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T I L L K O N U N G E N . 

I nådigt brev den 6 juli 1915 anbefalldes Statistiska centralbyrån att 
snarast möjligt inom varje hushållningssällskaps område å högst en fjärdedel 
av det område, vara jordbruksstatistiska lokalundersökningar under åren 1913 
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och 1914 verkställts, i överensstämmelse med av centralbyrån förut uppgjord 
plan verkställa räkning av antalet husdjur samt att efter bearbetning inom 
ämbetsverket av det sålunda insamlade materialet till Eders Kungl. Maj:t 
inkomma med beräkning av det för närvarande inom landet befintliga antalet 
husdjur. Till åtlydnad härav får Statistiska centralbyrån härmed i under
dånighet överlämna redogörelse för dels den inom vissa socknar verkställda 
husdjursräkningen och dels den på grundval härav utförda beräkningen av 
det för närvarande inom landet befintliga antalet husdjur. 

Husdjursräkningen inom vissa socknar. 

Avsikten med husdjursräkningen har varit at t erhålla kännedom om, i 
vilken mån landets kreatursstock förändrats t i l l antalet under det senaste 
året. För detta ändamål har inom varje hushållningssällskaps område ut
valts ett antal socknar av dem, som under åren 1913 och 1914 varit föremål 
för jordbruksstatistiska lokalundersökningar. Inom dessa socknar har verk
ställts räkning av antalet husdjur, varefter de sålunda erhållna uppgifterna 
jämförts med antalet husdjur inom samma socknar enligt det vid senaste 
lokalundersökningar insamlade materialet. För a t t de härigenom erhållna 
uppgifterna å förändringarna i kreatursstockens storlek skulle bliva så repre
sentativa som möjligt för vederbörande hushållningssällskap och för riket i 
dess helhet, har urvalet av socknar skett efter den synpunkten, a t t olika 
trakter och i övrigt olikartade förhållanden inom varje område så vitt möjligt 
skulle bliva företrädda. I vissa fall har det dock visat sig svårt a t t fullt 
genomföra denna synpunkt, då man varit begränsad till de under åren 1913 
och 1914 lokalundersökta socknarna. Urvalet har skett i samråd med hus
hållningssällskapens sekreterare. 

De socknar och städer, inom vilka räkning av husdjuren verkställts, hava 
varit följande: 

Stockholms län: Harg, Vätö, Lohärad, Malsta, Husby-Lyhundra; 
Uppsala län: Åkerby, Björklinge, Ärentuna1); 
Södermanlands län: Lista, Barva, Sundby, Näshulta: 
Östergötlands län: Rystad, Örtomta, Kärna, Kaga, Västra Eneby, Tirserum: 
Jönköpings län: llarbäck, Edshult, Hult, Flisby; 
Kronobergs län: Ljuder, Tingsås, Almundsryd, Vederslöv, Ojaby 
Kalmar läns norra del: Kristdala 
Kalmar läns södra del: Ljungby, Oskar, Gullabo; 
Gottlands län: Eke, Tide, Hemse, Älskog, Etelhem; 
Blekinge län: Lösen, Rödeby; 
Kristianstads län: Brösarp, Rörum, Östra Herrestad, Borrby, Hammenhög: 
Malmöhus län: Allerum, Billinge, Svalöv, Asmundtorp, Trollenäs, Landskrona: 
Hallands län: Eftra, Gunnarp, Ljungby, Svartrå; 
Göteborgs och Bohus län: Spekeröd, Västerlanda, Långelanda, Herrestad, Bokenäs 

1) Även inom Vaksala socken har husdjursräkning verkställts, men da det vid närmare gransk
ning visat sig, att de vid 1913 års lokalundersökning insamlade uppgifterna om antalet husdjur 
icke varit tillförlitliga, och en jämförelse mellan 1913 och 1915 års siffror därför måste bliva 
vilseledande, har nämnda socken vid sammanställningen av materialet måst helt uteslutas. 
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Älvsborgs läns södra del: Istorp, Hyssna, Örby1); 
Älvsborgs läns norra del: Lena, Hol, Hemsjö, Åmåls landskommun, Steneby; 
Skaraborgs län: Gösslunda, Hangelösa, Ova, Flakeberg, Sparlösa, Essunga, Skärstad, Önnm; 
Värmlands län: Långsernd, Botilsäter, Östra Emtervik, Gräsmark; 
Örebro län: Gällersta, Svennevad, Ervalla, Glanshammar; 
Västmanlands län: Badelnnda, Fläckebo, Munktorp, Säby; 
Kopparbergs län: Enviken, Aspeboda, Gustav; 
Gävleborgs län: Hassela, Hög, Ilsbo, Jättendal. Hudiksvall; 
Västernorrlands län: Stigsjö, Styrnäs, Överlännäs, Högsjö; 
Jämtlands län: Rödön, Kyrkas, Gåxsjö; 
Västerbottens län: Byske, Mala; 
Norrbottens län: Karl Gustav samt de delar av Nederluleå, Piteå landskommun och Älvsby, 

gom lokalundersöktes år 1914. 

Av ovannämnda socknar hade 36 blivit lokalundersökta år 1913 och 71 år 
1914. Antalet brukningsdelar inom samma socknar uppgick till omkring 
25 000. 

För varje brukningsdel inom de utvalda socknarna utskrevs i Statistiska 
centralbyrån, med ledning av det vid föregående lokalundersökning insamlade 
materialet, å särskilda blanketter brukningsdelens samt ägarens eller bruka
rens namn. De utskrivna blanketterna utsändes under senare hälften av juli 
månad till särskilda av hushållningssällskapen utsedda räknare, vilka där
efter, vid besök å varje brukningsdel, å blanketterna antecknade husdjurens 
antal. Räkningen utfördes enligt den för de jordbruksstatistiska lokalunder
sökarna gällande instruktionen, enligt vilken djurantalet skall avse ställ
ningen den 1 juni. Sedan blanketterna vederbörligen ifyllts, återsändes de 
genom förmedling av vederbörande hushållningssällskap till Statistiska cen
tralbyrån, dit de återkommo under tiden mellan den 19 juli och 26 augusti. 

Vad angår värdet av de uppgifter, som erhållits genom ifrågavarande hus
djursräkning, så kunna visserligen siffrorna för de särskilda länen delvis 
vara rät t osäkra, beroende på att en eller aanan av de utvalda socknarna 
varit mindre representativ för förhållandena inom länet; men för riket i dess 
helhet måste likväl de siffror, som erhållits genom räkningen, utan tvekan 
betecknas som fullt tillförlitliga för belysande av förändringarna i kreaturs
stockens storlek. 

Resultaten för hela riket av den verkställda husdjursräkningen hava sam
manförts i tab. A. 

I fråga om antalet hästar har detta i socknar, som berörts av husdjurs
räkningen, ökats med i genomsnitt 2-o '/.. Största ökningen, eller icke mindre 
än 18-9 %, uppvisar antalet hingstar. Av arbetshästarna hava vallackerna 
gå t t tillbaka med 0-5 % men stoen ökats med 3-8 %; av vagns- och ridhästar 
hava såväl vallacker som ston minskats, de förra med 3-4 och de senare med 
5'2 %. Sammanfattas arbets- samt vagns- och ridhästar under ett, visar an
talet vallacker en minskning med 72 varemot antalet ston ökats med 444. 

1) För Örby socken hava uppgifterna om antalet hästar vid Haby gård uteslutits såväl för år 
1914 som för år 1915, enär enligt från vederbörande hushållningssällskap lämnade upplysningar 
en statens remontdepå, som varit upprättad vid nämnda egendom, under mellantiden flyttats till 
annan socken. 
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Tab. A. Jämförelse mellan antalet husdjur i undersökta socknar enligt 
senaste lokalundersökningar och enligt husdjursräkningen. 
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Tab. B. Antal hästar inom undersökta socknar. 

Denna olikhet torde icke vara någon tillfällighet, utan beror säkerligen 
på en fullt medveten strävan att vid den gallring av häststammen, som skett 
genom exporten, bevara hondjuren. Liknande är förhållandet i fråga om 
unghästarna, av vilka vallackerna minskats med Ti % men stoen ökats med 
7-2 %. Antalet föl har ökats med 2-9 %. 

De förändringar antalet hästar undergått i de socknar, där räkning för
rättats, framgår närmare av tab. B, där uppgifter meddelas för varje sär
skilt hushållningssällskaps område. 
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Tab. C. Antal nötkreatur inom undersökta socknar. 

Antalet nötkreatur har, såsom av tab. A framgår, gått tillbaka med i 
genomsnitt 5-9 %, därav oxar med 13-7 %, tjurar med 12'2 % kor med 4-4 %, 
ungnöt med 9"6 % och kalvar med 5-9 %. Rörande förändringarna inom varje 
hushållningssällskaps område hänvisas till tab. C. 

I antalet får har inträffat en minskning med 2'4 %. Minskningen kommer 
dock endast på baggar och tackor, som minskats med 4-4 %, medan lammen 
visa en mindre ökning (0-1 %). 

I fråga om antalet getter och killingar framgår av tab. A, att detsamma 



9 

Tab. D. Antal svin inom undersökta socknar. 

ökats med 5 0 % men i motsats mot vad som nyss påpekades beträffande fåren 
hava här de äldre djuren ökats till antalet (med 13-1 %), medan killin garna 
minskats med icke mindre än 21-7 %. 

Antalet svin har enligt husdjursräkningen minskats starkt, eller med icke 
mindre än 23-9 %, därav fargaltar med 22-7, %, modersuggor med 14'8 %, göd
svin med 40-6 % och grisar under 4 månader med 11-7 %. Till belysning av 
förändringarna i antalet svin inom olika delar av riket meddelas i tab. D 
resultaten av husdjursräkningen inom varje hushållningssällskaps område. 

Slutligen framgår av tab. A, att antalet höns ökats med 1 6 % och antalet 
annat fjäderfä minskats med 4-2 %. 
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Tab. E. Beräkning av antalet husdjur sommaren 1914. 

Beräkning av antalet husdjur i hela riket. 
För att på grundval av de genom husdjursräkningen vunna resultaten 

verkställa en beräkning av kreatursstockens storlek i hela riket sommaren 
1915 måste man först t i l l utgångspunkt för denna beräkning skaffa sig upp
gift på antalet husdjur vid tiden närmast före krigsutbrottet. För de delar 
av riket, som under åren 1913 och 1914 voro föremål för de jordbrukssta
tistiska lokaluDdersökningarna, finnas uppgifter angående husdjurens antal 
den 1 juni 1913, resp. 1914. För övriga delar av riket äro de sista uppgif
terna de i 1911 års jordbruksstatistik meddelade, vilka till en ej ringa del 
i verkligheten avse ganska långt tillbaka liggande tidpunkter. Genom en 
jämförelse mellan kreatursantalet i de under åren 1913 och 1914 lokalunder-
sökta områdena dels enligt nämnda lokalundersökningar, dels enligt den 
gamla jordbruksstatistiken, bör man med ganska stor säkerhet kunna utföra 
en beräkning av antalet husdjur i hela riket sommaren 1914, alldenstund 
man torde kunna antaga, a t t ökningen eller minskningen av 1911 års siffror 
varit ungefär lika stor inom riket i dess helhet som inom den under åren 
1913 och 1914 lokalundersökta fjärdedelen av riket. För de särskilda hus
hållningssällskapsområdena skulle däremot en motsvarande beräkning antag
ligen komma att bliva allt för osäker. 

1) Med undantag av Kalmar läns norra, Älvsborgs läns södra, Värmlands och Norrbottens läns 
hushållningssällskaps områden, för vilka uppgifter för år 1911 saknas. 
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Tab. F. Beräkning av antalet husdjur i hela riket sommaren 1915. 

Beträffande jämförbarheten av den gamla jordbruksstatistikens siffror och 
de genom lokalundersökningarna insamlade uppgifterna om kreatursantalet 
är att märka, att de förra avse kreaturens antal vid årets slut, de senare 
däremot den 1 juni. Denna omständighet måste otvivelaktigt föranleda, att 
kreatursantalet enligt lokalundersökningarna blir högre än enligt den gamla 
jordbruksstatistiken, då särskilt antalet smådjur, såsom kalvar, lamm, kil-
lingar och grisar, är större under sommaren än under vintern. Härtill kom
mer, att kreatursantalet, med undantag för hästarna, år 1911 var ganska 
lågt på grund av den mindre goda foderskörden, varemot kreatursstocken 
under åren 1913 och 1914, a t t döma efter lokalundersökarnas skriftliga 
berättelser, i de flesta delar av landet torde hava varit av normal storlek. 
Slutligen bör vid en jämförelse mellan siffror för 1911 samt 1913 och 1914 
ihågkommas, att de flesta slag av kreatur under normala förhållanden år 
från år ökas till antalet, varför även på denna grund de senare årens siffror 
böra vara högre än det tidigare årets, varvid är a t t märka, att , såsom nyss 
nämndes, de som 1911 års siffror betecknade delvis avse ännu längre tillbaka 
liggande å r . 

I tab. E meddelas en jämförelse mellan antalet husdjur i de under åren 
1913 och 1914 lokalundersökta områdena enligt 1911 års jordbruksstatistik 
och enligt lokalundersökningarna. På grundval av de vid denna jämförelse 
erhållna relativa talen för ökningen eller minskningen av husdjurens antal 
har därefter i samma tabell utförts en beräkning av kreatursantalet i hela 
riket sommaren 1914. 
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Sedan genom kreatursräkningen innevarande sommar i vissa socknar kon
staterats, huru mycket kreatursantalet ökats eller minskats under det senaste 
året, samt i det närmast föregående en beräkning gjorts av kreatursstockens 
storlek i hela riket sommaren 1914, återstår att beräkna antalet husdjur i 
hela riket sommaren 1915. En dylik beräkning är utförd i tab. F. I fråga 
om antalet hästar är att märka, att, då på anmodan av herr statsrådet och 
chefen för jordbruksdepartementet en särskild räkning verkställts av antalet 
hästar inom Stockholm och Göteborg, för de nämnda städerna de vid ifråga
varande räkning erhållna uppgifterna använts. 

Stockholm den 10 september 1915. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

ERNST HÖIJER. 
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