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Sedan en allmän areal inventering, enligt kungl. kungörelsen den 5 
juni 1917 angående uppgifter om användningen av odlad jord under år 
1917, ägt rum den 20 juni nästlidet år, får folkhushållningskommis-
sionen härmed framlägga en sammanfattning av de vid sagda inventering 
avgivna uppgifterna. 

Arbetet med uppgifternas bearbetning har utförts å kommissionens 
statistiska avdelning tmder ledning av förste aktuarien i statistiska central
byrån E r n s t H ö i j e r , vilken jämväl utarbetat efterföljande berättelse. 

Stockholm den 25 januari 1918. 

H ENNING E\ M^Vl ST. 

Carl Mannerfelt. 
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Inledning. 

Undersökningens tillkomst och omfattning. Den 4 j un i 1 9 1 7 ingick folk-
Imshål ln ingskommiss ionen till K u n g l . Maj:t m e d en u n d e r d å n i g skrivelse 
av följande lydelse : 

Under nu rådande förhållanden måste det givetvis vara av mycket stor be
tydelse för hela vår folkhushållning under nästkommande konsumtionsår att erhålla 
•en så vitt möjligt säker kännedom om skördens storlek instundande höst. För 
beräkningen av denna är åter kännedomen om den för varje växtslag använda 
arealen av grundläggande betydelse. 

Till grund för statistiska centralbyråns årliga skördeberäkningar ligga de areal
uppgifter, som insamlas vid de jordbruksstatistiska lokalundersökningar, vilka varje 
år utföras inom omkring ' /8 av riket. Då dessa lokalundersökningar, som började 
år 1913, ännu icke gått fram över mera än halva riket, måste centralbyrån för 
den andra hälften använda sig av de arealuppgifter, som återfinnas i hushållnings
sällskapens äldre jordbruksstatistik. De senare aroaluppgifterna äro nu avsevärt 
föråldrade. Såväl dessa som de genom lokalundersökningarna insamlade arealupp
gifterna lida därjämte av den svagheten, att de avse förhållandena under ett visst 
år och därför icke utan vidare kunna användas för beräkningen av skörden under 
ett följande år, då arealens användning kan hava undergått avsevärda förändringar. 

För att undanröja sistnämnda olägenhet har statistiska centralbyrån under de 
två sista åren insamlat särskilda uppgifter angående den odlade jordens använd
ning under det löpande året. Därvid har hushållningssällskapens sockenombud 
ålagts att före juni månads utgång avgiva uppgift över den ökning eller minskning, 
som den för varje växtslag använda arealen undergått i jämförelse med normala 
förhållanden. Med ledning av dessa uppgifter för varje socken korrigeras där
efter de befintliga arealuppgifterna. Dylika arealuppgifter torde komma att in
samlas jämväl för innevarande år. 

Sistnämnda, av statistiska centralbyrån genom sockenombuden insamlade areal
uppgifter kunna emellertid helt naturligt endast ganska ofullkomligt återspegla 
växlingarna i arealens användning, då man icke kan begära, att de oavlönade socken
ombuden skola företaga några grundligare undersökningar var och en inom sin 
socken. Särskilt under sådana skördeår som det gångna och det innevarande, då 
rubbningarna i den vanliga växtföljden måste betecknas som ovanligt stora, kan 
den använda metoden endast giva ett ganska ofullkomligt resultat. Så skulle det 
t. ex. med densamma bliva ytterst svårt att få en någorlunda exakt uppgift på 
den ökning i potatisarealen, som säkerligen kommer att äga rum instundande som
mar, lika litet som den kan giva något uttryck för de arealer, som förut legat 
oanvända men som i sommar komma att utnyttjas för odling. 
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De nu anförda omständigheterna hava ytterligare understrukit önskvärdheten av 
at t i år särskilda åtgärder vidtagas för erhållande av en så vitt möjligt exakt 
arealstatistik. 

Det enda sättet att erhålla en dylik fullt tillfredsställande statistik är genom 
insamlande från varje särskild brukningsdel av uppgifter om åkerjordens användning. 

Kommissionen har därvid ansett det lämpligt att som lokala organ för den 
ifrågasatta arealinventeringens genomförande använda sig av de kommunala myndig
heter, som jämlikt 13 § i kungl. förordningen den 19 december 1916 angående 
reglering av brödsädsförbrukningen hava att handhava de i nämnda paragraf om-
förmälda åligganden. För att insamla uppgifterna samt vid behov biträda de upp
giftsskyldiga vid blanketternas ifyllande skola av nämnda myndigheter utses sär
skilda uppgiftsinsamlare, vilka skulle- uppbära en ersättning av 10 öre för varje 
fullständigt ifylld inventeringsblankett. 

Ungefär samtidigt med den här ifrågasatta arealinventeringen pågår en genom 
nådig kungörelse den 23 april 1917 anbefalld husdjursräkning, för vilken uppgifter 
insamlas genom kronobetjäningen, och har kommissionen haft under övervägande 
möjligheten av att, för underlättande av arbetet med uppgifternas insamlande, 
ålägga kronobetjäningen att samtidigt insamla uppgifter jämväl till arealinvente
ringen. Då emellertid uppgifterna till sistnämnda inventering äro för de uppgifts
skyldiga väsentligt svårare att avgiva och ett stort antal jordbrukare säkerligen. 
komma att behöva personlig hjälp vid blankettens ifyllande, har 'det icke ansetts 
möjligt att lägga denna uppgift på kronobetjäningen. 

Huru kommissionen i övrigt tänkt sig inventeringens genomförande framgår 
närmare av bilagda utkast till "Instruktion för insamlande av uppgifter till areal
inventeringen den 20 juni 1917" (bilaga 1) ') samt förslag till blankett för "Upp
gift till arealinventeringen den 20 juni 1917" (bilaga 2) 2). Kommissionen har 
jämväl utarbetat e t t förslag till "Kungörelse angående uppgifter för utredning om 
användningen av odlad jord under år 1917". 

De med uppgifternas insamlande förenade kostnader, vilka av kommissionen, 
med en ersättning av 10 öre för varje avlämnad uppgift, beräknats till högst 
50 000 kronor, synas lämpligen kunna bestridas av för kommissionen tillgängliga 
medel. 

Under åberopande av det ovan anförda får kommissionen i underdånighet hem
ställa, att Eders Kungl. Maj:t täcktes utfärda nådig kungörelse angående uppgifter 
för utredningen om användningen av odlad jord under år 1917 enligt kommissionens 
bifogade förslag; 

ävensom medgiva, att de med uppgifternas insamlande förenade kostnader måtte 
få bestridas med för kommissionen tillgängliga medel. 

Med a n l e d n i n g av d e n n a skrivelse u t f ä rdades den 5 j u n i 1 9 1 7 n å d i g 
kungöre l s e a n g å e n d e uppgi f te r om a n v ä n d n i n g e n av odlad jo rd u n d e r å r 
1 9 1 7 . S k y l d i g a t t l ä m n a uppgi f t t i l l a r ea l inven te r ingen v a r en l ig t 
n ä m n d a k u n g l . kungöre l s e envar , som b r u k a d e fas t ighet , vai-å fanns 
odlad j o r d till s tör re areal än en fjärdedels h e k t a r . F ö r u n d e r en fas t ig 
h e t l y d a n d e to rp , som för b r u k n i n g upp lå t i t s mo t u t g ö r a n d e av dags
v e r k e n eller a n n a n a rbe t s - eller na tu rap re s t a t i on , å låg l ikväl uppgi f t s 
s k y l d i g h e t e n h u v u d f a s t i g h e t e n s b r u k a r e . 

') Se sid. 227. - ") Se sid. 229. 
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Uppgifterna angående den odlade jordens användning, som skulle avse 
förhållandena den 20 jnni 1917, skulle i två exemplar avgivas till de 
kommunala myndigheterna för brödsädsregleringen eller till av nämnda 
myndigheter för ändamålet utsedda ombud. Dessa ombud eller uppgifts-
insamlare skulle hava till uppgift att vid behov biträda de uppgiftsskyl
diga vid blankettens ifyllande samt tillse, att samtliga å inventerings
blanketten begärda uppgifter blivit behörigen meddelade. Såsom ersätt
ning för det utförda arbetet skulle uppgiftsinsamlarna erhålla tio öre för 
varje fullständigt ifylld inventeringsblankett. 

I sista hand ålåg det de kommunala myndigheterna för bi'ödsädsregle-
ringen att granska de avgivna uppgiftenia och att, om de befunnos 
ofullständiga eller oriktiga, genom uppgiftsinsamlarna eller andra personer 
åstadkomma rättelse. De kommunala myndigheterna voro tillika ansvariga 
för, att inventeringsuppgifter avgåvos av alla uppgiftsskyldiga. För 
underlättande av denna kontroll skulle de inkomna uppgifterna jämföras 
med mantalslängderna. 

Från inventeringen hava undantagits lägenheter med odlad jord, som 
uppgår till högst 0.2 5 hektar. Beträffande dessa smålägenheter skulle 
de kommunala myndigheterna endast lämna uppgift om deras' antal. 

I den kungl. kungörelsen bemyndigades folkhushållningskommissionen 
att, i den mån inom Värmlands och Kopparbergs län samt Norrland de 
lokala förhållandena kunde anses påkalla undantag från vad i kungörelsen 
stadgats, medgiva sådant undantag och har kommissionen i enlighet 
härmed från arealinventeringen helt och hållet undantagit dels alla socknar 
i Norrland, som under något av åren 1913 —1917 varit föremål för 
jordbruksstatistiska lokalundersökningar, dels vissa andra socknar, inom 
vilka inventeringen på grund av deras vidsträckthet och glesa folkmängd 
ansågs skola komma att stöta på alltför stora svårigheter. 

De delar av Värmlands och Kopparbergs län samt Norrland, som så
lunda undantagits från arealinventeringen äro följande: 

Värmlands län. Älvdals härads övre tingslag samt Norra Råda och Skilling-
marks socknar. 

Kopparbergs län. Mora, Orsa, Älvdalens, Malungs samt Särna och Idre tingslag 
.ävensom Ore socken. 

Gävleborgs län. Ala, Enångers, Bergsjö och Forsa, Delsbo, Ljusdals samt Arbrå 
och Järvsö tingslag ävensom Segersta och Hanebo socknar. 

Västernorrlands län. Boteå, Sollefteå, Fjällsjö, Ramsele och Resele, Själevads 
och Arnäs samt Ångermanlands södra domsagas tingslag ävensom Haverö och 
Anundsjö socknar. 

Jämtlands län. Ragunda, Lits och Rödöns, Hammerdals, Svegs, Hede och 
Bergs tingslag samt Revsunds och Bodsjö socknar. 

Västerbottens län. Degerfors, Nysätra, Burträsks, Skellefteå, Norsjö och Mala, 
Lycksele lappmarks och Åsele lappmarks tingslag.' 
" Norrbottens län. Älvsby, Arvidsjaurs, Arjeplogs, Jokkmokks, Nederkalix, Gälli
vare, Nedertorneå, Korpilombolo, Pajala, .Tukkasjärvi' och Karesuando tingslag samt 
Hietaniemi socken. 
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Materialets beskaffenhet. Det vid arealinventeringen insamlade materialet 
liar å folkhushållningskommissionens statistiska avdelning underkastats 
granskning, varvid genom skriftväxling med de kommunala myndigheterna 
ofullständiga eller uppenbart oriktiga uppgifter kompletterats eller rättats. 
En annan möjlighet a t t komplettera ofullständiga uppgifter har varit att 
jämföra desamma med det å statistiska centralbyrån förvarade materialet, 
som insamlats vid de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna. Denna 
möjlighet har dock endast förelegat för de delar av riket, där dylika 
undersökningar hittills ägt rum. 

Efter de kompletteringar och rättelser, som materialet underkastats, 
toi-de detsamma kunna betecknas som fullt tillfredsställande. Visserligen 
förete de å inventeringsformuläret meddelade uppgifterna om utsädes
mängden särskilt beträffande vårsäd stundom en mindre god överens
stämmelse med den för vederbörande sädesslag uppgivna arealen, men 
detta har vid anställda närmare undersökningar genomgående befunnits 
bero på att utsädesmängden varit för högt uppgiven, och då dessa upp
gifter icke varit avsedda att bearbetas, utan medtagits å formuläret endast 
för underlättande av dess ifyllande för dem, som saknade exakt känne
dom om den för varje växtslag använda arealen, har den anmärkta om
ständigheten icke kunnat inverka på resultatet av inventeringen. 

Inom några kommuner i Norrbottens län, nämligen Overluleå, Över-
kalix och Luleå stad hava å flertalet blanketter uppgifter saknats å den 
för hö och frötäkt använda arealen, varför sagda uppgifter måst hämtas 
från 1911 års jordbruksstatistik. En olägenhet härav har varit, att man 
saknat uppgift om varje brukningsdels storlek och följaktligen icke kunnat 
i tab. 2 meddela uppgift för nämnda kommuner om antalet bruknings
delar inom de särskilda storleksgrupperna. 

Sedan arealinventeringens uppgifter sammanräknats i summor för varje 
socken, hava dessa kunnat jämföras med äldre tillgängliga uppgifter an
gående arealen av den odlade jorden, varigenom en god kontroll erhållits 
över att icke några mera betydande luckor funnits i det inkomna mate
rialet. Mest givande har denna jämförelse kunnat bliva i fråga om de 
delar av riket, där man tack vare de jordbruksstatistiska lokalundersök
ningarna haft tillgång till fullt tillförlitliga äldre uppgifter. 

För att visa, huru de genom arealinventeringen erhållna uppgifterna å 
arealen odlad jord överensstämma med motsvarande uppgifter enligt den 
officiella jordbruksstatistiken, meddelas i efterföljande sammanställning en 
jämförelse mellan den odlade jordens omfattning inom de delar av varje 
län inom Svealand och Götaland, som lokalundersökts under något av 
åren 1913 — 1 9 1 5 , enligt arealinventeringen och enligt nämnda lokal
undersökningar. (För Norrland har någon dylik jämförelse icke kunnat 
göras, enär de områden, som varit lokalundersökta, undantagits från 
arealinventeringen, i 
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Till ovanstående siffror bör till en början anmärkas, att i arealinven
teringens uppgifter även ingår den för trädgårdsväxter använda arealen, 
medan i den från lokalundersökningarna hämtade arealen icke inbegripe.s 
någon del av trädgårdsarealen utan endast den egentliga åkern. Areal
inventeringens summa bör därför minskas med den för trädgårdsväxter 
använda arealen, eller med 3 456 liektar. A andra sidan omfattar, så
som redan förut nämnts, arealinventeringen icke de allra minsta lägen
heterna, vilkas areal av odlad jord icke uppgår till mera än 0.2 5 hektar. 
Enligt från de kommunala myndigheterna erhållna uppgifter om antalet 
dylika lägenheter, vilka uppgifter likväl äro ganska ofullständiga, torde 
desamma inom de av arealinventeringen berörda delarna av landet kunna 
beräknas till omkring 85 000. Antages deras medelareal till 0.'2 liektar, 
skulle sålunda den sammanlagda arealen av ifrågavarande smålägenheter 
utgöra omkring 17 000 hektar. Härav belöper sig på de i ovanstående 
tablå inbegripna delarna av landet omkring 6 000 hektar, vilken areal 
bör tilläggas arealinventeringens slutsumma i samma tablå för att jäm
förelsen med de äldre uppgifterna skall bliva fullt riktig. 

Efter å& gjorda omräkningarna svara mot varandra enligt arealinven
teringen en areal av 1 274 100 hektar- och enligt lokalundersökningarna 
en areal av 1 274 000 hektar, vadan alltså överensstämmelsen mellan de 
båda undersökningarnas resultat är fullständiga Vid en liknande jäm
förelse för varje särskilt län, bliva, såsom den närmast föregående tablån 
utvisar, skillnaderna i en del fall större, ehuru de dock icke för något 
län uppgå till 10 procent. Där arealinventeringen uppvisar underskott, 
har detta vid en detaljerad jämförelse med lokalundersökningarnas material 
befunnits bero dels därpå, att i några trakter av landet, huvudsakligen 
i Kronobergs, Gröteborgs och Bohus samt Älvsborgs län en allmän ten-
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Tab. A. Den odlade jordens anränd-

a) Absoluta 

dens synes hava förefunnits hos uppgiftslämnarna att uppskatta arealen 
för lågt, och dels därpå, att det trots allt icke alltid lyckats de kommu
nala myndigheterna, särskilt i en del vidsträckta socknar i Värmlands 
och Kopparbergs län, att erhålla uppgifter från alla uppgiftsskyldiga. 

Den odlade jordens användning år 1917. 

För de delar av landet, som.berörts av arealinventeringen, meddelas 
i tab. 1 uppgifter sockenvis angående arealens användning enligt de vid 
inventeringen erhållna uppgifterna. För de socknar i Värmland, Dalarne 
och Norrland, vilka varit undantagna från arealinventeringen, hava mot
svarande uppgifter erhållits från statistiska centralbyrån, som för dessa 
socknar beräknat arealen för varje växtslag på grundval av uppgifter 
från hushållningssällskapens häradsombud angående arealens användning. 
Jämväl för dessa socknar meddelas i tab. 1 uppgifter, dock endast i 
summor för varje härad och med användande av mediaevala typer. Den 
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ning inom varje län, år 1917. 

tal. 

föl- ärter använda arealen har därvid fördelats på matärter och foder-
ärter enligt samma proportion, som erhållits från de av arealinventeringen 
berörda socknarna inom samma län. 

De uppgifter i tab. 1, som grunda sig på arealinventeringen, inne
fatta emellertid icke smålägenheterna med högst 0.2 5 hektar odlad jord. 
För att fylla denna lucka har i tab. A, som utgör ett sammandrag för 
varje län av den för de särskilda växtslagen använda arealen, dessa lägen
heters odlade jord tillagts, .varvid man vid beräkning av arealen utgått 
från antalet dylika lägenheter inom varje län enligt de av livsmedels
nämnderna lämnade uppgifterna samt vid fördelningen av arealen efter 
dess användning antagit, att Vs av densamma använts för odling av 
potatis och återstoden för trädgårdsväxter. För hela riket har härigenom 
potatisarealen ökats med 12 494 hektar och arealen för trädgårdsväxter 
med 5 252 hektar samt hela den odlade jorden sålunda med 17 746 hektar. 

I tab. A äro, som nämnt, uppgifter sammanförda i absoluta och rela
tiva tal över den odlade jordens användning inom varje län. Vill man 
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Tab. A (forts.). Den odlade jordens 

b) Rela-

med ledning av arealinventeringens material närmare undersöka de sär
skilda växtslagens utbredning inom olika delar av landet, är det emeller
tid icke tillräckligt att stanna vid länssiffrorna, då jordbrukets karaktär 
inom olika delar av samma län pä grund av olika naturförhållanden ofta 
är i hög grad växlande, och en sammanfattning över den odlade jordens 
användning i ett enda länsmedeltal i många fall utplånar de för olika 
trakter karakteristiska dragen och endast blir en konstruktion utan mot
svarighet i verkligheten. I den följande redogörelsen för odlingen av de 
särskilda växtslagen har det därför befunnits lämpligt att i vissa fall 
frångå länsindelningen och i stället, utan att dock alltför mycket ingå i 
detaljer, anföra siffror för mindre områden, inom vilka jordbrukets för
hållanden äro mera likartade. 

Till de såväl i text som tabeller anförda uppgifterna över åkerjordens 
användning under år 1917 bör emellertid fogas den reservationen, att 
förhållandena i förevarande avseende under nämnda år för åtskilliga 
växtslag starkt avveko från det normala, varför de anförda uppgifterna 
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användning inom varje län, år 1917. 

tiva tal. 

icke utan vidare få tagas som mått på åkerjordens användning under 
vanliga förhållanden (se härom närmare sid. 20 o. följ.). 

H ö s t v e t e t upptager, såsom tab. A utvisar, i hela riket en areal av 
106 911 hektar, eller 2.8 % av hela den odlade arealen. Vårt förnämsta 
veteproducerande län är Malmöhus län, där 8.4 % av den odlade jorden 
användes för höstvete. Även inom detta län är dock veteodlingens om
fattning mycket växlande; i de inre delarna av länet, som tillhöra Färs 
samt delar av Frosta, Torna och Onsjö härad, där den magra och san
diga jordmånen icke lämpar sig för höstvete, upptager detta sädesslag 
ondast omkring 1.9 % av hela den odlade jorden mot 10.8 % inom de 
bördigare delarna, av länet. Höstveteodlingen har vidare nått stor om
fattning inom vissa delar av Kristianstads län, nämligen Ängelholmsslätten 
i nordväst samt Ingelstads och Järrestads härad i sydost (7.7 %), men 
däremot mycket mindre på Kristianstadsslätten (2.9 %) och inom de högre 
belägna, inre delarna av länet (0.7 %). På Östgötaslätten odlas höstvete 
på 5.7 % av den odlade jorden, i de omkring Mälaren liggande länen 
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på 4 .8—3.4 % och ungefär lika stor är odlingen på Gottland (4.1 %) 
och Öland (3.3 %). Slutligen odlas höstvete på 2 — 3 % av åkerarealen 
på slättbygderna inom Kalmar, Blekinge, Hallands, Skaraborgs och Örebro 
län och även i Kopparbergs län på slätten omkring nedre Dalälven. A 
andra sidan är odlingen av höstvete mycket svagt utvecklad på det små
ländska höglandet och de till naturförhållandena likartade delarna av 
kringliggande län. Inom Kronobergs län upptager sålunda höstvetearealen 
icke fullt 0.1 % av hela den odlade jorden och inom de högre belägna 
delarna av Älvsborgs län endast 0.2 5 %. Slutligen odlas höstvete i 
mycket ringa omfattning i Gävleborgs län (0. l 7 %) och inom övriga län 
i Norrland nästan icke alls. 

V å r v e t e , som odlas mest i Hallands län (3.0 .%) samt på hela det 
sydsvenska höglandet, upptager i hela riket en areal av 26 312 hektar, 
eller 0.7 % av hela den odlade jorden. 

H ö s t r å g har av gammalt varit vår viktigaste brödsäd, ehuru den 
under de sista årtiondena fått vika för en alltmera omfattande höstvete-
odling. Då vetet är betydligt mera fordrande än rågen i avseende på 
jordmån och klimat, är det dock endast i några av de bördigaste jord
bruksbygderna, såsom skånska slättbygden samt delar av Mälardalen och 
Östgötaslätten, som höstvete i odlingens omfattning kan tävla med höst
rågen. Överallt på magrare och lättare jord är det senare sädesslaget 
alltjämt det förhärskande. Det upptager i hela riket en areal av 300 008 
hektar, eller 7.9 % av hela den odlade jorden. Den största relativa, 
omfattningen har odlingen av höstråg nåt t inom ett sammanhängande 
område, som utgöres av Kristianstadsslätten (19.8 %), Öland (19.7 %), 
Blekinge län (18.5 %) samt slättbygden av Norra och Södra Möre i 
Kalmar län (16.5 %). Därjämte odlas höstråg i betydande omfattning 
på hela det sydsvenska höglandet, på Gottland, i de mindre bördiga 
delarna av Malmöhus län samt i hela Svealand. I Norrland har råg
odlingen ingenstädes nått någon större omfattning. 

V å r r å g odlas i hela riket på en areal av 29 675 hektar, eller 0.8 % 
av den odlade jorden, huvudsakligen på det sydsvenska höglandet samt 
i de inre delarna av Kristianstads län (3—4 %). 

Den för k o r n använda arealen uppgår i hela riket till 177 268 hektar, 
eller 4.6 5 X av den odlade jorden. Detta sädesslag odlas i den största 
omfattningen dels i de trakter, där en bördig jordmån och ett gynnsamt 
klimat göra det möjligt att frambringa ett fint och högt betalt maltkorn, 
dels i de landsdelar med ett hårt klimat, där det sexradiga kornet tack 
vare sin kortare växttid äger större förutsättningar att undgå nattfroster
nas härjningar än den mera senvuxna havren. I enlighet härmed an
träffas den mest utbredda kornodlingen dels på Öland (20.6 %), Gott
land (18.0 X), på Malmöhus läns slättbygd (11.3 %) samt i något mindre 
omfattning i de bördigaste delarna av Kristianstads, Östergötlands och 
Uppsala län, dels ock i hela Norrland och nordliga delarna av Svealand 
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samt på det sydsvenska höglandet. I övriga delar av södra och mellersta 
Sverige odlas däremot korn i mycket ringa utsträckning. 

-Havren intager en större del av hela den odlade jorden än något 
annat sädesslag, nämligen 782 390 hektar, eller 20.5 %. Den odlas 
mest i de inre och västra delarna av södra och mellersta Sverige, där 
nederbörden är jämförelsevis stor men jordmånen karg och jordbrukets 
skötsel mindre intensiv. Bland de främsta havreodlande bygderna ma 
nämnas Jönköpings län (37.6 %), Kronobergs län (34.6 %), skogsbygden 
i Hallands län (34.1 X), Älvsborgs län (32.5 X), Göteborgs och Bohus 
län (30.i) X) , Skaraborgs län (30.9 %) samt Värmlands, Örebro, Väst
manlands och Kopparbergs län. Mycket ringa är däremot havreodlingen 
på Gottland (4.7 X) och Öland (6.1 X) , i de bördigare delarna av Malmö
hus och Kristianstads län samt i övre Norrland. 

B l a n d s ä d upptager i hela riket en areal av 250 171 hektar, eller 
6.6 % av hela den odlade jorden. Detta, sädesslag odlas i större ut
sträckning endast på Östgötaslätten (20.1 X) , Uppsala, län (17.1 X), 
Malmöhus län (15.3 %) samt de nordvästra och sydöstra delarna av 
Kristianstads län (15.3 %'). 

M a t ä r t e r , som i hela riket upptager en area] av 19 081 hektar 
(0.5 %), odlas huvudsakligen inom ett område, som utgöres av Uppsala. 
Stockholms, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands län. och 
f o d e r ä r t e r , , som i hela riket upptager en areal av 5 430 hektar (0.14 X). 
odlas i någon avsevärd utsträckning endast i Malmöhus län samt i de där
med likartade delarna av Kristianstads län. Därjämte förekomma dock 
både mat- och foderärter i icke sa ringa utsträckning inom det jämtländska 
silurområdet. 

Arealen för bönor uppgår i hela riket till endast 1 857 hektar (0:05 X). 
därav 1 308 inom Göteborgs och Bohus län. Enbart v i c k e r till mogen 
skörd odlas likaledes endast i ringa utsträckning. Den för detta sädes
slag använda arealen uppgår till 11 950 hektar (0.3 %'). varav omkring 
hälften kommer på Östergötlands och Skaraborgs län. 

P o t a t i s är föremål för odling inom alla delar av landet, så långt 
norrut som jordbruk överhuvud taget förekommer. Den upptager en 
areal av sammanlagt 160 766 hektar, eller 4.2 X av den odlade jorden. 
Då potatisodlingen i främsta, rummet är inriktad på att ^y 11 a det lokala 
behovet, står odlingens omfattning i närmare överensstämmelse med folk
mängden i varje trakt än med åkerarealen. Potatisodlingen upptager 
därför en avsevärt större andel av hela den odlade jorden vid små bruk
ningsdelar än vid de större, och vid de allra minsta lägenheterna odlas, 
förutom trädgårdsväxter, nästan uteslutande potatis. I trakter med över
vägande små brukningsdelar, såsom hela Norrland, övre Dalarne och 
Värmland samt hela det sydsvenska höglandet upptager därför potatisen 
en relativt stor areal. I motsats härtill har potatisodlingen på slätt
bygderna i Mälardalen. Öster- och Västergötland, Dalsland, Värmland 

Arealinrtnferinr/. 
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och. södra Dalarne, där brukningsdelarna genomgående äro större, en 
avsevärt mindre omfattning. I vissa delar av södra Sverige, där potatis
odlingen nåt t en mycket stark utveckling, har detta sin förklaring däri. 
at t potatis där finner användning även för brännvinsbränning, stärkelse
beredning och svingödning. Bland dessa potatisodlande trakter märkas 
särskilt Blekinge län, där denna odling upptager icke mindre än 16 % 
av hela den odlade jorden, Kristianstadsslätten (10.5 %) och Kronobergs 
län (7.0 %). Därjämte hava de goda avsättningsmöjligheterna i närheten 
av åtskilliga större städer framkallat en utsträckt potatisodling. Som 
exempel härpå må nämnas Färentuna härad i Stockholms län, varest 
över 8 % av den odlade jorden är upptagen av potatis. 

S o c k e r b e t s o d l i n g e n , som i hela riket upptager en areal av 31 674 
hektar (0.8 %), förekommer uteslutande i Götaland och i sin största ut
sträckning på slättbygden i Malmöhus län (8.1 %), i angränsande delar 
av Kristianstads län (5.0 %) samt på Öland och Gottland (2.3 %). 

F o d e r r o t f r u k t e r odlas på sammanlagt 84 2 8 8 hektar (2.21 %)\ de 
ha sin största utbredning i hela Skåne (5—6 X) , på Gottland (4.5 %) 
samt Blekinge och Hallands läns slättbygder (4.1 %) men däremot den 
minsta i Norrland, Dalarne, Värmland, Dalsland, Västmanland och Upp
sala län, varest de icke nå upp till 1 % av den odlade jorden. 

V a l l e n upptager i hela riket 1 394 040 hektar, eller 36.6 % av den 
odlade jorden. I Norrland ligger ända till 3/s och mera .(i Jämtlands 
län 72.9 %) av den odlade jorden i vall, och även inom stora delar av 
Svealand har vallen stor omfattning, såsom övre Dalarne (52 %"). och övre 
Värmland (43 %). Sin minsta omfattning har å andra sidan vallen på 
Öland (17.5 %) samt på Malmöhus läns slättbygd (21.2 %). Medan 
emellertid i Skåne och Halland ofta ända till hälften av vallen skördas 
till grönfoder, får den i mellersta och norra Sverige i regel stå orubbad 
till höskörd. 

I södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under sommaren 
genom odling av s ä d t i l l g r ö n f o d e r . I Malmöhus län odlas dylikt 
grönfoder på 6.4 % av hela den odlade jorden, i Hallands län på 4.8 % 
och i Kristianstads län på 4.4 %. Även i de delar av Norrland, dal
man icke med säkerhet kan påräkna, att vårsäden och särskilt havren 
kommer att nå mognad, skördas den i allmänhet som grönfoder. 

De i tabellerna meddelade uppgifterna om arealen för t r ä d g å r d s v ä x t e r 
hava icke kunnat undgå at t bliva ganska osäkra, dels därför, a t t arealen 
för lägenheterna med högst 0.2 5 hektar odlad jord endast kunnat be
räknas, men dels även av det skälet, att redovisningen av denna areal 
å uppgifterna till arealinventeringen varit ganska ojämn. I allmänhet 
torde dock därunder hava upptagits dels den del av den egentliga åkern, 
vara odlas trädgårdsväxter, dels arealen för köksträdgård, men däremot 
i regel icke prydnadsträdgård. I hela riket uppgår arealen för trädgårds
växter till 15 360 hektar (0.4 %). 
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A n d r a v ä x t s l a g upptaga en areal av endast 3 817 hektar (0. i %), 
och o b r u k a d å k e r j o r d 22 851 hektar (0.6 %). 

R e n t r ä d a upptager en areal av 278 923 hektar, eller 7.3 % av den 
odlade jorden. Trädans omfattning är emellertid mycket växlande inom 
olika delar av landet. På Öland upptager trädan 16.9 % av den odlade 
jorden, på Gottland 13.5 % och på alla slättbygder i mellersta Sverige 
likaledes över 10 %, varemot i större delen av södra Sverige och Norr
land endast en obetydlig del av den odlade jorden får ligga i träda, 
såsom Blekinge län 2.7 X , Malmöhus och Kristianstads län 3.1 ?4 samt 
Jämtlands och Västernorrlands län resp. 0.4 och 0.9 %. I allmänhet 
bör givetvis trädesjordens utsträckning stå i överensstämmelse med om
fattningen av höstsädesödlingen. Att detta dock långt, ifrån alltid är 
fallet, framgår av efterföljande tablå, som för varje län angiver trädes
jordens omfattning i procent av den med höstsäd besådda arealen: 

Växlingarna i ovanstående siffror sammanhänga därmed, att behovet 
av att låta jorden ligga i träda är mindre, där en längre sommar och 
höst möjliggör höstsädesjordens beredning efter förutgående skörd eller 
där en lättare jordmån minskar behovet av gödsling. I enlighet härmed 
är trädan i förhållande till höstsädesarealen minst i sydligaste Sverige, 
såsom Kristianstadsslätten (9.6 %), Blekinge län (13.1 %"), slättbygderna 
i Malmöhus (17.0 %) och Hallands län (21.5 %) samt i Kronobergs län 
(19.3 %) och i de till sydsvenska höglandet hörande delarna av Älvs
borgs län (23.3 %). 

Till följd av ogynnsam väderlek under vintern och våren 1916/17 
gick i vissa trakter av landet höstsäden helt eller delvis ut och de höst-
sådda fälten måste på våren 1917 plöjas upp för att användas för andra 
växtslag. De vid arealinventeringen erhållna uppgifterna om de upp-
plojda höstsädesfältens areal meddelas för varje socken, som deltagit i areal
inventeringen, i tab. 1, kol. 2 4 — 2 5 . För de socknar, som voro undan
tagna från sagda inventering, saknas däremot uppgifter i berörda avseende. 
Enligt de erhållna uppgifterna hava i de delar av hela riket, som del
tagit i arealinventeringen, 3 925 hektar, eller 3.5 %, av den med höst
vete ursprungligen besådda arealen plöjts upp och 33 240 hektar, eller 
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10.0 % av de med höstråg besådda fälten. Växlingarna i detta avseende 
inom olika delar av riket framgå av efterföljande tablå, som för varje 
län anger de upplöjda arealerna i procent av de med höstvete, resp. 
höstråg ursprungligen besådda. 

Såsom ovanstående siffror utvisa, har upplöjningen av höstvete varit 
relativt störst i Jönköpings och Göteborgs och Bohus län, men inom båda 
dessa län odlas höstvete endast i mycket ringa utsträckning. Av mycket 
större omfattning och betydelse har den nödtvungna upphöjningen av 
höstråg varit. Den har nåt t sin största omfattning i östra Sverige, från 
Sjid/am&ulajadÅ til l norra delen av Kalmar län och därjämte i det inre 
av Småland och har i vidsträckta områden uppgått till mera än V.i av 
hela arealen. Sämst ställda äro Norra och Södra Tjust i Kalmar län 
(38.0 X) , södra Östergötland (37.8 %) samt Jönköpings län (35.1 %). 

Jämförelse med år 1916. 

Innan de genom arealinventeringen erhållna uppgifterna om arealens 
användning jämföras med motsvarande uppgifter för år 1916 för åskådlig
görande av de förändringar i den odlade jordens användning, som sedan 
dess inträffat, torde böra förutskickas den anmärkningen, att under år 1916 
ganska avsevärda rubbningar inträffade i de för vissa växtslag använda 
arealerna, och att sålunda 1916 års siffror icke äro uttryck för den under 
normala förhållanden rådande arealfördelningen. Särskilt gäller detta om 
höstrågen, som år 1916 upptog en areal av endast 359 000 hektar mot 
380 000 hektar, eller 21 000 hektar mera, under år 1915. Nedgången 
i arealen för höstråg under år 1916 var emellertid icke likformig över 
hela landet, utan till övervägande del lokaliserad till Svealand, vars råg
areal minskades med 17,600 hektar; allra starkast var nedgången inom 
Stockholms och Uppsala län, där den uppgick till 40 %, samt Söder
manlands län, vars rågareal minskades med 20 .%". 

Medan sålunda arealen för höstråg under år 1916 var osedvanligt 
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liten, hade i stället den del av åkern, vara skördats hö, ökats med 
3,7 000 hektar samt arealen för sockerbetor likaledes ökats med 5 600 
hektar. För övriga växtslag voro 1916 års arealer i huvudsak desamma 
som under närmast föregående år. 

Den officiella jordbruksstatistikens uppgifter för 1916 och tidigare 
år angående arealens användning grunda sig för de delar av landet, som 
varit föremål för jordbruksstatistiska lokalundersökningar, på de vid dessa 
undersökningar insamlade uppgifterna angående arealens användning under 
det år, då lokalundersökningen ägde rum; för att följa med förändringar, 
som inträffa frän år till år, har därjämte statistiska centralbyrån under 
de tre sista åren genom hushållningssällskapens sockenombud införskaffat 
särskilda uppgifter angående den odlade jordens användning under det 
löpande året. För de lokalundersökta delarna av landet torde därför 
uppgifterna angående den odlade jordens användning under år 1916 
vara fullt tillförlitliga. Däremot måste samma uppgifter för de, ännu 
icke lokalundei-sökta delarna, vilka uppgifter hämtas från hushållnings
sällskapens äldre jordbruksstatistik, betecknas som avsevärt föråldrade 
och till följd därav mindre tillförlitliga. På grund härav bör en jäm
förelse mellan 1916 och 1917 års arealuppgifter, för att kunna giva en 
riktig föreställning om de förändringar i den odlade jordens användning, 
som inträffat under det senaste året, begränsas till de områden, som 
varit lokalundersökta. 

En dylik jämförelse beträffande de delar av Svea- och Götaland, som 
lokalundersökts under åren 1913 —1915 , utfaller pä sätt tab. B utvisar. 
(För Norrland kan någon dylik jämförelse icke göras, enär de områden, 
som där varit lokalundersökta, undantagit» från arealinventeringen.) 

Betraktas de i tab. B meddelade uppgifterna angående förändringarna 
i arealen för de särskilda växtslagen, framgår till en början, att arealen 
för hös t v e t e sedan föregående år gått tillbaka med icke mindre än 
23.0 %. Av de särskilda länen uppvisa endast Värmlands och Koppar
bergs län mindre ökning, i alla de andra har höstvetearealen gått till
baka. Den mest betydande tillbakagången har inträffat i Kalmar och 
Malmöhus län, där arealen för höstvete minskats med resp. 45 och 30 %, 
samt i Skaraborgs och Kristianstads län. Av de län, där höstveteodlingen 
nått större omfattning, är det endast Östergötlands, som bibehållit arealen 
i det närmaste oförändrad. De vid inventeringen erhållna uppgifterna 
om den upplöjda arealen visa, att av minskningen i höstvetearealen, som 
inalles uppgår till. 13 382 hektar. 1 620 hektar måst plöjas upp för att 
användas för andra växtslag. Till övervägande del får emellertid minsk
ningen tillskrivas de ogynnsamma väderleksförhållandena under förra 
hösten, varigenom sådden - av höstvete icke kunde utföras i samma om
fattning som vanligt. 

Arealen för h ö s t r å g har, såsom tab. B utvisar, i jämförelse med före
gående år minskats med 8.0 %. För den del av riket, som jämförelsen 
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Tab. B. Jämförelse mellan den odlade jordens användning åren 1916 
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och 1917 inom de lokalundersökta delarna av landet. 
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omfattar, motsvarar detta 11 4 6 3 hektar. Då de inkomna uppgifterna 
visa, att inom samma delar av landet av den under hösten 1916 med 
råg besådda arealen 10 4 0 0 hektar måst plöjas upp, emedan rågbrodden 
under den ogynnsamma vintern och våren gått ut, framgår härav, att 
orsaken till nedgången i rågarealen icke så mycket berott pä en minsk
ning i rågsådden utan till övervägande del förorsakats av de nödtvungna 
upplöjningarna. Jfu bör emellertid härtill framhållas, att även 1916 
års areal för höstråg var osedvanligt låg, i det den, såsom redan nämnts, 
med 21 000 hektar understeg arealen för 1915. Tillbakagången i råg-
arealens omfattning i jämförelse med normala förhållanden är därför åt
skilligt större, än de anförda siffrorna utvisa. I jämförelse med år 1916 
har rågarealen minskats särskilt starkt inom Östergötlands, Jönköpings. 
Kronobergs, Kalmar, Hallands, Gröteborgs och Bohus och Älvsborgs län 
samt de tre småländska länen. A andra sidan har hösträgarealen ökat-
avsevärt inom Stockholms och Uppsala län, vilket har sin förklaring 
däri, at t just i dessa län 1916 års areal var ovanligt låg. 

Den relativt sett synnerligen starka ökningen i arealerna för v å r v e t e 
och v å r r å g (resp. 93.7 och 152.1 %) torde otvivelaktigt i främsta rum
met bero på de av statsmakterna vidtagna åtgärderna för att uppmuntra 
odlingen av dessa sädesslag, varigenom det även lyckats att till ganska av
sevärd del undanröja den minskning i brödsädesarealen, som förorsakats av 
de ogynnsamma väderleksförhållandena under senaste höst. vinter och vår. 
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Arealen för k o r n , h a v r e och b l a n d s ä d liar ökats med resp. 23.0, 
2.1 och 12.1 %. I någon mån torde detta särskilt beträffande kornet 
bero på de av statsmakterna vidtagna åtgärderna i detta syfte, men 
tillika beror säkerligen ökningen på lantmännens önskan att öka till
gången på fodersäd såsom ersättning för andra fodermedel. Kornarealen 
har ökats mest i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Malmöhus, 
Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län. Havrearea len visar största 
ökningen i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Skaraborgs och 
Örebro län, medan däremot Stockholms, Uppsala, Kronobergs och Malmö
hus län förete en ganska avsevärd minskning. Arealen för b l a n d s ä d 
har ökats mest inom Östergötlands, Kalmar, Gottlands, Kristianstads och 
Malmöhus län men gått tillbaka bl. a. inom Stockholms och Skara
borgs län. 

Den för ä r t e r och v i c k e r använda arealen har ökats med resp. 23.7 
och 179.5 %, vartill otvivelaktigt bidragit den upplysningsverksamhet, 
som bedrivits för en ökad odling av dessa genom sin höga äggvitehalt 
såsom kreatursfoder värdefulla sädesslag. Till en del torde dock den 
mycket starka ökningen av vickerarealen endast vara skenbar, på grund 
av att under vicker i vissa fall redovisats även den areal, där vickern 
varit avsedd till grönfoder. Minskningen i arealen för b ö n o r (med 
22.3 %) kommer till övervägande del på Göteborgs och Bohus län. 

Po ta t i sa rea len har enligt tab. B ökats med 4.2 X . Denna ökning 
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skulle hava blivit större, om den icke motvägts av en betydlig tillbaka
gång i Kristianstads och Göteborgs och Bohus län. Minskningen i 
Kristianstads län torde ha föranletts av övertygelsen, a t t brännvinsbrän
ning icke komme at t medgivas. Den genom inventeringen erhållna 
potatisarealen är därjämte något för låg, enär såsom redan nämnts 
lägenheter med högst 0.2 5 hektar odlad jord varit undantagna från 
uppgiftsskyldighet och jorden å dessa lägenheter till övervägande del an
vändes för potatisodling. Den odlade jorden å dessa lägenheter har ovan 
beräknats till omkring 17 000 hektar, varav omkring 2/3 eller 12 000 
hektar kan beräknas vara använd för potatisodling. Detta tillägg med
för en ökning i potatisarealen med omkring 8 %, eller för de i tab. B 
upptagna områdena från 4 8 995 till omkring 52 900 hektar. De invid 
städerna upplåtna koloniträdgårdarna äro däremot inräknade i de förut 
anförda uppgifterna. 

Arealen för s o c k e r b e t o r har minskats med 16.0 %, eller för hela 
riket från 37 4 0 0 till 31 674 hektar. Enligt från Svenska sockerfabriks-
aktiebolaget erhållna uppgifter har den uppmätta betarealen vid bolagets 
råsockerfabriker befunnits uppgå till 29 784 hektar. Då enligt areal
inventeringen motsvarande areal inom de län, som tillhöra bolagets verk
samhetsområde, utgör 29 495 hektar, är sålunda den senare uppgiften 
289 hektar för låg. Skillnaden uppgår dock icke till 1 % och överens
stämmelsen mellan de båda uppgifterna kan därför betecknas som utmärkt 
god. Den för i o d e r r o t i r u k t e r använda arealen liar ökats med 17.2 X . 
vilken ökning nästan helt och hållet kommer på de båda skånska länen. 

Arealen för h ö o c h f r ö t ä k t har minskats med 13.1 %. varemot så
väl säd som gräs till bete och grönfoder avsevärt ökats, eller med resp. 
14.9 och 47.5 %• Dessa förskjutningar, som äro en tydlig följd av den 
bristande tillgången på kreatursfoder under förra delen av sommaren. 
äro starkast framträdande inom Stockholms, Kalmar. Kristianstads, Malmö
hus, Hallands, Älvsborgs och Skaraborgs län. 

Den mycket s tarka ökningen i arealen för a n d r a v ä x t s l a g torde vara 
att tillskriva den omständigheten, att uppgiftslämnarna under denna rubrik 
av misstag upptagit arealer, som rätteligen boi-t redovisas under något 
särskilt angivet växtsläg. 

T r ä d a n har gått tillbaka med 2.0 %. medan den obrukade åkerjorden 
ökats med icke mindre än 38.8 %. Den sistnämnda ökningen, som till 
största delen kommer på Kristianstads och Malmöhus län, beror säker
ligen på at t såsom obrukad åkerjord oriktigt upptagits en del marker, 
som förut icke räknats såsom åker. 

Även om 1916 års arealuppgifter för hela riket äro mindre tillförlit
liga, enär de för de icke lokalundérsökta delarna grunda sig på föråld
rade uppgifter, och en jämförelse med de genom arealinventeringen för 
år 1917 erhållna uppgifterna därför, såsom redan framhållits, icke kan 
giva en riktig föreställning om de under det sista året inträffade för-
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ändringarna i arealens användning, är dock en dylik, hela riket omfat
tande jämförelse av intresse, såsom utvisande förändringarna i de arealer, 
som ligga till grund för beräkningen av skörden under de båda åren 
1916 och 1917. I efterföljande tablå meddelas därför en dylik jäm
förelse för hela riket mellan de vid beräkning av 1916 års skörd an
vända arealerna och motsvarande uppgifter för år 1917 enligt areal
inventeringen : 

Förestående jämförelse visar en helt annan bild av förändringarna från 
år 1916 till år 1917 än den i tab. B meddelade. Sålunda skulle enligt 
motstående tablå minskningen i arealen för höstvete vara högst betydligt 
mindre, medan däremot samma minskning i fråga om höstrågen skulle 
vara avsevärt större, än tab. B utvisar. Förklaringen till denna bris
tande överensstämmelse ligger däri, att 1916 års areal för höstvete är 
för lågt och arealen för höstråg i stället för högt angiven, emedan areal
statistiken, såsom redan sagts, delvis byggde på föråldrade uppgifter och 
därför icke kunnat hålla jämna steg med den under de senaste årtion
dena pågående ökningen i odlingen av höstvete och den samtidiga minsk
ningen i odlingen av höstråg. 

På liknande sätt förklaras avvikelserna- i fråga om blandsäd samt hö 
och frötäkt därmed, att 1916 års arealer äro för låga, samt beträffande 
korn, havre, potatis och träda av att för ar 1916 angivits för höga 
arealer. 

Antalet brukningsdelar. 
Såsom brukningsdel räknas i den på de jordbruksstatistiska lokalunder

sökningarna grundade jordbruksstatistiken varje jordbruk, som i avseende 
på driften utgör ett enda företag^och alltså drives med en och samma 
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Tab. C. Antalet brukningsdelar och deras fördelning på storleksgrupper, 
länsvis, år 1917. 

arbetsstyrka, för så vitt detsamma innefattar minst 0.2 5 hektar odlad 
jord. För att i överensstämmelse härmed vid arealinventeringen få varje 
brukningsdel redovisad å en särskild blankett, lämnades till ledning för 
de uppgiftsskyldiga å de vid inventeringen använda blanketterna följande 
anvisningar: 

"Uppgift till arealinventeringen skall lämnas för varje särskild fastighet. Även 
torp, för vilka uppgifter avgivas av huvudgårdens innehavare, skola upptagas si 
särskilda blanketter." — — — "I de fall, då en jordbrukare inom en och samma 
kommun innehar flera fastigheter, skola dessa, därest jordbruksdriften är fullt 
gemensam och de därför äro att räkna såsom en enda brukningsdel, redovisas pä. 
en gemensam blankett; där åter fastigheterna skötas oberoende av varandra, redo
visas de på särskilda blanketter. Om en fastighet ligger inom flera socknar, lämnas 
särskild uppgift för varje sockendel." 

Antalet vid arealinventeringen avgivna uppgifter bör därför motsvara 
antalet brukningsdelar enligt jordbruksstatistiken. Vid bearbetningen av 
uppgifterna till arealinventeringen har det visserligen icke alltid, varit 
möjligt att , där en fastighet varit belägen inom två socknar och således 
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Tab. D. Brukningsdelarnas fördelning på storleksgrupper inom varje län, 
i procent samt arealen odlad jord i medeltal per brukningsdel, år 1917. 

enligt anvisningarna särskild uppgift skolat lämnas för värj o sockendel, 
sammanföra dessa uppgifter till en brukningsdel, utan hava dessa räk
nats såsom två brukningsdelar, men denna omständighet torde endast 
föga inverka på beräkningen av dessas antal, så mycket mera, som, så
som redan nämnts, i dylika fall anvisningarna icke alltid följts, utan hela 
fastigheten redovisats på en gemensam blankett. 

De genom arealinventeringen erhållna uppgifterna om antalet bruk
ningsdelar meddelas sockenvis i tab. 2, varvid desamma, efter den odlade 
jordens storlek fördelats på 12 storleksgrupper, omfattande 0.26 — 1, 1—2, 

. 2 — 3, 3 — 5 , 5 — 10, 10—20, 20 — 30, 30 — 40, 40 — 50, 50—100 , 
100 — 200 samt över 200 hektar odlad jord. I den officiella jordbruks
statistiken tillämpas i huvudsak samma gruppindelning, endast med den 
skillnaden, att indelningsgrunden där är brukningsdelarnas areal av åker 
i stället för av odlad jord och att brukningsdelarna med 2 — 5 hektar 
åker sammanförts till en enda grupp och likaså de med en åkerareal om 
30 — 50 hektar samt över 200 hektar. 
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För att få en sammanfattning av brukningsdelarnas antal i hela riket 
yneddelas j . t a b . ' 2 uppgifter även för de d e l a r ' a v landet, som varit 
undantagna från arealinventeringen. För de socknar, som varit lokal-
undersökta, föreligga fullt säkra uppgifter icke endast om hela antalet 
brukningsdelar utan jämväl om deras fördelning på storleksgrupper; för 
dessa socknar hava därför fullständiga uppgifter meddelats i tab. 2, 
varvid endast de till grupperna 2 — 5, 3 0 — 5 0 och över 100 hektar 
hörande brukningsdelarna behövt fördelas på de i tabellen upptagna 
mindre grupperna efter samma proportion, som råt t inom de av areal
inventeringen berörda delarna av motsvarande län. För de socknar åter. 
som icke varit lokalundérsökta, har antalet brukningsdelar måst hämtas 
från 1911 års jordbruksstatistik, varvid sammanräknats brukningsdelar 
samt jordtorp och andra jordlägenheter, ehuru otvivelaktigt bland de sist
nämnda även inbegripas åtskilliga lägenheter, som icke äro att betrakta 
som brukningsdelar. För dessa socknar meddelas emellertid i tab. 2 
uppgift endast om hela antalet brukningsdelar men däremot icke om 
deras fördelning på storleksgrupper. Alla uppgifter i tab. 2, som äro 
hämtade från annan källa än arealinventeringen, äro satta med medisevala 
typer. 

I tab. C meddelas en sammanfattning länsvis över antalet bruknings
delar och deras fördelning på storleksgrupper. För de socknar, där upp-
o^ft- njcu förrleliuiug«L nJL Jgmpjpx. saknats., har denna fördelning verkställts 
länsvis enligt samma proportion, som erhållits från de delar av varje län. 
där fördelningen varit känd. Enligt dessa uppgifter utgör antalet bruk
ningsdelar i hela riket 447 695. Av de särskilda länen har Älvsborgs 
län det högsta antalet, eller 33 584 och därefter Värmlands län med 
30 177, Skaraborgs län med 27 842 samt Kopparbergs och Kristianstads. 
län med resp. 25 699 och 25 254. A andra sidan är antalet bruknings
delar minst inom Gottlands och Uppsala län med resp. 7 934 och 9 0 2 8 . 

På grundval av uppgifterna i tab. C har i tab. D beräknats bruk
ningsdelarnas relativa antal inom varje storleksgrupp såväl för riket i 
dess helhet som för varje särskilt län. De län, som framför andra känne
tecknas av många stora brukningsdelar, äro Södermanlands, Uppsala, 
Östergötlands, Västmanlands och Stockholms län. Inom alla nu nämnda 
län överstiger antalet brukningsdelar med mera än 50 hektar odlad jord 
5 % av samtliga, medan motsvarande tal för hela riket är endast 1.8 %-
Även de medelstora gårdarna, med en areal av 10—50 hektar, äro inom 
samma län avsevärt talrikare än inom hela riket i genomsnitt, medan där
emot de minsta brukningsdelarna äro anmärkningsvärt fåtaliga. De mest 
utpräglade storbruksbygderna äro Uppsala och Västmanlands län. I mot
sats häremot stå de fem norrlandslänen samt Kopparbergs, Värmlands. 
.Jönköpings, Kronobergs, Göteborgs och Bohus samt Blekinge län, varest 
brukningsdelarna till övervägande del äro små. Inom Norrbottens län 
hava sålunda icke mindre än 94.2 % av alla brukningsdelar en areal. 
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som uppgår till högst 10 hektar, och inom hela länet hava endast sex 
brukningsdelar en areal, som överstiger 50 hektar. 
.ilStt: mått på/brukningsdelarnas växlande storlek inom olika delar av 

landet utgöra även de i tab. D meddelade uppgifterna angående medel
arealen av odlad jord för brukningsdelarna inom varje län. För Öst
götaslätten utgör detta medeltal 17.52 hektar, för Uppsala län 17.12 
hektar, samt för Västmanlands läns slättbygd 16.92 hektar. De lägsta 
medeltalen anträffas för övre Dalarne (2.61 hektar), för de fyra nord
ligaste länen (3.47—4.5 8 hektar), för övre Värmland (4.73 hektar) 
samt för skogsbygden i Blekinge län (4.7 4 hektar). 
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Tab. 1. Den odlade jordens 
Anm. Tab. 1 innefattar icke lägenheter 



användning, i hektar, år 1917. 
med högst 0.25 hektar odlad jord. 
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I HEKTAR, ÅR 1917. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 51 
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62 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, I HEKTAR, 
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6 4 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 
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7 4 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 



I HEKTAR, ÅR 1917. GOTTLANDS LÄN. 75 



7 6 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, I HEKTAR, 
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ÅR 1917 . BLEKINGE OCH KRISTIANSTADS LÄN. 7 9 



8 0 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 
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8 2 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 
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8 4 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 
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I HEKTAR, ÅR 1917. MALMÖHUS LÄN. 9 1 
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9 6 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, I HEKTAR, 



ÅR 1 9 1 7 . MALMÖHUS OCH HALLANDS LÄN. 9 7 



9 8 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 



I HEKTAR, ÅR 1917. HALLANDS LÄN. 99 



1 0 0 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 
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102 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING 
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1 1 6 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 
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1 3 6 TAB. 1 (forts.). DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING, 
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Tab. 2. Antalet brukningsdelar, fördelade på storleksgrupper, år 1917. 
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1 6 8 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 169 



1 7 0 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. ÖSTERGÖTL. O. JÖNKÖPINGS LÄN. 171 



1 7 2 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. JÖNKÖPINGS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. JÖNKÖPINGS LÄN. 173 



174 TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. JÖNK. O. KRONOBERGS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. KRONOBERGS LÄN. 175 



1 7 6 TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. KRONOB. 0. KALMAR LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. KALMAR LÄN. 177 



178 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. KALMAR LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. KALMAR O. GOTTLANDS LÄN. 1 7 9 



1 8 0 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. GOTTLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. GOTTL. O. BLEKINGE LÄN. 181 



1 8 2 TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. BLEKINGE O. KRISTIANST. LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. KRISTIANSTADS LÄN. 183 



1 8 4 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. KRISTIANSTADS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. KRISTIANSTADS LÄN. 1 8 5 



1 8 6 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. MALMÖHUS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. MALMÖHUS LÄN. 187 



1 8 8 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. MALMÖHUS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. MALMÖHUS LÄN. 189 



1 9 0 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. MALMÖHUS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. MALMÖHUS O. HALL. LÄN. 1 9 1 



192 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. HALLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. HALLANDS LÄN. 1 9 3 



1 9 4 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 1 9 5 



1 9 6 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÄLVSBORGS LÄN. 197 



1 9 8 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÄLVSBORGS LÄN. 199 



200 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÄLVSBORGS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÄLVSBORGS LÄN. 201 



2 0 2 TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. ÄLVSB. O. SKARABORGS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. SKARABORGS LÄN. 2 0 3 



2 0 4 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. SKARABORGS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. SKARABORGS LÄN. 2 0 5 



2 0 6 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. SKARABORGS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. SKARABORGS LÄN. 2 0 7 



208 TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. SKARAB. O. VÄRML. LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. VÄRMLANDS LÄN. 2 0 9 



210 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. VÄRMLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. VÄRML. O. ÖREBRO LÄN. 2 1 1 



212 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÖREBRO LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. ÖREBRO LÄN. 213 



2 1 4 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. VÄSTMANLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. VÄSTMANLANDS LÄN. 2 1 5 



2 1 6 TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. VÄSTM. O. KOPPARB. LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. KOPPARBERGS LÄN. 217 



2 1 8 TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. KOPPARB. O. GÄVLEB. LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. GÄVLEB. O. VÄSTERNORRL. LÄN. 2 1 9 



2 2 0 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. VÄSTERNORRLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. VÄSTERNORRLANDS LÄN. 2 2 1 



222 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. JÄMTLANDS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. JÄMTL. O. VÄSTERB. LÄN. 223 



224 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. VÄSTERBOTTENS LÄN. 



TAB. 2 (forts.). ANT. BRUKNINGSDELAR ETC. VÄSTERB. O. NORRB. LÄN. 2 2 5 



226 TAB. 2 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR ETC. NORRBOTTENS LÄN. 
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FOLKHUSHALLNINGS-
KOMMISSIONEK 

"/» 1917. 
Instruktion för insamlande 
av uppgifter till arealinvcn-
ter ingen den 30 juni 1917. 

Till de kommunala myndigheterna för brödsädsregleringen. 

Då forhållandena för närvarande äro sådana, att vårt land för tryggande av livs
medelstillgången under nästkommande konsumtionsår mer än eljest torde bliva 
hänvisat till den inhemska produktionen, är det, för att inan skall kunna använda 
de tillgängliga förråden på det mest ändamålsenliga sätt, av största betydelse att 
äga en så vitt möjligt säker kännedom om myckenheten av alla de produkter, 
som jordbruket avkastar. Då för en beräkning av skördens storlek kännedomen 
om don för varje växtslag använda arealen åter är av grundläggande betydelse, 
har Kungl. Maj:t funnit nödigt att innevarande år föranstalta om en allmän areal-
invontering för utrönande av den odlade jordens användning. 

Skyldig att lämna uppgift till sagda inventering ilf envar, som brukar fastighet, 
vara finnes odlad jord till större areal än ett fjärdedels hektar, beträffande såväl 
den av honom brukade jorden som under fastigheten lydande torp. 

I fråga om do delar av Norrland samt Kopparbergs och Värmlands län, där 
lokala förhållanden påkalla undantag, äger Folkhushållningskommissionen medgiva 
befrielse från uppgiftsskyldighet. 

Uppgift till arealinventeringen avgives å särskild, av Folkhushållningskommis
sionen upprättad blankett (form. 96), varav exemplar härmed bifogas till kännedom. 
För kommunens behov erforderliga blanketter komma att snarast översändas. 

Det åligger de kommunala nämnderna för brödsädsregleringen att var och en inom 
sin kommun övervaka och ansvara för inventeringens genomförande. 

De uppgiftsskyldiga, vilka icke med säkerhet känna storleken av den för varje 
växtslag använda arealen och för vilka därför svårigheter skulle möta att själva 
ifylla blanketten, skola beredas tillfälle att, om de så önska, erhålla sakkunnig 
hjälp vid uppgiftsskyldighetens fullgörande. För detta ändamål åligger det varje 
kommunal nämnd att utse en (dier flera personer (uppgiftsinsamlare) med uppgift 
att tillhandagå de uppgiftsskyldiga med erforderlig hjälp. Därvid torde det ofta 
vara lämpligt, att uppgiftsinsamlaren själv ifyller blanketten med ledning av de 
upplysningar, som kunna erhållas av den uppgiftsskyldige, vilken därefter bekräftar 
uppgiften med sin namnunderskrift. Då jordbrukaren ofta icke känner arealen för 
de olika växtslagen, men väl i allmänhet vet hela den odlade jordens storlek, bör 
uppgiftsinsamlaren med utgångspunkt härifrån genom att utfråga den uppgifts
skyldige om det använda växelbruket (antalet "skift") samt om utsädesmängden 
kunna beräkna storleken av den för varje särskilt växtslag använda arealen. I de 
fall, då blanketterna ifyllts av de uppgiftsskyldiga själva, skola uppgiftsinsamlarna 
mottaga blanketterna samt noga tillse, att de äro riktigt och fullständigt ifyllda. 

Det är uppgiftsinsamlarens skyldighet tillse, att fullständig redovisning av utsädes
mängden och arealen för de särskilda växtslagen utföres på varje inventeringsblanketi. 

Då kännedomen om arealen bland jordbrukarna i stora delar av landet är 
ganska ringa, komma uppgiftsinsamlarna att få ett mycket krävande och ansvars-
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fullt arbete. För att det insamlade materialet skall bliva fullständigt och riktigt, 
ligger det därför synnerlig vikt uppå, att de kommunala nämnderna till uppgifts-
insändare endast utse personer, som äro fullt lämpliga för sitt uppdrag. De 
böra i första rummet väl känna till trakten och de jordbrukare, vilkas uppgifter 
de skola mottaga, samt vara kända för noggrannhet och god omdömesförmåga. 
Till uppgiftsinsamlare kunna i många fall lämpligen utses personer tillhörande den 
kommunala nämnden; i andra fall torde därtill kunna erhållas erfarna jordbrukare, 
jordbrukskonsulenter, folkskollärare, lärare eller elever vid lantbruks- och lant
mannaskolor eller andra lämpliga personer. 

Såsom ersättning för det utförda arbetet komma uppgiftsinsamlarna att av stats
medel erhålla tio öre för varje fullständigt ifylld inventeringsblankett. Deima 
ersättning kommer dock ieke att utbetalas, förrän materialet granskats av Folk-
hushålluingskommissionen och befunnits i tillfredsställande skick. Det ligger därför 
i uppgiftsinsamlarnas eget intresse att tillse, att blanketterna äro ordentligt ifyllda, 
enär de annars kunna gå miste om ersättning. 

I sista hand åligger det den kommunala nämnden att granska de avgivna upp
gifterna och att, om de befinnas ofullständiga eller oriktiga, genom uppgiftsinsam-
laren eller annan person åstadkomnia rättelse. Den kommunala nämnden är tillika 
ansvarig för, att inventeringsuppgifter avgivas av alla uppgiftsskyldiga. För detta 
ändamål skola de inkomna uppgifterna jämföras med mantalslängderna, vilka vid 
behov kunna till låns erhållas av vederbörande hUradsskrivare. 

Inom en del av varje hushållningssällskaps område pågå innevarande sommar 
s. k. jordbruksstatistiska lokalundersökningar, vid vilka jämväl uppgifter insamlas 
angående utsäde och areal vid varje brukningsdel. Inom de kommuner, där dessa 
lokalundersökningar redan utförts vid tiden för arealinventeringen, böra de kom
munala nämnderna genom hänvändelse till hushållningssällskapens sekreterare söka 
till låns erhålla det vid lokalundersökningarna insandade materialet, därifrån de 
för arealinventeringen erforderliga uppgifterna kunna erhållas genom direkt avskrift 
och arbetet med inventeringen följaktligen mycket förenklas. 

Uppgifterna, som .skola avse förhållandena den 20 juni, skola av den kommunala 
myndigheten insamlas under tiden 20—30 juni. 

Av de inkomna inventeringsuppgifterna skall den kommunala myndigheten be
hålla ett exemplar, under det att det andra exemplaret snarast möjligt och senast 
den 5 juli 1917 skall insändas till Folkhushållningskommissionen jämte intyg av 
den kommunala nämnden, att uppgifter inkommit från alla uppgiftsskyldiga, eller, 
i annat fall, förteckning å de fastigheter, för vilka uppgifter felas, med angivande 
av den ungefärliga arealen odlad jord å dessa fastigheter. E t t exemplar av samma 
förteckning skall jämväl samtidigt översändas på landsbygden till vederbörande 
kronolänsman och i stad till vederbörande magistrat eller stadsstyrelse för vid
tagande av åtgärder för de felande uppgifternas införskaffande;.' Samtidigt skall 
den kommunala nämnden till Folkhushållningskommissionen meddela uppgift h 
antalet lägenheter, som hava odlad jord till mindre areal än 1/i hektar, för vilka 
särskilda uppgifter enligt formulär 96 därför icke behöva avgivas. 

Slutligen vill kommissionen rikta en allvarlig vädjan till alla, som komma att 
få befattning med den förestående arealinventeringen, såväl de kommunala myndig
heterna och uppgiftsinsamlarna som ock envar uppgiftsskyldig, att genom ett nog
grant iakttagande av de givna föreskrifterna var och en i sin mån bidraga till att 
de vid inventeringen insamlade uppgifterna måtte bliva så fullständiga och riktiga 
som möjligt. 

Stockholm den 11 juni 1917. 

FOLKHUSHALLNINGSKOMMISSIONEN. 
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F0LKHU8HÅLLNIN6S-
KOMMISSIONEN. 

Formulär H6. 

Avgives i 2 ex. till den 
kommunala myndigheten 
ftir brSdaädsreylerinyen 
eller dess ombud. 

Uppgift till arealinventeringen den 20 juni 1917 
vid 

(gård, hemman, torp, lägenhet eller dylikt) 

stad 
inom köping län-

socken 

Obs.! Uppgiftsskjddig iir enligt kimgl. förordningen den •"> juni 1917 envar, som brukar 
fastighet, varfi finnes odlad jord till större aren! Un ett fjärdedels hektar i ett halvt tunn
land). I)ilr under fastigheten lyder torp, som för brukning upplåtits mot utgörande av 
dagsverken eller annan arbets- eller naturaprestation, åligger uppgiftsskyldigheten bo. 
träffande torpet den, som brukar huvudfastigheten. 

Uppgiften skall senast den 30 juni 1917 avgivas till vederbörande kommunala myndig
het eller dess ombud i två, av den uppgiftsskyldige underskrivna exemplar. Den, vilken 
uraktlåter att fullgöra honom åliggande uppgiftsskyldighet eller mot bättre vetande av
giver oriktig uppgift, straffas med böter t. o. m. 1,000 kronor. 

1. Vid ovannämnda b rukn ingsde l ilr den odlade jorden innevarande sommar 
använd på följande sä t t : 

O
B

S.
 T 

1 
tu

n
n

la
n

d 
—

 
/ 

h
ek

ta
r.

 

2 . Av de fält, som under hösten 1916 besåddos med höstsäd, hava följande 
a rea le r mås t harvas el ler plöjas u p p : 

H ö s t v e t e l iektar . H ö s t r å g hek ta r . 

Obs.! Dessa arealer skola i punkt 1 icke redovisas under höstvete eller höstråg utan 
under det sädesslag, varmed de under våren besätts. 

den juni 1017 . 
(bostad och postadress). 

N a m n : 
Vänd! 
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Anvisningar för blankettens ifyllande. 

Uppgift till arealinventeringen skall lämnas för varjo särskild fastighet. Även 
torp, för vilka uppgifter avgivas av huvudgårdens innehavare, skola upptagas a 
särskilda blanketter. 

Uppgiften skall antingen ingivas skriftligen avfattad eller ock, å tid och plats, 
som av den kommunala myndigheten bestämmes, murttligen avgivas till nämnda 
myndighets ombud. 

I de fall, då en jordbrukare inom en och samma kommun innehar flera fastig
heter, skola dessa, därest jordbruksdriften Ur fullt gemensam och de därför äro 
at t räkna såsom en enda brukningsdel, redovisas på en gemensam blankett; där 
åter fastigheterna skötas oberoende av varandra, redovisas de på särskilda blan
ketter. Om en fastighet ligger inom flera socknar, lämnas särskild uppgift för 
varje soekendel. • 

Under punkt 1 redovisas såsom areal för höstvete och höstråg endast de fält, 
som vid inventeringen äro bevuxna med höstsäd; därest någon del av de fält, som 
under hösten 1916 besåddes medv höstsäd, sedermera måst plöjas upp, angivos 
detta särskilt under punkt 2, varjämte den upplöjda arealen under punkt 1 redo
visas under det sädesslag, varmed den besatts. 

Arealuppgifterna för de särskilda sädesslagen avse entlaxt den för mogen skörd 
ämnade säden; säd som är ämnad att avbetas eller användas som grönfoder redo
visas under rubriken "säd till bete och grönfoder". Likaså skall den i vall lig
gande arealen fördelas på å ena sidan hö och frötäkt och å andra sidan bete och 
grönfoder. Även om en jordbrukare vid inventeringen ännu icko med säkerhet 
kan angiva, huruvida säden eller gräset kommer att användas till mogen skörd 
eller till grönfoder, skall uppgiftsinsamlaren dock uppskattningsvis göra en dylik 
fördelning. 

Under rubriken trädgårdsväxter redovisas såväl köksträdgård som den åkerareal, 
vara odlas trädgårdsväxter i cirkulation med övriga växtslag. 

Till ren träda räknas endast den trädesjord, varav icke annan skörd under året 
tages än sådan, som användes till gröngödsling. Den s. k. halvträdan eller grön
trädan hänföres till annan rubrik, alltefter det växtslag, varmed den är besådd. 

Som obrukad åkerjord redovisas sådan åkerjord, som icke är föremål för något 
slags kultur. 

Även där något av de under punkt l upptagna växtslagen icke odlas, bin-
kolumnen ej lämnas tom, utan ifyllas medelst ett streck (—). 

Sedan arealen för varje särskilt växtslag angivits, verkställes nedsummering och 
den erhållna summan odlad jord kontrolleras. 
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