidragande orsak är bl. a. den numera införda betesfreden i skogarna, vilken gör
att behovet av ordnade betesmarker blivit större. Arealen kultiverad betesäng
har sedan år 1927 mer än fyrdubblats. •— Arealen för slåtteräng och »annan
betesäng» har däremot gått tillbaka för varje ny räkning. Hela ängsarealen
utgjorde åren 1927. 1932, 1937 och 1944 resp. 1268 856, 1091128. 1019 010
och 942 139 ha. Minskningen i arealerna för slåtteräng och »annan betesäng»
torde til] viss del sammanhänga med osäkerheten i arealredovisningen beträffande dessa ägoslag. Denna osäkerhet beror icke endast på bristande kännedom i vissa fall om ängsarealens faktiska storlek utan också på ovisshet rörande den rätta rubriceringen av ägoslagen. Särskilt i cle två nordligaste länen är gränsen ofta svår att draga mellan å ena sidan naturlig äng och å
andra sidan skogs- och hagmark samt övrig mark. Eedovisningen har därför
icke kunnat undgå att bliva jämförelsevis olikformig såväl vid de olika räkningarna som inom olika kommuner vid en och samma räkning. Även om man.
såsom redan framhållits, kan räkna med att ängen i någon mån ökats på bekostnad av åkern, hava otvivelaktigt ännu mycket större ängsmarker, särskilt
norrut, förvandlats till åker. Hela den redovisade ängsmarken var i Norrland
och Kopparbergs län åren 1927, 1932. 1937 och 1944 resp. 558 723, 439 490.
382 748 och 297 874 ha.
Redovisningen av den skogsproduktiva marken är av lätt insedda skäl betydligt mer osäker än då det gäller t. ex. åkern (tab. C). Vid såväl jordbruksräkningarna som riksskogstaxeringarna — i den mån nj'taxering hunnit verkställas — äro också variationerna ganska stora. Vid jordbruksräkningarna
1932 och 1937 steg arealen skogsmark, vilket då ansågs bero på bättre redovisning. För t. ex. Norrbottens län uppgives dock den skogsproduktiva markens areal vid de båda därstädes verkställda riksskogstaxeringarna till
4 334 300 och 3 652 000 ha, alltså en högst betydlig sänkning. Detta visar
bl. a. den utomordentliga svårigheten att enhetligt avskilja den skogsproduktiva marken från olika slag av impediment,
För hela riket är dock den skogsproduktiva markens areal enligt 1944 års
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Tab. C. Jämförelse mellan skogsmarksarealen enligt jordbruksräkningarna och riksskogstaxeringen.

AREALEN AV OLIKA ÄGOSLAG.

AREALEN AV OLIKA ÄGOSLAG.
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jordbruksräkning endast 195 500 ha eller 09 Y« lägre än summan av arealerna
enligt de i olika län senast verkställda riksskogstaxeringarna. Såsom framgår
av tab. C är emellertid den skogsproduktiva markens utbredning enligt jordbruksräkningen ingalunda genomgående lägre än motsvarande arealer enligt
riksskogstaxeringarna. Mest anmärkningsvärt är måhända, att 1944 års jordbruksräkning för Norrbottens län redovisar 144 900 ha skogsproduktiv mark
mer än den nya men 537 400 ha mindre än den första riksskogstaxeringen i
länet. Överensstämmelsen mellan de båda utredningarna, vilka arbeta enligt
så helt olika metoder, har alltså blivit väsentligt bättre.
I formuläret för jordbruksfastighet redovisas av skogsmarksarealen s. k.
hagmark för sig. Dylik mark utgöres av skogsmark med glesa och ojämna bestånd, å vilken merendels finnes icke obetydlig gräsproduktion. Har å dylik
mark väsentliga åtgärder vidtagits för betets förbättrande, redovisas den dock
såsom kultiverad betesäng. Då uppgifterna om hagmarken visat sig vara mycket osäkra, hava dessa uppgifter liksom vid närmast föregående jordbruksräkning icke underkastats någon bearbetning.
I procent av rikets hela landareal upptager den vid jordbruksräkningen redovisade arealen för åker 90 %', slåtteräng 06 %, kultiverad betesäng 0 3 %.
annan betesäng 1/4 %, skogsmark 543 % och övrig mark 344 %. Sagda procenttal visa endast mindre förändringar i jämförelse med motsvarande tal för år
1937. Beträffande de särskilda ägoslagens relativa omfattning i olika delar
av landet är denna, såsom närmare framgår av tab. T), allt efter naturförhållandenas beskaffenhet i hög grad växlande.
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 80-4 % på slättbygden i Malmöhus län och 02 % i Norrbottens läns inland. Den största omfattningen har uppodlingen över huvud taget nått på slättbygderna, 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. De tre slagen av äng upptaga tillsammans 2 3 % av landarealen, växlande mellan å ena sidan endast 04 % i Norrbotten läns inland samt å den andra sidan 119 % i Kristianstads läns mellanbygd och 11-7 % för Falbygden i Skaraborgs län.
Vill man erhålla ett sammanfattande mått på den areal, på vilken jordbruket väsentligen bygger sin produktion, är det emellertid, på grund av åkerns
och ängens olika avkastningsförmåga, icke lämpligt att utan vidare sammanräkna de båda ägoslagens arealer. Trakter, där ängsmarken med sin i allmänhet låga avkastning dominerar, skulle därvid i jämförelse med goda jordbruksbygder komma att framstå med rikare tillgång på jordbruksjord, än
som med hänsyn till produktionens omfattning vore berättigat. Innan en dylik sammanräkning äger rum, synes det därför riktigt, att ängsarealen reduceras efter des? värde i förhållande till åkern. E t t mått på ägoslagens in-
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Tab. D. Arealens fördelning på ägoslag, i procent.

AREALEN AV OLIKA ÄGOSLAG.
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hördes värde, som torde kunua användas i brist på säkrare utgångspunkter
vid denna reduktion, utgöres av de vid 1944 års allmänna fastighetstaxering
framkomna taxeringsvärdena per hektar för åker, slåtteräng, kultiverad betesäng och annan betesäng. Uträknas med ledning härav förhållandet, i procent, mellan värdet av de olika slagen av äng och åker, och reduceras ängsarealerna med användande av dessa procenttal, blir den reducerade jordbraksarealon inom varje län följande:
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Reducerad

jordbruksareal1,

i hektar, länsvis.

I genomsnitt för hela landet upptager åkern icke mindre än 95'5 % och ängen endast io % av summa reducerad jordbruksareal, d. v. s. summa areal åker
och enligt ovanstående reducerad äiigsareal.
Den reducerade ängsarealen per 100 hektar åker varierar betydligt i olika
landsändar. Högst kommer Östergötlands läns södra skogsbygd, norra Värm1
För de särskilda länen hava uträknats följande relativtal, vilka angiva taxeringsvärdet av
de olika slagen av äng i procent av åkerns värde och som använts vid omräkning av ängsarealerna
till reducerad jordbruksareal:

AREALEN AV OLIKA ÄGOSLAG.
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land "samt Norrbottens läns inland med jämförelsetalen 17, 14 ock 13 resp.
Ängen har större betydelse i skogs- och dalbygderna än på slätterna men
uppvisar för övrigt knappast någon mera påtaglig geografisk lagbundenhet.
I fråga om skogsmarkens relativa betydelse i olika delar av landet framgår
av tab. D, att på slättbygden i Malmöhus län detta ägoslag upptager endast
47 % av totalarealen. Till landets mest skogfattiga områden höra vidare Öland
(128 %), slättbygden i Kristianstads län ( 1 5 l %) samt mellanbygden i Malmöhus län (158 %). Sin största relativa omfattning når skogsmarken i inre
Svealand, särskilt bergslagen, i Gävleborgs och Västernorrlands län samt
i mellanbygden i Jämtlands län, där densamma upptager 70—83 % av landarealen. Även delar av Götaland äro synnerligen skogrika såsom Östergötlands läns södra skogsbygd och Kalmar läns skogsbygd med mer än 70 %
skogsmark.
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. Så omfattar skogsmarken i t. ex.
Norrbottens läns inland endast 29'8 % av landarealen medan G9'6 % utgöres av
»övrig mark» d. v. s. till större delen impediment. Äker och äng upptaga
tillsammans endast 06 %.
En sammanfattande översikt av landarealens fördelning på ägoslag lämnas
slutligen i efterföljande tablå, som anger de olika ägoslagens absoluta och relativa arealer inom södra och mellersta Sveriges slättbygder, skogs- och dalbygderna inom samma delar av landet, norra Sverige samt hela riket.
Arealens fördelning på ägoslag inom olika riksområden.

Här framträder tydligt den stora skillnaden mellan de tre riksområdena,
jämförda med hela riket, särskilt i avseende på åkerarealens relativa omfattning. På södra och mellersta Sveriges slättbygder upptager åkern 36'7 "A. i
skogs- och dalbygderna 13 1 % samt i norra Sverige endast It) ?». Medeltalet
för hela riket är 9 0 %.

*3—4t>155i
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IV. Brukningsdelarnas antal och areal inom olika
storleksgrupper.
Såsom brukningsdel räknas i denna berättelse, liksom vid föregående undersökningar av liknande slag, varje jordbruk med mer än 025 hektar åker, som
i avseende på driften utgör ett och samma företag och drives med en och
samma arbetsstyrka. Förutom dessa egentliga brukningsdelar omfattar jordbruksräkningen även lägenheter med nyttoträdgård' men ingen eller högst
025 hektar åker samt rena utmarksfastigheter. Uppgiftspliktiga voro vidare
husdjursinnehavare, vilka sakna såväl nyttoträdgård som åker.
Yid den fördelning av brukningsdelarna efter storleken, som genomförts
vid bearbetningen av det vid jordbruksräkningen insamlade materialet, har
som indelningsgrund använts storleken av brukningsdelarnas åkerareal. Av
direkt betydelse för jordbrukets produktion äro emellertid icke endast åkern
utan därjämte även den naturliga ängen och i någon mån även skogsmarken.
Egentligen borde därför vid brukningsdelarnas fördelning efter storlek hänsyn tagas till omfattningen av sistnämnda ägoslag. A t t i full utsträckning
göra detta är emellertid av bearbetnings tekniska och ekonomiska skäl knappast möjligt. Yid denna och närmast föregående jordbruksräkning har dock
verkställts en fördelning av skogsmarken efter de olika skogsmarksinnehavens
storlek. Dessutom har skogsmarken, åkern och ängen uppdelats på olika ägarekategorier. Beträffande dessa sistnämnda frågor hänvisas till avd. V I .
De egentliga brukningsdelarna hava efter åkerarealen fördelats på nio storleksgrupper. Aven de mindre lägenheterna hava vid bearbetningen fördelats
på två skilda grupper, nämligen å ena sidan sådana, vilka hava högst 025
hektar åker och å andra sidan sådana med nyttoträdgård men icke åker. Vid
de förstnämnda drives alltså en viss jordbruksproduktion, varför de närmast
ansluta sig till de egentliga brukningsdelarna, under det att de senare vanligen äro att betrakta som rena bostadslägenheter. T. ex. handelsträdgårdar
sakna dock understundom åker och komma sålunda att räknas till lägenheter
utan jordbruk. Föregående jordbruksräkningar redovisade lägenheterna fördelade under de två rubrikerna »med åker eller husdjur» samt »övriga». Samma
uppdelning var icke möjlig att genomföra denna gång, beroende på att kreatursräkningen icke verkställdes i direkt samband med den allmänna jordbruksräkningen. Särskilt innehavare av husdjur, men icke åker, bilda för övrigt en oenhetlig grupp, som icke alltid har så mycket med jordbruksproduktion att göra. Dit räknas nämligen bl. a. kreaturshandlande, cirkusägare med
hästar, militära förband, ridhus, åkare, en del svingårdar och hönserier samt
enskilda personer utan åker men med t. ex. hushållssvin eller fjäderfän. -—•
Slutligen omfattar jordbruksräkningen ett antal fastigheter, för vilka redovisats en understundom ganska betydande areal av åker eller annan produktiv mark, men vid vilka egentligt jordbruk icke bedrevs vid tidpunkten för
räkningen. Dit höra en del av statens övningsfält och flygfält samt sådana
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områden invid städer och andra tätbebyggda platser, vilka äro avsedda att
exploateras för bebyggande och icke brukas längre.
I tab. 1, kol. 10 och 11, redovisas för varje kommun antalet lägenheter med
trädgård men icke åker samt med högst 0 25 ha åker. De egentliga brukningsdelarna med mera än 025 ha åker, kol. 12—21, äro liksom i berättelsen för
1932 års jordbruksräkning fördelade på storleksgrupper efter åkerarealens
omfattning. (Motsvarande uppgifter kommunvis finnas för år 1937 i manuskript, som förvaras i statistiska centralbyråns arkiv.)
Efterföljande tablå innehåller en översikt för hela riket över antalet lägenheter och brukningsdelar och deras åkerareal inom de olika storleksgrupperna enligt jordbruksräkningarna 1941, 1937, 1932 och 1927. Av tablån framgår, att antalet egentliga brukningsdelar med mera än 025 ha åker steg något mellan åren 1927 och 1932. Därefter inträder en ganska väsentlig minskning. Såsom redan framhållits, ökades samtidigt åkerarealen från år 1927
till 1937 för att därefter gå ned år 1944 t. o. m. under arealen för år 1927.
Jämförelse

mellan

antalet

lägenheter och brukningsdelar
samt
åren 19i4, 1937, 1932 och 1927.

åkerarealens

storlek

Förskjutningen har dock icke varit enhetlig. Antalet brukningsdelar har
under den senaste 7-årsperioden gått ned i flertalet storleksgrupper, kraftigast inom grupp 2—5 ha med närmare 6 000. Häremot väger att grupp
026—1 ha ökat med drygt 7 000 brukningsdelar. Såsom framhålles på sid.
43* kan denna ökning möjligen stå i samband med att ett flertal personer,
vilka icke tidigare drivit något jordbruk, under den senaste krisen önskade
bliva självförsörjande med avseende på brödsäd och andra vegetabilier. Växlingarna i antalet brukningsdelar och areal åker uppvisa vanligen, men ingalunda alltid, samma tendens. I anslutning till vad som framhållits i föregå1
För åren 1937, 1932 och 1927 inga i antalet lägenheter även sådana med husdjur (men
icke åker).
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ende kapitel, att åkerarealen vanligen gått tillbaka mellan, åren 1937 och 1944
inom större delen av Svealand och Götaland men ökat norrut, påpekas, att
antalet brukningsdelar åren 1937 och 1944 var i södra och mellersta Sveriges
slättbygder resp. 142 040 och 135 854, i skogs- och dalbygderna inom samma delar av landet resp. 163 776 och 159 434 samt i norra Sverige resp.
112 828 och 119 153. Parallellt med minskningen av åkerarealen söderut går
alltså även en minskning av antalet brukningsdelar, medan nyodlingarna i
Norrland samtidigt synas innebära en verklig kolonisation, icke endast en
ökning av åkerarealen inom redan tidigare befintliga brukningsdelar.
Antalet lägenheter m. m. med åker eller husdjur var åren 1927, 1932 och
1937 mer än 100 000. Någon med detta jämförbar säker siffra för år 1944
har på angivna grunder icke kunnat räknas fram. Antalet lägenheter med
åker år 1944 var 61 400. Skillnaden mellan 104 194 lägenheter med åker eller
husdjur år 1937 och 61400 lägenheter med endast åker år 1944 kan dock
mycket väl utgöras av husdjursinnehavare utan åker. Antalet övriga lägenheter, alltså med nyttoträdgård men varken åker eller husdjur, var åren 1927,
1932 och 1937 resp. 110 294, 139 278 och 184 920. Antalet lägenheter med
nyttoträdgård och event. husdjur, men icke åker, var enligt 1944 års räkning
173 144. Hade det varit möjligt att även för år 1944 räkna fram antalet lägenheter med endast nyttoträdgård men icke husdjur, hade den angivna siffran givetvis blivit ännu något lägre. Nedgången mellan åren 1937 och 1944
av antalet lägenheter med endast trädgård kan åtminstone delvis sammanhänga med att deklarationsformulären för s. k. annan fastighet vid 1945
års allmänna fastighetstaxering endast efterfrågade areal trädgård, icke såsom
tidigare var fallet, särskilda uppgifter om antalet fruktträd, bärbuskar och
andra från taxeringssynpunkt vanligen mindre betydelsefulla detaljer. E t t
flertal vid föregående jordbruksräkningar redovisade »lägenheter» fingo därför denna beteckning endast på grund av förekomsten av t. ex. ett eller
annat fruktträd eller några bärbuskar. Innehavare av en så obetydlig fruktodling redovisa givetvis icke alltid någon areal för fruktträdgård.
Till belysning av jordfördelningens ställning inom olika delar av landet
meddelas i tab. E för varje län oeh naturligt område en översikt över det
relativa antalet brukningsdelar inom olika storleksgrupper och åkerarealens
procentuella fördelning på samma storleksgrupper samt brukningsdelarnas medelareal åker och jordbruksareal.
Vid en på grundval av de i ovannämnda tabell anförda siffrorna anställd
jämförelse mellan olika landsdelar får icke förbises, att åkerarealen enbart
icke är ett fullt riktigt mått på brukningsdelarnas storlek, utan att tillgången
på naturlig äng och betesmark stundom kan spela en ganska viktig roll för
jordbrukets produktion. Det är med hänsyn härtill som i tab. E intagits uppgifter även om brukningsdelarnas medelareal åker och jordbruksareal, d. v. s.
summa åker och äng, den senare då först reducerad efter sitt värde i förhållande
till åkerns. 1 Det får för övrigt icke förbises, att även åkern har ett i hög grad
1

Jfr sid 20*.
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Tab. E.
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Antal brukningsdelar och åkerareal inom olika storleksgrupper,
i procent, samt brukningsdelarnas medelareal.
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växlande produktionsvärde inom olika delar av landet, varigenom som brukningsdelar med viss åkerareal komma att räknas jordbruk med helt olika ekonomiska förhållanden.
Åkerjordens fördelning på större och mindre brukningsdelar är i främsta
rummet beroende av naturförhållandena och därvid i synnerhet av landskapets topografiska karaktär. I överensstämmelse härmed återspegla siffrorna
i tab. E en helt annan jordfördelning för slättbygderna än för trakter med
övervägande skogs- eller bergsbygdskaraktär. Beträffande de mera detaljerade växlingarna i detta avseende mellan landets olika delar hänvisas till upp-
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giftenia i nämnda tabell för de särskilda områdena. I sammandrag för jordbruksräkningens tre riksområden samt hela riket fördela sig brukningsdelarna
och deras åkerareal enligt nedanstående tablå på de olika storleksgrupperna:
Brukningsdelarnas antal och åkerareal inom olika storleksgrupper, i procent.

Här framträder starkt den nyss berörda olikheten i jordfördelningen mellan
å ena sidan södra och mellersta Sveriges slättbygder och å andra sidan skogsoch dalbygderna i samma delar av landet och norra Sverige. Brukningsdelarnas
medelareal av åker utgör för södra och mellersta Sveriges slättbygder 153
hektar, för dess skogs- och dalbygder 71 hektar och för norra Sverige 4 2 samt
för hela riket 8'9 hektar. Motsvarande medeltal för reducerad jordbruksareal utgöra för de tre nämnda riksområdena resp. 158, 7'6 och 4-i hektar samt för hela
riket 9'4 hektar. Vid 1944 års jordbruksräkning —• liksom vid de två närmast
föregående räkningarna — redovisas icke endast åkerarealen utan även övriga ägoslag, fördelade på olika stora brukningsdelar efter åkerarealen, i tab. 3
inom län och bygder och i tab. 4 inom jordbruksräkningens tre riksområden
och hela riket. Förutom de egentliga brukningsdelarna och lägenheterna har
såsom en särskild grupp avskilts rena utmarksfastigheter, vilka helt sakna åker.
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Till denna grupp, som huvudsakligen omfattar skogismark och impediment,
men i mindre utsräckning även ängsmark, hava i främsta rummet räknats ett
flertal skogsområden tillhöriga staten, andra samfälligheter och bolag. Förekommande inägor äro i dessa fall ofta utarrenderade och redovisas då till såväl
jordbruksräkningen som fastighetstaxeringen utan samband med skogsmarken.
Även då t. ex. bolagen själva förvalta inägorna, förekommer det dock i ganska
stor utsträckning, att dessa redovisa hela sin skogsmarksareal inom kommunen,
skild från det egentliga jordbruket. Orsaken härtill är givetvis, att bolagen i
dylika fall ofta hava skilda förvaltningsorgau för skogsbruket och jordbruket
inom sina egendomar. Även enskilda personer driva understundom skogsbruket i egen regi men arrendera ut inägorna. Denna klyvning av vissa fastigheter i tvenne redovisningsenheter, av vilka den ena huvudsakligen omfattar
inägorna och den andra skogsmarken, torde även från statistisk synpunkt vara
försvarlig i sådana fall, där driften av jordbruk och skogsbruk icke är samordnad. — I enlighet med detta är det naturligt, att brukningsdelarna i tab. 5
och 6 fördelas på storleksgrupper icke endast efter åkerarealen utan även efter skogsmarksarealen.
Med utgångspunkt från de i tab. -1 framlagda absoluta talen meddelas i
följande tablå en översikt för hela riket över de särskilda ägoslagens fördelning, i procent, på de olika storleksgrupperna. Beträffande arealen tomt och
trädgård bör ihågkommas. att densamma är synnerligen osäker och sannolikt
för lågt redovisad. Det bör också framhållas, att arealen tomt och trädgård
icke är jämförbar med den vid jordbruksräkningarna 1927 och 1932 redovisade
arealen av köksväxtodlingar och fruktträdgård.
De särskilda ägoslagens areal, fördelad på olika storleksgrupper, i procent.

Vid sidan av åkern är den naturliga ängen det för jordbruket viktigaste ägoslaget. I efterföljande tablå angives ängens relativa omfattning i förhållande
till åkern inom de olika storleksgrupperna:
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Arealen av naturlig äng på 100 hektar åker.

Av dessa siffror framgår, att ängen inom södra och mellersta Sveriges skogsoch dalbygder samt norra Sverige har större relativ betydelse vid de små än
de större brukningsdelarna. På södra och mellersta Sveriges slättbygder äro
procenttalen jämnare för olika storleksgrupper. I ovanstående uppgifter om
den naturliga ängens relativa omfattning ingå såväl slåtteräng som kultiverad
betesäng och annan betesäng. Huru hela den naturliga ängen fördelar sig på
dessa tre underavdelningar, framgår av nedanstående:
Den naturliga ängens fördelning, i procent.

Det framträder här en utpräglad skillnad mellan mindre och större brukningsdelar i avseende på den kultiverade betesängens omfattning. Denna jämförelsevis nya form av rationell foderproduktion har hittills övervägande vid
de större gårdarna nått någon större omfattning. Då en bestämd skillnad mellan de olika storleksgrupperna i motsatt riktning framträder i avseende på
slåtterängen, återspeglar detta visserligen de faktiska förhållandena i medeltal för riket. Inom norra Sverige, där slåtterängen har vidsträckt utbredning,
1

Häri ingår hela ängsarealen, alltså även ängar inom utmark och lägenheter.
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är den dock av stor betydelse även vid större brukningsdelar, i motsats till
vad fallet är i södra och mellersta Sverige.
Vid denna jordbruksräkning har för första gången gjorts ett försök att fördela antalet brukningsdelar efter såväl åkerarealens som den totala landarealens storlek. Resultatet framgår av ta b. F, som dock endast upptager lägenheter
och brukningsdelar i enskild ägo, redovisade som jordbruksfastigheter. För
övriga ägogrupper, staten, andra samfälligheter och aktiebolag, skulle en liknande uppdelning erbjuda alltför stora svårigheter. Det är t. ex. mycket
vanskligt avgöra, vilka skogsfastigheter, tillhöriga ett bolag, som rätteligen
böra redovisas som skogssambruk. Beträffande allmänningar av olika slag
uppträda i ännu högre grad svårigheter av liknande natur. Tab. F ansluter sig
närmast till tab. 6, som bl. a. upptager skogsmarkens fördelning på brukningsdelar efter skogsmarksinnehavens storlek. Av de i tab. F redovisade lägenheterna och brukningsdelarna hava 508 % en totalareal av högst 25 hektar och
89'7 % högst 100 hektar. Det måste dock särskilt beaktas, att i angivna totalarealer ingå så olika ägoslag som åker, tomt och trädgård, ängar, skogsproduktiv
mark och s. k. övrig mark, d. v. s. övervägande impediment. Dessutom äro med
hänsyn till produktionsförmågan såväl åkern som ängarna och skogsmarken
av mycket olika värde. Även under rubriken övrig mark ingå arealer av växlande värde, såsom berg i dagen och försumpade mossar, vilka delvis äro helt
utan ekonomisk betydelse. På t. ex. jämtländska silurområdet förekomma dock
mossar, vilka genom dränering och andra åtgärder kunna omvandlas till produktiv skogsmark eller i bästa fall åkerjord, lämplig för bl. a. odling av grönfoder.

V. Arrenderade brukningsdelar.
Vid bearbetningen av materialet för jordbruksräkningen har ett försök gjorts
till fördelning av brukningsdelarna efter brukarens karaktär av självägare eller arrendator enligt de uppgifter, som i detta avseende skolat lämnas å frågeformuläret. Beträffande de lägenheter och vanligen smärre brukningsdelar, för
vilka redovisningen endast skett på det mindre detaljerade taxeringsformuläret
för »annan fastighet», har det emellertid i stor utsträckning visat såg omöjligt avgöra, om fastigheten varit arrenderad eller ej, varför den mera detaljerade bearbetningen av materialet ur ifrågavarande synpunkt, vid denna liksom de tre föregående jordbruksräkningarna, måst begränsas till brukningsdelar med över 2 hektar åker. 1 Vid denna bearbetning har uträknats, dels antalet arrenderade brukningsdelar, dels den arrenderade åkerarealen. Härvid
har den svårigheten mött, att det i ganska stor utsträckning förekommer, att
vid en och samma brukningsdel en del av jorden äges av brukaren själv och en
1
I tab. 1 och 2, där arealerna icke fördelats på storleksgmpper, föreligga emellertid summariska uppgifter om hela arealen av den arrenderade åkerjorden för varje kommun, län och naturligt jordbruksområde. Vad beträffar brukningsdelar 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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Tab. F. Antal lägenheter och brukningsdelar i enskild ägo, redovisade som jordbruksfastigheter, fördelade på storleksgrupper efter åkerareal och totalareal.
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Tab. G. Arrenderade brukningsdelars antal och arrenderad åkerareal, i
procent, vid brukningsdelar med mer än 2 hektar åker, länsvis.
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annan del är arrenderad. Yid fördelningen efter antalet hava i dylika fall
brukningsdelar, vilkas åkerareal till mer än hälften äges och brukas av samma
person, räknats som självägda och de övriga såsom brukade av arrendator.
Dessa brukningsdelars åkerareal fördes av vissa skäl vid 1927 års räkning
odelad till samma kategori. Härigenom uppstod den oegentligheten, att en
del arrenderad åker kom att hänföras till av ägaren brukad åker och å andra
sidan en del av ägaren brukad åker räknades som arrenderad. För att råda
bot för detta har vid de följande jordbruksräkningarna, och alltså även denna,
verkställts en fullständig sammanräkning av all arrenderad åkerareal, oberoende
av om motsvarande brukningsdelar räknats som arrenderade eller icke. De vid
nu föreliggande jordbruksräkning meddelade uppgifterna om arrenderad åkerjord äro därför jämförbara med motsvarande uppgifter från de två närmast föregående jordbruksräkningarna, varemot de i 1927 års berättelse angivna sifforna
avse hela åkerarealen inom de brukningsdelar, vilka i statistiken räknats som
arrenderade.
Uppgifterna angående antalet arrenderade brukningsdelar samt den arrenderade åkerarealen meddelas, dels för varje län och naturligt område i tab. 3,
dels i sammandrag för jordbruksTäkningens tre riksområden och hela riket i
tab. 4, i båda fallen med fördelning av brukningsdelarna på storleksgrupper.
Tab. G anger motsvarande relativa tal i procent av samtliga brukningsdelars
antal och åkerareal inom varje län och naturligt område.
Av samtliga 296 227 brukningsdelar med mer än 2 hektar åker voro 55 892
arrenderade (189 %), under det att 240 335 (811 %) brukades av ägaren. Till
brukningsdelar med mer än 2 hektar åker hör en sammanlagd åkerareal av
3 566 563 hektar, varav 952 773 hektar (26'7 %) brukades av arrendator och
2 613 790 hektar (733 %) av ägaren. Den arrenderade arealen åker år 1937 var
953 102 hektar, alltså mycket nära densamma som år 1944. De arrenderade
brukningsdelarnas antal och den arrenderade åkerarealen år 1944 utgjorde i
procent av samtliga brukningsdelar resp. hela åkerarealen inom varje särskild
storleksgrupp med mer än 2 hektar åker följande:
Arrenderade brukningsdelars antal och arrenderad åkerareal, i procent, inom varje
storleksgrupp med mer än 2 hektar åker.
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Såsom härav framgår, förekomma arrenderade brukningsdelar i den relativt
sett minsta utsträckningen vid småbruken, under det att arrendesystemet nått
åtskilligt större omfattning vid de större brukningsdelarna. Maximum (427 % i
fråga om antalet och 426 % i fråga om åkerarealen) nås vid den näst högsta
storleksgruppen, varemot vid de största gårdarna endast 32"0 % av antalet och
29 "5 % av arealen äro arrenderade. Detta torde stå i samband med den omständigheten, att de större jordägarna vanligen själva bruka huvudgården, vilken
ofta tillhör den högsta storleksgruppen, under det att de utarrenderade gårdarna i regel äro något mindre.
Beträffande arrendesystemets utbredning i olika delar av landet framgår av
tab. G', att detsamma förekommer i stor utsträckning inom ett sammanhängande område, som utgöres av Uppland, Södermanland, Östergötland och norra
delen av Kalmar län, samt vidare på slättbygden i Malmöhus län och i stor del
av bergslagen, där bruks- och trävarubolagens jordinnehav nått sin största omfattning. Däremot har arrendesystemet sin minsta omfattning på Gotland, i
Blekinge läns skogsbygd samt en del andra områden särskilt i Norrland, inom
vilka åkerjorden till mer än 90 % brukas av självägare.

VI. Fördelningen av skogsmark, åker och äng på
olika ägarekategorier.
Vid denna liksom föregående jordbruksräkning har verkställts en särskild
bearbetning av det föreliggande materialet för åstadkommande av en statistik rörande skogsmarkens, åkerns och ängens fördelning på olika ägarekategorier. I samband därmed har skogsmarken även fördelats på olika storleksgrupper efter skogsmarksinnehavens storlek. Åkern och ängen redovisas med
fördelning på brukningsdelar med och utan skogsmark.
Resultaten framläggas i tab. 5 och C, där redovisning ägt rum av antalet
brukningsdelar i enskild ägo, med och utan skogsmark, samt areal skogsmark,
åker och äng inom dessa, med fördelning på brukningsdelar av olika storlek efter åkerarealen. Skogsmarken har dessutom fördelats på brukningsdelar efter
skogsmarksarealens storlek. I fråga om övriga ägare redovisas arealen skogsmark med fördelning på slorleksgrupper efter skogsmarksarealen men utan
fördelning efter åkerarealens storlek samt vidare arealen åker och äng med sär-
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skiljande om skogsmark finnes eller ej. A t t märka är, att den jämförelsevis
obetydliga del av åkern, som i formulären redovisats såsom tillhörande »annan
fastighet», av bearbetningstekniska skäl icke kunnat medtagas här. I tabellerna
skiljes på följande ägarekategorier: staten, andra samfälligheter, aktiebolag
och enskilda ägare. Såsom statens skogar hava bl. a. räknats kronoparker, statens utarrenderade jordbruksdomäners skogar, kronolägenheter, civila boställens
skogar samt kronoöverloppsmarker. Såsom andra samfälligheters skogar hava
bl. a. räknats ecklesiastika skogar, renbetesfjällens skogar, härads- och sockenallmänningar, allmänna inrättningars och stiftelsers skogar samt kommunerna
tillhöriga skogar. Såsom enskilda ägares skogar (utom aktiebolagens skogar)
hava bl. a. räknats fideikommisskogar samt övriga gods- och bondeskogar. •—
Uppdelningen på skogsägarekategorier har i flera fall försvårats avsevärt på
grund av ofullständiga uppgifter i svaren på frågeformulären. Särskilt vanskligt har det varit att särskilja statens och andra samfälligheters skogar. Hela
blankettmaterialet för skogsmark tillhörig staten, andra samfälligheter och
aktiebolag har emellertid gjorts till föremål för en särskild genomgång med
hjälp av fastighetstaxeringslängderna.
I ovannämnda tab. 5 är riket uppdelat på län och naturliga områden, medan
tab. 6 ger ett sammandrag för jordbruksräkningens tre riksområden och hela
riket. I tab. G har skogsmarken fördelats på de sju storleksgrupperna högst 10,
10—25, 25—50, 50—100, 100—200, 200—400 och över 400 hektar. Storleksgrupperna efter åkerarealen äro desamma som i berättelsen i övrigt. Den i geografiskt hänseende mer detaljerade tab. 5 har i stället färre storleksgrupper
för såväl skogsmark som åker. Vidare har ängen medtagits i tab. 6.
Såsom förut framhållits, utgjorde skogsmarksarealen i hela riket 22 269 000
hektar. Denna areal fördelade sig på resp. huvudgrupper av ägarekategorier,
på sätt framgår av nedanstående tablå:

Siffrorna för år 1932 i tablån härröra i huvudsak från en undersökning av
taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1933 års
allmänna fastighetstaxering. 1 Då denna undersökning emellertid endast avser
landsbygden, hava siffrorna för städerna, vilkas skogsmark dock endast utgjorde 0'4 % av hela rikets skogsmark, tillagts enligt 1937 års jordbruks räkning,
varigenom uppgifterna för de tre åren 1932, 1937 och 1944 blivit mera jämförbara. En jämförelse mellan siffrorna för dessa tre år giver vid handen, att
förändringarna icke varit av större betydelse. Av rikets hela skogsmarks1

Statens offentliga utredningar 1936: 52.
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areal innehades hälften av andra enskilda skogsägare än aktiebolag, medan
de sistnämnda ägde en fjärdedel och den återstående fjärdedelen utgjordes av
allmänna skogar.
I efterföljande tablå lämnas uppgifter om skogsmarkens, åkerarealens och
ängens procentuella fördelning på de fyra huvudgrupperna av ägarekategorier
i södra och mellersta Sveriges slättbygder, skogs- och dalbygderna i samma delar av landet, norra Sverige samt hela riket:

Av skogsmarken innehava andra enskilda ägare än aktiebolag den relativt
största andelen i södra och mellersta Sveriges slättbygder, 74'9 %, och i skogsoch dalbygderna inom samma delar av landet, 689 %. I norra Sverige sjunker
de enskilda ägarnas andel i skogsmarken till 396 %. Det är aktiebolagen och
staten, vilka där tillsammans äro de förnämsta skogsägarna.
Av åkerarealen innehava enskilda ägare (utom aktiebolagen) ungefär 9/i0För ängsmarken, som närmast bildar en övergång mellan åker och bättre skogsmark, är enskilda ägares andel något mindre.
Beträffande de enskilda ägarna hava deras skogsmark, åker och äng i efterföljande tablå fördelats procentuellt på olika storleksgrupper av brukningsdelar samt, som två särskilda grupper, utmarksfastigheter och lägenheter.
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Av de enskilda ägarnas skogsmark och ängsmark kommer den relativt största
delen, resp. 677 % och 649 %, på brukningsdelar med 2—20 hektar åker. För
åkerarealen är tyngdpunkten förskjuten minst en storleksgrupp högre. Detta
sammanhänger givetvis med, att de större jordbruken vanligen förekomma, på
de relativt skogfattiga slättbygderna i södra och mellersta Sverige.
Av nedanstående tablå framgår skogsmarkens fördelning efter skogsmarksinnehavens storlek. I södra och mellersta Sverige faller omkring 30 % av skogsmarken på största storleksgruppen, med mer än 400 hektar skogsmark. För
norra Sverige är motsvarande procenttal mer än dubbelt så stort, 634 %. Bakom
dessa procenttal dölja sig dock så helt olika typer av skogsägargrupper som
staten, samfälligheter, bolag och enskilda. De tre första kategorierna företräda de mycket stora skogsägarna, vilka vanligen driva skogsbruket som fristående näring eller i direkt samband med industriell förädling. De enskilda skogarna skötas i större utsträckning såsom binäring till och stöd för egentligt
jordbruk. Karakteristiskt är att 886 % av skogsmarken i enskild ägo är fördelad på mindre skogsmarksinnehav än 400 hektar. Tablån visar också för enskilda skogar deras fördelning efter skogsmarksiinnehavets storlek inom olika
storleksgrupper av brukningsdelar efter åkerarealen samt utmarksfastigheter
och lägenheter.

Det har redan antytts (sid. 28*), att fördelningen av brukningsdelarna efter
skogsmarksinnehavens storlek är ganska osäker beträffande aktiebolagen. Detsamma gäller också samfälligheter och staten och i vissa fall enskilda personer
med skogsfastigheter på flera håll i samma kommun eller i olika kommuner.
Det har icke varit möjligt vid jordbruksräkningen att fullt konsekvent räkna
som en enhet utmarksfastigheter, vilka bilda skogssambruk, på liknande sätt
som skett för det egentliga jordbruket. Uppgifterna i de ovan framlagda pro*4—4tSt534
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centtalen beträffande skogsmarksinnehavens storlek för olika ägarekategorier
torde dock vara i huvudsak riktiga. I förhållande till jordbruket fristående skogsfastigheter, vilka skötas under gemensam förvaltning, äro nämligen ofta mycket stora, varför de, även utan att i blankettmaterialet vara sammanförda till
skogssambruk, var för sig falla inom högsta storleksgruppen, med mer än 400
hektar skogsproduktiv mark.
Av hela den år 1944 redovisade åkerarealen föll 76'5 "/« på brukningsdelar
med skogsmark. Motsvarande procenttal för år 1937 var 690. Under samma
tidsperiod har det procentuella antalet brukningsdelar i enskild ägo med såväl
åker som skogsmark ökat från 716 % till 773 %. Denna relativa förskjutning
till förmån för brukningsdelar med såväl åker som skogsmark beträffande brukningsdelar i enskild ägo beror på att antalet brukningsdelar med skogsmark
ökats med 13 600, medan antalet brukningsdelar utan, skogsmark minskats med
22 179, alltså betydligt mer än den förstnämnda ökningen. De under krisen
i samband med andra världskriget starkt höjda priserna på såväl virke som
bränsle har fört med sig ökade svårigheter för de helt skoglösa jordbruken, vilket
måhända bidragit till att dessa minskats i antal såväl absolut som relativt.
Av nedanstående tablå framgår åkerns och ängens procentuella fördelning
på brukningsdelar med och utan skogsmark inom jordbruksräkningens tre
riksområden samt hela riket.

I fråga om såväl åkern som ängen gäller, att jordbruk utan direkt samband
med skog, såsom naturligt är, bedrives i den största utsträckningen på slättbygderna i södra och mellersta Sverige. För skogs- och dalbygderna i samma
delar av landet samt norra Sverige äro motsvarande procenttal betydligt lägre.
Den ovan nämnda förskjutningen jämfört med år 1937 mot brukningsdelar med
skogsonarksinnehav gör sig starkast gällande i nyss angivna skogs- och dalbygder.
Enligt en tidigare undersökning, vilken omarbetats med hjälp av 1944 års
siffror, kan landet med hänsyn till skogsmarkens fördelning på skogsägargrupper delas upp på tre någorlunda väl avgränsade riksområden, nämligen: 1
I.
Statsskogs
distriktet,
med stor procent skogsmark tillhörig staten. Detta omfattar Kopparbergs läns fjällbygd, Västerbottens läns inland samt
hela Norrbottens län.
1
Flottningen i Sveriges allmänna flottleder fram till omkr. år 1935, av Isak Winberg, Stockholm 1944.
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II.
Bolagsoch
bondeskogsdistriktet,
med stor procent skogsmark tillhörig aktiebolag. Detta omfattar Uppsala län, Västmanlands läns bergislag, 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.
Bondeoch
godsskogsdist
r å k t e t , med stor procent skogsmark tillhörig enskilda personer. Detta omfattar Stockholms län och stad, Södermanlands län, slättbygderna i Västmanlands, Örebro och Värmlands län samt
centrala och västra Värmland och vidare hela Götaland.
De olika skogsägargruppernas procentuella skogsmarksinnehav inom dessa
tre riksområden framgår av nedanstående tablå:

I Norrland, Dalarna och Värmland är det bl. a. de goda naturliga förutsättningarna för flottning, vilka givit bolagen anledning att där förvärva stora
arealer skogsmark. À andra sidan hava statens och bolagens stora ekonomiska
resurser varit en viktig förutsättning för flottledssystemets utbyggande i nuvarande skick. Skogsbrukets framskjutna ställning som huvudnäring i norra
Sverige sammanhänger därför till en del med förekomsten av ett flertal mycket
stora skogsägare. En parallell härtill är, att just de stora jordbruken på slättbygderna kunnat visa vägen, då det gällt jordbrukets rationalisering och speciellt mekanisering. — I södra och mellersta Sverige är skogsbruket i större utsträckning än norrut en binäring till jordbruket.

VII. Åkerjordens användning.
Huvudresultat; jämförelse med tidigare år. Åkerjordens användning enligt
arealinventeringen 1944 och jordbruksräkningen samma år meddelas med summor för varje kommun i tab. 7 och i sammandrag för bygder, län, riksområden
och hela riket i tab. 8 och 11. I tab. H framläggas därjämte huvudresultaten i
sammandrag för hela riket samt till jämförelse motsvarande uppgifter enligt de
tre föregående jordbruksräkningarna åren 1937, 1932 och 1927. Beträffande
metoderna för framräkning av 1944 års uppgifter, resultatens tillförlitlighet
m. m. hänvisas till Inledningen i denna berättelse. Det kan i detta sammanhang
påpekas, att uppgifterna om åkerjorden i redogörelsen Jordbruk och boskapsskötsel år 1944 något avvika från de i denna redogörelse angivna. Som även
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Tab. 1. Areal vete och råg, i hektar, åren

1927—1944.

sagts i ovannämnda redogörelse, beror detta på att resultaten av 1944 års jordbruksräkning i vad avser den totala åkerarealen icke voro färdiga, då sagda
redogörelse publicerades. I redogörelsen Jordbruk och boskapsskötsel år 1945
hava däremot redovisats samma uppgifter som här. Framhållas kan i övrigt,
att resultaten enligt 1944 års uppgifter rörande åkerjordens användning torde
vara fullt jämförbara med föregående jordbruksräkningars. Detta omdöme gäller under alla omständigheter totalarealen för bygder, län och större redovisningsområden.
Hösten 1943 ägde sådden rum under i allmänhet ganska gynnsamma förhållanden. Övervintringen var också nästan genomgående god för såväl säd som
vallar. Och även om vårsådden 1944 blev försenad på grund av ogynnsam väderlek, torde dock i stort sett kunna sägas, att såväl den besådda som den skördade arealen någorlunda motsvarade den för året avsedda produktionsriktningen. Detsamma gällde i allt väsentligt skördeåren 1937, 1932 och 1927. De viktiga-ste förändringarna i växtodlingen beröras något i det följande.
Inom b r ö d s ä d s o d l i n g e n pågick tidigare en tydligt framträdande övergång från råg till vete (tab. I). 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. Veteodlingen nådde sin största såväl relativa som absoluta utbredning år 1939. Detta år skördades vete på 337 146 ha och råg på
174 942 ha. Yetearealen upptog alltså 65'8 % eller nära 2/3 av hela brödsädsarealen. Under de följande åren sjönk motsvarande procenttal för vetearealen
till 52-8 % år 1942 för att därefter åter stiga till 576 % år 1944. Bakom dessa
summariska uppgifter döljer sig emellertid en helt olika utveckling för höstvete och vårvete. Det är höstveteodlingen som år 1939 nådde sin största omfattning för att därefter gå tillbaka stadigt fram till år 1943. Yårveteodlingen
uppvisar under perioden 1937—1943 en oavbruten ökning. År 1944 slår ut-
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Tab. J.

Åkerjordens

användning,

i

hektar,

vecklingen åter om, i det att höstveteodlingen utvidgas oeh vårvetearealen inskränkes.
En av de viktigare anledningarna till den nämnda,omläggningen under perioden 1940—1943 från odling av höstvete till odling av vårvete var några för
vårt lands vidkommande abnormt stränga vintrar, vilka i hög grad skadade
höstsäden. Stora arealer vete giek ut under vintern och måste på våren harvas
upp och besås med vårsäd. Härtill komma de speciella krisförhållandena, vilka
gjorde en ökad vårveteodling i hög grad önskvärd. Importen av hårt, starkt
glutenhaltigt vete för inmalning i den mjukare höstsäden försvårades, och
svenskt vårvete, som är hårdare än höstvete, fick ersätta den utländska varan.
—• Den för höstveteodlingen inträffade minskningen mellan de två senaste jordbruksräkningarna har, såsom framgår av tab. J, gjort sig mer eller mindre
starkt gällande inom flertalet län. Särskilt anmärkningsvärd är tillbakagången
i dte sydligare länen, såsom Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands
län. E n bidragande orsak till minskad veteodling i dessa trakter är den under
krisen starkt utvidgade odlingen av oljeväxter och köksväxter på åkern. Liksom
vetet gå dessa växter bäst till i klimatiskt gynnade trakter och på goda jordar.
Arealen vårvete utgjorde vid de fyra jordbruksräkningama åren 1927, 1932.
1937 och 1944 31 805, 64 444, 65 308 och 83 137 ha. Vårvetet har mellan åren
1937 och 1944 gått framåt i flelrtalet län utom i delar av östra Svealand och

Götaland.
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år 1944 i jämförelse

med år 1937,
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länsvis.

Brödsädsodlingens relativa andel av åkerjorden har för hela riket sjunkit sedan föregående jordbruksräkning från 133 % till 128 %. Såsom framgår av
tab. K har denna, sänkning gjort sig gällande inom samtliga storleksgrupper
över 2 ha och särskilt i de högsta grupperna. Grupp 1—2 ha är i det närmaste
oförändrad, medan grupp 026—1 ha visar ökning från 3 6 % till 59 %. Den tidigare tendensen till ökning av brödsädsodlingen vid de större brukningsdelarna
och minskning vid de mindre synes alltså hava upphört under den senaste krisen. En bidragande orsak härtill är, att särskilt den ovannämnda odlingen
av oljeväxter, som i viss utsträckning trängt ut vetet, har större utbredning
inom de större än de mindre brukningsdelarna. Den anmärkningsvärda ökningen av brödsädsodlingens relativa omfattning inom brukningsdelar med 026—1
hektar åker, från 36 % till 5 9 %, kan stå i samband med den tidvis ganska hårda ransoneringen av brödsäd under krisen. Småbrukare, vilka tidigare icke ansett sig kunna odla brödsäd, ville säkerställa åtminstone det egna behovet. Möjligt är likaledes, att den i tablån sid. 23* påvisade ökningen av antalet brukningsdelar just inom storleksgrupp 026—1 ha åker, från 52 335 år 1937 till
59 389 år 1944, står i samband med en önskan att med hjälp av ett eget mindre
jordbruk säkerställa den egna familjens behov av brödsäd och andra vegetabilier.
K o r n o d l i n g e n , som tidigare varit i tillbakagång, har mellan åren 1937
och 1944 ökat obetydligt, från 95 078 till 95 950 ha. Kornet har under den se-

44*
Tab. K.

ÅKERJORDENS ANVÄNDNING.

Brödsädsarealens
relativa omfattning vid brukningsdelar
storlek, åren 1944 och 1937.

av olika

naste kristiden i större utsträckning än under mellankrigsperioden fått användning som brödsäd. Odlingen av h a v r e , vårt efter arealen räknat viktigaste
sädesslag, har däremot liksom tidigare gått tillbaka, från 657 255 till 550 634
ha eller 16 2 %. Den över nästan hela landet minskade havreodlingen uppväges
endast till en del av ökade arealer b l a n d s ä d . Av b a l j v ä x t e r n a hava
ärterna gått framåt med 54'5 % medan b ö n o r n a (ej inräknat bönor i trädgård) minskat för varje ny jordbruksräkning, från 1 334 ha år 1927 till 374
ha år 1944. Den totala s ä d e s a r e a l e n , som likaledes gått tillbaka mellan
alla fyra jordbruksräkningarna, har denna gång minskats med 60 %.
S o c k e r b e t s a r e a l e n , som utvidgades betydligt mellan 1932 och 1937
års jordbruksräkningar, har sedan hållits mellan c:a 50000 och 55 000 hektar.
P o t a t i s o d l i n g e n har ökats under krisen, medan de arbetskrävande f od e r r o t f r u k t e r n a trängts tillbaka ytterligare.
Arealen g r ö n f o d e r a v s ä d har ökats med 33-6 %, v a l l t i l l f r ö s k ö r d med 5 3 % och v a l l t i l l b e t e o c h g r ö n f o d e r med 512 %,
vilket sammanlagt motsvarar 125 391 hektar. Däremot har s l å t t e r v a l l e n
gått tillbaka med 81 852 ha eller 5 8 %. Övergången från slåttervall till betesvall
är en motsvarighet till den förut framhållna omläggningen från slåtteräng till
kultiverad betesäng, såsom ett utslag av ökat intresse för rationell beteskultur.
— Även arealen för h e l t r ä d a och o b r u k a d å k e r j o r d har gått tillbaka betydligt, ehuru en ökning gjort sig gällande åren 1943 och 1944.
E n av de mest intressanta företeelserna, då det gäller omläggningen av åkerjordens användning mellan åren 1937 och 1944, utgöres av den kraftiga ökningen av k ö k s v ä x t e r p å å k e r n , från 3 971 till 9 161 ha eller 130 7 %,
och vidare utvidgningen av odlingen av de grödor, vilka i tab. H samman :
fattats under rubriken a n d r a v ä x t s l a g , från 2561 ha till 57491 ha
eller mer än en 20-dubbling. I 1944 års areal för andra växtslag ingå 47 687 ha
o l j e v ä x t e r och 6 236 ha s p a n a d s v ä x t e r eller tillsammans en areal av
samma storleksordning som hela sockerbetsodlingen.
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Åkerjordens användning i skilda delar av landet belyses närmare av tab. L,
där för varje län och naturligt område angives de särskilda växtslagens procentuella andel av resp. områdens hela åkerareal. För vinnande av en mera
överskådlig belysning av åkerjordens användning i olika delar av landet lämnas dessutom i tab. M motsvarande procenttal för vissa större produktionsområden, vilka erhållits genom sammanförande av likartade naturliga länsområden. (Omfattningen av produktionsområdena i tab. M framgår av tab. 16.)
H ö s t v e t e t upptager, efter den i det föregående berörda minskningen i
dess odling, i genomsnitt för hela landet 5 l % av åkerarealen. Dess odling är i
huvudsak lokaliserad till södra och mellersta Sveriges slättbj r gder och har numera den största omfattningen på Östgötaslätten, där den upptager 125 % av
åkerarealen. Malmöhus läns slättbygd, som tidigare hade den mest omfattande
höstveteodlingen, kommer vid denna räkning endast upp till 101 %. Även inom
ett så nordligt produktionsområde som Mälar- och Hjälmarbygden odlas höstvete i stor utsträckning (8'8 % av åkerarealen), varemot detsamma fått något
mindre utbredning på de mera sandiga jordarna i västra Sveriges slättbygder och
den sydsvenska mellanbygden. Medeltalet för södra och mellersta Sveriges
skogs- och dalbygder är 28 %. men Östergötlands läns södra kustland, som
räknas till detta riksområde, når dock upp så högt som till 9'8 Y». För Norrlands
del har höstveteodlingen nämnvärd betydelse endast i det sydligaste landskapet,
Gästrikland.
V å r v e t e t upptager visserligen endast 2 2 % av landets hela åkerareal,
men dess odling har i vissa trakter nått betydligt större omfattning. Särskilt
anmärkningsvärt är, att vårveteodlingen i södra och mellersta Sveriges skogsoch dalbygder omfattar 3 4 /»' mot endast 21 % på slättbygderna. Av produktionsområdena i tab. M har västsvenska dalbygden den största vårveteodlingen
(5'3 %). Närmast efter kommer östsvenska, dalbygden med 1 0 %. Mera lokalt förekommer ännu något större vårveteodling.
H ö s t r å g e n upptager i genomsnitt för hela landet 5 3 % av åkerarealen.
P å den mera bördiga jordmånen i södra och mellersta Sverige har den, såsom
redan framhållits, i stor utsträckning fått vika för det mera givande höstvetet,
men på lättare och magrare jordar bibehåller höstrågen alltjämt sin ställning
som den förnämsta höstsäden. Höstrågen når dock den största omfattningen i
sydsvenska mellanbygden (134 %) samt på Öland och Gotland (122 %), vilka
tillhöra slättbygderna. I norra Dalarna och hela Norrland är rågodlingen av
klimatiska skäl mycket liten.
Den obetydliga odlingen av v å r r å g förekommer i nämnvärd omfattning
endast i östsvenska dalbygden, på sydsvenska höglandet och i södra bergslagen, men även inom dessa områden upptager den endast 0.4—0.7 % av åkerarealen. Högsta procenttalet. 12 %, når vårrågen i norra kustlandet av Kalmar
läns södra del i östsvenska dalbygden.
Den för k o r n använda arealen upptager i medeltal för hela riket 26 % av
all åkerjord. Det tvåradiga kornet odlas i trakter, där bördig jordmån och ett
gynnsamt klimat frambringar ett fint maltkorn, medan det sexradiga kornet
är brödsäd i sådana landsdelar, där vegetationsperioden är för kort för att
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Åkerjordens användning, i procent, inom varje län och vissa naturliga områden.
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Tab. M. Åkerjordens användning år 1944, i procent, inom olika produktionsområden.
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mer senvuxna sädesslag skola mogna. I enlighet härmed anträffas den mest
utbredda kornodlingen dels på Malmöhus läns slättbygd ( 8 l %), Öland (76 %)
och Gotland (bl %) dels i norra Sverige ( 9 1 %). I övriga delar av landet är
kornodlingen ganska obet5'dlig.
H a v r e upptager en större andel av landets hela åkerareal än något annat
sädesslag (148 %). Den odlas mest på Yänerslätten samt i södra och mellersta
Sveriges skogs- och dalbygder, där jordmånen vanligen är mager men nederbörden, åtminstone i de västra delarna, jämförelsevis riklig. I medeltal för dessa
trakter odlas vanligen 20—25 % havre. Mycket ringa är däremot havreodlingen
i sådana typiskt torra trakter som Öland och Gotland (20 %).
B l a n d s ä d upptager i hela riket 75 % av åkerarealen. Den odlas i stor
utsträckning i stället för enbart havre i bl. a. Malmöhus läns skogsbygd ( 2 3 l %),
mellanbygden i samma län (213 %) och Uppsala län (189 %).
Ä r t e r , som upptaga endast 0 8 % av rikets hela åkerareal, odlades år 1914
inom ett sammanhängande område, som omfattar norra kustlandet i Kalmar
läns norra del, Östergötlands, Södermanlands, Stockholms, Uppsala län samt
slättbygderna i Västmanlands och Örebro län. Foderärter odlas endast obetydligt
i rena bestånd, alltså utan inblandning med t. ex. havre eller korn i blandsäd.
B ö n o r hava någon betydelse endast i Göteborgs och Bohus län (0'3 %). Odlingen av v i c k e r i rena bestånd är av mycket liten omfattning.
Sammanfattar man arealen för a l l s ä d t i l l m o g e n s k ö r d , upptager densamma 38'6 % av rikets åkerjord. Detta procenttal visar i södra och
mellersta Sverige i allmänhet icke några större avvikelser men stiger dock inom
delar av Östergötlands län till omkring 50 %. Med tilltagande latitud och höjd
över havet sjunker procenten säd till mogen skörd i det inre av Svealand samt
uppåt Norrland. I Norrbottens läns inland redovisas endast 5'2 % av åkerarealen för säd till mogen skörd.
P o t a t i s 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 upptager i genomsnitt för hela landet 37 % 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, oeh i trakter med övervägande små brukningsdelar upptager därför potatisen i regel en relativt stor areal. I vissa delar av södra och mellersta Sverige med övervägande sandig jordmån, särskilt i Kristianstads och Blekinge län, där potatisodlingen nått en mycket stor omfattning, har
detta åter sin förklaring däri, att man även odlar s. k. fabrikspotatis, med
särskilt hög stärkelsehalt, för bl. a. brännvinsbränning, stärkelseberedning och
svingödning. Slutligen hava de goda avsättningsmöjligheterna i närheten av
åtskilliga större siäder framkallat en utsträckt potatisodling. Förutom på åkern
odlas potatis även i trädgårdar såväl vid egentliga brukningsdelar som rena
bostadslägenheter, handelsträdgårdar, koloniträdgårdar och mer eller mindre
tillfälliga krisodlingar. Vid jordbruksräkningen lämnades emellertid uppgifter
endast om den på åkern odlade potatisens areal, varför den i föreliggande be-
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rättelse redovisade potatisarealen är något mindre än den verkliga. Den redovisade potatisarealen på åker år 1944 utgjorde för hela riket 138 174 hektar. Enligt trädgårdsinventeringen den 1 juni 1943 utgjorde hela potatisodlingen i
trädgård detta år 13 543 hektar. Om man utgår ifrån, att potatisodlingen i trädgård icke undergick någon alltför stor förändring mellan åren 1943 och 1944,
skulle alltså den sammanlagda potatisarealen på åker och i trädgård år 1944
uppgå till i runt tal 152 000 hektar. Då det är förenat med stora svårigheter
att få in fullständiga uppgifter beträffande trädgårdsodlingen, och alltså även
odlingen av potatis i trädgård, är det möjligt, att även denna areal är något
för låg.
S o c k e r b e t s o d l i n g e n , som upptager l o % 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 (13'3 °/°)
samt därjämte på Öland och Gotland (46 %), sydsvenska mellanbygden (34 %)
och östgötaslätten ( I l %). De i denna berättelse redovisade arealerna beträffande sockerbetsodlingen hava erhållits från Svenska sockerfabriksaktiebolaget.
F o d e r r o t f r u k t e r odlas på 18 % av hela åkerarealen. Denna odling är i
hög grad beroende av tillgång på lämplig arbetskraft för gallring, rensning och
skörd. Högsta procenttalet har Malmöhus läns skogsbygd (60 %). Närmast
efter kommer samma läns mellanbygd, som övervägande har slättkaraktär, med
59 %. Medeltalen för södra och mellersta Sveriges slättbygder samt skogs- och
dalbygder äro alldeles lika, 20 %. Norrut är odlingen av foderrotfrukter obetydlig.
V a l l till slåtter, bete och fröskörd upptaga tillsammans 437 % 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 med tillsammans endast 202 %. På Östgötaslätten är motsvarande procenttal 2 9 l %, i södra bergslagen 393 % och i fjälloch moränbygden slutligen 75'6 %. Det är endast naturligt, att vallodlingen
och därmed boskapsskötseln får ökad betydelse i trakter med karg jordmån
och hårt klimat.
I södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under sommaren genom odling på trädan av s ä d t i l l g r ö n f o d e r . P å slättbygden i Skåne
och Halland odlas grönfoder på 6 l % av hela åkerarealen. Även i övre Svealand
och hela Norrland odlas grönfoder i betydlig omfattning, men där torkas detsamma i allmänhet till s. k. grönfoderhö. Den areal, från vilken grönfoder tages
i norra Sverige, är nrycket växlande under olika år, beroende på att man under
de år, då växtligheten är sent utvecklad, kan bliva nödsakad att slå även en
större eller mindre del av den till mogen skörd avsedda säden såsom grönfoder.
Även under år 1944 var detta i viss utsträckning fallet. Grönfoderarealen uppgick i fjäll- och moränbygden till 8'5 % av åkerarealen. För år 1937 var motsvarande procenttal 7 1 %.
Odlingen av o l j e v ä x t e r -— för bl. a. margarinindustriens behov — har
ungefär samma utbredningsområde som sockerbetorna men går något längre
norrut, till Mälar- och Hjälmarbygden. Oljeväxtodlingen upptager i hela riket
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1-3 % av all åker, i Skåne—Hallands slättbygd 70 %, på Östgötaslätten 3o %
samt på Öland och Gotland 30 %.
Av s p å n a d s v ä x t e r n a har linet sedan gammalt viss betydelse så långt
norrut som i Hälsingland (0ö—0 6 %). Sin största utbredning ha spånadsväxterna dock på Hallands slättbygd samt på Gotland, i båda fallen 09 %. Av hela
rikets åkerareal upptaga spånadsväxterna endast 02 %. Hampan har under kristiden fått ökad betydelse.
Även k ö k s v ä x t e r p å å k e r n täcka 02 % av åkerarealen. De odlas övervägande på slättbygderna i närheten av större konsumtionsorter.
H e l t r ä d a n upptager i genomsnitt för hela landet 49 % av åkerarealen.
Trädans omfattning är emellertid mycket växlande i olika delar av landet. I
Skåne ligger numera endast någon procent av jorden i träda, men på östgötaslätten samt i Mälar- och Hjälmarbygden upptager denna närmare 10 % av åkerarealen. P å sydsvenska höglandet och i Norrland är trädesbruket icke så vanligt.
Åkerjordens användning vid brukningsdelar av olika storlek. De i det föregående berörda växlingarna i åkerjordens användning inom olika delar av landet hava i regel varit föranledda av rådande olikheter i avseende på naturförhållandena. Även inom en och samma trakt med i stort sett likartade naturliga
förutsättningar för växtodlingen framträda emellertid avsevärda olikheter mellan brukningsdelar av olika storlek. Till belysning härav meddelas i tab. 10.
och 11 åkerjordens användning vid brukningsdelar med olika stor åkerareal.
Tab. 10 gäller län och naturliga områden, tab. 11, liksom också procenttalen i
tab. N, jordbruksräkningens tre riksområden samt hela riket.
Beträffande de särskilda växtslagens relativa omfattning vid brukningsdelar
av olika storlek må, som kommentar till sistnämnda tabell, följande framhållas.
Redan i fråga om v e t e t möter ett exempel på huru växlande åkerjordens
användning kan vara vid brukningsdelar av olika storlek. Enligt föregående
jordbruksräkning, år 1937, odlades vete minst inom lägenheter och små brukningsdelar och därefter vanligen med större procentsats för varje högre storleksgrupp. Detta förhållande torde i främsta rummet hava berott på de stora fordringar, som vetet ställer på jordens brukning och dränering, och som det för de
små brukningsdelarna med deras mindre resurser i avseende på dragare och redskap är svårare att på ett tillfredsställande sätt uppfylla. Även år 1944 steg
procenten höstveteareal i regel med brukningsdelarnas storlek. E t t påtagligt
undantag utgör dock brukningsdelar med 0'26—1 ha åker, där höstvetearealen
utgjorde 343 % av åkerarealen i södra och mellersta Sveriges slättbygder och
lO% i skogs- och dalbygderna mot resp. 19 % och 0 6 % inom närmast högre storleksgrupp, brukningsdelar med 1—2 ha åker, inom samma riksområden. För
brukningsdelar med mer än 2 ha åker äro procenttalen för höstvete därefter
oavbrutet stigande, till 94 % i näst högsta och 9 3 % i högsta gruppen på slättbygderna och 5 8 °/« i högsta gruppen i skogs- och dalbygderna. (Skillnaden
mellan de båda nämnda procenttalen 9'3 % och 94 % på slättbygderna är givetvis
för liten för att läggas till grund för några slutledningar.) För vårvete är den
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ökade odlingen inom mindre brukningsdelar under den senaste krisen ännu mera
påtaglig. Inom skogs- och dalbygderna har vårveteodlingens utbredning nått en
t. o. m. större relativ omfattning vid de mindre brukningsdelarna. Anmärkningsvärd är också i fråga om vårvetet en åtstramning av odlingen på slättbygderna
inom medelstora brukningsdelar, grupperna 10—30 hektar, till 16 % mot medeltalet 2 l % för hela riksområdet. En liknande företeelse framkom också vid 1937
års jordbruksräkning.
För h ö s t r å g e n äro motsättningarna mellan stora och små brukningsdelar
dock åtskilligt mindre än i fråga om vetet. En viss ökning av arealen höstråg
märkes dock inom de medelstora brukningsdelarna.
Den ur flera synpunkter viktiga frågan om hela brödsädsodlingens omfattning vid det större och mindre jordbruket belyses av den kolumn i tab. N, som
anger summan av procenttalen för vete och råg. För hela riket ökar arealen
vete och råg från 4'4 % inom lägenheterna till 168 % för högsta storleksgruppen.
Denna ökning av brödsädsodlingens relativa andel i arealen framträder för
varje högre storleksgrupp, utom vid övergången från gruppen 026—1 hektar,
som har 59 %, till gruppen 1—2 hektar, med 5'4 %. E n i det väsentliga liknande
stegringstendens framträder även, om man betraktar slättbygderna och skogsbygderna i södra och mellersta Sverige var för sig.
Odlingen av k o r n som brödsäd i norra Sverige har stor betydelse även vid
mindre brukningsdelar, medan kornet söderut till större delen förekommer inom
de högre storleksgrupperna.
H a v r e odlas i norra Sverige mest vid de större brukningsdelarna. I södra
och mellersta Sverige äro procenttalen jämnare för olika storleksgrupper, dock
med viss övervikt för de egentliga småbruken.
B l a n d s ä d odlas på slättbygderna i något större utsträckning vid de små
än de stora brukningsdelarna. I skogs- och dalbygderna samt norra Sverige däremot är det de större brukningsdelarna, vilka hava den största odlingen av blandsäd.
P o t a t i s upptager i genomsnitt för hela riket vid de minsta lägenheterna
icke mindre än 5 3 l % av hela åkerarealen, men detta procenttal sjunker redan
vid brukningsdelar med 026—1 hektar åker till 119 % och fortsätter oavbrutet
att gå tillbaka för att nå sitt minimum (20 %) inom den högsta storleksgruppen.
Denna utvecklingsgång är karakteristisk för den övervägande delen av landet,
där potatisen i främsta rummet odlas för direkt konsumtion. I de trakter åter,
där potatis i större utsträckning därjämte odlas för bl. a. brännvinsbränning,
stärkelseberedning och svingödning, eller huvudsakligen Blekinge län och de
skånska sandjordsdistrikten, är förhållandet ett helt annat. Frånsett de lägsta
storleksgrupperna, vilka även där uppvisa de högsta procenttalen, drives i dessa
trakter potatisodlingen i stor utsträckning vid såväl medelstora som större
gårdar.
Till belysning av potatisodlingens omfattning vid brukningsdelar av olika
storlek lämnas i nedanstående tablå en sammanställning av potatisarealens relativa storlek dels i Uppsala län, där potatis odlas huvudsakligen för direkt konsumtion, dels i Kristianstads läns mellanbygd, där en omfattande potatisproduktion drives även för industriella ändamål.
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Potatisareal i procent av hela åkerarealen.

S o c k e r b e t s o d l i n g e n är uteslutande koncentrerad till några av södra
Sveriges slättbygder, varför de i tab. N i sammandrag angivna procenttalen
icke kunna giva en riktig bild av denna odlings betydelse för det större och
mindre jordbruket inom dess egentliga produktionsområden. Denna fråga belyses bättre av efterföljande sammanställning, som anger sockerbetsarealens relativa omfattning inom några av de viktigaste sockerbetsdistrikten. Av denna framgår, att sockerbetsodlingen i olika distrikt förekommer i växlande omfattning
inom alla storleksgrupper. För mindre brukningsdelar lämpar sig sockerbetsodlingen i de fall, då brukaren och hans familj kunna helt eller delvis utan
lejd arbetskraft sköta allt arbete med rensning, gallring och skörd ; vid de större
gårdarna utföres numera detta arbete i stor utsträckning med hjälp av olika elags
maskiner.
Sockerbetsareal i procent av hela åkerarealen.

V a l l a r n a s omfattning är, med undantag för de minsta lägenheterna, i
medeltal för hela riket störst vid de små brukningsdelarna, där vallarealen
uppgår till drygt hälften av hela åkerarealen, medan den vid de medelstora
och större gårdarna upptager omkring 40 % eller mindre. Även bakom dessa medeltal dölja sig emellertid inom olika delar av landet ganska växlande for-
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hållanden, såsom närmare framgår av de i tab. 10 meddelade uppgifterna för
mindre, mera likartade områden. I stora delar av landet framträder ingen utpräglad tendens i avseende på vallarealens omfattning vid brukningsdelar av
olika storlek, medan åter på andra håll vallodlingen tilltager i omfattning med
brukningsdelarnas stigande areal.
H e l t r ä d a n upptager i genomsnitt för hela riket och jordbruksstatistikens
tre riksområden i regel en större del av åkern, ju större brukningsdelarna äro.
De viktigaste undantagen utgöras av de största gårdarna, vilka uppvisa något
lägre procenttal samt storleksgrupp 026—1 ha, där trädesbruket relativt sett
blivit avsevärt mycket vanligare i samband med den förut omtalade utvidgningen av höstsädsodlingen. — På Öland och Gotland, där de mindre brukningsdelarna hava en omfattande odling av höstsäd, följer även en relativt stor
trädesareal inom dessa.

VIII. Husdjuren.
Antal djur år 1944; jämförelse med föregående räkningar. Resultaten av 1944
års jordbruksräkning i avseende på antalet husdjur meddelas för varje kommun
i tab. 7 samt, med fullständig specifikation efter uppgiftsformulärets rubriker,
i sammandrag för län och naturliga områden i tab. 9. Tab. O innehåller därjämte 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 och 1937. För de tre första
allmänna jordbruksräkningarna avse uppgifterna husdjursbestånden den 15
sept., medan räkningsdagen vid 1944 års husdjursräkning var förlagd till den
1 juni. I tab. P meddelas länssiffror för vissa viktigare djurslag vid de två
senaste räkningarna. Vid jämförelse mellan husdjursbeståndens storlek åren
1937 och 1944 måste, såsom redan framhållits, hänsyn tagas till att den förra
räkningen verkställdes på hösten och den senare på försommaren. Antalet av
vissa djurslag, såsom i. ex. svin och höns kan uppvisa väsentliga säsongvariationer. Antalet husdjur år 1944 påverkas också av de speciella krisförhållandena med brist på bl. a. kraftfoder. Av de mellan de olika räkningarna inträffade förändringarna må följande särskilt framhållas.
Antalet h ä s t a r , som under 1920-talet gick tillbaka kraftigt men ökade
med 35 % mellan åren 1932 och 1937, uppvisar nu åter tillbakagång, med 4 6 %.
Hästar i god arbetsålder. valacker och ston 3—15 år. har dock ökat med 216 %.
Det är i första hand äldre djur, valacker och ston 16 år och däröver, vilka
minskats. Även fölen hava dock gått tillbaka, vilket tyder på, att utvecklingen
går mot fortsatt mekanisering av jordbruket. Minskningen av antalet hingstar,
3 år och däröver, från 2 644 år 1937 till 1 812 år 1944, är nog åtminstone
delvis endast skenbar, då sannolikt tidigare en del valacker felaktigt blivit
redovisade som hingstar.
Hela antalet
nötkreatur
har gått tillbaka sedan år 1937 med 4 3 %
och koma med 9 l %. Detta beror på att full återhämtning ännu ej hunnit ske
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Tab. O. Antal husdjur, åren 1944, 1937, 1932 och 1927.

efter den tillbakagång, som till följd av foderbrist inträdde under de första åren
av andra världskriget. Det stora antalet kvigor, 578 112 år 1914 mot 504 839
år 1937, visar dock att återhämtningen är på god väg. Oxarna hava minskats
vid varje ny jordbruksräkning, från 20 117 år 1927 till 3 331 år 1944.
F å r e n , vilkas antal gick tillbaka mellan de tre första jordbruksräkningarna, hava sedan 1937 ökat med 58"0 %. Detta är emellertid en kristidsföreteelse, och minskningen har åter börjat göra sig gällande. G e t t e r och k i 11 i n ga r minska alltjämt i antal.

Tab. P.

Antal husdjur, länsvis, 1944, i jämförelse

med år 1937.
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S v i n s t a m m e n har gått ned med 260 %. Liksom i fråga om nötkreaturen
har minskningen berott på kristiden och återhämtningen är i full gång. Den
kraftiga minskningen av antalet fargaltar är dock till en del skenbar. Såsom
framgår av not 1 sid. 51* i berättelsen för jordbruksräkningen år 1937, blevo
detta år av särskilda orsaker c:a 3 000 gödsvin redovisade som galtar. För övrigt bör ihågkommas, att uppgifterna för år 1944 avse djurantalet under försommaren men vid tidigare jordbruksräkningar hösten. Till följd av säsongvariationerna i svinantalet försvåras härigenom särskilt jämförelsen beträffande evinbeståndet.
Det redovisade antalet k a n i n e r över 7 månader var 128 586 år 1944 mot
83 684 år 1937. Då kaninuppfödningen i stor utsträckning är bunden till lägenheterna, för vilka det vid kreatursräkningen år 1944 var svårt få in fullständiga
uppgifter, är i varje fall siffran för detta år sannolikt för låg. Innehavare av
kaniner, liksom också biodlare, hava ofta icke klart för sig, att de äro uppgiftspliktiga till kreatursräkningen.
Antalet h ö n s , k a l k o n e r , g ä s s och a n k o r har gått tillbaka betydligt sedan år 1937. I likhet med nötkreatur och svin beror detta på krisförhållandena.
Det är svårt avgöra, i vad mån den kraftiga ökningen av antalet b i s a mhällen
från 162 113 st. år 1937 till 352 860 st. år 1944 är verklig eller sammanhänger med bättre redovisning. Såsom framhålles i Inledningen i denna
berättelse är detta första gången, som det varit möjligt att verkligen få fullt
säkra uppgifter om biodlingens omfattning.
Summa n ö t k r e a t u r s e n h e t e r 1 , som icke förändrades alltför mycket
under perioden 1927 till 1937, har från år 1937 till år 1944 sjunkit från
3 731 290 till 3 468 855, eller med 70 %. Denna åtstramning av landets husdjursskötsel sammanhänger givetvis i främsta rummet med krisen i samband med
andra världskriget. För dragdjurens del inverkar också ökad användning av
motorfordon i jordbrukets tjänst.
Redogörelse för varje särskilt djurslag; kön, ålder och geografisk fördelning. Beträffande hästarna genomfördes vid 1932 års jordbruksräkning, för tillgodoseende
av från generalstaben framställda önskemål, en uppdelning av i åldern 4—15
år befintliga valacker och ston efter ras på varmblodiga, lätta kallblodiga och
tyngre kallblodiga hästar, varvid enligt de för formulärets ifyllande lämnade
anvisningarna till lätta kallblodiga hästar skulle räknas hästar av nordsvensk
och liknande ras och till tyngre kallblodiga hästar, hästar av raserna ardenner, elydesdale samt produkter av korsning med häst av dylik ras. Vid
1932 års räkning begärdes även för första gången uppgifter om antalet
valacker och ston i treårsåldern. Vid 1937 och 1944 års räkningar har bibehållits samma indelning av hästarna som år 1932. Uppdelningen av hästarna
1
1 nötkreatursenhet = 1 fullvuxet nötkreatur, 2 ungnöt eller kalvar, '/a vuxen häst, 4/a unghästar eller föl, 4 svin, 10 får eller 12 getter. — Till kaniner, fjäderfän och bisamhällen har hänsyn icke tagits.
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efter ras har tydligen berett uppgiftslämnarna avsevärda svårigheter, varför
redovisningen i denna detalj måste betecknas som i viss mån osäker.
Hästarnas relativa antal i olika delar av landet belyses av tab. Q, som anger
antalet husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksareal inom varje län och
naturligt jordbruksområde. I fråga om hästarna bestämmes detta antal i huvudsak av jord- och skogsbrukets behov av dragare och är därför, som följd av
den fortgående motoriseringen, något sjunkande över så gott som hela landet.
Det höga relativtalet för Stockholms stad sammanhänger uppenbarligen med,
att behovet av dragkraft utom jordbruket är stort. Av samma skäl drar Göteborgs stad upp siffran för Göteborgs och Bohus län. Relativt stora hästbestånd
förekomma också inom vissa områden med kalkhaltig berggrund, såsom Öland,
Falbygden i Skaraborgs län samt jämtländska silurområdet. Riklig tillgång på
kalksalter i foder och dricksvatten har en gynnsam inverkan på ungdjurens benbildning, varför hästaveln gärna förlägges till dessa trakter. I områden, där
hästarna till stor del hållas för skogskörslor, blir antal djur på 100 hektar
reducerad jordbruksareal ofta ganska högt och icke fullt jämförbart med slättbygdernas relativtal.
E t t 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:
Antal unghästar och föl samt hästar över 16 år på 10U vuxna hästar Inom varje län.

Den relativt största uppfödningen förekommer i Skaraborgs, Kalmar och
Uppsala län. Aveln för nordsvenska hästar har tyngdpunkten förlagd till Jämtlands län med Vångens hingstuppfödningsdepå som huvudort. Stockholms stad
samt delar av bergslagen och Norrland bilda underskottsområden, vilka måste
fylla sitt behov av unghästar genom inköp från andra trakter. I genomsnitt för
alla slättbygderna i södra och mellersta Sverige kommo 25'2 unghästar och föl
på 100 vuxna hästar, för skogsbygderna i samma delar av landet var motsvarande medeltal 18'5, för norra Sverige 109 och för hela riket âO^.

61*

HUSDJUREN.

Tab. Q. Antal husdjur på 100 hektar reducerad jordbruksareal.

1

Ängens areal reducerad efter sitt värde i förhållande till åkern (jfr sid. 20*).

1
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E n i viss mån motsatt bild visar den andra kolumnen i samma tablå, som anger det relativa antalet äldre hästar inom varje län. över hela landet hava de
äldre hästarna minskats i så stor utsträckning, att de nämnda relativtalen högst
betydligt reducerats sedan föregående jordbruksräkning. Ytterligheterna utgöras av Stockholms stad, där äldre hästar numera äro sällsynta, och Gotlands län,
där i det närmaste var fjärde vuxen häst är över 16 år.
I sammanfattning för hela riket utgjorde åren 1932, 1937 och 1944 tyngre
kallblodiga valacker och ston, 4—15 år, i procent av hela antalet kallblodiga
hästar i samma grupp resp. 483 %, 545 % och 609 %. De tyngre hästarna uppvisa sålunda en påtaglig relativ ökning. På södra och mellersta Sveriges slättbygder äro de tyngre kallblodiga hästarna genomgående till antalet överlägsna
de lättare kallblodiga. I kuperade och skogrika trakter, framför allt Norrland,
överväga de lättare hästarna. De varmblodiga hästarna, fullblod, halvblod, got-
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landsrussen samt andra ponnies, alltså övervägande riddjur och ädlare vagnshästar, hava gått starkt tillbaka, från 21 011 år 1932 och 10 729 år 1937 till
8 754 år 1944.
Hela antalet n ö t k r e a t u r på 100 hektar reducerad jordbruksareal är i
södra och mellersta Sveriges slättbygder 60'8, i skogs- och dalbygderna inom
samma delar av landet 85-0 samt i norra Sverige 98'9. Antalet nötkreatursenheter per 100 ha reducerad jordbruksareal inom de tre nämnda riksområdena är
med samma ordningsföljd 76l, 101-0 och 1157. I båda fallen märkes alltså en
påtaglig stegring av det relativa antalet djur inom geologiskt och klimatiskt
mindre gynnade trakter. •— Medeltal för län och naturliga områden utan storleksgrupper lämnas i tab. Q, varav framgår, att ytterligheterna betecknas
av å ena sidan Gotlands län med 45'6 nötkreatur per 100 ha reducerad jordbruksareal och å andra sidan Kopparbergs läns fjällbygd med jämförelsetalet
1777. De här berörda förhållandena sammanhänga givetvis till stor del med
att det i skogs- och dalbygderna samt trakter med hårt klimat är jämförelsevis
svårt att med ekonomiskt gott resultat odla mer krävande växtslag, varför man
i större utsträckning än på slättbygderna inriktar sig på odling av foder och
därpå byggd animal produktion. De karga naturliga förutsättningarna för jordbruk äro också, såsom förut framhållits, den viktigaste orsaken till att åkerjorden i sådana trakter vanligen är uppdelad på ett stort antal mindre brukningsdelar. Åkerjordens eönderstyckning på ett flertal smärre enheter 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.
Ungdjurens relativa antal bland nötkreaturen, vilket står i visst samband
med mjölkproduktionens intensitet, belyses för varje län av följande tablå:
Antal ungnöt och kalvar på 100 kor inom varje län.

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 Grötaland
och Svealand och i enlighet härmed är, såsom ovanstående tablå utvisar, ungdjurens antal i dessa trakter vanligen stort. I motsats härtill stå särskilt Norrland och Kopparbergs lan, där korna hållas till betydligt högre ålder och en
stor del av ungdjuren utgallras tidigt, varigenom dessas relativa antal blir lägre
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än söderut. I genomsnitt för hela landet svarade 619 ungnöt och kalvar mot
100 kor, därav för slättbygderna samt skogs- och dalbygderna i södra och mellersta Sverige resp. 725 och 59o, men för norra Sverige endast 440. Vid jämförelse med föregående jordbruksräkningar måste man emellertid härvid komma
ihåg, vad ovan sagts om återhämtningen efter krisförhållandena under andra
världskriget.
Efter den relativt starka ökningen av f å r s t a m m e n under den senaste
krisen förekom år 1944 per 100 hektar reducerad jordbruksareal 8'3 får i södra
och mellersta Sveriges slättbygder, 148 i skogs- och dalbygderna i samma delar
av landet samt 380 i norra Sverige. Söderut har fåraveln nått sdn största omfattning på Gotland med jämförelsetalet 429 samt i närheten av större flygfält,
där fåren ersätta klippningsmaskiner på gräsmattorna. Detta förklarar t. ex.
den stora förekomsten av får i Stockholms stad, 167'7 per 100 hektar reducerad
jordbruksareal. G e t a v e l n har numera nämnvärd betydelse endast i det
inre av Norrland och Kopparbergs län.
S v i n s k ö t s e l n drives i den största omfattningen i Skåne, där god tillgångfinnes på lämpligt foder, som till stor del erhålles från den högt uppdrivna
mejerihanteringen och den omfattande potatisodlingen. Även i övriga delar av
södra Götaland är svinstammen jämförelsevis stor i förhållande till ägovidden. Södra Sverige levererar också i stor utsträckning smågrisar för gödning
norrut, där svingårdarna bl. a. förbruka avfall från slakterier, restauranger, allmänna inrättningar och andra storhushåll. S. k. hushållssvin hållas över hela
landet. I norra Sverige är dock svdnuppfödningen av mindre betydelse.
E t t mått på f j ä d e r f ä s k ö t s e l n s
relativa omfattning i landets olika
delar lämnas av följande tablå, där antalet fjäderfän är sammanställt med
antalet personer i jordbruk med binäringar enligt 1940 års folkräkning:
Antal fjäderfän på 100 personer i jordbruk med binäringar inom varje län.

Skillnaden i fjäderfäskötselns omfattning är, såsom framgår härav, mycket
stor mellan å ena sidan Hallands, Malmöhus, Kristianstads och Gotlands län
med 1 100—1 300 fjäderfän på 100 personer och å andra sidan de nordligaste
länen med jämförelsetal omkring 100 eller därunder. Norrbottens län har medeltalet 19.
Husdjursskötselns omfattning inom olika län belyses av efterföljande tablå,
där antalet nötkreatursenheter sammanställts med befolkningen i jordbruk med
binäringar enligt 1940 års folkräkning:
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Antal nötkreatursenheter på 100 personer i jordbruk med binäringar inom varje län.

Denna sammanställning ger en lielt annan bild av husdjursskötselns relativa
omfattning i olika delar av landet än den i tab. Q anställda jämförelsen med jordbruksarealen. I sistnämnda tabell framträda i de flesta fall skogs- och bergsbygderna, där åkerjorden övervägande är uppdelad på små brukningsdelar,
med ett avsevärt större husdjursbestånd än slättbygderna. Vid jämförelse med
befolkningen i jordbruk med binäringar är förhållandet flerstädes det rakt
motsatta. Låga siffror förete där hela Norrland och Kopparbergs län, den högsta
siffran åter Malmöhus län. Detta står i samband med att de mindre brukningsdelarna visserligen i förhållande till arealen hålla större husdjursbesättningar än de större gårdarna, men att personantalet vid de förra förhållandevis
är ännu mycket större än vid de medelstora och större gårdarna. 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. I detta
sammanhang måste också beaktas, att den löpande avkastningen i form av mjölk,
ägg och yngre slaktdjur i förhållande till antalet djur vanligen är större på
slättbygderna än i kargare trakter.
Antal husdjur vid brukningsdelar 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 tio storleksgrupper
efter fastigheternas åkerareal, varjämte i tab. 12 för samma storleksgrupper
mera specificerade uppgifter meddelas i sammandrag för slättbygder samt skogsoch dalbygder i södra och mellersta Sverige och för norra Sverige samt för hela
riket. De i sistnämnda tabell meddelade absoluta talen hava slutligen omräknats
till relativa tal i tab. R, varvid dock relativtal icke meddelats för den allra lägsta
storleksgruppen, innefattande lägenheter med högst 0 25 hektar åker, enär vid
den knappast något säkert samband kan påvisas mellan djurantalet och den
obetydliga åkerarealen.
H ä s t a r n a s antal är, såsom framgår av tab. E, såväl i södra och mellersta
Sverige som i genomsnitt för riket relativt lågt vid de minsta fastigheterna
med upp till 2 hektar åker, av vilka det stora flertalet sakna häst. Högsta antalet
hästar, resp. 189 och 196 per 100 ha reducerad jordbruksareal, påträffas i
storleksgruppen 5—10 hektar i södra och mellersta Sveriges slättbygder samt i
skogs- och dalbygderna i samma delar av landet. Medeltalet för riket är i samma
storleksgrupp 187. Allteftersom gårdarna bli större, sjunker därefter antalet
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Tab. R. Antal husdjur på 100 hektar reducerad

1

Häri innefattas även husdjur vid lägenheter.

jordbruks-

HUSDJUREN.

areal inom olika storleksgrupper

av

brukningsdelar.
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hästar per 100 hektar till jämförelsetalet 8'5 för riket i högsta storleksgruppen.
E n liknande tendens förekommer även vid brukningsdelar av olika storlek i norra
Sverige, men då hästarna där i större utsträckning än söderut hållas för skogsdrivningens behov, äro siffrorna för olika landsändar i detta fall knappast
fullt jämförbara.
Nedanstående tablå över antalet unghästar och föl på 100 vuxna hästar 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 brukningsdelarna äro ett uttryck för det
förhållandet, att småbrukarna endast mera sällan uppföda sina hästar själva
utan hellre inköpa dem från annat håll.
Antal unghästar och föl på 100 vuxna

hästar.

Även antalet äldre hästar, 16 år och däröver, växlar med brukningsdelarnas
storlek, såsom närmare framgår av efterföljande tablå. Det relativt stora antal
äldre hästar, som tidigare hölls vid lägenheterna, har under krisen reducerats
från sammanlagt 1 286 år 1937 till 433 år 1944. I procent av samtliga vuxna
hästar inom storleksgruppen innebär detta en minskning från 13"4 % till 12 %.
Den redan förut omtalade minskningen av äldre hästar har för övrigt satt sina
spår inom alla.storleksgrupper av brukningsdelar. Procenttalet äldre hästar i hela
riket sjxmker i stort sett oavbrutet från 21 1 % inom storleksgrupp 0 26—1 ha till
111 % i högsta storleksgruppen.
Antal hästar över 16 år på 100 vuxna

hästar.
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Tab. R visar också, att
nötkreatursskötseln
i medeltal för hela
riket i regel har relativt större omfattning inom mindre brukningsdelar än
större. Undantag utgör storleksgrupp 026—1 hektar, som har lägre relativtal.
1032, än närmast högre grupp, 1—2 ha, med 1147. Antalet nötkreatur i hela
riket sjunker därefter oavbrutet med stigande åkerareal vid brukningsdelarna,
från 1147 inom storleksgruppen 1—2 ha till 478 inom högsta storleksgruppen.
Vad särskilt norra Sverige beträffar, är antalet nötkreatur relativt stort
framför allt för mindre brukningsdelar, medan det för vissa högre grupper
t. o. m. understiger nötkreatursantalet i södra och mellersta Sverige. Det får i
detta sammanhang icke heller förbises, att lika väl som åkerjorden i södra
Sverige ger större avkastning än norrut, så uppvisa även husdjuren på slättbygderna större produktivitet än i kargare trakter.
Mellan de mindre och större gårdarna råder även den olikheten, att de i olika
utsträckning inriktat sin nötkreatursskötsel på skilda grenar. De mindre gårdarna lägga i regel huvudvikten på mjölkproduktionen, medan de större vid
sidan därav i ökad omfattning driva uppfödning av ungdjur. E t t uttryck härför
lämnar nedanstående tablå, som anger antalet ungdjur på 100 kor. Som synes,
ökas ungdjurens relativa antal regelbundet med gårdarnas tilltagande storlek.
Av tahlån framgår även, att den tidigare framhållna höjningen av ungdjurens
absoluta antal påverkat relativtalen för samtliga storleksgrupper.
Antal ungnöt och kalvar på 100 kor.

För hela riket är antalet tjurar, 2 år och däröver, i förhållande till den
reducerade jordbruksarealen störst vid gårdar med 30—50 hektar åker samt
minst inom de lägsta storleksgrupperna. Om antalet tjurar i stället sättes i förhållande till antalet kor, blir tendensen i stort sett densamma, vilket framgår
av följande tablå. Förändringarna mellan de fyra räkningarna åren 1927, 1932.
1937 och 1944 äro icke alltför stora. Dock märkes år 1944 en viss ökning av
tjurhållningens relativa storlek inom alla storleksgrupper, även de minsta.
Härvid måste dock beaktas, att de numera vanligen förekommande föreningstjurarna redovisas av fodervärden och alltså inom den storleksgrupp åker, som
dennes brukningsdel tillhör. Vidare har det icke alltid varit möjligt kontrol»6—461554
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lera, att redovisade tjurar verkligen varit över 2 år. Det torde icke vara så ovanligt., att jordbrukarna låta även yngre tjurar tjänstgöra, och dessa redovisas då
måhända under rubrik 2 år och däröver.
Antal tjurar på 100 kor.

S v i n u p p f ö d n i n g e n är överallt mest utvecklad vid de mindre brukningsdelarna och avtager med stigande åkerareal, såsom framgår av tab. JR.
Svinstammens fördelning på djur av olika slag framgår av nedanstående tablå:
Svinstammens sammansättning, i procent.

Dessa siffror visa, att aveln i stor utsträckning är förlagd till de medelstora
och större gårdarna, medan småbrukarna vanligen köpa grisar för gödning.
Det förekommer även, att ganska stora svingårdar hava driften inställd på
uteslutande uppfödning och gödning av från annat håll anskaffade smågrisar.
Antalet k a n i n e r är relativt stort vid lägenheterna och sjunker därefter
starkt med stigande åkerareal vid brukningsdelarna. Detsamma gäller antalet
höns.
För erhållande av ett sammanfattande mått på hela husdjursskötselns omfattning inom de olika storleksgrupperna av brukningsdelar meddelas i tab. B.
även en sammanställning av antalet n ö t k r e a t u r s e n h e t e r
på 100
hektar jordbruksareal. I genomsnitt för hela riket har detta antal tidigare varit
störst vid de minsta brukningsdelarna och därefter avtagit med stigande åker-

NYODLINGAR.
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areal. Enligt denna räkning ligger maximum, 1222, i storleksgruppen 2—5 hektar. Denna siffra sjunker till 1130 för gruppen 0'26—1 ha åker och till 511 för
högsta gruppen. I norra Sverige avtar i stort sett antalet nötkreatursenheter
med stigande åkerareal per brukningsdel.
Medan det övervägande flertalet av husdjuren tjäna som produktionsmedel
för frambringande av animaliska födoämnen, ha de vid jordbruket underhållna
d r a g a r n a till förnämsta uppgift att tjäna den vegetabiliska produktionen.
Antalet dragare i förhållande till jordbruksarealen i genomsnitt för hela riket
och jordbruksräkningens tre riksområden framgår av sista kolumnen i tab. R,
varvid som dragare räknats vuxna hästar samt oxar, av vilka senare två ansetts
motsvara en vuxen häst. Av tabellen framgår, att sagda antal, som i genomsnitt
för alla brukningsdelar i hela landet uppgår till 129 på 100 hektar reducerad
jordbruksareal, är störst i grupp 5—10 ha åker, som har 16'2. Medeltalet är
därefter i stort sett något mindre för varje lägre och högre storleksgrupp. Storleksgruppen 0'26—1 ha håller dock relativt många dragare. Utvecklingsgången
är ungefär densamma i olika delar av landet. I Norrland äro dock skillnaderna
mellan antalet dragare vid brukningsdelar av olika storlek mindre än söderut.
— Lantbrukets fortgående motorisering framgår indirekt av antalet dragare
per 100 ha reducerad jordbruksareal åren 1927, 1932, 1937 och 1944. Detta var
resp. 154, 138, 134 och 129. Anmärkningsvärt är, att denna serie icke sjunker
ännu hastigare, vilket torde bero på att i jordbrukets allmänna rationalisering
också ingår en ökad användning av sådana lättare redskap, som t. ex. hästräfsor
och släpräfsor, för vilka traktorer knappast är lämplig dragkraft.
Då, såsom förut framhållits, uppgifter om b i o d l i n g e n erhållits från
kristidsstyrelserna, och alltså utan samband med blankettmaterialet i övrigt,
har det icke varit möjligt att fördela antalet bisamhällen på brukningsdelar
efter åkerarealens storlek. Hela antalet bisamhällen, 352 860, var fördelat på
72 884 bigårdar, vilket ger 48 samhällen per bigård. Motsvarande uppgifter
för jordbruksräkningens tre riksområden framgår av nedanstående tablå :

IX. Nyodlingar.
Vid jordbruksräkningen införskaffades även uppgifter för varje brukningsdel angående arealen av de under åren 1938—1944 verkställda nyodlingarna.
Resultaten av denna undersökning, som alltså gäller en tidrymd av sju år.
framläggas för bygder, län, riksområden samt hela riket i tab. 13, 14 och 15,
med och utan fördelning på storleksgrupper av brukningsdelar. För hela den
nämnda perioden redovisas en sammanlagd nyodlad areal av 16 928 hektar.
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motsvarande i medeltal per år mindre än 0.1 % av hela åkerarealen år 1944. Inom
de fyra nordligaste länen, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, uppgives en sammanlagd nyodlad areal av 9 636 hektar. Då den
redovisade åkerarealen samtidigt ökats inom dessa län med icke mindre än 20 045
hektar, alltså mer än dubbla arealen nyodlingar, beror detta åtminstone till en
viss grad på att i Norrland en del vid tidigare jordbruksräkningar såsom äng redovisade mångåriga vallar numera börjat räknas som åker, även av brukaren.
Då i sådana fall förändringen är av formell natur, uppgives givetvis icke den
nytillkomna åkerarealen som nyodling. Mellan de fyra jordbruksräkningarna
åren 1927, 1932, 1937 och 1944 uppgick den redovisade nyodlade arealen i medeltal per år till resp. 3 111, 3 950 och 2 418 ha. Mot den allmänna minskningen
av rikets åkerareal sedan år 1937 svarar alltså en påtaglig tillbakagång även i
nyodlingsverksamheten. Alltjämt förekommer dock en del verkligt stora nyodlingsföretag, såsom i samband med sjösänkningar och utdikning av mossar.
Nyodlingsverksamhetens omfattning i olika delar av landet framgår av de
i ovannämnda tabeller meddelade uppgifterna samt av de relativa talen i efterföljande tablå:
Under åren 1938—1944 utförda nyodlingar i procent av åkerarealen, länsvis.

Det är knappast överraskande, att denna verksamhet är minst omfattande
på slättbygderna i södra och mellersta Sverige, där i stället igenläggning av
mindre god åkerjord blivit aktuell. I medeltal för ifrågavarande slättbygder
uppgingo under de sju åren 1938—1944 de redovisade nyodlingarna till endast
02 % av hela åkerarealen. För södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder
uppgå nyodlingarna under samma tid i medeltal till 0 3 %. Något högre tal i södra
och mellersta Sverige uppvisa egentligen endast Kronobergs län med 0'9 %
samt Gotlands och Blekinge län, båda med 0 5 %. Såsom redan framhållits, är
nyodlingsverksamheten betydligt livligare norrut, 62 % i Norrbottens län, 29 %
i Västerbottens, 0'7 % i såväl Jämtlands som Västernorrlands län.
Nyodlingarnas relativa omfattning vid brukningsdelar av olika storlek inom
jordbruksräkningens tre riksområden samt hela riket framgår av efterföljande
tablå. Den relativt starka nyodlingsverksamheten vid mindre brukningsdelar
i norra Sverige sammanhänger åtminstone delvis med kolonisationen. I södra
och mellersta Sverige, där nyodlingarna ofta utföras i samband med torrläggningsföretag, blir fördelningen mellan brukningsdelar av olika storlek jämnare.
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Icke minst på slättbygderna hava de större kapitalstarka jordbrukarna visat
relativt stort intresse för denna form av nyodlingsverksamhet.
Under åren 1938—1944 utförda nyodlingar i procent av åkerarealen inom olika
storleksgrupper av brukningsdelar.

X. Täckdikning.
De vid jordbruksräkningen erhållna uppgifterna om den täckdikade arealens
omfattning meddelas i tab. 13, 14 och 15 för län, naturliga jordbruksområden,
riksområden och hela riket, med och utan fördelning på storleksgrupper av
brukningsdelar. Enligt formulärets anvisningar skola de begärda uppgifterna
om täckdikningens omfattning avse arealen täckdikad åkerjord med täckdikningen i dugligt skick. Enligt de fyra allmänna jordbruksräkningarna utgjorde
i hela riket den täckdikade åkerarealen i hektar :

Vid 1944 års jordbruksräkning begärdes icke särskilda uppgifter för å ena
sidan täckdikning med sten och å den andra med annat material än rör eller
sten, utan dessa båda typer sammanslogos under den gemensamma beteckningen
»med annat material» än tegelrör. Enligt de i ovanstående tablå framlagda
uppgifterna skulle den täckdikade arealen hava minskats från 1 066 300 ha år
1937 till 973 900 ha år 1944. Anmärkningsvärt är, att icke endast täckdikningen med annat material än tegelrör gått tillbaka utan även täckdikningen
med detta mer värdefulla och motståndskraftiga material.
Nedgången i den täckdikade arealen gäller större delen av landet. De viktigaste undantagen utgöras av slättbygderna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värm-
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lands län, Öland och Gotland samt delar av de fyra nordligaste länen, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, där täckdikningen
gått framåt sedan år 1937.
Den kraftiga nedgången i den med rör täckdikade arealen i skånelänen, från
sammanlagt 259 271 ha år 1937 till 231 643 ha år 1944, har givit anledning
till en särskild undersökning med hushållningssällskapens i Malmöhus och
Kristianstads län benägna medverkan. Enligt denna undersökning skall en stor
del av täckdikningen i Skåne vara utförd så tidigt som under åren 1870—
1900. Därvid igenlades ofta äldre öppna diken med rör av 1"—1 Va" dimension.
Sugdikena voro i allmänhet för långa i förhållande till rörens diameter, varför
effekten icke blev så stor. Olägenheten härav har blivit allt tydligare under senare år med dess relativt starka odling av sådana krävande grödor som sockerbetor, frö, oljeväxter och köksväxter. Härtill kommer, att även en riktigt lagd
täckdikning brukar vara i behov av grundlig översyn efter c:a 50—60 år.
Slutligen fästes uppmärksamheten på att 1937 års jordbruksräkning föregicks
av en del torra år, då kraven på täckdikningens effektivitet icke behövde ställas
så höga. Före 1944 års jordbruksräkning däremot inföll några våta år, varvid
avslöjades brister i de äldre dräneringssystemen. Den senaste krisen med dess
brist på såväl arbetskraft som material har givetvis i sin mån bidragit till att
försvåra anläggandet av ny täckdikning samt underhåll av äldre sådan. Det
får i detta sammanhang icke heller förbises, att alla uppgifter om täckdikning
måste bliva i någon mån osäkra genom att uppgiftslämnarna hava svårt avgöra hur stor del av en åker, som skall anses vara tillräckligt dränerad på
ömse sidor om ett täckdike. Sammanfattningsvis kan emellertid framhållas,
att hushållningssällskapen i Malmöhus och Kristianstads län äro av den uppfattningen, att de till 1944 års jordbruksräkning lämnade uppgifterna beträffande förekomsten inom dessa län av täckdikning i dugligt skick äro fullt tillförlitliga. De för skånelänen gällande förhållandena, då det gäller frågor om
täckdikningen, torde i viss utsträckning vara tillämpliga även för stora delar
av södra och mellersta Sverige i övrigt.
Växlingarna mellan olika delar av landet i avseende på täckdikningens omfattning framgår av tab. S och följande tablå:
Täckdikad åker i procent av hela åkerarealen, länsvis.

Såsom härav framgår har täckdikningen i regel sin största omfattning iuom
södra och mellersta Sveriges slättbygder, 364 % av hela åkerarealen, medan densamma i betydligt mindre utsträckning genomförts i skogsbygderna i samma
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Täckdikad åker i procent av hela åkerarealen, inom olika
storleksgrupper av brukningsdelar.

delar av landet, 155 %. I norra Sveriges bättre jordbruksbygder har täckdikningen nått en anmärkningsvärt stor utbredning. Medeltalet för hela landsändan blir dock endast 8'2 % täckdikad åker av hela åkerarealen. Främst i avseende på täekdikningen står alltjämt Västmanlands län med 580 %, varefter
kommer Östergötlands län med 55'4 %, och först i tredje rummet följer Malmöhus län med 524 %.
E t t närmare studium av de meddelade uppgifterna visar, att tegelrör varit
det mest använda täckdikningsmaterialet särskilt i södra och mellersta Sveriges slättbygder, medan även annat material spelar en relativt stor roll inom
skogs- och dalbygderna samt i norra Sverige. Tegelrören börja dock numera
finna ökad användning över så gott som hela landet.
Täckdikningens omfattning är mycket växlande icke endast mellan olika
trakter utan även mellan olika storleksgrupper av brukningsdelar inom ett och
samma område, såsom framgår av tab. S. E t t genomgående drag. som upprepar
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sig i alla delar av landet, är, att täckdikningens omfattning är minst vid lägenheterna och de mindre brukningsdelarna och därefter med stor regelbundenhet
tilltager med stigande åkerareal och så gott som överallt når sin största omfattning inom högsta storleksgruppen.
Även i avseende på täckdikningsmaterialets beskaffenhet föreligger en avsevärd skillnad mellan brukningsdelar av olika storlek. Täckdikning med rör,
som drager de största kostnaderna, men som i gengäld är den mest effektiva
och varaktiga, är den i regel ojämförligt vanligaste vid större brukningsdelar.
Vid de mindre jordbruken har man ganska ofta nöjt sig med någon billigare
form av täckdikning, med sten eller annat material.
I tabeller 13, 14 och 15 ingå även uppgifter om den areal, som täckdikats
under sjuårsperioden 1938—1944. Under denna period täckdikades 65 785 eller
9 398 ha i genomsnitt per år mot 81 560 eller 16 312 ha per år under femårsperioden 1933—1937.

XI. Gödselvård.
Till belysning av gödselvårdens ställning insamlades vid jordbruksräkningen
uppgifter för varje brukningsdel och lägenhet, huruvida vid densamma fanns
gödselstad med botten av cement eller annat ogenomträngligt material eller
cementerad urinbrunn. De härvid erhållna uppgifterna meddelas i tab. 13, 14
och 15 för varje län, naturligt område, riksområden samt hela riket, med och
utan fördelning på storleksgrupper, varjämte i tab. T angives det relativa
antalet som jordbruksfastigheter redovisade brukningsdelar med ordnad gödselvård inom varje län. I sammandrag för hela landet hade mellan åren 1937
och 1944 antalet lägenheter och brukningsdelar med cementerad gödselstad ökats
från 94 839 till 113 663, medan antalet brukningsdelar med gödselstad med botten av annat ogenomträngligt material samtidigt gått tillbaka något, från 16 527
till 15 234. Sannolikt är, att man i dessa fall flerstädes övergått till cementerad
botten. Även antalet brukningsdelar med cementerad urinbrunn uppvisar ökning,
från 45 133 till 53 373. Härvid måste dock beaktas, att lantbrukarna nog i en
del fall redovisat cementerade pressvattenbrunnar som urinbrunnar, vilket givetvis är missvisande, då dessa senare alls icke göra samma tjänst. Antalet brukningsdelar med gödselstad med botten av cement samt sådana med cementerad
urinbrunn har ökat mellan alla fyra jordbruksräkningarna åren 1927, 1932,
1937 och 1944. E n egendomlighet är att cementerad gödselstad är relativt vanligare i södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder (363 %) än på slättbygderna i samma delar av landet (263 %). Däremot är cementerad urinbrunn
vanligare på slättbygderna (209 %) än i skogs- och dalbygderna (1T5 %). I
norra Sverige äro procenttalen för cementerad gödselstad 2 6 l % och för cementerad urinbrunn 103 %. Såväl gödselstad med botten av ogenomträngligt material som cementerad urinbrunn har den mest vidsträckta förekomsten i Blekinge
län. med procenttalen resp. 609 % och 479 %.
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Tab. T. Antal brukningsdelar med ordnad gödselvård i procent av hela antalet
som jordbruksfastigheter redovisade brukningsdelar.

Förekomsten av ordnad gödselvård vid brukningsdelar av olika storlek belyses av efterföljande tablå, varav framgår, att rationell gödselvård är betydligt
vanligare vid större än mindre brukningsdelar.
Antal brukningsdelar med ordnad gödselvård i procent av hela antalet som jordbruksfastigheter redovisade brukningsdelar, inom olika storleksgrupper.
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XII. Ensileringsanläggningar.
Vid 1944 års allmänna jordbruksräkning insamlades uppgifter om icke endast de i det föregående behandlade frågorna, vilka även i samband med tidigare
jordbruksräkningar gjorts till föremål för statistisk bearbetning, utan blanketten efterfrågade dessutom, som tidigare nämnts, uppgifter om förekomsten
av ensileringsanläggningar, vissa i bruk varande större redskap och maskiner,
vatten och avlopp samt elektrifieringen vid jordbruksfastigheter. Dessa frågor
behandlas i denna och följande avdelningar, X I I — X V .
Under andra världskriget, då importen av kraftfoder blev alltmer åtstramad
och även ett par svåra missväxtår försvårade hållandet av kreatur, började
lantbrukarna att i allt större omfattning intressera sig för möjligheten, att med
mindre lagringsförluster, än vad som är möjligt vid fälttorkning, konservera
foder för vintersäsongens behov. En del större gårdar gingo in för artificiell
snabbtorkning av foderväxter. Vanligare blev dock inläggning av olika slag
av färskt foder som ensilage. Beredandet av ensilage är visserligen i och för
sig icke någon nyhet, men först då den s. k. A.I.V.-metoden, med mineralsyror
som konserveringsvätska, blev mer allmänt känd, började ensilering tillämpas
i större utsträckning. A.I.V.-metoden har fått sitt namn efter uppfinnaren, den
finske professorn och nobelpristagaren, A. I. Virtanen.
Ensileringsanläggningarna hava standardiserats i de två huvudtyperna tornsilos och gropsilos. De förra äro vanligen byggda som cirkelrunda behållare
av trä, sten, cement eller liknande. Gropsilos utgöras, såsom namnet anger, av
gropar i marken. Väggarna äro vid mer varaktiga anläggningar vanligen klädda med samma slags byggnadsmaterial, som kommer till användning för tornsilos.
I tab. 17 meddelas för varje län och naturligt område uppgifter om antalet
lägenheter och brukningsdelar med ensileringsanläggningar samt antalet anläggningar, fördelade på tornsilos och gropsilos, samt beträffande tornsilos
rymden i m3. Tornsilos hava dessutom fördelats efter byggnadsmaterialet,
trä, sten, cement eller liknande. Tab. 18 och 19 innehålla motsvarande uppgifter med fördelning på brukningsdelar av olika storlek, tab. 18 inom län,
bygder och hushållningssällskaps områden och tab. 19 inom jordbruksräkningens tre riksområden och hela riket.
För hela riket redovisas sammanlagt- 23 237 ensileringsanläggningar fördelade på 13 747 brukningsdelar och lägenheter. Det är huvudsakligen i södra
och mellersta Sverige ensileringsmetoden slagit igenom. I hela norra Sverige
redovisas endast 1 379 anläggningar fördelade på 1029 brukningsdelar och
lägenheter. Såsom framgår av efterföljande tablå fördela sig ensileringsanläggningarna efter antalet med resp. 10o % och 95 % på tornsilos av trä och
annat material, eller sammanlagt 195 '.'•> tornsilos. Resten, 80'5 %, utgöres av
gropsilos. Sannolikt är procenttalet för gropsilos i verkligheten ännu något
högre. Det har nämligen visat sig vid genomgången av materialet, att en del
innehavare av gropsilos med väggar av t. ex. trä eller cement genom misstag
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Tab. U. Antal brukningsdelar med ensileringsanläggningar
och antal dylika
anläggningar i procent av hela antalet som jordbruksfastigheter
redovisade
brukningsdelar,
länsvis.

redovisat dessa som tornsilos av samma material. Tornsilos av trä i södra och
mellersta Sveriges slättbygder, skogs- och dalbygderna inom samma delar av
landet samt norra Sverige hade en volym motsvarande resp. 405 %, 557 % och
59'5 % av den sammanlagda volymen av redovisade tornsilos. För hela riket
är samma procenttal 45"7.
Antal ensileringsanläggningar,

procentuellt fördelade efter olika

material.
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ENSILERINGSANLÄGGNINGAR.

Tab. V. Antal brukningsdelar med ensileringsanläggningar
och antal dylika
anläggningar
i procent av hela antalet som jordbruksfastigheter
redovisade
brukningsdelar, inom olika storleksgrupper.

I förhållande till antalet som jordbruksfastigheter redovisade brukningsdelar
är ensileringsmetoden betydligt vanligare i södra och mellersta Sveriges slättbygder, 6 l % med ensileringsanläggningar, än i skogs- och dalbygderna i samma delar av landet, 38 %, tab. U. Såsom framgår av nedanstående tablå är
emellertid antalet ensileringsanläggningar på 100 ha åker t. o. m. större i skogsoch dalbygderna, 0 8, än på slättbygderna, 06.
Antal ensileringsanläggningar

per 100 ha åker inom jordbruksfastigheter,

länsvis.

SLn största användning har ensileringsmetoden fått i Hallands län, där 18 7 ";'<•
av som jordbruksfastigheter redovisade brukningsdelar bereda ensilage. P å
100 brukningsdelar falla i samma län i medeltal 342 och på 100 ha åker inom
jordbruksfastigheter 29 anläggningar. Av tab. V framgår, att ensileringsmetoden ännu så länge fått sin egentliga betydelse vid större brukningsdelar.
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XIII. Redskap och maskiner.
Såsom framhållits i Inledningen har inventeringen av antalet vid jordbruket
använda vissa större redskap och maskiner mött avsevärda svårigheter genom
att uppgiftslämnarna i stor utsträckning misstolkat formulärets rubriker »Antal
redskap och maskiner, som brukaren är delägare i och ansvarar för» samt sådana,
vilka »brukaren eljest är delägare i». På angivna grunder redovisas därför i tab.
20, 21 och 22 antalet redskap och maskiner endast i de fall, brukaren uppgivit
sig vara ensam ägare till redskapet eller maskinen i fråga. I övrigt innehålla de
nämnda tabellerna i stället uppgifter om antalet som jordbruksfastigheter redovisade lägenheter och brukningsdelar med tillgång till dylika redskap och maskiner inom län, bygder, hushållningssällskaps områden, jordbruksräkningens
tre riksområden samt hela riket, med och utan fördelning på storleksgrupper av
bruknings delar.
Emellertid framläggas i tab. X resultaten av en särskild undersökning, varom
talats i Inledningen, beträffande av en eller flera brukare ägda p o t a t i s u p p tagningsmaskiner,
skördetröskmaskiner,
spannmålst o r k n i n g s a n l ä g g n i n g a r , t r a k t o r e r och d r a g b i l a r , de senare
populärt även kallade »epatraktörer». För maskintyperna i fråga ger alltså jordbruksräkningen besked om dels hela antalet av brukarna ägda redskap och
maskiner och dels antal lägenheter och brukningsdelar med tillgång till en sådan
utrustning.
Då det är första gången, en mer omfattande inventering av vid jordbruket
använda redskap och maskiner verkställts, är det i stort sett icke möjligt göra
någon undersökning av de kvantitativa förändringarna sedan tidigare år. Allmänt känt är dock att såväl potatisupptagningsmaskiner som skördetröskmaskiner äro jämförelsevis nya hjälpmedel i svenskt jordbruk. Spannmålstorkningsanläggningar voro tidigare ännu mer ovanliga än nu hos enskilda jordbrukare.
Beträffande skördetröskmaskinerna må framhållas, att det här redovisade antalet, 424 st., visar god överensstämmelse med det antal, som enligt tillgängliga
källor levererats från maskinfirmorna före hösten 1944. Antalet i bruk varande
skördetröskor har sannolikt sedan dess stigit ganska avsevärt.
Enligt den första traktorsräkningen, år 1937, funnos i Svealand och Götaland
9 000 traktorer. Senare beräkningar hava emellertid gjort det sannolikt, att det
verkliga antalet för hela riket då utgjorde omkring 10 000 traktorer. Hösten
1943 funnos i hela landet sammanlagt 27 326 traktorer, varav 5 392 s. k. epatraktorer. Av hela antalet uppgivas 792 vara använda hos tröskföreningar eller
för torvrivning, varför antalet traktorer i egentligt jordbruk hösten 1943 skulle
uppgå till 26 534. 1
Till denna räkning, hösten 1944, redovisas sammanlagt 26 603 traktorer,
varav 5 327 s. k. epatraktorer. I stort sett skulle alltså traktorbeståndet vid
egentligt jordbruk icke hava undergått några alltför stora kvantitativa förändringar mellan åren 1943 och 1944. Jämförelsen mellan resultaten från olika
1
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Tab. X.

Hela antalet av brukare ägda redskap och maskiner av vissa slag.
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räkningar försvåras emellertid också av att traktorer användas icke endast i
jordbruk utan också i skogsbruk och för andra arbeten. Särskilt traktorer, vilka
enligt nedanstående tablå redovisats vid lägenheter och mindre brukningsdelar
torde endast i mindre utsträckning finna användning i egentligt jordbruk. Största antalet vanliga traktorer per 100 ha åker, 13, uppvisa brukningsdelar med
30—50 ha åker. Samma medeltal för hela riket är 06. S. k. epatraktorer hava
fått sin största användning vid mindre brukningsdelar, 0'3 per 100 ha åker i
storleksgrupperna 1—5 ha; medeltal för riket är 0 l .

Största antalet traktorer per 100 ha åker uppvisar Västmanlands län med 12
vanliga och 0 3 epatraktorer, närmast följt av Uppsala län med 12 resp. 02 %.
Såsom väntat äro de mer dyrbara vanliga traktorerna rikligare förekommande
på södra och mellersta Sveriges slättbygder, 0 8 per 100 ha åker, än i skogsoch dalbygderna, där samma medeltal stannar vid 0'3. Epatraktorer förekomma
oftare i skogs- och dalbygderna med deras talrika småbruk. 0'2 per 100 ha åker,
än på slättbygderna, 0 l per 100 ha åker.

REDSKAP OCH MASKINER.

85*

Antal brukningsdelar med tillgång till i denna undersökning ingående större
redskap och maskiner i procent av hela antalet som jordbruksfastigheter redovisade brukningsdelar varierar, såsom framgår av tab. Y, i hög grad såväl för
olika slag av redskap och maskiner som mellan olika län och större riksområden.
Vanligast förekommande äro s l å t t e r m a s k i n e r . h ä s t r ä f s o r
på
h j u l och r a d s å n i n g s m a s k i n e r , med procenttalen resp. 63l %, 48'3 %
och 47'2 %. T. ex. s k ö r d e t r ö s k o r och s p a n n m å l s t o r k n i n g s a n l ä g g n i n g a r förekomma ännu så länge synnerligen sparsamt. Regel är, som
man också måste vänta, att maskinutrustningen är vanligare på slättbygderna än
i skogs- och dalbygderna och minst förekommande i norra Sverige. E t t påtagligt
undantag från denna regel utgöres dock av s t a l l g ö d s e l s p r i d a r n a med
procenttalen 43 på slättbygderna, 6'7 i skogs- och dalbygderna och 200 i norra
Sverige. Även p o t a t i s u p p t a g n i n g s m a s k i n e r n a
äro vanligast i
norra Sverige, 76 %. Motsvarande tal för skogs- och dalbygderna samt slättbygderna äro resp. G t % och 5 8 %. Annars ha helt naturligt dessa specialmaskiner
fått sin största användning i potatisodlingsdistrikten, Blekinge och Kristianstads
län, med 157 resp. 167 7°. Även släpräfsor äro oftare förekommande i norra
Sverige.
För vissa maskiner, såsom t. ex. tröskverk, vilka i stor utsträckning lånas
mellan gårdarna, förefalla procenttalen i tab. Y vara anmärkningsvärt låga. I
t. ex. Kristianstads län uppgives, att endast 182 %, eller mindre än 1j5 av brukningsdelarna, hava tillgång till tröskverk. Detta kan knappast förklaras på annat sätt än att ett avsevärt antal jordbrukare, vilka låna ett tröskverk under
t. ex. en eller ett par dagar varje år, icke ansett sig behöva redovisa detta. I
vilken utsträckning ett liknande förhållande gäller även för andra maskiner, är
mycket svårt att avgöra. Det är t. o. m. tänkbart, att en del uppgiftsskyldiga
endast lämnat redovisning för sådana redskap och maskiner, vilka de helt eller
delvis ägde eller annars hade uppställda på sin fastighet just räkningsdagen
för jordbruksräkningen, den 15 september 1944.
Enligt verkställda stickprovsundersökningar och uppgifter från hushållningssällskapen torde det vara mest sannolikt, att såsom e l e k t r i s k a m o t o r e r
i regel endast redovisats sådana motorer, vilka icke äro inbyggda i andra anläggningar, t. ex. hydroforer, mjölkningsmaskinanläggningar, tröskverk, fläktar o. dyl. I sådana fall anse uppgiftslämnarna vanligen, att don elektriska motorn endast är en detalj i det hela och redovisa den därför icke under rubriken
»elektriska motorer».
Av tab. Z framgår, hurusom jordbrukets mekanisering nästan undantagslöst
drivits längre vid större än mindre brukningsdelar. Även där framkommer, att
procenttalen för bl. a. tröskverk sannolikt äro för låga. A t t t. ex. hälften av alla
brukningsdelar i storleksgruppen 5—10 ha skulle helt sakna tillgång till tröskverk är knappast troligt. Under en eller annan form torde flertalet av dessa
jordbrukare låna tröskverk under åtminstone någon dag av året.
Beträffande detaljer i de framkomna resultaten i övrigt hänvisas till tabellerna.
*7-461554
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Tab. Y. Antal brukningsdelar med tillgång till vissa större redskap och ma-

Tab. Z. Antal brukningsdelar med tillgång till vissa större redskap och maskiner
leksgrupper av
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skiner per 100 som jordbruksfastigheter

per 100 som jordbruksfastigheter
brukningsdelar.

redovisade brukningsdelar,

redovisade brukningsdelar,

länsvis.

fördelade på stor-
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XIV. Vatten och avlopp.
De till denna jordbruksräkning inkomna uppgifterna om vattenledning i boningshusen och stallarna samt avlopp i boningshusen vid som jordbruksfastigheter redovisade fastigheter framläggas i tab. 23, 24 och 25 i sammandrag för
län, bygder, hushållningssällskaps områden samt jordbruksräkningens tre riksområden och hela riket, med och utan fördelning av fastigheterna på brukningsdelar med olika stor åkerareal. Endast beträffande vatten och avlopp i detta
kapitel samt elektrisk kraft i det följande (kap. XV) har redovisning verkställts
för fastigheter i stället för, såsom i jordbruksstatistiken i övrigt, brukningsdelar.
Om även i detta och följande kapitel redovisning hade verkställts för brukningsdelar i stället för fastigheter hade möjligen de framräknade procenttalen blivit
något högre. Beträffande skillnaden mellan begreppen brukningsdel och fastighet
hänvisas till Inledningen, sid. 22*. Orsaken till att antalet brukningsdelar i de
mindre storleksgrupperna enligt tab. 11 överstiger antalet jordbruksfastigheter
enligt tab. 25 och 28 är givetvis, att i antalet brukningsdelar enligt tab. 11 även
ingår en del som s. k. annan fastighet redovisade brukningsdelar.
Tab. A. Antal som jordbruksfastigheter
redovisade fastigheter med vatten
och avlopp t procent av hela antalet redovisade jordbruksfastigheter,
länsvis.

ELEKTRISK KRAFT.

Tab. Ä. Antal som jordbruksfastigheter
redovisade fastigheter med
och avlopp i procent av hela antalet redovisade jordbruksfastigheter,
olika storleksgrupper av brukningsdelar.
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Av redovisade 419 273 jordbruksfastigheter i hela landet hade endast 29 9 %
vattenledning i boningshusen (och ev. i stallarna), 446 % i stallarna (och ev. i
boningshusen) och 488 % i boningshusen eller stallarna eller i bådadera. Vid
mera än hälften av redovisade fastigheter saknades sålunda vattenledning helt
och hållet. Icke fullt 1/3 av redovisade fastigheter, eller 31 2 %, hade avlopp i boningshusen. Såsom framgår av tab. Å äro dessa riksprocenttal någorlunda
representativa även för södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder, medan fastigheterna inom slättbygderna i något större utsträckning äro försedda
med vatten och avlopp. Sämst utrustade i dessa hänseenden äro fastigheterna i
norra Sverige. Även mellan de olika hushållningssällskapens förvaltningsområden variera förhållandena högst betydligt. I Västmanlands län hava icke mindre
än 729 % av fastigheterna vattenledning i boningshusen eller stallarna eller i
bådadera. För Norrbottens län är motsvarande relativtal endast 18'2 %. Avlopp
i boningshusen är vanligast i Malmöhus län. 62'6 %. Även i detta hänseende
ligger Norrbottens län lägst på skalan med 13 3 %.
Av tab. Å framgår vidare, såsom man också måste vänta, att de större fastigheterna vanligen äro bättre utrustade med vatten och avlopp än de mindre.
Överraskande är emellertid, att de största fastigheterna uppvisa något lägre
procenttal än de närmast mindre.

XV. Elektrisk kraft.
Resultaten av den undersökning rörande förekomsten av elektrisk kraft vid
som jordbruksfastigheter redovisade fastigheter 1 samt bostadshushåll inom dessa,
vilken ingår i 1944 års allmänna jordbruksräkning för Elkraftutredningen,
1

Se 1:a stycket i föregående kapitel. Vatten och avlopp.
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Tab. Ö. Antal som jordbruksfastigheter
redovisade fastigheter samt antal
bostadshnshåll inom dessa, med tillgång till elektrisk kraft, i procent av hela
antalet som jordbruksfastigheter
redovisade fastigheter, resp. bostadshushåll,
länsvis.

framläggas för län, bygder, hushållningssällskaps områden samt jordbruksräkningens tre riksområden och hela riket i tab. 26, 27 och 28. (Kommuntabeller
finnas förvarade i statistiska centralbyråns arkiv.) Av redovisade 419 273
jordbruksfastigheter hade 705 % tillgång till elektrisk kraft för belysning. T
verkligheten innebär detta att omkr. 7/io av fastigheterna äro elektrifierade. Vid
41 9 % av redovisade fastigheter användes elektrisk kraft som drivkraft. Elektrisk kraft för matlagning och varmvatten beredning är icke så vanlig på landsorten. Av hela antalet, redovisade bostadshushåll inom jordbruksfastigheter.
480 440. hade 788 % tillgång till elektrisk kraft. Såsom framgår av tab. Ö äro
dessa procenttal icke alltför mycket avvikande från varandra inom jordbruks-
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Tab. Aa. Antal som jordbruksfastigheter
redovisade fastigheter samt antal
bostadshushåll inom dessa, med tillgång till elektrisk kraft, i procent av hela
antalet som jordbruksfastigheter
redovisade fastigheter, resp. bostadshushåll,
inom olika storleksgrupper av brukningsdelar.

räkningens tre riksområden, södra och mellersta Sveriges slättbygder, skogsoch dalbygderna inom samma delar av landet samt norra Sverige. Mellan de
olika hushållningssällskapens förvaltningsområden däremot äro variationerna avsevärda. Högsta elektrifieringsgraden, 83 4 % fastigheter med tillgång
till elektrisk belysning, uppvisar Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps
område. Lägsta procenttalet, 265 %, har Gotlands län. På Gotland äro alltså
endast drygt 1/4 av fastigheterna elektrifierade.
Såsom framgår av tab. Aa, stiger elektrifieringsgraden i stort sett med brukningsdelarnas storlek. Liksom beträffande förekomsten av vatten och avlopp äro
dock procenttalen något lägre för de högsta storleksgrupperna än för de närmast
lägre.
Såsom framhâlles i avd. X I I I , Redskap och maskiner, hava uppgiftslämnarna sannolikt i många fall icke redovisat såsom särskilda maskiner sådana
elektriska motorer, vilka äro inbyggda i andra anläggningar, t. ex. hydroforer,
mjölkningsmaskinanläggningar, tröskverk eller fläktar. Funnos på gården endast sådana fast monterade elektriska motorer, vilka icke redovisats såsom särskilda maskiner, är det möjligt, att man på frågeformuläret icke angivit, att
elektrisk kraft användes för drivkraft. Det är därför åtminstone tänkbart, att
uppgifterna om antalet fastigheter med tillgång till elektrisk drivkraft blivit
något för låga.
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Tab. 1. Landarealens fördelning på ägoslag, arrenderad åkerjord samt antal lägenheter och brukningsdelar,
fördelat på storleksgrupper, inom varje kommun år 1944.
2

Anm. I kol. 8, Summa landareal, har för varje kommun redovisats hela landarealen enligt Årsbok för Sveriges kommuner år 1944. Arealen »Övrig
mark» utgör skillnaden mellan »Summa landareal» ooh de redovisade arealerna för »Åker» t. o. m. »Skogsmark». I vissa kommuner kan konstateras
bristande överensstämmelse mellan hela landarealen enligt den officiella statistiken och summan av de vid jordbruksräkningen redovisade arealerna av
olika agoslag. I dylika fall saknas i tabellen areal för »övrig mark» eller är densamma alltför liten. I vissa kommuner har även areal »Skogsmark»
måst minskas något för att erhålla överensstämmelse med den officiellt uppgivna hela landarealan.

3

4

5

6

7

1

Skogdmarkaarealan minskad ined 9 hektar. — ' Skogsmarksarealen minskad med 30 hektar.

8

9

10

11

Naturliga jordbruksområden i östergätlands län: a) Norra skogsbygden; b) öatgötaslätten; c) Södra skogsbygden; d) Södra kustlandet.
1
Skogsmarksarealen minskad med 16 hektar.

12

13

14

15

1

Skogsmarksarealen minskad med 8 hektar.

16
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17

18

19

20

21

1

Don dol av Skatelöv, som tillhör Kinnevalds liärad, har förts till Allbo härad.

22

23

Naturliga jordbrukaområden i Kalmar län: a) Kalmarslätten; b) Norra kustlandet; o) Skogsbygden; d) Öland.
Skogsmarksarealen minskad med 26 hektar.

1

24

25

1

Skogsmarksarealen minskad med 11 hektar.

26

27

28

29

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

30

31

32
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33

Naturliga jordbruksområden i Malmöhus län: a) Skogsbygden; b) Mellanbygden; c) Slättbygden.
1
En del av Hishult ingår i Höks härad, Hallands län.

34

35

36

37

38

39

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden; c) Norra Halland.
Jfr anm. a sid. 33.

1

40

41

42

43

44

45

Naturliga jordbruksområden i Älvsborgs län: a) Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands bergsbygd; d) Södra höglandet.
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47

48
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49

50

51

52

53

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

54

55

56

57

58

59

Naturliga jordbruksomrMen i Värmlands län: a) Slättbygden; b) Centrala och västra Värmland; c) Bergslagen; d) Norra Värmland.
1
Skogsmarksarealen minskad med 161 hektar.

60

61

Naturliga
jordbruksområden i Örebro län: a) Södra skogsbygden; b) Slättbygden; c) Bergslagen.
1
Skogsmarkaarealen minskad med 345 hektar.

62

63

64

65

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

66

67

Naturliga jordbruksområden i Kopparborgs län: a) Bergslagen; b) Östra Dalarne; c) Mellanbygden; <1) Fjällbygden.

68

69

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

70

71

Naturliga jordbruksområden i Västernorrlands län: a) Kustlandet; b) Inlandet; e) Siluromradet.

72

73

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

74

75

Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet.

76

77

Naturlig» jordbruksområden i Norrbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet.

Tab. 2. Antal brukningsdelar och lägenheter, landarealens fördelning på ägoslag samt arrenderad åkerjord
inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1944.
78

79

80

Tab. 3. Landarealens fördelning på ägoslag, arrenderade brukningsstorlek, inom varje län och vissa

delar samt arrenderad åkerjord, fördelade på brukningsdelar av olika
naturliga jordbruksområden år 1944.

6—481554

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

7—461551

98

99

100

101
Tab. 4. Landarealens fördelning på ägoslag, arrenderade brukningsdelar samt
arrenderad åkerjord, fördelade på brukningsdelar av olika storlek, inom vissa
större riksområden år 1944.

Tab. 5. Antal brukningsdelar i enskild ägo, med och utan skogsmark, samt skogsmarkens och åkerns fördelning på ägarekategorier och storleksgrupper inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1914.
Fastigheter redovisade som s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.

102

Anm.

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118
Tab. 6. Antal brukningsdelar i enskild ägo, med och utan skogsmark,
och storleksgrupper inom vissa
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k.

119
samt skogsmarkens, åkerns och ängens fördelning på ägarekategorier
större riksområden år 1944.
annan fastighet ingå icke i tabellen.

120

121

122

Tab. 7. Åkerjordens användning samt antal hus-

123
djur och bisamhällen inom varje kommun år 1944.

124

125

126

127

128

129

9 — 4tilïôl

130

131

132

133

134

135

136

Xaturliga jordbruksområden i Östergötlands län: a) Norra skogsbygden; b) Östgötaslätten; c) Södra skogs-

137

bygden; d) Södra kustlandet.

138

139

140

141

142

143

144

145

10—40/554

146

147

148

149

150

1

Jfr anm. å sid. 152.

151

152

1

D?n del av Skatelöv, som tillhör Kitmevalds härad, har förts till Allbo härad.

153

154

Naturliga jordbruksområden i Kalmar län: a) Kalmarslätten; b) Xorra kustlandet; c) Skogsbygden; cl) Öland.

155

156

157

158

159

160

161

11—461554

162

Naturliga jordbruksområden i Blekinge län: a) Skogsbygden; b) Slättbygden.

163

164

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

165

166

167

168

169

170

1

En del av Hishult ingår i Höks härad, Hallands län.

171

172

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

173

174

175

176

177

12—481554

178

179

180

181

182

Naturliga jordbruksområden i Hallands län: a) Slättbygden; b) Skogsbygden; c) Norra Halland.
1
Jfr anm. å sid. 170.

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Xaturliga

jordbruksområden i Älvsborgs län: a) Slättbygden; b) Dalbygderna; c) Dalslands bergsbygd;

193

d) Södra höglandet.
13—461S54

194

195

196

197

198

199

200

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

201

östra höglandet.

202

203

204

205

206

207

208

209

14—461554

210

211

212

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

213

d) Norra Värmland.

214

215

216

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

217

218

219

220

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

221

222

223

224

Naturliga jordbruksområden i Kopparbergs län: a) Bergalagen; b) Östra Dalarne; c) Mellanbygden; d) Fjällbygden.

225

15—401004

226

227

228

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

229

230

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

231

232

233

234

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

235

236

Naturliga jordbruksområden i Västerbottens län: a) Kustlandet; b) Inlandet.

237

238

Xaturliga jordbruksområden i Xorrbottens län: al Kustlandet; b) Inlandet.

239

240

241

16—461554

242

Tab. 8. Åkerjordens användning inom varje

243

län och vissa naturliga jordbruksområden år 1944.

244

245

Tab. 9. Antal husdjur och bisamhällen inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1944.
246

247

248

249

250

251

252

Tab. 10. Antal brukningsdelar, åkerjordens användning samt antal
län och vissa naturliga
Anm.

Husdjuren hava fördelats på fastigheter av olika storlek, icke

husdjur, fördelade på brukningsdelar av olika storlek, inom varje
jordbruksområden år 1944.
såsom tabellens uppgifter i övrigt på olika stora brukningsdelar.

253

254

255

256

257

17—481554

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

18—49/554

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

19—461554

290

291

292

293

294

Tab. 11. Antal brukningsdelar samt åkerjordens användning,
riksområden

fördelade på brukningsdelar av olika storlek, inom vissa större
år 1944.

295

296

Tab. 12. Antal husdjur vid fastigheter av olika

storlek inom vissa större riksområden år 1944.

297

298

299

Tab. 13. Nyodlingar, täckdikning och gödselvård inom varje län och vissa naturliga
jordbruksområden år 1944.
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.

300

301

Tab. 14. Nyodlingar, täckdikning och gödselvård vid brukningsdelar av olika storlek inom varje län
och vissa naturliga jordbruksområden år 1944.
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.

302

303

304

20—461S54

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

21—461554

321

322

323

324

325

326

327

328

329

Anm.

Fastigheter redovisade som s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.

330

Tab. 15. Nyodlingar, täckdikning och gödselvård vid brukningsdelar av olika storlek inom vissa
större riksområden år 1944.

331

332

Tab. 16. Åkerjordens användning, antal husdjur m. m.

inom vissa större produktionsområden år 1944.

333

334

335

336
Tab. 17. Antal lägenheter och brukningsdelar med
inom varje län och vissa naturAnm.

Fastigheter redovisade som s. k.

337

ensileringsanläggningar och antal dylika anläggningar
liga jordbruksområden år 1944.
annan fastighet ingå icke i tabellen.

22—461554

338

Tab. 18. Antal lägenheter och brukningsdelar med ensileringsningsdelar av olika storlek, inom varje län
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k.

anläggningar och antal dylika anläggningar, fördelade på brukoch vissa naturliga jordbruksområden år 1944.
annan fastighet ingå icke i tabellen.

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

23-461554

354

355

356

357

358

359
Tab. 19. Antal lägenheter och brukningsdelar med ensileringsanläggningar
och antal dylika anläggningar, fördelade på brukningsdelar av olika
storlek, inom vissa större riksområden år 1944.
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k. annan fastighet ingå icke i tabellen.

360

Tab. 20. Antal av brukare ensam ägda större redskap och maskiner
till dylika inom varje län och vissa
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k.

av vissa slag samt antal lägenheter och brukningsdelar med tillgång
naturliga jordbruksområden år 1944.
annan fastighet ingå icke i tabellen.

361

362

363

364

365

366

367

368

369

2 4 — 461554

370

371

372

Tab. 21. Antal av brukare ensam ägda större redskap och maskiner
till dylika, fördelade på brukningsdelar av olika storlek,
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k.

av vissa slag samt antal lägenheter och brukningsdelar med tillgång 373
inom varje län och hushållningssällskaps område år 1944.
annan fastighet ingå icke i tabellen.

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

25—46155i

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

26—461554

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

Tab. 22. Antal av brukare ensam ägda större redskap och maskiner
till dylika, fördelade på brukningsdelar av olika
Anm.

Fastigheter redovisade som s. k.

av vissa slag samt antal lägenheter och brukningsdelar med tillgång 415
storlek, inom vissa större riksområden år 1944.
annan fastighet ingå icke i tabellen.

416

417

27—461554

418

419

Tab. 23. Antal jordbruksfastigheter med vattenledning i boningshusen och djurstallarna samt avlopp i
boningshusen inom varje län och vissa naturliga jordbruksområden år 1944.
420

421

Tab. 24. Antal jordbruksfastigheter med vattenledning i boningshusen och djurstallarna samt avlopp i
boningshusen, fördelade på brukningsdelar av olika storlek, inom varje län och hushållningssällskaps
område år 1944.
422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

Tab. 25. Antal jordbruksfastigheter med vattenledning i boningshusen och djurstallarna samt avlopp i
boningshusen, fördelade på brukningsdelar av olika storlek, inom vissa större riksområden år 1944.

28—461554

433

434

Tab. 26. Antal jordbruksfastigheter och bostadshushåll inom
varje län och vissa naturliga

435
dessa med tillgång till elektrisk kraft för olika ändamål inom
jordbruksområden år 1944.

436
Tab. 27. Antal jordbruksfastigheter och bostadshushåll inom dessa
ningsdelar av olika storlek, inom varje län

437
med tillgång till elektrisk kraft för olika ändamål, fördelade på brukoch hushållningssällskaps område år 1944.

438

439

440

441

442

443

Tab. 28. Antal jordbruksfastigheter och bostadshushåll inom dessa med
tillgång till elektrisk kraft för olika ändamål, fördelade på brukningsdelar av olika storlek, inom vissa större riksområden år 1944.

444
Bilaga 1.

445

446
Bilaga

2.

447

448
Bilaga

3.

449

Bilaga 4.

450

Bilaga 5.

451
Bilaga 6.

452

453
Bilaga 7.

454

455

456

457

Bilaga

8.

Tabellhuvuden till kort, använda vid den maskinella bearbetningen.

2. Åkerjordens användning.

3. Åkerjordens användning (forts.).

4. Husdjuren.

5. Maskiner.

6. Maskiner m. m. (forts.).

458

1. Ägoslag m. m.

Naturliga jordbruksområden år 1944.

459

