




STATISTISKA MEDDELANDEN 
SER. A. BAND I: 9 

HUSDJURSRÄKNINGEN 

DEN 1 JUNI 1916 

AV 

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

STOCKHOLM 1916 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

163138 



Statistiska meddelanden. Ser. A 
digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 

urn:nbn:se:scb-smsra-0109_ 



Innehållsförteckning. 
Text. Sid. 

Inledning 1 
I. Kreatursstocken den 1 juni 1916 5 

Kreatursstockens fördelning på olika län 5 
Antal kreatur i relation till folkmängd och areal 10 
De olika kreatursslagen jämförda sinsemellan. Husdjurens ålder och kön 13 

II. Förändringar i kreatursstockens storlek, särskilt efter utbrottet av världskriget 19 
Jämförelse med äldre uppgifter 19 
Jämförelse med de sista årens uppgifter. Lokalundersökningarna 1913—1915 . . . . 20 
Jämförelse med 1913 och 1914 års lokalundersökningar 22 
Jämförelse med 1915 års lokalundersökningar 27 
Förändringarna beträffande vissa kreatursspecialiteter åren (1913) 1914—1916 och 

1915—1916 32 
Jämförelse med husdjursräkningen år 1915 33 
Husdjursräkningen och lokalundersökningarna år 1916 34 

Tabell. 

Tab. 1. Antal kreatur vid husdjursräkningen den 1 juni 1916 38 



IV 

Table des matières. 
Texte. Pages. 

Introduction 1 
I. Bétail au 1er juin 1916 5 

Répartition du bétail par départements 5 
Nombre des bêtes comparé à la population et à la superficie 10 
Les différentes espèces du bétail comparées entre elles. Ages et sexes des animaux 

domestiques 13 
II. Variations du nombre du bétail, spécialement depuis le commencement de la guerre mondiale 19 

Comparaison avec des données antérieures 19 
Comparaison avec des données des dernières années. Les recherches locales des an-

nées 1913—1915 20 
Comparaison avec les recherches locales de 1913 et de 1914 22 
Comparaison avec les recherches locales de 1915 27 
Variations de certaines espèces du bétail dans les années (1913) 1914—1916 et dans 

les années 1915—1916 32 
Comparaison avec le recensement des animaux domestiques de l'année 1915 33 
Recensement des animaux domestiques et recherches locales de l'année 1916 34 

Tableau. 

Tabl. 1. Nombre des bêtes lors du recensement des animaux domestiques au 1er juin 1916 38 

Col. 1: Départements, cantons et communes. Col. 2: Chevaux de 4 ans et au-dessus. 
Col. 3 : Jeunes chevaux (chevaux de moins de 4 ans). Col. 4: Bœufs. Col. 5 : Taureaux. 
Col. 6: Vaches. Col. 7: Bouvillons, génisses et veaux. Col. 8: Moutons. Col. 9: Chèvres. 
Col. 10: Cochons de race. Col. 11: Cochons d'engrais et porcs. 



TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna sin redo
görelse för den på grund av Kungl. kungörelsen den 2 maj innevarande 
år verkställda husdjursräkningen. 



2 INLEDNING. 

Enligt nämnda kungörelse skulle räkningen avse det antal hästar, nöt
kreatur, får, getter och svin, som den 1 juni 1916 fanns inom riket. Upp
giftsskyldighet ålåg envar fastighetsägare eller boställshavare beträffande 
alla de honom själv eller andra tillhöriga husdjur av ovan nämnt slag, som 
funnos å hans egendom eller därifrån utsläppts för bete å allmänning eller 
annan samfälld mark. Ägare av jordbruksfastighet var följaktligen skyl
dig att redovisa äyen sådana å hans egendom befintliga djur, som ägdes av 
torpare och statare m. fl. — I händelse att jordbruksfastigheten var upp
låten till åbo eller arrendator skulle dock uppgiftsskyldigheten åligga fas
tighetens innehavare. Beträffande sådan statens fastighet, som icke upp
låtits till åbo, arrendator eller boställshavare, skulle uppgift lämnas av den 
myndighet, vilken omhänderhade den närmaste förvaltningen av fastig
heten. 

De uppgiftspliktige skulle senast den 5 juni inlämna eller med posten in
sända sina uppgifter till vederbörande magistrat, stadsstyrelse, kronolänsman 
eller polisuppsyningsman, vilken det ålåg att, under jämförelse med man
talslängderna, tillse, att uppgifter inkommit från samtliga uppgiftsskyldiga, 
samt, där lämnad uppgift innehöll uppenbara fel eller oegentligheter, söka 
åstadkomma rättelse. 

I avsikt att underlätta ovannämnda myndigheters kontrollarbete bestäm
des, att uppgift skulle lämnas för varje särskild fastighet, vare sig husdjur 
funno3 eller icke. Beträffande fastighet i stad, köping eller municipalsam-
hälle, erfordrades likväl uppgift endast i de fall, då husdjur verkligen före-
funnos. — Då man emellertid kunde befara, att åtskilliga skulle uraktlåta 
att lämna uppgifter eller t. o. m. avgiva felaktiga sådana, fastställdes bötes
straff för uppgiftsskyldig, som underläte att avgiva honom åliggande upp
gift eller mot bättre vetande avgav oriktig sådan. 

I kungörelsen stadgades vidare att uppgifterna skulle angiva antalet av 
ifrågavarande husdjur enligt den specifikation Statistiska centralbyrån 
fann erforderlig samt borde avfattas å blanketter, vartill formulär skulle 
fastställas av Statistiska centralbyrån. 

Till följd härav lät centralbyrån efter samråd med Lantbruksstyrelsen och 
beträffande vissa frågor Generalstaben utarbeta blanketter, vilka därefter, 
genom förmedling av Kungl. Maj:ts befallningshavande, av centralbyrån ut
delades till vederbörande magistrater, stadsstyrelser, länsmän och polisupp
syningsman för att av dessa tillhandahållas de uppgiftsskyldiga, vilka hade 
att ifylla vidstående å blanketten upptagna schema. 

Förutom dessa obligatoriska frågor upptogos å blanketten även vissa 
andra, som tillkommit på framställning av Generalstaben. Sålunda skulle, 
i den mån sådant var möjligt, uppgift lämnas om dels det antal vagns- och 
ridhästar vid 4—16 år, vilkas höjd bakom sadelstället (över sista revbenet) 
uppgick till 1) under 138 cm., 2) 138—147 cm. samt 3) 147 cm. och däröver, 
dels det antal arbetshästar vid 4—16 år, som hade en höjd av mindre än 
138 cm. eller voro av ardenner- eller dylik tung ras. 

Blanketten, vilken skulle undertecknas av den uppgiftsskyldige, vilken 



INLEDNING. 3 

Antalet husdjur den 1 juni 1916 utgjorde: 

dessutom hade att anteckna sin adress ävensom fastighetens namn och be
lägenhet, innehöll därjämte en del upplysningar angående uppgiftsskyldighet, 
kreatursspecialiteter ra. m. 

Djurens ålder hänföres alltså till den 1 juni 1916. Dock räknas hästar, 
födda under innevarande år såsom föl, hästar födda under åren 1913—1915 
såsom hästar vid 1—3 års ålder o. s. v. Som ungnöt räknas hondjur över 
1 år, som ej kalvat, samt handjur över 1 och under 2 år. Såsom vagns-
och ridhästar upptagas lättare hästar, vilka vid mobilisering äro använd
bara som ridhästar, även om de i större eller mindre utsträckning användas 
som arbetshästar. 

De lämnade uppgifterna skulle av förut nämnda myndigheter senast den 
20 juni insändas till Statistiska centralbyrån jämte ett å tjänstens vägnar 
utfärdat intyg, att uppgifter inkommit från alla uppgiftsskyldiga, eller, i 
annat fall, angående vilka uppgifter som felades och om orsaken därtill. 

Vid tiden omkring den 1 juli borde alltså större delen av primärmaterialet 
hava inkommit till centralbyrån. Så var även fallet, men tyvärr var detta 
material ganska ofullständigt och det dröjde ännu länge innan flertalet av de 
uppgiftsinsändande myndigheterna kunde lämna ovan berörda intyg. Ännu 
saknas några uppgifter från trenne länsmansdistrikt. Inalles inkommo före 
den 1 juli fullständiga uppgifter från 416 städer och länsmansdistrikt, därav 
182 redan före den 21 juni, mot 198 från och med den 1 juli och senare. 
Från 90 städer och distrikt inkommo de sista blanketterna under juli må
nad, från 95 i augusti och från 13 i september. De uppgifter, som ännu 
äro att förvänta, torde knappast nämnvärt komma a t t inverka på slut
resultatet. 
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Bestämmelsen om de ifrågavarande myndigheternas granskningsarbete 
ävensom vad som stagdas om eventuellt höga böter vid försummelse att 
lämna uppgifter eller vid avgivande av falsk uppgift synes visserligen vara 
en ganska säker garanti för, att, så vitt möjligt, fullständiga och tillförlit
liga uppgifter skulle erhållas, men möjligheten a t t felaktigheter finnas före
ligger dock alltid. Dels kan den granskande myndigheten hava tagit sitt 
uppdrag mer eller mindre lätt, dels kan bestämmelsen att ägare av jord
bruksfastighet är skyldig a t t redovisa sådana å hans egendom befintliga 
djur, sorn^ ägas av torpare och statare m. fl., lätteligen föranleda dubbelräk
ningar. Åtskilliga dupletter hava också insänts. På grund av samma be
stämmelse i formulären är det ej heller möjligt att fastställa antalet krea
tursägare, varför någon mera ingående jämförelse mellan kreatursbesättningar 
eller jordbruk av olika storlek icke kunnat företagas. Dessutom skulle en 
dylik jämförelse tagit alltför mycken tid i anspråk. — A t t underkasta mate
rialet annat än en helt y t l ig granskning har dock ej varit möjligt i central
byrån och något annat har tydligen ej heller avsetts i Kungl. kungörelsen. 

Statistiska centralbyrån har därför, i avsikt a t t erhålla någon kontroll å 
husdjursräkningens uppgifter, infordrat dylika även från vederbörande lokal
undersökare, vilka under sommarens lopp, i likhet med vad som skett under 
de närmast föregående åren, för centralbyråns räkning insamlat material till 
jordbruksstatistiken från var sitt distrikt (jfr. sid. 21). 

Dessa uppgifter, som inkommo under slutet av augusti och förra hälften 
av september månad, hava därefter å centralbyrån bearbetats, varpå de er
hållna slutsummorna jämförts med husdjursräkningens. 

Jämförelsen visar, att i stort sett god överensstämmelse råder mellan de 
båda undersökningarnas resultat, men att ganska stora differenser finnas be
träffande olika kreatursspecialiteter, i synnerhet åldersfördelningen, varom 
skall närmare redogöras å sid. 34—36. Även i enstaka socknar avvika de på 
ifrågavarande tvenne olika vägar erhållna uppgifterna ej synnerligen från 
varandra, såvida man inskränker granskningen till att omfatta de stora 
kreatursgrupperna. Undantag härifrån göra ett par bohuslänska kommuner 
ävensom vad oxarna angår ett par socknar i Östergötland, i vilka fall hus
djursräkningens tal äro betydligt lägre än lokalundersökningarnas. — Bort
sett från vissa detaljer torde emellertid husdjursräkningens uppgifter få anses 
förtjäna fullt vitsord. 

Avsikten med husdjursräkningen har närmast varit a t t erhålla säker känne
dom om dels antalet av inom riket befintliga djur av förut omnämnda slag, 
dels den förändring detta antal undergått sedan världskrigets utbrott. I 
det följande kommer a t t i I (sid. 5—19) lämnas en kort redogörelse angående 
kreatursstockens lokala fördelning, talrelationerna mellan de olika kreaturs
slagen, kreaturens ålder och kön samt husdjurens antal jämfört med folk
mängd och areal m. m. den 1 juli 1916, under det a t t I I (sid. 19—37) upp
tager några beräkningar rörande den ökning eller minskning, som kreaturs
antalet undergått under de båda senaste åren, jämte några summariska upp
gifter för tidigare år. 
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I. Kreatursstocken den 1 juni 1916. 
I tab. 1 och tab. A framställes tabellariskt busdjursräkningens huvud

resultat. I den förra tabellen, vilkens uppgifter dock avse varje kommun, 
är framställningen beträffande de olika kreatursslagen mera summarisk. 
Såranda bäva hästarna sammanfattats i tvenne grupper, nämligen hästar 
över 3 är samt unghästar och föl. Vidare hava ungnöt och kalvar, får och 
lamm, getter och killingar, fargaltar och modersuggor (avelssvin) samt gödsvin 
och grisar sammanförts två och två i nu nämnd ordning. På detta sätt hava 
blankettens 23 kolumner nedbringats till endast 10. — Denna sammanfattning 
av uppgifterna t i l l några få slag eller grupper av kreatur har varit nöd
vändig, enär mera detaljerade uppgifter för så små områden som kommuner 
äro alltför mycket beroende av tillfälligheter och till följd härav även mindre 
tillförlitliga än sådana, som avse större delar av landet, såsom län o. d. 

I tab. A däremot, som framställer husdjurens fördelning på olika län, har 
varje kreatursspecialitet behandlats fullt utförligt. — Såsom framgår av tab. 
A finnas i riket 701099 hästar, därav 523128 hästar över 3 år samt 177 971 
unghästar och föl, 2 913159 nötkreatur varav 1 769 689 kor, 1198 469 får och 
lamm, 131788 getter och killingar samt 1065 396 svin, tillsammans alltså 
6 009 911 kreatur av ifrågavarande slag. Av hela kreatursantalet äro alltså 
11-7 % hästar, 48-5 % nötkreatur, 14-9 % får, 2-2 % getter och 17'7 % svin. 

Helt naturligt är den i städerna befintliga delen av kreatursstocken endast 
en bråkdel av hela rikets. Siffrorna för städerna äro dock ej utan betydelse, 
då de för stadssamhällena gemensamma proportionerna mellan de skilda sla
gen av husdjur även äro karakteristiska för alla tätare bebyggda orter, och 
de kunna inom län med stor stadsbefolkning också i någon mån sätta sin 
prägel på länssiffrorna. 

Särskilt kännetecknande för städerna är det jämförelsevis stora antalet 
hästar, i synnerhet vagns- och ridhästar, jämfört med övriga kreatursgrupper. 
Vidare äro unghästar och föl i jämförelse med vuxna hästar liksom även 
antalet ston jämfört med vallacker betydligt färre i städerna än på lands
bygden, beroende på den obetydliga hästaveln inom de förra. Av det stora an
talet vagns- och ridhästar utgöra armén eller dess officerare tillhöriga hästar 
(c:a 11000) en högst avsevärd del. Dessa hästar äro nämligen även med
räknade, vilket torde tillfyllest förklara det förvånande höga hästantal, som 
finnes inom en del kommuner med garnison (jfr. tab. 1). Beträffande olik
heterna mellan städer och landsbygd må i övrigt hänvisas till tab. A och tab. C. 

Kreatursstockens fördelning på olika län framgår redan av tab. A, som an
giver det inom varje län befintliga antalet av inalles 21 djurslag eller speci
aliteter. En jämförelse mellan länen torde dock underlättas av tab. B, vil
ken innehåller uppgifter om de särskilda länens andelar i procent av inom 
hela riket befintliga antal djur, fördelade på vissa kreatursslag. 

Största antalet hästar (10-93 %) såväl som nötkreatur (7-16 %) och svin 
(17-57 %) förekomma inom Malmöhus län, därefter komma beträffande häs-



Tab. A. Antal kreatur av olika slag, fördelade länsvis. 
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8 KREATURSSTOCKENS FÖRDELNING PÅ OLIKA LÄN. 

Tab. B. De särskilda länens andelar av inom riket befintliga kreatur, för-
delade på olika kreatursslag, i procent. 

tama Skaraborgs (8-02 %) och Kristianstads (7-50 %) län, båda med över 
50 000 hästar, minsta antalet hava Blekinge, Norrbottens och Kronobergs 
län. Av samtliga hästar finnas 266 251 eller 18-43 % i Skåne samt Skara
borgs, Älvsborgs och Östergötlands län. Beträffande de olika hästslagens för
delning på länen märkes den jämförelsevis stora andel av antalet unghästar 
och föl, som faller på Skaraborgs och Malmöhus län, vilka län redovisa 43 783 
dylika, d. v. s. 24-60 % av rikssumman, ett förhållande, som står i nära sam
band med den inom de båda nämnda länen starkt utvecklade hästaveln. 

Beträffande nötkreaturen äro Malmöhus (7 16 %), Skaraborgs (7-10 %), Öster
götlands (6'53 %), Älvsborgs (6'30 %) och Kalmar (6-01 %) län de förnämsta, 
alla med över 170 000 stycken, under det att Gottlands (1 54 %) och Blekinge 
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{l-87 %) län komma sist i ordningen. Vad de olika slagen av nötkreatur angår 
är ordningen länen emellan naturligtvis i många fall densamma som för 
nötkreaturen tillsammantagna. Vissa olikheter förekomma dock, särskilt gäller 
detta om oxarna, av vilka ej mindre än 40 746 eller över hälften av hela 
antalet äro hemmahörande i Kalmar (21-80 %), Östergötlands (18 20 %) och Jön
köpings (13-10^) län. De flesta korna förekomma i Skaraborgs län (7-16%), 
därefter komma Älvsborgs (6 67 %) och Malmöhus (6-34 %) län. Däremot är 
Malmöhus län det avgjort främsta beträffande antalet ungnöt och kalvar. I 
detta län förekomma sålunda inalles 91 719 (9 00 %) dylika djur mot endast 
resp. 70 639, 69 341 och 67 244 i de närmast följande Kalmar, Skaraborgs 
och Östergötlands län. Denna länsordning torde snarast motsvara den nor
mala även för korna, vilkas antal i många län under de sista dåliga foder
åren nedbringats ganska väsentligt. 

Det största antalet får förekommer i Kalmar (9'48 %), Jönköpings (8 18 %) 
och Västerbottens (7-81 %) län, samtliga med över 90 000, minsta antalet i 
Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. I allmänhet är fördelningen 
på de olika länen mera ojämn beträffande får, och ännu mera är detta fal
let vad getter och svin angå, än hästar och nötkreatur. — Getter förekomma 
huvudsakligen i Norrland (76-72 %) och isynnerhet i Jämtlands (30-23 %) och 
Västernorrlands (25-16 %) län, på vilka sistnämnda län komma 3,U av samtliga. 

Svinen äro likaledes starkt koncentrerade på vissa områden, i första rum
met på Malmöhus (17-57 %) och Kristianstads (14-13 %) län med tillsammans 
337 677 eller 32-70 % av hela svinstammen, under det att de norrländska länen 
endast kunna uppvisa 57 403 stycken eller 5-38 %. 

Tab. A och tab. B visa även fördelningen av hela kreatursantalet på de 
olika länen. Bättre torde dock en reducering av de olika slagen av husdjur 
t i l l nötkreatursenheter visa de särskilda länens betydelse för landets boskaps
skötsel. Följande tablå visar antalet nötkreatursenheter inom såväl hela 
riket som varje län. Vid reduceringen har begagnats samma reduktionstal, 
som kommit till användning i 1910 års jordbruksstatistik (Bidrag till Sve
riges off. statist. 1910. Li t t N.). Sålunda har ett nötkreatur satts = 2/s häst 
= 10 får = 12 getter = 4 svin, varjämte 2 unghästar eller ungnöt ansetts 
lika med ett fullvuxet djur av samma kreatursslag. 

Antal nötkreatursenheter. 



1 0 ANTALET KREATUR I RELATION TILL FOLKMÄNGD OCH AREAL. 

Vårt utan gensägelse främsta kreaturslän är sålunda Malmöhus med 8-4 %. 
av samtliga nötkreatursenheter, varefter komma i ordning Skaraborgs, Öster
götlands, Kristianstads, Älvsborgs och Kalmar län. För övrigt är länsord
ningen i stort sett liknande den, som har iakttagits beträffande skörden 
(jfr. Sveriges off. statist. Årsväxten 1915), ehuru vissa olikheter förekomma; 
så hava bl. a. de norrländska länen jämförelsevis större andel av landets 
kreatursstock än av dess skörd. 

Antalet kreatur i relation till folkmängd och areal. De särskilda länens an
delar av varje boskapsslag äro naturligtvis i första hand betingade av länens, 
särskilt de uppodlade arealernas, olika storlek. För att borteliminera denna 
faktor har i tab. C uppgivits det antal kreatur, som svarar mot 100 hektar 
åker och äng. Tab. C avser sålunda bl. a. att belysa boskapsskötselns sam
band med jordbruket, det senare taget i inskränkt mening. J u större antal 
kreatur jämfört med viss åker- eller ängsyta, desto viktigare plats intager 
väl i allmänhet kreatursskötseln inom lantbruket. Härvid bör dock ihåg-
kommas, att hänsyn här ej kunnat tagas ti l l djurens kvalitet, vilken säker
ligen är högst olika inom landets skilda delar. 

I tab. C hava som nämnts de olika kreatursslagen ävensom antalet nöt
kreatursenheter jämförts med arealen åker och äng. A t t jämföra kreaturs
antalet med endast åkerarealen torde ej vara riktigt, då inom många län 
ängen har stor utsträckning, vilket i detta fall är av desto större betydelse 
som ängsmarken uteslutande utnyttjas av kreaturen, vilket däremot ej är 
fallet beträffande åkern. Tyvärr äro jordbruksstatistikens uppgifter om 
ängsytan, och detsamma gäller delvis även åkerarealen, mycket otillförlit
liga. — Tämligen godtycklig synes en jämförelse mellan antalet husdjur och 
den s. k. produktiva arealen, d. v. s. odlad jord, äng, skogs- och hagmark, 
vara, trots det betet å hagmarken mångenstädes är av en viss betydelse för 
kreaturen. An mera olämplig är naturligtvis en jämförelse mellan krea
tursantal «ch totalareal, såsom ibland förekommer. 

Det relativt största antalet hästar jämfört med åker- och ängsarealen hava 
Gröteborgs och Bohus samt Malmöhus län. Därefter komma övriga trakter 
av södra och västra Sverige, Jämtland samt östra Sverige utom Småland. 
E t t relativt litet antal hästar hava sistnämnda landskap och nordvästra 
Sverige, frånsett Jämtlands och Västernorrlands län. Beträffande hästarna 
inverka städerna i någon mån störande, då de helt naturligt hava et t 
proportionsvis mycket stort antal dylika djur i jämförelse med sin areal av 
åker och äng. (Jfr Stockholms stad.) 

Nötkreaturen äro mera jämnt fördelade, dock är intensiteten störst i Väs
ternorrlands, Göteborgs och Bohus samt Jämtlands län. Relativt mycket 
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Tab. C. Kreatursantalet jämfört med folkmängden samt arealen åker och äng. 

nötkreatur finnes även i östra Sverige fr. o. m. Blekinge i söder t i l l upp 
emot Mälaren i norr liksom även längs västkusten, mindre däremot i Norr
land med ovannämnda undantag samt i Kopparbergs, Uppsala och Västman
lands län. Även för Gottlands och Kristianstads län är relationstalet anmärk
ningsvärt lågt. 

Fårskötseln är mest intensiv i Norrland och Småland samt på Gottland, 
däremot obetydlig i Skåne samt större delen av Svealand. — Getternas 
antal uppgår endast i Norrland till över 10 per 100 har åker och äng, näm
ligen i Jämtlands och Västernorrlands län med resp. 25 och 38 per 100 har. 
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Såsom redan framgått av det föregående, äro svinen mera än flertalet hus
djur koncentrerade på vissa län, i första rummet de skånska. I Skåne före
kommer också på samma areal åker och äng ett betydligt större antal svin 
än annorstädes, nämligen 52 å 53 per 100 har. Mycket svin finnes även i 
de båda västkustlänen och Blekinge, något mindre i Småland och Väster
götland. Minst talrik i jämförelse med inägojordens utsträckning är svin-
stammen i norra Sverige. 

Tab. D avser emellertid ej endast att belysa kreatursskötselns ställning 
inom jordbruket utan vill även giva en föreställning om kreaturens antal jäm
fört med folkmängden. I tabellen har därför införts resultatet av en beräk
ning angående det mot 100 invånare svarande antalet kreatur av olika slag. 

Jämfört med folkmängden förekomma de relativt flesta hästarna i Grott-
lands, Skaraborgs, Kristianstads, Hallands och Uppsala län, alla med över 
20 hästar per 100 invånare, det minsta antalet — här liksom i det följande 
bortses från Stockholms stad — i Göteborgs och Bohus, Gävleborgs, Koppar
bergs, Västernorrlands, Blekinge och Norrbottens län, samtliga med mindre 
än 10 hästar per 100 invånare. 

Vad nötkreaturen angår komma främst Skaraborgs, Gottlands, Kalmar, 
Hallands, Jönköpings och Kronobergs län, sist däremot Göteborgs och Bohus, 
Gävleborgs samt Blekinge län. Under riksgenomsnittet komma dessutom 
även vissa andra län med talrik stadsbefolkning såväl som flertalet norr
ländska kustlän jämte Dalarne. 

Största antalet får i jämförelse med invånarantalet förekommer på Gott-
land med 74 får per 100 invånare mot 21 för riket. Relativt talrika äro 
fåren även i övre Norrland och Småland, getterna i Jämtlands län. 

Svinstocken är utan jämförelse störst i förhållande till folkmängden i 
Kristianstads län (64 per 100 invånare); därefter komma Hallands, Malmö
hus och Skaraborgs län, Gottland och Småland. De viktigaste underskotts
områdena äro Norrland och Dalarne jämte Göteborgs och Bohus län. I mot
sats mot vad fallet är, då jämförelse göres mellan antalet svin och arealen, 
finnes här en markerad skillnad mellan de båda skånelänen, beroende därpå 
a t t den talrika stadsbefolkningen i Malmöhus län i avsevärd mån pressar 
ned relationstalet för detta län. 

I tab. C finnes även upptagen en beräkning av det antal nötkreatursen
heter, som i genomsnitt kommer dels på 100 har åker och äng, dels på 100 
invånare. Beräkningen utvisar at t i förra avseendet Mellersta Norrland jämte 
kustlänen i sydväst samt Kalmar och Blekinge län äro de kreatursrikaste, 
under det att i senare fallet Gottlands, Skaraborgs, Hallands, Kristianstads 
och Kalmar komma i främsta rummet. Slutligen har antalet skördeenheter 
år 1915 jämförts med kreatursantalet den 1 juni 1916. Denna sista jäm
förelse visar a t t boskapsskötseln i förhållande till skörden av spannmål och 
foderväxter är av största betydelse i övre och mellersta Norrland samt 
Småland. — Beträffande begreppet skördeenhet må hänvisas till den i 
dagarna utkommande »Jordbruk och boskapsskötsel år 1913», Sveriges off. 
statistik. 
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De olika kreatursslagen jämförda sinsemellan. Husdjurens ålder och kön. Av 
det redan anförda kunna i allmänhet inga bestämda slutsatser dragas angående 
vilka djurslag, som överväga inom olika delar av landet. Tab. D avser a t t 
i förening med tab. A belysa detta förhållande. 

Tab. D. Antalet till olika kreatursgrupper hörande kreatur i procent av 
hela kreatursantalet, länsvis. 

Av tab. D framgår a t t nötkreaturen i allmänhet utgöra ungefär hälften av 
samtliga kreatur, ibland dock något över, ibland något under. Bortsett från 
Kristianstads län, där svinen överväga, äro nötkreaturen överallt talrikare 
än något av de andra djurslagen. Hästar äro jämförelsevis talrikast inom 
de egentliga jordbruksbygderna i södra, mellersta och. västra Sverige, säll-

2 — i63138. Ilusdjtirsräkningen. 



14 DE OLIKA KREATURSSLAGEN JÄMFÖRDA SINSEMELLAN. HÄSTAVELN. 

syntast i Norrland och Småland, i det sistnämnda landskapet kompletteras 
dock hästbeståndet av den talrika förekomsten av oxar. De egentliga får
områdena äro Norrland samt G-ottland och Småland. Särskilt i Norrbottens, 
Grottlands och Västerbottens län äro fåren nära nog lika talrika som nöt
kreaturen. Getterna utgöra över V6 av husdjuren i Jämtlands län, därnäst 
kommer Västernorrlands län med 13-3 %. Svinen däremot äro en bland de 
viktigaste kreatursarterna i Skåne, där de utgöra nära 2/» av samtliga krea
tur och äro nästan lika många som nötkreaturen, samt i angränsande län, 
medan de i Norrland utgöra den relativt minsta delen av kreatursstocken. 

Beträffande hästaveln torde bästa måttet på dess utveckling vara at t ställa 
antalet unghästar och föl i relation till hela häststammen. J u mera ut
vecklad hästavel desto större procentsats yngre hästar. 

Unghästar och föl i procent av samtliga hästar, länsvis. 

Jämförda med antalet vuxna kastar äro alltså unghästar och föl talrikast 
i västra Sverige, särskilt i Skaraborgs län, där de utgöra 2/B av samtliga 
hästkreatur. Talrika äro de även i Skåne samt i Kalmar län, varest Öland 
uppvisar ungefär lika många hästar över som under 3 år, ett förhållande, 
som återkommer på endast några mindre områden i västra Sverige. Minst 
uppdriven är hästaveln i Norrland, bortsett från Jämtlands län. 

Trots ringa hästavel förekomma dock de relativt flesta hingstarna i Norr
land, särskilt gäller detta Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län, 
av vilka det sistnämnda dock är ett ganska viktigt avelslän. Eljest finnas 
de flesta hingstarna i Malmöhus och Skaraborgs län. De fem nämnda länen 
uppföda tillsammans 4O0 % av hela hingststammen. A t t de t re norrländska 
länen lysa med så höga siffror beror troligen på de stora avstånden och den 
efter nordsvenska förhållanden jämförelsevis uppdrivna hästaveln inom dessa 
län. (Jfr tab. A.) 

Vid en jämförelse mellan antalet hingstar och antalet ston i åldern vid 
4—16 år framträda de lokala skiJjaktigketerna särdeles tydligt. Sålunda 
motsvaras i Västernorrlands län en hingst av c:a 12 (11 5) dylika ston, i 
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Skaraborgs län är däremot förhållandet 1: 56-5 och i Malmöhus län 1: 51-5. 
Bortsett från Norrland med dess säregna förhållanden synas hingstarna vara 
relativt fåtaligast i län med starkt utvecklad hästavel. Hingstarnas kvalitet 
är naturligtvis även avsevärt högre i senare fallet. 

I allmänhet är antalet ston betydligt större än antalet hingstar och val-
lacker, såsom ock framgår av följande tablå. 

Hästarnas könsfördelning i åldern över 1 år. 

I de mera framstående avelslänen äro helt naturligt, om hänsyn tages till 
åldern vid 4—16 år, stona särskilt övertaliga, så har t. ex. Skaraborgs län 
i de nämnda åldrarna 18 410 ston mot endast 9 295 vallacker; i Älvsborgs 
län äro motsvarande tal 12 558 mot 8 686 och i Hallands län 9 931 mot 
5 415. Ofta döljes dock detta förhållande genom det redan förut omtalade 
stora överskottet av vallacker i städerna. Inom Stockholms stad finnas så
lunda inom ifrågavarande åldersklasser endast 1 965 ston mot 5 316 vallacker. 

Beträffande fölen förekommer tyvärr ingen specificering efter kön; vad 
däremot övriga åldersgrupper angår är proportionen mellan könen följande, 
om antalet vallacker och hingstar sättes = 100: hästar i åldern 1—3 år 100: 
110, 4—16 år 100: 115 och över 16 år 100: 118. At t uttala sig om 
orsakerna till denna förskjutning av könsproportionen med tilltagande 
ålder låter sig ej göra. Dock torde i första rummet den jämförelsevis 
stora exporten av huvudsakligen vallacker under krigsåren hava bidragit till 
denna förskjutning. Dessutom hava i det föregående samtliga hingstar vid 4 år 
och däröver hänförts till åldersgruppen 4—16 år, vilket dock ej torde nämn
värt inverka på proportionen mellan könen. 

I den äldre jordbruksstatistiken (Bidrag till Sveriges off. statist. Litt . N) 
hava hästarna uppdelats i två åldersgrupper, nämligen 1) hästar över 3 år 
samt 2) hästar under 3 år och föl. Vid de jordbruksstatistiska lokalunder-
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sökningarna (jfr sid. 21), vilka påbörjades år 1913 och därefter pågått varje 
sommar, har den sistnämnda gruppen blivit ytterligare uppdelad, nämligen 
i unghästar vid 1—3 år samt föl. Dessa grupper motsvara alldeles de vid 
husdjursräkningen upptagna' med samma namn. 

Men dessutom har vid husdjursräkningen tillkommit ytterl igare en ålders
grupp, omfattande hästar över 16 år. Under det att hästar i åldern 4—16 
år äro fullt arbetsdugliga, kunna hästar, som överskridit 16 år, i allmänhet 
anses såsom endast i mindre grad arbetsföra. Beträffande arbetsförmågan 
äro emellertid även åtskilliga av de 'såsom unghästar rubricerade a t t anse 
såsom fullt eller i någon mån arbetsdugliga, särskilt gäller detta de i denna 
grupp talr ikt representerade ardennerhästarna såväl som Övriga tyngre hästar, 
dock äro i stort sett unghästar ej lämpliga till arbete. 

Inalles finnas inom riket 701099 hästar, därav 50 358 (7-2 %) föl, 127 613 
(18-2 %) unghästar, 415 419 (59-2 %) hästar i åldern 4—16 år och 107 709 
(15-4 %) hästar över 16 år. Beträffande hästar vid 4 år och däröver äro 
alltså ej mindre än 21 % över 16 år, vilket synes vara ett jämförelsevis högt 
tal. Dessa äldre hästars andelar av hela antalet vuxna hästar inom olika 
län framgår av följande tablå: 

Antalet hästar i åldern över 16 år i procent av samtliga hästar vid 4 år och 
däröver, länsvis. 

De äldre hästarna synas vara jämförelsevis talrikast på Gottland, i Stock
holms län, i Småland samt i Göteborgs och Bohus län, sällsyntast däremot 
i Skaraborgs och Malmöhus län. Bortsett från Norrland, synes i allmänhet 
den största proportionen gamla hästar förekomma i de i jordbruksavseende 
mera efterblivna delarna av landet. En mera utvecklad hästavel torde även 
förorsaka en hastigare föryngring av häststammen. En i detalj gående 
undersökning synes giva till resultat, a t t äldre hästar förekomma i jäm
förelsevis större antal å mindre jordbruksfastigheter än å större, vilket väl 
delvis beror därpå a t t arbetshästarna å större gårdar numera till stor del 
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utgöras av tunga hästar, mestadels av ardennerras, vilka åldras tidigare 
än lät ta hästar. 

Av stort ekonomiskt intresse är naturligtvis även hästarnas fördelning 
efter ras. Den undersökning som i detta hänseende verkställts för General
stabens räkning visar att de tunga hästarna, ardenner o. d., äro relativt 
talrikast i Skåne, särskilt Malmöhus län, samt i Skaraborgs, Östergötlands 
och Södermanlands län. De lät ta hästarna äro talrikast representerade i 
norra och västra Sveriges såväl som i Smålands skogsbygder. 

En särskilt i försvarshänseende viktig indelningsgrund är hästarnas lämp
lighet såsom rid- eller vagnshästar. Av hästar vid 4—16 år utom hingstar 
utgjorde antalet vagns- och ridhästar 36" 530 eller 8-9 % mot 372 644 eller 
9Tl % arbetshästar. Till den förra gruppen hava hänförts jämväl armé
hästarna (jfr sid. 5). Bortses från dessa senare, utvisa Skåne, Mälarpro-
vinserna samt Skaraborgs och Östergötlands län det jämförelsevis största 
antalet vagns- och ridhästar, ett förhållande, som torde stå i nära samband 
med förekomsten av större egendomar. 

Av nötkreaturen äro 2-6 % oxar, 1 5 % tjurar, 60-7 % kor, 16-7 % ungnöt 
och 18-5 % kalvar. 

Oxarna komplettera inom vissa delar av landet hästbeståndet på grund 
av sin egenskap av dragare. Deras betydelse såsom dragdjur inom olika län 
framgår bäst vid en jämförelse med antalet hästar vid 4 år och däröver. Sättes 
antalet dylika hästar = 100, blir oxarnas antal i Kalmar och Jönköpings 
län resp. 69-7 och 55-8. Därnäst komma Kronobergs (47#6), Östergötlands 
(46-7), Södermanlands (30-0), Blekinge (24-9), Skaraborgs (22-2) och Örebro 
(21-9) län. Det relativt största antalet oxar förekommer i norra delen av 
Kalmar län och norra Öland, varest de ej sällan äro talrikare än hästarna. 
Beträffande Blekinge län saknas oxar nästan alldeles i Listers härad, i 
Skaraborgs län förekomma de nästan uteslutande i östra och norra delen och 
i Örebro län är deras förekomst främst lokaliserad till sydöstra delen, sär
skilt Askers härad. I södra Sverige synes- oxarnas utbredning vara tämligen 
strängt begränsad till småländska höglandet. I Skåne såväl som i västra 
Sverige, bortsett från förut nämnda undantag, och Norrland finnas oxar ej i 
avsevärt antal. 

Kornas samt ungnötens och kalvarnas antal i jämförelse med samtliga 
nötkreatur, länsvis, framgår av följande tablå: 
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Kalvarnas antal är i allmänhet större än ungnötens, beroende därpå at t 
åtskilliga kalvar slaktas, innan de uppnå 1 års ålder, men troligen också i 
någon mån förorsakat därav, a t t under sista året flera kalvar pålagts än 
under de närmast föregående åren. För övrigt äro gränserna mellan de 
olika slagen av nötkreatur i verkligheten något flytande, enär uppgifts-
lämnaren sannolikt ej alltid ägt exakt kännedom om djurens ålder. 

Jämförda med antalet kor äro ungnöt och kalvar särskilt talrika i Skåne 
samt Småland och Gottland. Detsamma gäller i stort sett även Östergötland, 
Blekinge och de båda västkustlänen samt Värmland, medan ungdjuren äro 
relativt fåtaliga i Norrland. Detta förhållande beror väl till större delen därpå 
a t t koantalet under de sista åren reducerats starkt i södra Sverige på grund 
av bristande fodertillgång, medan man i Norrland med dess under samma 
tid jämförelsevis goda skördar kunnat bibehålla kostammen fulltalig. 

Tjurarna stå i stort sett t i l l korna i proportionen 1: 40. Dock förekomma 
ganska avsevärda lokala skiljaktigheter. Det relativt största antalet t jurar 
förekommer i Östergötlands (1: 208), Gottlands (1: 22-5) och Malmöhus 
(1: 25-2) län och i allmänhet i de mera betydande jordbruksbygderna i södra 
och mellersta Sverige, minsta antalet i Norrland samt på småländska hög
landet och i de västligaste delarna av riket. Särskilt är i de norrländska länen 
tjurarnas antal lågt jämfört med antalet ungnöt och kalvar. Antalet tjurar synes 
här vara för litet för bedrivandet av en verkligt rationell ladugårdsskötsel, vilket 
i viss mån bestyrkes därav, a t t Jämtland, det i vissa avseenden främsta norr
ländska jordbrukslänet, i detta avseende avviker från det övriga Norrland. 

Fårens antal uppgår t i l l 1198 469, varav nära 3/E> äro baggar och tackor, 
resten lamm. Endast i Gottlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hal
lands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro och Västmanlands 
län, sålunda i allmänhet i södra och västra Sverige, äro lammen talrikare 
än de äldre fåren. Emellertid torde gränsen mellan baggar och tackor å 
ena sidan och lamm å den andra ej vara synnerligen skarpt dragen. 

Proportionen mellan getter och killingar är i stort sett 3: 1, dock äro kil-
lingarna jämförda med getterna relativt talrikare i södra och mellersta än 
i norra Sverige. 
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Nedanstående tablå utvisar förhållandet mellan antalet avelssvin å ena 
sidan, grisar och gödsvin å den andra. 

Avelssvin samt gödsvin och grisar i procent av hela svinstammen, länsvis: 

Ett relativt stort antal avelssvin tyder ofta på en mera utvecklad svin
avel, enär de redovisade grisarna ej sällan äro uppköpta från andra delar 
av landet för att gödas. Dock torde ett jämförelsevis stort antal gödsvin 
och grisar mångenstädes även stå i nära samband med talrik förekomst av 
mindre lägenheter, så t. ex. i Malmöhus län. 

II. Förändringar i kreatursstockens storlek, särskilt efter utbrottet 
av världskriget. 

Jämförelse med äldre uppgifter. Någon mera i detalj gående jämförelse 
mellan husdjursräkningens resultat och motsvarande uppgifter för längre tid 
tillbaka avses naturligtvis ej här. Dels skulle en dylik jämförelse, särskilt 
då det gäller detaljer, erfordra en kritisk granskning av det statistiska ma
terialet för tidigare år, vilken det ej är möjligt att på kort tid avsluta, och 
dels torde en dylik ingående framställning av förhållandena under tidigare 
år ej varit avsedd vid husdjursräkningens igångsättande. 

Emellertid är en mera summarisk jämförelse nödvändig för en rätt för
ståelse av de vid husdjursräkningen erhållna siffrorna, varför ock en sam
manställning av vissa huvuddata verkställts i tab. E. Vid studiet av denna 
tabell bör dock noga uppmärksammas, att den äldre, av hushållningssällska
pen uppgjorda statistiken, avser förhållandena omkring årsskiftena, under 
det att husdjursräkningen inföll i början av sommaren. Detta faktum för
orsakar en betydlig ökning av samtliga ungdjur, en ökning som kanske all
deles icke skulle existera, om talen hade avsett samma årstid. Beträffande 
utvecklingen under tiden 1865—1910, jämförd med folkmängdens tillväxt, kan i 
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Tab. E. Kreatursantalet i r iket åren 1865—1916, i tusental. 

korthet anföras följande ur 1910 års jordbrukstatistik: Hästarnas och tjurarnas 
relativa antal har under hela tiden varit tämligen oförändrat, liksom även, om 
perioden 1906—1910 med dess hastiga uppsving lämnas ur räkningen, antalet 
ungnöt. En avgjord och i fråga om oxar mycket stark tillbakagång kan där
emot skönjas i fråga om oxar, får och getter. Medan folkmängden från mitten 
av 1870-talet ökats med omkring en fjärdedel, har antalet oxar och getter 
samtidigt nedgått t i l l föga mer än hälften och får t i l l mindre än 2/3 av sitt 
dåvarande antal. Bland djurslag, vilka under de sista fyrtio åren ökats 
hastigare än folkmängden, äro a t t nämna kor och svin, särskilt de sistnämnda, 
vilkas relationstal under perioden mer än fördubblats; men även i fråga om 
dem bära siffrorna för de sista femton åren vittne därom, a t t en stagnation 
i utvecklingen inträt t , för korna till och med relativ tillbakagång. — Jäm
fört med såväl hela ägovidden som arealen åker och äng har antalet nöt
kreatursenheter oavbrutet ökats sedan 1870. I senare fallet från 608 per 
1 000 hektar åker och äng år 1870 till 632 år 1890 och 720 år 1910. 

Under tiden efter år 1910 synes utvecklingskurvan, om hänsyn tages till 
ändrad datum för räkningen, fortsatt i ungefär samma riktning, som under 
de närmast föregående åren. Beträffande tjurar har dock en avsevärd 
minskning ägt rum, liksom även den redan förut konstaterade minskningen 
av oxarnas antal yt ter l igare fortgått. — At t kreaturens kvalitet sedan lång 
tid til lbaka allt mera förbättrats, och detta särskilt i fråga om nötkreaturen, 
kan naturligtvis här ej tagas hänsyn till. 

Jämförelse med de sista årens uppgifter. Lokalundersökningarna 1913—1915. 
Till följd av det nuvarande sättet för jordbruksstatistiska primäruppgifters 
insamlande låter sig tyvärr vad hela riket angår någon beräkning av de sär
skilda kreatursslagens tillväxt eller tillbakagång i antal under de senare åren 
ej verkställa. 1 enlighet med Statistiska kommitténs förslag insamlas numera 
de jordbruksstatistiska uppgifterna av särskilda agenter, s. k. lokalunder-
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sökare, vilka varje år undersöka viss del av riket, fr. o. m. år 1913 c:a 1
 8 

årligen. Först år 1920 blir sålunda hela riket fullständigt lokalundersökt. 
Under åren 1913—1915 hava alltså endast omkring 3/s av riket under

gå t t dylik undersökning, för de övriga b/s finnas endast äldre, delvis högst 
otillförlitliga och såsom förut påpekats ojämförbara, uppgifter a t t tillgå, och 
kunna de således ej komma i fråga, då det gäller a t t utröna förändringar 
som inträffat efter världskrigets utbrott. 

Talen för de lokalundersökta områdena kunna dock anses såsom represen
tat iva för hela riket, då de förekomma tämligen jämnt spridda över hela 
landet. Beträffande länen eller hushållningssällskapens områden kunna 
emellertid uppgifterna för de lokalundersökta delarna ej alltid anses såsom 
fullt representativa. Visserligen undersökes även inom varje hushållnings
sällskaps område omkring 1/s årligen, men de undersökta socknarna äro ej 
jämnt fördelade över hela ytan utan utgöra ett sammanhängande helt, med 
i vissa fall av från länet i övrigt avvikande karaktär. Lokalundersökarnas 
uppgifter och de vid husdjursräkningen för samma område insamlade upp
gifterna hava ansetts fullt jämförbara, enär de i båda fallen skola avse för
hållandena den 1 juni och de olika kreatursslagens ålder är på samma sätt 
definierad. At t så likväl i vissa fall ej är förhållandet framgår av fram
ställningen å sid. 34—36. 

Med tillhjälp av det vid lokalundersökningarna insamlade materialet har 
beräkning gjorts för at t utröna vilka förändringar kreatursstockens storlek 
undergått dels sedan tiden närmast före krigets utbrott, dels sedan när
mast föregående år. 

Vid den förra beräkningen har det antal husdjur av olika slag, som en
ligt vederbörande lokalundersökares uppgifter funnos inom de under åren 
1913 och 1914 undersökta områdena, jämförts med motsvarande antal vid 
husdjursräkningen den 1 juni 1916, d. v. s. det antal husdjur, som fanns 
inom ifrågavarande områden, vilka, enligt vad som framgått av det före
gående, omfatta ungefär 1U av riket. Vid den senare beräkningen har på 
analogt sätt lokalundersökarnas uppgifter för år 1915 jämförts med motsva 
rande data, insamlade vid husdjursräkningen innevarande år. Närmare bestämt 
innehöllo de under åren 1913 och 1914 lokalundersökta områdena 24'1 % och 
de under 1915 lokalundersökta 11-6 % av hela kreatursantalet den 1 juni 1916. 

Jämförelsen mellan antalet hästar, nötkreatur, får och getter samt svin 
åren 1913 och 1914 å ena sidan och år 1916 å den andra finnes framställd i 
tab. F—J. Tab. K—O innehålla motsvarande jämförelser mellan åren 1915 
och 1916. Tab; Gr—J och tab. L—O visa utvecklingen inom varje hushåll
ningssällskaps område, under det a t t tab. F och K endast innehålla riks
siffror, vilka dock äro mera detaljerade än uppgifterna i de förstnämnda ta
bellerna. Vid ifrågavarande jämförelser har Norrbottens län uteslutits, enär 
lokalundersökningarna därstädes i allmänhet ännu blott omfatta delar av 
kommuner. Likaledes redovisas ej Skaraborgs län i tab. I och N, då en
ligt vad nu utrönts vid lokalundersökningarna därstädes uppgifter insamlats 
angående det antal svin, som sammanlagt funnits under året. 
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Tab. F. Jämförelse mellan antalet husdjur inom vissa områden vid hus-
djursräkningen den 1 juni 1916 och motsvarande antal inom samma områden 

vid lokalundersökningarna åren 1913 och 1914. 



Tab. G. Jämförelse mellan antalet h ä s t a r inom de under åren 1913 och 1914 lokalundersökta områdena och 

motsvarande antal inom samma områden vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 
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Tab. H. Jämförelse mellan antalet n ö t k r e a t u r inom de under åren 1913 och 1914 lokalundersökta områdena 

och motsvarande antal inom samma områden vid husdjursrakningen den 1 juni 1916. 
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Tab. I. Jämförelse mellan antalet sv in inom de under åren 1913 och 1914 lokalundersökta områdena och mot-

svarande antal inom samma områden vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 
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2 6 JÄMFÖRELSE MED 1913 OCH 1914 ÅRS LOKALUNDERSÖKNINGAR. 

Tab. J. Jämförelse mellan antalet får och g e t t e r inom de under åren 
1913 och 1914 lokalundersökta områdena och motsvarande antal inom 

samma områden vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 

Jämförelse med 1913 och 1914 års lokalundersökningar. I jämförelse med för
hållandena före kriget synes antalet hästar (jfr. tab. G-) hava ökats med 
nära 10 000 st. eller 6-0 % inom ifrågavarande områden, under det att såväl 
antalet nötkreatur som svin undergått någon minskning. Tendensen är 
densamma i flertalet län, särskilt s tark synes ökningen beträffande häst
antalet vara i vissa delar av östra Sverige med Östergötland såsom centrum. 

Minskningen av antalet nötkreatur (jfr. tab. H), har varit störst i västra 
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och södra Sverige, ett förhållande, som torde stå i direkt samband med den 
under senare åren, särskilt i dessa landsdelar, dåliga foderskörden, under det 
a t t tvärtom den bättre fodertillgången kan avläsas ur de mera gynnsamma 
Norrlandssiffrorna. 

Vad svinen angår avvika de olika länen sinsemellan ganska avsevärt 
(jfr. tab. I). Medan i Skåne såväl som i vissa delar av det övriga Göta
land svinstammen har ökats, är minskningen betydande särskilt i Norrland, 
varest svinen synas hava nedslaktats i stor utsträckning, vilket väl får till
skrivas de genom kriget uppskruvade försäljningspriserna i förening med 
den försvårade tillförseln av amerikanskt fläsk. 

Får och getter synas hava genomgående ökats (jfr. tab. J) , i vissa län t. 
o. m. ganska väsentligt. Huruvida detta uppsving är verkligt eller blott 
skenbart, i senare fallet beroende på för låga uppgifter eller uraktlåtenhet 
a t t besöka vissa små lägenheter vid lokalundersökningarna, låter sig ej av
göra. Någon dubbelräkning vid husdjursräkningen torde emellertid ej före
ligga. 

Jämförelse med 1915 års lokalundersökningar. Beträffande de år 1915 lokal-
undersökta områdena bör naturligtvis, under förutsättning, a t t tendensen 
under de senare åren hela tiden varit densamma, d. v. s. antingen ökning 
eller minskning, förändringarna i ena eller andra riktningen vara mindre 
än då jämförelse sker med förhållandena under tidigare år. Genom att 
jämföra tab. F—J å ena sidan med resp. tab. K—O å den andra kan man 
även erhålla kunskap om förändringarna i kreatursbeståndet under första 
krigsåret (1914—1915), för vilket år emellertid Statistiska centralbyrån 
under år 1915 verkställt en särskild representativ undersökning, vilken dock 
endast avsåg, en jämförelsevis liten del av riket, nämligen 107 socknar (eller 
delar därav) och städer (jfr. Husdjursräkningen den 1 juni 1915). 

En blick på tab. K—O visar, att under sist förflutna året en ökning ägt 
rum för samtliga kreatursgrupper, vilken beträffande hästarna, med hänsyn 
till de höga hästpriserna, vilka böra stimulera till ökad hästavel, ej är ägnad 
att förvåna. Tendensen är tämligen enhetlig överallt, i synnerhet gäller 
detta hästarna, ökningen av nötkreaturens antal har varit särskilt stor i 
Värmlands län. I stort sett är ökningen betydligast i Norrland och västra 
Sverige, bortsett från de båda västkustlänen, vilka sistnämnda i likhet 
med vissa delar av södra och östra Sverige förete minskning eller svag 
ökning av nötkreaturen. 

Bland de olika kreatursgrupperna uppvisa svinen jämte får och getter 
den största tillväxten i antal under 1915—1916. Emellertid förekomma be
tydande avvikelser från riksgenomsnittet i olika län, j a på vissa trakter 
synes svinstammen t. o. m. hava minskats. Den starka tillbakagången i 
Göteborgs och Bohus län förefaller dock osannolik och kan möjligen bero på 
att för låga uppgifter lämnats vid husdjursräkningen. 
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Tab. K. Jämförelse mellan antalet husdjur inom vissa områden vid hus-
djursräkningen den 1 juni 1916 och motsvarande antal inom samma områden 

vid lokalundersökningarna år 1915. 



Tab. L. Jämförelse mellan antalet hästar inom de under år 1915 lokalundersökta områdena och motsvarande 
antal inom samma områden vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 
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Tab. M. Jämförelse mellan antalet n ö t k r e a t u r inom de under år 1915 lokalundersökta områdena och mot-
svarande antal inom samma områden vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 
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Tab. N. Jämförelse mellan antalet sv in inom de under år 1915 lokalundersökta områdena och motsvarande 
antal inom samma områden vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 
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32 VISSA KREATURSSPECIALITETER. 

Tab. O. Jämförelse mellan antalet f å r och g e t t e r inom de under år 1915 
lokalundersökta områdena, och motsvarande antal inom samma områden 

vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 

Förändringarna beträffande vissa kreatursspecialiteter åren (1913) 1914—1916 och 
1915—1916. Betrakta vi tab. F och tab. K mera i detalj framgår snart, att 
antalet yngre kreatur i allmänhet erfarit en högst väsentlig ökning under 
krigsåren, särskilt det senast förflutna, medan däremot de äldre eller rättare 
de fullvuxna kreaturens antal något minskats. Det senare gäller åtminstone 
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hästar och kor. Åren (1913) 1914—1916 minskades således antalet hästar 
vid 4 år och däröver med 5 375 st. eller 4-1 % och antalet kor med 37 720 
eller 8-1 %, medan däremot unghästar och föl ökades med 15 073 st. eller 
47-2 % och ungnöt och kalvar med 15 671 eller 6-7 %. Denna ökning av 
ungdjurens antal har varit synnerligen stark under det sist förflutna året 
och var då för unghästar och föl 34-9 % och för ungnöt och kalvar 15-8 %, 
vilket visar, a t t det egentliga pålägget av ungdjur, särskilt nötkreatur, före
kommit under det sista året, vilket även stämmer med det från husdjurs
räkningen år 1915 erhållna resultatet. Oxarnas antal har ju varit s tat t i 
stark nedgång redan före kriget. Denna tillbakagång har till följd av de 
stigande köttpriserna och knappheten i tillförseln ytterligare tilltagit. Oxarna 
äro sålunda nu 22-0 % färre än under tiden omedelbart före kriget, och av 
denna minskning faller 9-0 på sista året. 

Beträffande svinen märkes särskilt den starka ökningen av antalet avels-
svin under sista året, då emellertid även gödsvin och grisar visa någon till
växt i antal. Såsom framgår av tab. K tillkommer denna ökning dock 
endast grisarna, ty gödsvinens antal har under såväl perioden (1913) 1914—• 
1916 som 1915—1916 avtagit ganska ansenligt, nämligen med resp. 42-1 och 
24"5 %, medan däremot grisarnas samtidigt til l tagit med resp. 23-4 och 28-2 %. 

Vad avelssvinen angår är ökningen sedan föregående sommar stor beträf
fande såväl fargaltar som modersuggor. 

Jämförelse med hnsdjum-äkningen år 1915. Då möjlighet förelåg at t lokal
undersökarna ej alltid hänfört sina uppgifter till den 1 juni, utan snarare 
redovisat de vid tiden för besöket å brukningsdelarna befintliga husdjuren 
har en undersökning anställts beträffande de olika kreatursslagens förändrin
gar i de kommuner, från vilka uppgifter insamlades vid husdjursräkningen 
den 1 juni år 1915. Man har dessutom kännedom om ifrågavarande kom
muners kreatursantal för åren 1913 eller 1914 samt 1915 och 1916, och 
kunna växlingarna under (1913) 1914—1915 därför här bättre jämföras med 
motsvarande år 1915—1916 än vad förhållandet varit i det föregående be
träffande perioderna (1913) 1914—1916 och 1915—1916, där inga områden 
voro gemensamma. Som en olikhet mellan de båda husdjursräkningarna må 
nämnas, att år 1915 materialet insamlades av särskilda räknare, ofta lokal
undersökare, för vilkas orientering centralbyrån, med ledning av det vid 
föregående lokalundersökningar insamlade materialet, låtit upprätta särskilda 
listor, upptagande varje brukningsdels samt ägarnas och brukarnas namn, 
medan däremot vid 1916 års husdjursräkning uppgifterna lämnats direkt av 
fastighetsägarna själva. Följande tablå innehåller slutresultatet av under
sökningen, nämligen den procentiska ökningen eller minskningen av varje 
kreatursslag inom ifrågavarande område, varifrån dock av förut angivna 
skäl, beträffande samtliga djur, Norrbottens, och vad svinen angår, Skara
borgs län uteslutits. 



3 4 HUSDJURSRÄKNINGEN OCH LOKALUNDERSÖKNINGARNA ÅR 1916. 

Ovanstående synes åtminstone i stort sett ej strida mot vad som framgått 
av det föregående. Särskilt beträffande hästarna finnas emellertid vissa av
vikelser. Här må dock erinras om det jämförelsevis mycket begränsade 
material, som ligger till grund för dessa procenttal. För år 1916 belöper 
sig sålunda hela kreatursantalet inom ifrågavarande områden till endast 
270 272, d. v. s. 18-6 % av det i tab. F och 38S % av det i tab. K redo
visade antalet. Särskilt beträffande fargaltar och killingar är materialet så 
obetydligt, att procenttalen ej kan tillskrivas något värde. 

Husdjursräkningen och lokalundersökningarna år 1916. Som redan i det före
gående omnämnts har även en jämförelse gjorts mellan husdjursräkningens 
och de vid innevarande års lokalundersökningar erhållna uppgifterna, vilka 
senare bearbetats efter hand som de inkommit till centralbyrån. Resultatet 
av denna undersökning framställes i tab. P, kol. 1—5. 

I allmänhet överensstämma lokalundersökarnas uppgifter, åtminstone be
träffande hela riket eller större områden och kreatursgrupperna hästar, nöt
kreatur och svin, förvånande väl med de vid husdjursräkningen erhållna. 
Uppgifterna rörande får och getter avvika däremot ej obetydligt, de äro 
sålunda resp. 5-9 % och 12-3 % färre vid lokalundersökningarna än vid hus
djursräkningen. Att detta förhållande knappast kan bero på dubbelräknin-



HUSDJURSRÄKNINGEN OCH LOKALUNDERSÖKNINGARNA ÅR 1916. 3 5 

Tab. F. Kreatursstockens förändringar under senare år efter utförd korrektion. 
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gar vid den sistnämnda undersökningen, såsom man kunde förmoda, synes 
framgå därav, att svinen, vilka väl äro mest utsat ta för dubbelföring, sam
tidigt förete en blott obetydlig minskning. I stort sett upptaga lokalunder
sökarna något flera vuxna hästar, föl, kor och gödsvin, men färre unghästar, 
ungnöt, kalvar och grisar än husdjursräkningen. 

För unghästar och gödsvin är differensen mycket avsevärd och kan endast 
förklaras därigenom, a t t vid endera undersökningen något misstag blivit be
gånget vid bestämmandet av nämnda kreatursslag. Beträffande unghästar 
torde måhända förskjutningen bero därpå, att en del tunga hästar under 4 
år, såsom fullt arbetsdugliga, vid lokalundersökningarna räknats såsom 
>hästar vid 4 år och däröver», medan de vid husdjursräkningen i enlighet 
med instruktionen upptagits såsom unghästar. Mindre trolig synes däremot 
en förväxling av kalenderår och födelseår. A t t antalet unghästar vid lokal
undersökningarna utan tvivel är för lågt, därpå tyder proportionen mellan 
unghästar och föl. Enligt 1913 års lokalundersökningar förhöll sig sålunda 
antalet föl t i l l antalet unghästar som 1: .1-8, vid 1916 års husdjursräkning 
däremot som 1: 2 5. Härvid är att märka, a t t unghästarna omfatta tre års
klasser, under det att fölen enligt instruktionen ej skulle omfatta en hel 
årsklass. Det stora överskottet av gödsvin och underskottet av grisar vid 
lokalundersökningarna kan förklaras, om lokalundersökaren upptagit det an
tal, som funnits vid tiden för besöket, vilket i genomsnitt torde inträffa lika 
ofta före som efter början av juli, i stället för den 1 juni. För år 1913 
företogos dessutom lokalundersökningarna i Jämtlands och delvis i Skara
borgs län t. o. m. först under vintern 1913/1914. A t t uppgiftslämnarna till 
husdjursräkningen ej läst noga igenom de å blanketten upptagna förklarin
garna är även troligt, och i sådant fall har naturligtvis språkbruket ofta 
fått avgöra, vilka kolumner som skulle ifyllas. At t bestämma, vilka upp
gifter, som äro de riktigaste, är knappast möjligt, ehuru anspråken på 
lokalundersökningarna givetvis måste ställas högre än på husdjursräkningen. 

Då emellertid lokalundersökningarna för år 1916 beträffande såväl för
tjänster som fel torde tämligen överensstämma med de föregående årens 
lokalundersökningar, visa avvikelserna mellan de vid innevarande års hus
djursräkning och lokalundersökningar erhållna resultaten, i vilken riktning 
de i tab. F och tab. K framställda beräkningarna böra korrigeras för att 
ett resultat, mera överensstämmande med verkliga förhållande skall ernås. 

Såsom tab. P, jämförd med tab. F och tab. K, utvisar, verkar en dylik 
korrigering närmast utjämnande beträffande ökningen och minskningen av 
antalet till olika specialiteter och åldersklasser hörande kreatur, under det 
a t t däremot de viktigare kreatursgrupperna ej visa någon nämnvärd änd
ring. I tab. P meddelas även den med tillhjälp av procenttalen beräknade 
absoluta ökningen eller minskningen av antalet kreatur inom hela riket under 
de sist förflutna åren. Vid korrektionen har hänsyn endast tagits till de olika 
kreatursspecialiteternas (unghästar, föl, oxar, t jurar o. s. v.) förändringar, 
däremot ej till gruppernas (summa unghästar och föl, nötkreatur o. s. v.) 
enär de senares i kol. 5 upptagna procenttal, icke kunna utan vidare an-
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vändas vid korrigeringen av uppgifterna i tab. F ocb tab. K, beroende därpå 
att de olika kreatursspecialiteterna ej förekomma i sinsemellan samma pro
portion i de i sistnämnda tabeller ocb i tab. P redovisade smärre områdena 
som i hela riket (tab. A). I stället beräknas ökningen eller minskningen för 
de olika kreatnrsgrupperna direkt nr kreatursspecialiteternas korrigerade upp
gifter. — De i tab. P kol. 6—9 lämnade uppgifterna torde med fördel kunna 
begagnas framför motsvarande i tab. F och K. Beträffande uppgifterna för 
de särskilda hushållningssällskapens områden bar icke någon korrektion verk
ställts, då en dylik på grund av det obetydliga materialet skulle bliva täm
ligen godtycklig. För övrigt råda i allmänhet samma olikheter mellan 
husdjursräkningens och lokalundersökningarnas uppgifter för mindre områden 
som för hela landet. Vid studiet av tab. Gr—J och tab. L—O bör därför 
ihågkommas, att de i dessa tabeller meddelade procenttalen äro för höga, 
d. v. s. såväl ökning som minskning har i allmänhet varit väsentligt mindre 
än som framgår av de nämnda tabellerna. 

Med stöd av det föregående torde såsom en sammanfattning av den verk
ställda undersökningen kunna fällas följande omdöme beträffande kreaturs
stockens ökning eller minskning under de båda krigsåren: 

Hästarna hava ökats tämligen obetydligt under (1913) 1914—1915, däre
mot ganska ansenligt under år 1915—1916, beroende huvudsakligen på en 
jämförelsevis stark tillväxt av antalet unghästar och föl under sista året. 
Hästbeståndet torde till följd härav överstiga det före kriget normala, dock 
så att detta överskott helt och hållet kommer på hästar under 4 år. — Nöt
kreatur och svin hava minskats starkt under 1914—1915, men därefter ökats, 
beträffande de förra något, de senare högst betydligt, så att antalet nöt
kreatur nu åter börjar närma sig förhållandena före kriget, ehuru avvikelsen 
från det normala fortfarande är ganska ansenlig, medan svinens antal redan har 
överskridit det vid nämnda tidpunktförekommande. Samtliga slag av nötkrea
tur hava minskats under första krigsåret och detsamma gäller även samtliga 
slag av svin, dock har tillbakagången varit obetydlig beträffande yngre nöt
kreatur och grisar. Under sista krigsåret hava korna fortfarande minskats 
något, varför antalet kor alltjämt är åtskilligt under den normala nivån; 
däremot hava kalvarna ökats högst ansenligt sedan 1915 och äro nu betyd
ligt flera än före kriget. — Svinaveln har under sista året varit stadd i 
uppsving, vilket visar sig i en synnerligt stark ökning av antalet avelssvin 
och grisar. Däremot hade gödsvinen vid tiden för husdjursräkningen ännu 
icke uppnått normalt antal, men nu (sept.) torde dock, med hänsyn till de 
talrika grisarna i juni, jämvikten vara fullt återställd. 

Stockholm den 28 september 1916. 

LUDVIG WIDELL. 

Paul Dakn. 
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Tab. 1. Antal kreatur vid husdjursräkningen den 1 juni 1916. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. STOCKHOLMS LÄN. 39 



40 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. STOCKHOLMS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. STOCKHOLMS LÄN. 41 



42 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. UPPSALA LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. UPPSALA LÄN. 43 



44 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. UPPSALA L. SÖDERMANL. L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SÖDERMANLANDS LÄN. 45 



46 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SÖDERMANLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SÖDERMANL. L. ÖSTERGÖTL. L. 47 



48 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 49 



50 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 5 1 



52 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. JÖNKÖPINGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. JÖNKÖPINGS LÄN. 53 



54 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. JÖNKÖPINGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. JÖNKÖP. L. KRONOB. L. 55 



56 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KRONOBERGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KRONOB. L. KALMAR L. 57 



58 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KALMAR LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KALMAR LÄN. 59 



60 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KALMAR L. GOTTL. L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. GOTTLANDS LÄN. 6 1 



62 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. GOTTL. L. BLEKINGE L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKN. D. 1 JUNI 1916. BLEKINGE L. KRISTIANSTADS L. 6 3 



6 4 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KRISTIANSTADS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KRISTIANSTADS LÄN. 65 



66 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKN. D. 1 JUNI 1916. KRISTIANST. L. MALMÖHUS L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. MALMÖHUS LÄN. 67 



68 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. MALMÖHUS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. MALMÖHUS LÄN. 69 



70 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. MALMÖHUS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. MALMÖHUS LÄN. 71 



72 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKN. DEN 1 JUNI 1916. MALMÖHUS L. HALLANDS L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. HALLANDS LÄN. 73 



74 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKN. DEN 1 JUNI 1916. HALLANDS L. GÖTEB. O. BOHUS L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. GÖTEB. O. BOHUS LÄN. 75 



76 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. GÖTEB. O. BOHUS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKN. D. 1 JUNI 1916. GÖTEB. O. BOHUS L. ÄLVSB. L. 77 



78 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÄLVSBORGS LÄN. 79 



80 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.) HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÄLVSBORGS LÄN. 81 



82 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÄLVSB. L. SKARAB. L. 83 



84 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SKARABORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SKARABORGS LÄN. 85 



86 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SKARABORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SKARABORGS LÄN. 87 



88 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SKARABORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. SKARAB. L. VÄRML. L. 89 



90 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄRMLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄRMLANDS LÄN. 91 



92 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄRML. L. ÖREBRO L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. ÖREBRO LÄN. 93 



9 4 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN D. 1 JUNI 1916. ÖREBRO L. VÄSTMANL. L. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄSTMANLANDS LÄN. 95 



96 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄSTMANLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KOPPARBERGS LÄN. 97 



98 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. KOPPARBERGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. GÄVLEBORGS LÄN. 99 



100 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. GÄVLEBORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄSTERNORRLANDS LÄN. 1 0 1 



102 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄSTERNORRLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKN. D. 1 JUNI 1916. VÄSTERNORRL. L. JÄMTL. L. 103 



104 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. JÄMTLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN D. 1 JUNI 1916. JÄMTL. L. VÄSTERB. L. 105 



106 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. VÄSTERBOTTENS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. NORRBOTTENS LÄN. 107 



1 0 8 TAB. 1 (forts.). HUSDJURSRÄKNINGEN DEN 1 JUNI 1916. NORRBOTTENS LÄN. 
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