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TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna förra 
delen av sin redogörelse för den genom nåd. kungörelsen den 25 april 
1919 förordnade allmänna arealinventeringen och husdjursräkningen den 
Arealinventering. 1 



2 INLEDNING. 

1 juni 1919. Den nu föreliggande berättelsen motsvaras under före
gående år av särskilda berättelser över arealinventeringar under åren 
1917 och 1918 samt över husdjursräkningar under åren 1916 — 1 9 1 8 , 
vilka samtliga liksom den förevarande ingå i serien "Statistiska medde
landen". Berättelsen är avsedd att följas av en andra del, vari komma 
att ingå de viktigare resultaten av en vid primärmaterialets bearbetning 
genomförd fördelning av åkerjorden och dess användningssätt samt an
talet husdjur på grupper efter brukningsdelarnas storlek. 

Inledning. 

Arealinventeringens och husdjursräkningens allmänna planläggning och 
genomförande. Skyldig att lämna uppgifter var enligt föreskrifterna i före-
nämnda nåd. kungörelse envar jordbrukare för av honom själv brukad odlad 
jord till större areal än en fjärdedels hektar angående jordens användning 
samt antalet honom själv eller andra tillhöriga husdjur, som funnos å 
fastigheten eller därifrån utsläppts för bete å allmänning eller annan 
samfälld mark. Beträffande husdjur förelåg uppgiftsskyldighet även för 
mindre jordbruk eller annan fastighet än jordbruksfastighet, så snart 
husdjur funnos å desamma. Uppgiftsskyldigheten avsåg sålunda i all
mänhet innehavare av en brukningsdel över viss storlek beträffande både 
användningen av den odlade jorden och antalet husdjur samt dessutom 
beträffande endast husdjur innehavare av mindre jordbruk eller annan 
fastighet än jordbruksfastighet. De detaljerade bestämmelserna i dessa 
hänseenden framgå, utom av själva kungörelsen, av förtydligande an
visningar och förklaringar i statistiska centralbyråns instruktion till led
ning för de uppgiftsinsamlande ortsmyndigheterna, livsmedelsnämnderna, 
och i uppgiftsformuläret, vilka båda äro avtryckta i slutet av berättelsen 
efter tabellerna (bil. n:r 1 och 2). 

För varje brukningsdel, mindre jordbruk eller annan fastighet, som 
här ovan nämnts, skulle särskild uppgift avgivas å en beträffande jordens 
användning och antalet husdjur gemensam blankett. Uppgifterna skulle 
av de uppgiftsskyldiga senast den 5 juni avlämnas till vederbörande livs
medelsnämnd, som det ålåg att tillse, att uppgifterna fullständigt in
kommit inom nämndens område, samt att därefter senast den 16 samma 
månad insända desamma till statistiska centralbyrån jämte intyg o m u p p -
giftsmaterialets fullständighet. Närmare föreskrifter härom återfinnas 
ävenledes i instruktionen och uppgiitsformuläret. 

Förutom vissa uppgifter, som infordrats för jordkommissionens statis
tiska utredningar, är formuläret specificerat i det allra närmaste på samma 
sätt som vid föregående arealinventeringar och husdjursräkningar. Nämnas 
bör måhända i detta hänseende, att genom införande av rubriken "träd-
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gård" alldeles utom åkerjordens specificering redovisningen av "trädgårds
växter på åkerjord" ej blir direkt jämförbar med den förutvarande av 
"trädgårdsväxter" ingående i den odlade jordens totalareal, enär den 
senare säkerligen delvis omfattar även den särskilda trädgårdsodlingen. 

Uppgiftsmaterialet har i regel inkommit omkring den föreskrivna tiden, 
utan att påminnelser behövt av centralbyrån göras till vederbörande livs
medelsnämnder för dess införskaffande. I ett rä t t stort antal fall har 
emellertid sådan påminnelse måst utfärdas, varpå uppgifterna vanligen in
kommit utan större tidsutdräkt. Dock synes det hava förekommit, at t livs
medelsnämnderna, särskilt i de nordligare trakterna av landet, beretts 
ganska stora svårigheter vid insamlingen av årets uppgifter, såsom av 
insända meddelanden framgår, beroende av en viss uppgiftströtthet hos 
lantbrukarebefolkningen efter ransoneringsåren. Utom i ett eller annat 
undantagsfall hava emellertid uppgifter av livsmedelsnämnderna kunnat 
tillställas centralbyrån. 

Primärmaterialets beskaffenhet och bearbetning. De inkomna blanketterna 
hava i centralbyrån granskats för komplettering och rättelse av uppen
bart ofullständiga och felaktiga uppgifter. Efter sammanräkningen i 
summor för varje särskild socken har genom jämförelse med föregående 
års siffror kontrollerats, att icke några mera betydande luckor varit för 
handen i det inkomna uppgiftsmaterialet. Merendels har fullständigheten 
visat sig vara tillfredsställande, men i jämförelsevis många fall har 
det varit nödvändigt för centralbyrån att genom skriftväxling med livs
medelsnämnderna införskaffa kompletteringar till de ursprungligen insända 
uppgifterna. För ett fåtal socknar har det emellertid ej lyckats erhålla 
användbara l-esultat genom sammanräkning av årets uppgifter, beroende 
på att livsmedelsnämnderna under senare delen av redogörelseåret av
vecklat eller alldeles upphört med sin verksamhet och till följd därav 
något organ för vidare insamling av uppgifter ej varit tillgängligt. Be
träffande dessa socknar och dem, för vilka inga som helst uppgifter 
inkommit, tillsammans 7 stycken, ingå i årets arealinventering och hus
djursräkning siffror enligt lokalundersökningarna eller närmast föregående 
års arealinventering och husdjursräkning; dessa siffror äro i tab. 1 ut
märkta med särskild stil. 

Vid jämförelsen med föregående år har iakttagits, att från ett stort antal 
socknar uppgifter ofta ej avgivits för smärre, merendels till den lägsta 
storleksgruppen hörande brukningsdelar, varifrån uppgifter till föregående 
års arealinventering inkommit. Förklaringen härtill är i flertalet fall, a t t 
en närmare undersökning visat, at t arealen i verkligheten är mindre än 
vad som framgått av den föregående uppskattningen. Härpå beror i all
mänhet minskningen i antalet brukningsdelar och givetvis också till en del 
i arealen, som emellertid endast i liten omfattning kan vara förorsakad 
härav, då totalarealen av här ifrågavarande brukningsdelar är relativt 
obetydlig. Beträffande några socknar särskilt i Västernorrlands och Norr-
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bottens län, där vid ungefär lika antal brukningsdelar som förut arealen 
slätter- och. betesvallar uppgivits mycket lägre än vid närmast föregående 
arealinventering, är det svårt att bilda sig en säker uppfattning, om 
nedgången är verklig eller beror endast på olika bedömande av markens 
beskaffenhet år från år. De här anmärkta bristfälligheterna äro emel
lertid i det stora hela av liten betydelse och kunna i varje fall ej i 
nämnvärd grad påverka totalomdömet eller jämförelsen med föregående 
år av siffrorna beträffande jordens användningssätt eller antalet husdjur. 

I fråga om uppgifternas bearbetning bör måhända nämnas, att , då 
av primäruppgiften eller på annat sätt framgått, att en brukningsdel är 
belägen i flera socknar, arealen så vitt möjligt fördelats på de särskilda 
socknarna; brukningsdelen som sådan och i allmänhet husdjuren hava 
därvid räknats till den socken, dit den största delarealen hör. Uppgifter 
för brukningsdelar, omfattande mindre totalareal "åkerjord" än 0.2 5 har, 
hava enligt undersökningens plan ej medtagits i sammanräkningen, utom 
då de på samma gång upptagit " t rädgård" till så stor areal, at t summan 
av "åkerjord" och "trädgård" uppgått till minst 0.2 6 har. Själva sam
manräkningen har, som redan nämnts, skett i grupper efter storleken av 
de särskilda brukningsdelarnas totalareal åkerjord. 

Resultaten meddelas för varje socken, stad och härad med på grund av 
utrymmesskäl vidtagna sammanslagningar av vissa uppgiftskolumner i tab. 
1 samt länsvis enligt uppgiftsformulärets utförliga specificering i tab. 2 
beträffande jordens användningssätt och i tab. 3 beträffande husdjur av 
olika slag. I_de båda sistnämnda tabellerna har enligt i statistiska cen
tralbyrån utarbetad^ plan, som av Hushållningssällskapen översetts, för 
första gången i den officieUa jordbruksstatistiken" genomförts en uppdel
ning av länen i med hänsyn till jordbrukets naturliga förutsättningar 
mera_ likartade områden. Planen härför är som bilaga n:r 3 i detalj 
avtryckt efter tabellerna. — Beträffande den särskilda trädgårdsodlingen 
hava sammanräkningsresultaten på grund av uppgifternas osäkerhet och 
jämförelsevis ringa betydelse ej alls medtagits i tab. 1 och, vad 
angår tab. 2, förts i en kol. för sig alldeles utom åkerjordens specifi
cering. 

Arealinventeringen år 1919. 

Den odlade jordens användning. Som redan nämnts, bliva genom in
förande av rubriken "trädgård" i formuläret till arealinventeringen för 
år 1919 redovisningarna av "trädgårdsväxter" och därmed också av 
"åkerjord" och "odlad jord" vid den senaste arealinventeringen och de 
föregående inventeringarna ej fullt jämförbara med varandra. Emellertid 
är det, som framgår av den relativt obetydliga andel trädgårdsväxterna 
utgöra av hela arealen åkerjord (odlad jord), av liten vikt för jämför-
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barheten mellan siffrorna år för år, vare sig man tager hänsyn eller 
icke till den härav orsakade olikheten i omfattning av begreppen "odlad 
jord" och "åkerjord". I det följande hava de därför ansetts kunna utan 
olägenhet direkt jämställas med varandra. 

För att åskådliggöra, huru de vid 1919 års arealinventering erhållna 
summorna för åkerjorden överensstämma med motsvarande siffror enligt 
föregående arealinventeringar, meddelas i följande tablå en sammanställ
ning av uppgifterna ifråga för varje län. 

För x-iket i dess helhet uppgår arealen åkerjord enligt 1919 års areal
inventering till 3 781 824 hektar, vilket understiger 1917 års uppgift 
med 13 627 hektar eller 0.4 % och 1918 års med 53 125 hektar, mot
svarande 1.4 %.' Lägges till totalarealen åkerjord för år 1919 den 
sammanlagda arealen av särskilda trädgårdsodlingar, 15 603 hektar, er-
hålles till resultat i det närmaste samma hektartal som för år 1917, 
medan det oaktat i jämförelse med år 1918 en understigande skillnad 
av ungefär 1 % blir kvarstående. I vilken mån minskningen är verklig 
eller endast beror på olika uppfattning vid redovisningsskyldighetens 
fullgörande, är omöjligt att avgöra på grundval av det föreliggande 
materialet. 

Inom de särskilda länen äro i allmänhet förändringarna i total
arealen åkerjord relativt taget ganska små. Undantag härifrån bilda 
särskilt vissa norrländska län, där, som redan i det föregående berörts, 
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uppfattningen om den till odlad jord (åkerjord) hänförliga marken, när 
den icke är direkt besådd, synes vara år från år ganska växlande. 

I tab. 2 meddelas, som förut nämnts, resultaten av aroalinventeringen 
efter den specificering av jordens användningssätt, som formuläret inne
håller. Tabellens siffror grunda sig uteslutande på arealinventeringen 
och innefatta således icke den odlade jorden vid de smålägenheter, 
som varit undantagna därifrån; i olikhet med vad förhållandet är i 
berättelsen om 1918 års arealinventering (tab. A), är således i först
nämnda tabell ej inräknat något tillägg för arealen av smärre potatis
odlingar, som deklarerats vid en den 20 juli 1918 särskilt företagen in
ventering och då utgjorde i hela riket 5 135 hektar. 

Den i tab. 2 genomförda uppdelningen i naturliga jordbruksområden 
har företagits i huvudsakligt syfte att bereda tillfälle till en mera 
ingående undersökning av de särskilda växtslagens utbredning över olika 
delar av landet än de odifferentierade länssiffrorna i och för sig giva 
ledning för. I följande tab. A hava för bättre överskådlighet de abso
luta talen för varje särskilt område efter smärre sammanslagningar, som 
framgå av jämförelsen mellan de båda tabellerna, omräknats i procent av 
den sammanlagda åkerjordsarealen. 

Vad angår till en början h ö s t v e t e t , upptager det, såsom framgår av ta
bellerna, i hela riket en areal av 110 666 hektar, motsvarande 2.9 2 % 
av hela den odlade arealen. Höstvete odlas i mycket olika omfattning, 
alltefter som förutsättningarna för dess odling i skilda delar av landet 
växla. Nästan icke alls förekommer det i Norrland, utom i de sydligare 
delarna av Gävleborgs län. Det förekommer i allmänhet i relativt taget 
liten omfattning i skogs- och bergsbygderna, men har sin egentliga ut
bredning över slättbygderna i södra delen av landet. Skillnaden i detta 
växtslags relativa förekomst är, som tab. A visar, synnerligen utpräglat 
framträdande vid olika naturförhållanden även i en och samma landsdel, 
varpå särskilt siffrorna för de olika områdena i Malmöhus län, där vete-
odligen som helhet tagen nåt t sin största omfattning, lämna ett bely
sande exempel. Ifråga om dess utbredning över de olika landsdelarna 
hänvisas för övrigt till i tabellerna anförda absoluta och relativa tal. 

V å r v e t e t upptager i hela riket icke tredjedelen så stor areal som höst
vetet. I de trakter, där höstveteodlingen nått mera nämnvärd omfattning, 
förekommer det i allmänhet mycket sparsamt, men upptager däremot en 
relativt stor areal i skogs- och bergsbygderna, där, som ovan framhållits, 
höstvete odlas endast i mycket ringa utsträckning. 

H ö s t r å g e n , vårt viktigaste brödsädesslag, upptager i hela riket 351 044 
hektar eller ungefär 9.3 % av den totala åkerarealen. Den största re
lativa omfattningen har odlingen av höstråg nått inom ett område, som 
utgöres av Oland, Kristianstadsslätten och Blekinge samt slättbygden 
av Norra och Södra Möre härad i Kalmar län. Därjämte odlas 
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höstråg i betydande omfattning i hela Svea- och Götaland, varemot 
odlingen därav i Norrland i allmänhet icke är av någon store betydelse. 

V å r r å g odlas i hela riket på en areal av 21 125 hektar eller 0.6 % 
av den odlade jorden, huvudsakligen på det sydsvenska höglandet samt 
i de inre delarna av Kristianstads län. 

Den för k o r n använda arealen uppgår i hela riket till 166 847 hektar, 
motsvarande 4.4 % 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 
nattfrosternas härjningar än den mera senvuxna havren. I enlighet här
med anträffas den mest utbredda kornodlingen dels på Öland, Gottland och 
på Malmöhus läns slättbygd samt i något mindre omfattning i de bör
digaste delarna av Kristianstads, Östergötlands och Uppsala län, dels 
ock i hela Norrland och de nordliga delarna av Svealand samt på det 
sydsvenska höglandet. I övriga delar av södra och mellersta Sverige 
odlas däremot korn i mycket ringa utsträckning. 

H a v r e n intager en större del av hela den odlade jorden än något 
annat sädesslag, nämligen 712 902 hektar eller 18.9 %. 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 må 
nämnas Jönköpings, Kronobergs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus 
län, skogsbygden i Hallands län samt Skaraborgs, Värmlands, Örebro, 
Västmanlands och Kopparbergs län. Mycket ringa är däremot havre
odlingen på Gottland och Öland, i de bördigare delarna av Malmöhus 
och Kristianstads län samt i övre Norrland. 

B l a n d s ä d upptager i hela riket en areal av 260 767 hektar, eller 
6.9 % av hela den odlade jorden. Detta sädesslag odlas i större utsträck
ning endast på Östgötaslätten, i Uppsala och Malmöhus län samt i de 
bördigare trakterna av Kristianstads län. 

M a t ä r t e r , som i hela riket upptaga en areal av 30 530 hektar 
(0.8 %)i 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 upptaga en areal av 8 251 hektar (0.2 %), 
odlas i någon avsevärd utsträckning endast i Malmöhus län samt i de 
därmed likartade delarna av Kristianstads län. Därjämte förekomma dock 
både mat- och foderärter i icke så ringa utsträckning inom det jämt
ländska silurområdet. 

Arealen för b ö n o r uppgår i hela riket till endast 2 327 hektar (0.0 6 %), 
därav 1 542 hektar inom Göteborgs och Bohus län. V i c k e r till mogen 
skörd odlas likaledes endast i ringa utsträckning. Den för detta sädes
slag använda arealen uppgår till 3 666 hektar (0.1 %). 



Tab. A. Den odlade jordens användning inom varje län och inom vissa naturliga jordbruksområden, år 1919. 
Relativa tal. 
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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 163 634 hektar (däri ej inräkn. potatisodlingar vid 
brukningsdelar under 0.2 5 hektar) eller 4.3 % av den odlade jorden. 
Då potatisodlingen synes vara tämligen oberoende av naturförhållandena 
och i främsta rummet inriktad på att fylla det rent lokala behovet, står 
odlingens omfattning i ett mycket nära sammanhang med storleken av 
folkmängden i varje trakt; och förklaras härav dess i allmänhet jämna 
utbredning över de skilda delarna av landet. I de delar av södra Sve
rige, där potatisodlingen nåt t mycket stark utveckling, såsom särskilt i 
Blekinge och Kronobergs län samt i vissa delar av Kristianstads län, 
har detta sin förklaring däri, att potatis där odlas för att komma till 
användning även för brännvinsbränning, stärkelseberedning eller svin
gödning. 

S o c k e r b e t o r odlas i hela riket enligt sammanräkningen av de härom 
meddelade uppgifterna över en areal av 36 639 hektar eller ungefär 
1 % av hela den odlade arealen. Under "sockerbetor" är måhända, 
enligt vad detta växtslags utbredning över ett antal län, där sockerbets
odling förut ej alls förekommit, vid årets arealinventering i vissa fall 
redovisad areal, som rätteligen borde förts under rubriken "foderrot
frukter", men efter all sannolikhet kan det härigenom uppkommande 
felet anses vara i totaliteten relativt obetydligt. Sockerbetsodlingen har 
som förut sin egentliga förekomst på slättbygderna i Götaland, i främsta 
rummet i Malmöhus län, men i ganska stor utsträckning också i an
gränsande delar av Kristianstads län samt på Oland och Gottland. 

P o d e r r o t f r u k t e r odlas på sammanlagt 91 060 hektar (2.4 %). Den 
största utbredningen ha foderrotfrukterna i Skåne, på Gottland samt på 
slättbygderna i Blekinge och Hallands län och i Norra och Södra Möre 
härad av Kalmar län, men däremot den minsta i Norrland, Dalarne, 
Värmland, Dalsland och Västmanland. 

V a l l e n upptager i hela riket 1 342 851 hektar eller 35.5 % av den 
odlade jorden. I Norrland ligger ända till två tredjedelar och mera (i 
Jämtlands län närmare tre fjärdedelar) av den odlade jorden i vall, och 
även inom stora delar av Svealand har vallen stor omfattning, såsom i 
Dalarne, Värmland och de egentliga bergslagsbygderna i Örebro och 
Västmanlands län. Sin minsta omfattning har å andra sidan vallen på 
Öland samt på Malmöhus läns slättbygd. 

I södra Sverige fylles en avsevärd del av foderbehovet under som
maren genom odling av säd t i l l g r ö n f o d e r . Även i de delar av 
övre Svealand och Norrland, där man icke med säkerhet kan på
räkna, a t t vårsäden och särskilt havren kommer att nå mognad, 
skördas den ej sällan som grönfoder. I hela riket uppgives den för 
sådant ändamål använda arealen till 111 978 hektar eller ungefär 3 % 
av den odlade jorden. 
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I a n d r a v ä x t s l a g innefattas i tab. A "lin", "fröodling", "träd
gårdsväxter" och under sammanfattningen "andra växtslag" övriga å 
åkerjord odlade växtslag, som ej vid arealinventeringen särskilt specifice
rats. Beträffande de särskilda arealsiffrorna hänvisas till tab. 2. 

R e n t r ä d a upptager i hela riket en areal av 294 022 hektar, mot
svarande 7.8 % av den odlade jorden. Trädans omfattning är, som 
tab. A visar, mycket växlande i olika delar av landet. Den är relativt 
taget stor på Öland och Gottland samt i allmänhet i mellersta Sverige, 
varemot i större delen av södra Sverige och Norrland endast en obe
tydlig del av den odlade jorden får ligga i träda. I jämförelse med 
den för höstsädesodling använda arealen är, såsom de relativa talen 
visa, trädan minst i sydligaste Sverige samt i Kronobergs län och 
i de till sydsvenska höglandet hörande delarna av Hallands och Älvs-
borgs län. 

Arealen för särskild trädgårdsodling, varom uppgifter meddelats till 
den senaste arealinventeringen, utgör för hela riket 15 603 hektar, däri 
uteslutande fruktträdgård ingår med 6 877 hektar. Siffrorna i detta 
hänseende, som återgivas utom åkerjordens specificering i tab. 2, torde, 
som redan i det föregående antytts , vara i viss mån osäkra på grund 
av att i många fall förväxling ägt rum mellan "trädgårdsväxter" (å 
åkerjord) och " t rädgård" eller vice versa. 

Jämförelse med föregående år. I följande tab. B meddelas i samman
drag för hela riket en jämförelse mellan de använda arealerna för olika 
växtslag enligt de trenne arealinventeringarna åren 1917 — 1 9 1 9 . En 
liknande jämförelse länsvis mellan de båda senaste arealinventeringarnas 
resultat ifråga om de viktigare växtslagen meddelas därjämte i tab. C. 
Vad angår år 1919, har i förstnämnda tabell "lin" inräknats under 
"andra växtslag". 

E n överblick av siffrorna i tab. B visar, att ändringen i den för de 
olika växtslagen använda arealen är i allmänhet relativt taget rät t be
tydlig år från år. Särskilt synes detta vara fallet ifråga om de i re
lativt liten omfattning odlade växtslagen. 

Om i tab. B tages i betraktande jämförelsen med år 1917, synes det 
framgå, at t i fråga om verkligt besådd jord detta år avgjort ligger 
under de båda följande åren. Vad angår särskilt år 1919, synes det 
ifråga om odlingens omfattning närmast kunna anses intaga en mellan
ställning till de båda föregående åren. 

Betraktas i de båda tabellerna meddelade relativtal, framgår till en 
början, att den uppgivna arealen för höstvete sedan år 1918 minskats 
med 12.5 %", medan återigen vårvetets areal ökats med 9.3 %, varigenom 
resultatet ifråga om veteodlingen i dess helhet blivit en minskning av 
mellan 8 och 9 %. Av de särskilda länen är det i allmänhet endast 
de ur produktionssynpunkt mindre betydande, som förete en ökning i 
veteodlingens areal, medan återigen de i egentlig mening veteproduce-
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rande länen, särskilt Södermanlands och Östergötlands län samt de båda 
skånelänen, visa stark tillbakagång. 

Arealen för höstråg visar i jämförelse med närmast föregående år en 
minskning med 2.5 % och den för vårråg använda arealen likaledes en 
minskning med 11.3 %. Av de med hänsyn till rågodlingen viktigare 
länen utvisa Östergötlands och Malmöhus sedan närmast föregående år i 
någon mån ökning, men däremot Kalmar, Kristianstads och Skaraborgs 
län minskning. 

För de tre viktigaste vårsädesslagen har arealen minskats, för korn 
med 9.9 X , för havre med 2.7 % och för blandsäd med 1.5 %. 
I fråga om det förstnämnda sädesslaget är det endast Göteborgs och 
Bohus samt Alvsborgs län, vilka båda med hänsyn till kornodlingens 
omfattning äro av liten betydenhet, som hava att uppvisa någon ökning 
i arealen, medan återigen i samtliga övriga län den med detta sädesslag 
besådda arealen sedan föregående året, ofta i relativt stor utsträckning, 
företer minskning. Även ifråga om den för havreodling använda arealen 
är minskningen tämligen genomgående, men den håller sig i de i detta hän
seende viktigare länen i allmänhet under eller endast obetydligt över 
riksgenomsnittet. Biandsädesodlingen, som huvudsakligast förekommer i 
Mälardalen, Östergötland och Skåne, visar i dessa trakter omväxlande 
någon ökning eller minskning; å det sammanhängande område, som 
bildas av slättbygderna i Västergötland, Värmland, Närke och Väst
manland, synes en icke oväsentlig utveckling av biandsädesodlingen 
sedan föregående år hava ägt rum. 

Den vid föregående arealinventering iakttagna tillväxten i odlingen av 
ärter, såväl mat- som foderärter, synes, ehuru i mindre omfattning, hava 
fortgått, såsom framgår av att arealen för matärter sedan år 1918 ökats 
med 3.5 och för foderärter med 22.8 %• 

Odlingen av bönor har i det län, Göteborgs och Bohus, där den 
väsentligen drives, något ökats, men i sin helhet nedgått med 2.5 %. 

Arealen för vicker till mogen skörd visar i det allra närmaste samma 
storlek som vid 1918 års arealinventering, varav synes vara bestyrkt 
den förmodan, som i föregående års arealinventeringar gjorts, att 1917 
års höga siffra var till stor del beroende av, att under vicker i många 
fall redovisats även areal, där vickern varit avsedd till grönfoder. 

Den vid arealinventeringen redovisade potatisarealen för hela riket 
visar i jämförelse med motsvarande hektartal för år 1918 en obetydlig 
nedgång med icke fullt en halv procent. Minskningen är för de allra 
flesta länen avsevärt mycket större, men detta motväges av en bety
dande ökning i Skåne, särskilt i Malmöhus län. 

Arealen för sockerbetor visar i jämförelse med föregående år en ök
ning med ungefär en femtedel. Odlingen av sockerbetor eller åtmin
stone av betor, som redovisats som sådana, synes numera hava fått ut
bredning över åtskilliga trakter av landet, där den förut ej alls varit 
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redovisad vid arealinventeringarna. En kraftig ökning av arealen för detta 
växtslag utvisa därjämte de båda skånelänen samt Östergötlands, Kalmar, 
Gottlands och Hallands län. 

Även för foderrotfrukter synes enligt arealinventeringarnas uppgifter 
en ganska stark ökning i arealen hava ägt rum under senare år. Od
lingen härav har i de trakter av mellersta och södra Sverige, där den 
väsentligast äger rum, i allmänhet ökats i större utsträckning än vad 
siffran för riket i dess helhet utvisar; för år 1919 i jämförelse med 
närmast föregående år motväges detta av en ganska stark minskning i 
arealens användning för detta växtslag i de båda skånelänen, sannolikt 
till följd av den betydligt ökade odlingen av sockerbetor. 

För vallen utvisa, som framgår av tab. B, de trenne arealinventerin
garna en fortgående minskning i den uppgivna arealen, ganska stor, 
åtminstone absolut taget, om man vid jämförelsen utgår från år 1917. 
Vad angår de båda senare arealinventeringarnas resultat i jämförelse med 
varandra, är skillnaden för riket i dess helhet såväl absolut som relativt 
taget ganska obetydlig, och detta är i allmänhet också fallet beträffande 
de särskilda länen. Undantagen härifrån, som utgöras av vissa norr
ländska län samt i de sydligare delarna av landet av Gottlands, Kristian
stads samt Göteborgs och Bohus län, synas av det inkomna uppgifts
materialet att döma vara beroende på, att uppfattningen om vad som 
bör hänföras under begreppet "vall" är tämligen vacklande. 

Arealen för träda, som från 1917 till 1918 minskades, visar enligt 
den senaste arealinventeringen såväl för riket i dess helhet som nära nog 
genomgående för de olika länen en ganska avsevärd tillökning. 

Antalet brukningsdelar. Såsom brukningsdel räknas vid arealinvente
ringarna liksom i den på de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna 
grundade jordbruksstatistiken varje jordbruk, som i avseende på driften 
utgör ett enda företag och alltså drives med en och samma arbetsstyrka, 
för så vitt detsamma innefattar minst 0.2 5 hektar odlad jord. För de 
vid 1919 års arealinventering i detta hänseende utfärdade föreskrifterna 
har redan i inledningen meddelats en kortfattad redogörelse. 

De nu erhållna uppgifterna om antalet brukningsdelar meddelas för 
varje socken och härad i tab. 1, kol. 2, samt för större områden och 
riket i dess helhet i tab. 2. I följande tab. D äro siffrorna för antalet 
brukningsdelar i varje särskilt län sammanställda med motsvarande siffror 
enligt 1918 års arealinventering, varjämte meddelas resp. absoluta och 
relativa öknings- eller minskningstal i förhållande till sistnämnda år. 
Som härav framgår, utgjorde antalet brukningsdelar, för vilka upp
gifter till arealinventeringen meddelats, år 1919 i hela riket 4 2 8 758 
mot 439 478 år 1918, motsvarande en minskning av 10 720 eller 2.4 %. 
Minskningen är för de olika länen nära nog genomgående och växlar 
procentiskt taget inom ganska t rånga gränser. Som i inledningen redan 
berörts, torde den efter all sannolikhet vara till åtminstone någon del 
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beroende på, att uppgifter till 1919 års arealinventering ej avgivits be
träffande många smärre brukningsdelar, för vilka vederbörande brukare 
befunnits vid närmare undersökning ej vara uppgiftspliktiga till areal
inventeringen. Huruvida den även i någon mån kan bero på en nedgång i 
antalet självständiga jordbruk, är det ej möjligt att avgöra med ledning 
av det föreliggande materialet. 

Vad angår den vid bearbetningen av 1919 års arealinventeringsupp-
gifter genomförda fördelningen av brukningsdelarna på olika grupper 
efter arealens storlek, komma resultaten därav att framläggas i en föl
jande, andra del av denna berättelse. 

Tab. D. Antalet brukningsdelar enligt 1918 och 1919 års areal
inventeringar. 

Husdjursräkningen år 1919. 

Antalet husdjur av olika slag. Husdjursräkningens resultat framläggas 
i samma omfattning som i de föregående berättelserna för varje socken 
i tab. 1 och efter den utförliga specifikationen i uppgiftsfornmläret i 
tab. 3. Såsom framgår av sistnämnda tabell, var antalet husdjur den 
1 juni 1919 sammansatt av 715 681 hästar, varav i åldern 4 år och 
däröver 505 689 samt unghästar och föl 209 992, 2 550 828 nötkreatur, 
varav 1 607 060 kor, 1 563 654 får och lamm, 133 150 getter och kil-



HUSDJURSRÄKNINGEN ÅR 1919. 

lingar, 716 783 svin och grisar samt 4 871 348 fjäderfän, därav 4 828 899 
höns. Dessutom ingå i husdjursräkningen sammanlagt 126 009 bisamhällen. 

De särskilda länens betydelse för landets boskapsskötsel framgår av 
nedanstående sammanställning, i vilken efter de vanliga i jordbruksstati
stiken tillämpade grunderna (se härom bl. a. Husdjursräkningen den 1 
juni 1917 sid. 9) de olika slagen av kreatur reducerats till en gemensam 
enhet, den s. k. nötkreatursenheten. 

Antalet nötkreatursenheter, länsvis. 

Det framgår härav, att en ehuru ej betydande minskning av kreaturs
stammen, tagen som en helhet, ägt rum sedan den närmast föregående 
husdjursräkningen. Vad angår länens betydelse i förhållande till var
an-dra i fråga om boskapsskötseln, är den, som tablån visar, i det när
maste oförändrad sedan det föregående året. — Beträffande de särskilda 
kreatursslagens samt fjäderfänas och bisamhällenas fördelning på olika 
län och naturliga jordbruksområden hänvisas till tab. 3. 

Kreaturens ålder och kön. De allmänna grunder, som tillämpats vid 
kreaturens rubricering efter ålder, återfinnas i uppgiftsformuläret med 
därtill fogade anvisningar. Husdjursräkningens resultat i här ifråga
varande hänseenden meddelas i absoluta tal i tab. 3. 

Följande sammanställning utvisar i jämförelse med närmast föregående 
år för varje län förhållandet i procent mellan ungdjuren och hela antalet 
djur inom varje särskilt kreatursslag: 
Areolinventering, 2 
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I fråga om hästarna visar det sig, att för hela riket liksom också för 
de flesta länen unghästarnas och fölens procentiska andel av hela häst
beståndet ytterligare något ökats sedan husdjursräkningen år 1918. 
Ökningen utgör, såsom synes framgå av den från föregående år fort
gående minskningen i antalet föl, ett resultat av den efter hästexpor
terna under de tidigare krigsåren påbörjade regenerationen av häststammen, 
vilket också belyses av i den följande tablån framträdande ytterligare 
minskning i det procentiska förhållandet mellan antalet hästar i åldern 
över 16 år till samtliga hästar vid 4 år och däröver. 

Antalet hästar i åldern över 16 år i procent av samtliga hästar vid 4 år 
och däröver, länsvis. 
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Även ifråga om nötkreatur och getter utvisar tablån för hela riket en 
ökning sedan föregående år i ungdjurens relativa antal, vilken emellertid 
för dessa båda kreatursslag ej är så vanligt framträdande i de särskilda 
länen som ifråga om hästarna. Vad angår särskilt nötkreaturen, står 
den i tablån framträdande ökningen delvis i samband med den fortgående 
minskningen i antalet äldre djur, men beror till större delen på, att an
talet kalvar såväl absolut taget som i förhållande till hela nötkreaturs
stocken rät t mycket ökats sedan den föregående husdjursräkningen. — 
Beträffande får och svin visar tablån för riket i dess helhet och för 
nära nog samtliga län en minskning i här ifrågavarande förhållande, 
uppenbarligen beroende på, då den framti'äder jämsides med en stark 
ökning i det absoluta antalet lamm och grisar, att ökningen varit rela
tivt taget större bland de äldre än bland de yngre djuren. 

I följande tablå meddelas beträffande hästar, nötkreatur och får länsvis 
det procentiska förhållandet mellan antalet hondjur i åldern över 1 år 
och hela antalet djur i samma ålder. 

Antalet ston, kor och kvigor samt tackor i procent av hela antalet hästar, 
nötkreatur och får i åldern över 1 år. 

Ifråga om varje särskild åldersgrupp av hästar liksom beträffande d( 
äldre nötkreaturen och ungnöten framgår könsfördelningen i absoluta ta 
av tab. 3 . Den vid samtliga husdjursräkningar konstaterade övertalig' 
heten för ston är, som framgår av en beräkning för de särskilda ålders-
grupperna av hästar, minst för unghästarna, men ungefär lika stor fö] 
de olika grupperna av äldre hästar, med någon övervikt för åldersgrup
pen under 16 år. För städerna i allmänhet taget är, tvärtemot vad för
hållandet är för riket i dess helhet, antalet hingstar och vallacker be
tydligt större än antalet ston. 

Husdjuren i jämförelse med arealen åker och äng samt folkmängden 
För att en jämförelse av kreatursskötseln inom olika områden må kunm 
göras oberoende av områdenas eller rättare de uppodlade arealernas stor-
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lek, har i följande tab. E beräknats det antal kreatur av olika slag samt 
nötkreatursenheter, som inom de särskilda naturliga områdena och 
länen svarar mot 100 hektar åker och äng. Det betraktelsesätt, som bildar 
utgångspunkt för denna beräkning, är givetvis, att kreatursskötseln i all
mänhet bör intaga desto viktigare plats inom jordbruket, ju större an
talet kreatur är i jämförelse med en viss areal åker och äng. Härvid 
bör emellertid ihågkommas, att hänsyn kunnat tagas endast delvis till 
åker- och ängsmarkens bördighet (genom den här genomförda områdesin
delningen) och ej alls till djurens kvalitet, som ju är ganska olika i lan
dets skilda delar. 

Någon jämförelse mellan åker- och ängsarealen samt antalet fjäderfä 
och bisamhällen har ej gjorts, då dessa knappast stå i något direkt för
hållande till nämnda areal. Däremot meddelas i tab. E en för samt
liga slag av husdjur genomförd jämförelse med folkmängden, som uträk
nats i form av det mot 100 invånare i varje fall svarande antalet 
djur. Sistnämnda relationstal visa för de olika områdena det för ett 
visst i alla fall gemensamt invånaretal tillgängliga antalet husdjur och 
synas därigenom kunna vara till god ledning för omdömet om husdjurs
stammens relativa tillräcklighet i förhållande till den egna ortens behov 
i de skilda delarna av landet. 

Som kunde väntas, framträder tämligen genomgående i de delar av 
landet, där de klimatiska förhållandena äro någorlunda ensartade, krea
tursskötseln som relativt starkt utvecklad i förhållande till det egentliga 
jordbruket i de som skogs- och bergsbygder betecknade områdena i jäm
förelse med slättbygderna. Detta beror sannolikt till en del på, att de 
naturliga förutsättningarna göra det relativt taget mera fördelaktigt att 
lägga an på boskapsskötsel i det förra fallet än i det senare, men väl 
också till icke ringa del på att i skogs- och bergsbygderna jorden är 
fördelad, på ett avsevärt mycket större antal brukningsdelar än på slätt
bygderna. Ungefär samma allmänna gång som siffrorna för antalet nöt
kreatursenheter i förhållande till åker och äng visa motsvarande tal för 
enbart nötkreaturen. Förhållandetalen för hästarna äro däremot, beroende 
på det mera intensivt bedrivna åkerbrukets större behov av dragare, i 
allmänhet större på slätt- än i skogs- och bergsbygderna. 

Vad angår de tal, som här anförts till belysning av kreatursskötselns 
utveckling i förhållande till folkmängden i de särskilda områdena, visa de i 
allmänhet paralellism med dem, som avse att uttrycka boskapsskötselns 
relativa omfattning inom jordbruket taget i vidsträckt mening. Såsom 
undantag härifrån framträda särskilt Gottland och slättbygden i Skara
borgs län, där, oaktat boskapsskötseln synes vara i jämförelse med 
åkerbruket relativt litet utvecklad, den likväl är inriktad på en avsevärd 
produktion utöver den egna ortens behov. Tydligen kan detta samman
hänga med att både åkerbruk och boskapsskötsel här äro rät t högt upp
drivna, men torde också bero på att i dessa bygder industrien har i järn-
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Tab. E. Antalet husdjur jämfört med arealen åker och äng samt folk
mängden1). 

1) Arealen äng enligt »Jordbruk och boskapsskötsel» för år 1917 och föregående år; 
folkmängden enligt »Folkmängden den 31 dec. 1918». 
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förelse med boskapsskötseln relativt liten omfattning. — I fråga om den 
detaljerade områdesbeskrivningen liksom beträffande här ej särskilt be
rörda djurslag hänvisas till tabellen. 

I följande tablå meddelas för varje län det beräknade genomsnittliga an
talet nötkreatursenheter, som svarar mot 100 000 skördeenheter år 1918, 
till jämförelse varmed anföras motsvarande tal beräknade enligt närmast 
föregående husdjursräkning och skördeberäkning. Angående begreppet 
skördeenhet och skördens omräkning till skördeenheter se "Jordbruk 
och boskapsskötsel år 1917"; siffrorna för antalet skördeenheter år 1917 
äro hämtade från tab. Gr i nyssnämnda berättelse och för år 1918 
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särskilt -beräknade med ledning av i den preliminära redogörelsen för 
årsväxten meddelade siffror för spannmåls- och foderskörden. 

Antal nötkreatursenheter per 100 000 skördeenheter. 

Jämförelse med föregående år. Husdjursstammens ändringar sedan 
närmast föregående år äro redan ur ett flertal synpunkter belysta vid 
jämförelse med uppgifter hämtade från 1918 års husdjursräkning. För 
vinnande av en sammanfattande översikt äro i omstående tab. F länsvis 
sammanställda de viktigare öknings- resp. minskningstalen sedan räk
ningen den 1 juni 1918. 

Ifråga om antalet nötkreatursenheter, som här användes för att representera 
boskapsskötseln tagen som en helhet, synes, som redan i det föregående 
påpekats, någon tillbakagång hava ägt rum sedan 1918 års husdjurs
räkning. Den är emellertid i jämförelse med tillbakagången under det 
närmast föregående året synnerligen obetydlig, och synes på grund 
härav kunna antagas, att en återgång till mera normala förhållanden 
ifråga om boskapsskötseln numera inträtt. — I fråga om de särskilda 
länen äro ändringarna i boskapsskötselns omfattning ganska växlande, 
men man lägger märke till, att den nästan genomgående varit stadd i 
ökning över ett sammanhängande område, som utgöres av kustlänen från 
och med Uppsala till och med Malmöhus län samt Jönköpings och Krono
bergs län, men däremot nästan lika genomgående gått mer eller mindre 
tillbaka i de övriga delarna av landet. 

Vad angår de särskilda kreatursslagen, förete får och svin tagna som 
helheter såväl för riket som för nära nog samtliga län ökning, men där
emot de äldre nötkreaturen nästan undantagslöst minskning, som i be
traktande av deras betydelse i boskapsskötseln i huvudsak varit orsak till 
den oaktat kraftig utveckling i vissa hänseenden konstaterade allmänna 
tillbakagången. Beträffande övriga kreatursspecialiteter och fjäderfä 
hänvisas till tabellens siffror. 



Tab. F. Ökning (+) eller minskning (—) i antal av de viktigare slagen av husdjur från 1918 till 
1919, länsvis. 
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Tab. G. Jämförelse mellan antalet kreatur enligt husdjursräkningarna åren 1916—1919. 
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Till belysning av kreatursstockens utveckling under senare tid fram
läggas därjämte i föregående tab. G rikssiffrorna från samtliga husdjurs
räkningar beträffande hästar, nötkreatur, får, getter och svin, vartill 
fogats för bättre översiktlighet öknings- resp. minskningstalen för hela 
den tid dessa räkningar avse och de mellanliggande perioderna. 

Stockholm den 15 mars 1920. 

Underdånigst 

LUDVIG W I D E L L . 

ERNST HÖIJER. 

Hjalmar Fredelius. 
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Tab. 1. Antalet brukningsdelar och den odlade 



29 

jordens användning samt antalet husdjur år 1919. 



30 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1 9 1 9 . STOCKHOLMS LÄN. 3 1 



32 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. STOCKHOLMS LÄN. 3 3 



3 4 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN. 3 5 



36 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. UPPSALA LÄN. 37 



38 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. UPPSALA LÄN. 3 9 



40 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SÖDERMANLANDS LÄN. 4 1 



42 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SÖDERMANLANDS LÄN. 4 3 



4 4 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING 



SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SÖDERMANLANDS OCH ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 4 5 



4 6 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 4 7 



4 8 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 4 9 



50 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 5 1 



5 2 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÖSTERGÖTLANDS OCH JÖNKÖPINGS LÄN. 5 3 



5 4 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. JÖNKÖPINGS LÄN. 5 5 



5 6 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. JÖNKÖPINGS LÄN. 5 7 



5 8 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. JÖNKÖPINGS OCH KRONOBEBGS LÄN. 5 9 



60 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KRONOBERGS LÄN. 6 1 



6 2 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KRONOBERGS OCH KALMAR LÄN. 6 3 



64 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KALMAR LÄN. 6 5 



66 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KALMAR LÄN. 6 7 



6 8 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KALMAR OCH GOTTLANDS LÄN. 6 9 



7 0 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. GOTTLANDS LÄN. 7 1 



72 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. GOTTLANDS OCH BLEKINGE LÄN. 73 



74 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. BLEKINGE OCH KRISTIANSTADS LÄN. 7 5 



7 6 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KRISTIANSTADS LÄN. 7 7 



7 8 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KRISTIANSTADS LÄN. 7 9 



8 0 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KRISTIANSTADS LÄN. 8 1 



8 2 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KRISTIANSTADS OCH MALMÖHUS LÄN. 8 3 



8 4 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. MALMÖHUS LÄN. 8 5 



8 6 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. MALMÖHUS LÄN. 8 7 



8 8 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. MALMÖHUS LÄN. 8 9 



9 0 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. MALMÖHUS LÄN. 91 



9 2 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. MALMÖHUS OCH HALLANDS LÄN. 9 3 



94 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. HALLANDS LÄN. 9 5 



96 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. HALLANDS LÄN. 9 7 



9 8 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 9 9 



1 0 0 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 1 0 1 



1 0 2 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 1 0 3 



1 0 4 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÄLVSBORGS LÄN. 1 0 5 



106 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÄLVSBORGS LÄN. 1 0 7 



108 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÄLVSBOBGS LÄN. 1 0 9 



110 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÄLVSBOBGS LÄN. 1 1 1 



112 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÄLVSBORGS LÄN. 1 1 3 



114 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÄLVSBORGS OCH SKARABORGS LÄN. 1 1 5 



116 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SKARABORGS LÄN. 1 1 7 



118 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SKARABORGS LÄN. 1 1 9 



1 2 0 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SKARABORGS LÄN. 1 2 1 



122 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SKARABORGS LÄN. 1 2 3 



124 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SKARABORGS LÄN. 1 2 5 



126 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. SKARABORGS OCH VÄRMLANDS LÄN. 127 



128 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄRMLANDS LÄN. 1 2 9 



130 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄRMLANDS LÄN. 1 3 1 



132 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄRMLANDS OCH ÖREBRO LÄN. 1 3 3 



134 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÖREBRO LÄN. 135 



136 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN. 137 



138 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄSTMANLANDS LÄN. 1 3 9 



1 4 0 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄSTMANLANDS OCH KOPPARBERGS LÄN. 1 4 1 



142 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KOPPARBERGS LÄN. 1 4 3 



144 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. KOPPARBERGS OCH GÄVLEBORGS LÄN. 1 4 5 



146 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. GÄVLEBORGS LÄN. 147 



148 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. GÄVLEBORGS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN. 149 



150 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS AN-



VÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄSTERNORRLANDS LÄN. 1 5 1 



152 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄSTERNORRLANDS OCH JÄMTLANDS LÄN. 1 5 3 



154 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JOR-



DENS ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. JÄMTLANDS LÄN. 1 5 5 



156 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. JÄMTLANDS OCH VÄSTERBOTTENS LÄN. 157 



158 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS ANVÄND-



NING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. VÄSTERBOTTENS OCH NORRBOTTENS LÄN. 1 5 9 



1 6 0 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. NORRBOTTENS LÄN. 161 



162 TAB. 1 (forts.). ANTALET BRUKNINGSDELAR OCH DEN ODLADE JORDENS 



ANVÄNDNING SAMT ANTALET HUSDJUR ÅR 1919. NORRBOTTENS LÄN. 1 6 3 



Tab. 2. Antalet brukningsdelar samt den odlade jordens användning inom varje län och inom vissa 
naturliga jordbruksområden, år 1919. 

164 
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TAB. 2 ( for t s . ) . ANTALET BRUKNINGSDELAR SAMT DEN ODLADE JORDENS ANVÄNDNING INOM VISSA LÄN ETC. 
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Tab. 3. Antalet husdjur ar olika slag inom varje län och inom vissa naturliga jordbruksområden, år 1919. 
168 
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TAB. 3 ( fo r t s . ) . ANTALET HUSDJUR AV OLIKA SLAG INOM VARJE LÄN OCH INOM VISSA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN, ÅR 1919. 

170 
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TAB. 3 (forts.). ANTALET HUSDJUR AV OLIKA SLAG INOM VARJE LÄN OCH INOM VISSA NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN, ÅR 1919. 

172 
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174 BILAGOR. 

Bil. n:r 1. 

STATISTISKA CEN
TRALBYRÅN. 

Instruktion för insamlande 
av uppgifter till arealinven
teringen och husdjursräk
ningen den 1 juni 1919. 

Till samtliga livsmedelsnämnder. 

Genom kungörelse den 25 april 1919. har Kungl. Maj:t förordnat om en allmän 
arealinventering och husdjursräkning den 1 juni 1919 samt i nådigt brev samma 
dag anbefallt statistiska centralbyrån verkställa bearbetningen av de därvid in
samlade uppgifterna. 

Skyldig att lämna uppgift är envar fastighetsägare eller boställshavare angående 
användningen av den odlade jorden samt antalet honom själv eller andra tillhöriga 
husdjur, som finnas å fastigheten eller därifrån utsläppts för bete å allmänning 
eller annan samfälld mark. Uppgift angående den odlade jordens användning skall 
dock lämnas endast beträffande fastighet, vara finnes odlad jord till större areal än 
1/i hektar (V2 tunnland). Beträffande husdjur skall däremot uppgift lämnas for varje 
fastighet, vare sig jordbruks- eller annan fastighet, så snart husdjur finnes å den
samma. Är jordbruksfastighet upplåten till arrendator eller åbo, åligger uppgifts
skyldigheten fastighetens innehavare; där under jordbruksfastighet lyder torp, för vilket 
arrende utgår i form av dagsverken eller annan arbets- eller naturaprestation, 
åligger uppgiftsskyldigheten beträffande torpet den, som brukar huvudfastigheten, var
vid emellertid uppgiften för torpet skall lämnas å särskild blankett. Beträffande 
sådan statens fastighet, som icke är upplåten till åbo, arrendator eller boställs
havare, åligger uppgiftsskyldigheten den myndighet, som omhänderhar den när
maste förvaltningen av fastigheten. 

Uppgift till arealinventeringen och husdjursräkningen avgives å särskild, av 
statistiska centralbyrån och lantbruksstyrelsen upprättad blankett, varav för kom
munens behov erforderligt antal exemplar snarast kommer att översändas till livs
medelsnämnderna för att genom deras försorg tillställas de uppgiftsskyldiga. Skulle 
ytterligare antal blanketter behövas, kunna sådana rekvireras direkt från statistiska 
centralbyrån. Uppgift skall avgivas endast i ett exemplar. 

Det åligger livsmedelsnämnderna att var och en inom sin kommun övervaka och 
ansvara för arealinventeringens och husdjursräkningens utförande. 

De uppgiftsskyldiga, för vilka svårigheter möta att själva ifylla blanketten, skola 
beredas tillfälle att, om de så önska, erhålla sakkunnig hjälp vid uppgiftsskyldig
hetens fullgörande. För detta ändamål åligger det varje livsmedelsnämnd att utse 
en eller flera personer (uppgiftsinsamlare) med åliggande att tillhandagå de upp
giftsskyldiga med erforderlig hjälp. Då jordbrukaren ofta icke känner arealen för 
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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. Ofta 
torde det 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. 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 alla erforderliga uppgifter lämnas 
på varje inventeringsblankett. Likaledes har uppgiftsinsamlaren att tillse, att upp
gifter lämnas av samtliga uppgiftsskyldiga inom det område, som tilldelats honom 
av livsmedelsnämnden, varvid särskilt måste uppmärksammas, att uppgifter rörande 
husdjur avgivas av varje fastighetsägare (boställshavare, arrendator), å vilkens 
fastighet husdjur finnes. 

Då särskilt kännedom om arealen bland jordbrukarna i stora delar av landet är 
ganska ringa, komma uppgiftsinsamlarna att få ett mycket krävande och ansvars
fullt arbete. För att det insamlade materialet skall bliva fullständigt och riktigt, 
ligger det därför synnerlig vikt uppå, att livsmedelsnämnderna till uppgiftsinsam-
lare 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 upp-
giftsinsamlare kunna i många fall lämpligen utses personer tillhörande livsmedels
nämnden; i andra fall torde därtill kunna erhållas erfarna jordbrukare, jordbruks
konsulenter, folkskollärare, lärare eller elever vid lantbruks- och lantmannaskolor 
eller andra lämpliga personer. 

I sista hand åligger det livsmedelsnämnderna att granska de avgivna uppgifterna 
och tillse, att uppgifter avgivits av alla uppgiftsskyldiga. Beträffande alla jord
bruksfastigheter med mer än 1/i hektar odlad jord skola livsmedelsnämnderna för 
detta ändamål jämföra uppgifterna med de till 1918 års arealinventering avgivna 
och därvid tillse, dels att uppgift inkommit för varje brukningsdel, som då redo
visades, dels att hela arealen odlad jord å varje brukningsdel överensstämmer med 
motsvarande uppgift föregående år. Där dessa båda uppgifter icke överensstämma, 
skall livsmedelsnämnden omedelbart undersöka förhållandet samt å blanketten tyd
ligt angiva orsaken härtill (t. ex. nyodling, felaktighet i föregående års uppgift 
o. s. v.). Det ligger stor vikt uppå, att detta kontrollarbete utföres med stor 
noggrannhet. Särskilt bör härvid uppmärksammas, att uppgifterna avgivits i hektar 
och ej förväxling skett med ar, tunnland eller kappland. Därest det sedermera 
vid den statistiska bearbetningen av uppgifterna befinnes, att inom en kommun 
den sammanlagda arealen odlad jord understiger samma areal enligt 1918 års 
arealinventering, komma uppgifterna att återsändas till livsmedelsnämnden för 
rättelses ernående. 

Uppgifterna, som skola avse förhållandena 1 juni, skola av livsmedelsnämnderna 
insamlas under tiden 1—5 juni. Om livsmedelsnämnden icke kunnat erhålla veder
börlig uppgift från någon uppgiftsskyldig, åligger det nämnden att själv söka in
förskaffa upplysningar och i den försumliges ställe ifylla uppgiftsblanketten. 

Då uppgifter föreligga från samtliga uppgiftsskyldiga och i varje fall senast den 
16 juni 1919 skall livsmedelsnämnden till statistiska centralbyrån insända upp
gifterna jämte intyg, att uppgifter insändas beträffande alla uppgiftsskyldiga. 

Förteckning på de uppgiftsskyldiga, som underlåtit avgiva uppgift, skall av 
livsmedelsnämnden samtidigt med uppgifternas insändande överlämnas till allmän 
åklagare i orten. 
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Såsom ersättning för det med uppgifternas insamling och granskning förenade 
arbetet komma livsmedelsnämnderna att av statsmedel erhålla 10 öre för varje 
fullständigt ifylld blankett. Denna ersättning kommer dock icke att utbetalas, 
förrän uppgifterna granskats av statistiska centralbyrån och befunnits i tillfreds
ställande skick. 

Stockholm den 13 maj 1919. 

KUNGL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 
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Bil. n:r 2. 

Uppgift till arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 Juni 1919. 

inom 
socken 
köping 
stad 

av lan. 

tjcnom kungörelse den 25 april 1919 har Kungl. Maj:t anbefallt en allmän arealinventering och hus
djursräkning den l juni 1919. 

Uppgifterna skola avgivas å denna blankett, som fastställts av statistiska centralbyrån och lantbruks
styrelsen gemensamt. 

Skyldig att lämna uppgift är envar fastighetsägare eller boställshavare angående användningen av den 
odlade jorden samt antalet av honom själv eller andra tillhöriga hästar, nötkreatur, får, getter, svin, fjä
derfän och bisamhällen, som finnas å fastigheten eller därifrån utsläppts för bete å allmänning eller an
nan samfälld mark. Uppgift angående den odlade jordens användning skall dock lämnas endast beträf
fande fastighet, vara finnes odlad jord till större areal än l/« hektar (=.-: x/j tunnland). Därest jord
bruksfastighet är upplåten åt åbo eller arrerdator, åligger uppgiftsskyldigheten fastighetens innehavare. 
Där under jordbruksfastighet lyder torp, som för brukning upplåtits mot utgörande av dagsverken eller 
annan arbets- eller naturaprestation, åligger uppgiftsskyldigheten beträffandde torpet den, som brukar 
huvudfastigheten. 

Beträffande sådan statens fastighet, som icke är upplåten till åbo, arrendator eller boställshavare, ålig
ger uppgiftsskyldigheten den myndighet, som omhänderhar den närmaste förvaltningen av fastigheten. 

Uppgiften skall senast den 5 juni 1919 avgivas till livsmedelsnämnden eller dess ombud. Den, vil
ken uraktlåter att fullgöra honom åliggande uppgiftsskyldighet eller mot bättre vetande avgiver oriktig 
uppgift, straffas med böter t. o. m, 1,000. kr. 

A. Uppgiften avser följande fastighet (eller jordbruksfastigheter, vilka tillsammans utgöra en 
brukningsdel): l ) 

'Brukarens namn och yrke: ) 

B. Uppgiftslämnaren äger följande jordbruksfastigheter (här upptages icke under A redo
visad fastighet): 

A n v i s n i n g a r : 
1) 1 de fall, då en jordbrukare inom en ocli samma 

kommun innehar flera fastigheter, skola dessa, därest 
jordbruksdriften är fullt gemensam och de därför äro 
att räkna såsom en enda brukningsdel, redovisas på 
en gemensam blankett; där äter fastigheterna skötas 
oberoende av varandra, redovisas de på särskilda blan
ketter. Även torp, för vilka uppgifter avgivas av hu
vudgårdens innehavare, skola upptagas å särskilda blan
ketter. — Om en brukningsdel är belägen inom flera 
kommuner, skall särskild uppgift beträffande den od
lade jorden avgivas för varje sockendel, varvid dock 
under anmärkningarna angives hela brukningsdelens 
areal av odlad jord. — Därest antalet rader icke är 
tillräckligt för anteckning av samtliga fastigheter, an

tecknas de å särskild bilaga. Detsamma gäller även 
beträffande avdelning B. 

2) Där två eller flera personer tillsammans äga en 
brukningsdel, angives under anmärkningarna den un
gefärliga del av det hela, som äges av var och en. 

3) Om en fastighets taxeringsvärde även innefattar 
torp eller andra lägenheter, som icke äro särskilt 
taxerade, angives under anmärkningarna dessas be
nämning. A uppgiftsblankett för dylikt torp eller 
lägenhet skall likaledes angivas namnet på den fastig
het, i vilkens taxeringsvärde torpet eller lägenheten 
är inräknad. 

4) Om ägaren själv brukar fastigheten (eller fastig
heterna), sättes här ägaren. 

A n m ä r k n i n g a r . 

Arealinventering. 
Vind! 
12 
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C. Vid den å första sidan under avdelning A upptagna fastigheten (eller fastigheterna) är 
den odlade jorden innevarande sommar använd på följande sätt: 

D. Vid den å första sidan ander avdelning A upptagna fastigheten (eller fastigheterna) ut
gjorde antalet husdjur den 1 juni 1919:7) 

A n v i s n i n g a r . 
1) Såsom area] för liöstvete och höstråg redovisas 

endast de iält, som vid inventeringen äro bevuxna 
med höstsäd; därest någon del av de fält, som under 
hösten 1918 besåddes med höstsäd, sedermera måat 
plöjas upp, redovisas den upplöjda arealen under det 
sädesslag, varmed den besatts. 

2) Arealuppgifterna för de särskilda sädesslagen avse 
endast den för mogen skörd ämnade säden; säd, som är 
ämnad att arbetas eller användas som grönfoder, redo
visas under rubriken »säd till bete och grönfoder». 

3) Under rubriken trädgårdsväxter p i åkerjord 
redovisas den åkerareal, vara odlas trädgårdsväxter 
i cirkulation med övriga växtslag. Annan för trädgårds
växter använd jord hänföres till trädgård här nedan. 

4) Till ren träda räknas endast den trädesjord, 
varav under året antingen ingen gröda tages eller 
endast sådan, som användes till gröngödsling. (Obs. 
härmed avses ej grönfoder, utan sådan gröda, som 
nedplöjes för gödsling). Den s. k. halvträdan eller 
grönträdan hänföres till annan rubrik, alltefter det 
växtslag. varmed den är besådd. 

(Bostad och postadress.) 
Namn: 

5) Som obrukad åkerjord redovisas sådan åker
jord, som icke är föremål för något slags kultur. 

6) Då i regel uppgiftslämnaren torde äga bättre 
kännedom om den totala åkerarealen än om den-
sammas fördelning på de särskilda växtslagen, torde 
det vara lämpligast, att uppgiftslämnaren först ifyller 
förstnämnda uppgift och därefter angiver arealens 
fördelning; genom nedsummering bör slutligen kon
trolleras, att summan av den på de särskilda raderna 
redovisade åkerjorden överensstämmer med den upp
givna summan åkerjord. 

7) Djurens ålder hänföres till den 1 juni 1919. 
Dock räknas hästar födda under innevarande år så
som föl, hästar födda åren 1916 —1918 såsom hästar 
vid 1—3 års ålder 0. s. v. 

8) Som vagns- och ridhästar upptagas lättare hästar, 
som vid mobilisering äro användbara som ridhästar, 
även om de i större eller mindre utsträckning an
vändas som arbetshästar. 

9) Som ungnöt räknas hondjur över 1 år, som ej 
kalvat, samt handjur över 1 år och under 2 år. 

(len juni 1919. 
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Plan för uppdelning av länen på områden med hänsyn till jordbrukets 
naturliga förutsättningar. 

1. Stockholms stad. 
2. Stockholms lån. 

3. Uppsala län. 
4. Södermanlands län. 

5. Östergötlands län. 
a) Norra skogsbygden, om

fattande Finspånga läns h:d, av 
Gullbergs h:d Stjärnorp, av Öst
kinds h:d Kvarsebo, av Lösings 
h:d Krokek, av Bråbo h:d Simons
torp, av Aska h:d Västra Ny, 
av Bobergs h:d Kristberg; 

b) Östgötaslätten, omfattande 
Åkerbo h:d, Hanekinds Ii:d, 
Björkekinds h:d, Memmings h:d, 
Dals h:d, av Kinda h:d Vårdnäs, 
av Vifolka h:d samtliga socknar 
utom Västra Harg, av Valkebo 
h:d samtliga socknar utom Ny-
kil och Ulrika, av Gullbergs h:d 
samtliga socknar utom Stjärnorp, 
av Bankekinds h:d samtliga sock
nar utom Björsäter och Åtvid, av 
Hammarkinds h:d Västra Husby, 
Drothem, Skönberga, Mogata, 
Ökällvik, av Skärkinds h:d Skär
kind, Gistad, Gårdeby, av Östkinds 
h:d samtliga socknar utom Kvarse
bo, avIiösingsh:dsamtligasocknar 
utom Krokek, av Bråbo h:d 
Kvillinge, av Lysings h:d Svans-
hals, Kumla, Rök, Heda och 
Västra Tollstad, av Göstrings h:d 
Högby, Högst ad, Järstad, All-
lielgona, Bjälbo, Väderstad, Hov 
och Appnna, av Aska h:d samt
liga socknar utom Västra Ny, av 
Bobergs h:d samtliga socknar 
utom Kristberg samt städerna; 

c) Södra skogsbygden, om
fattande Ydre h:d, av Kinda 
h:d samtliga socknar utom Vård
näs, av Vifolka h:d Västra Harg, 
av Valkebo h:d Nykil och TJlrika, 
av Bankekinds h:d Björsäter och 
Åtvid, av Hammarkinds h:d Ringa
rum, Valdemarsviks köping, Bör-
rum, Gryt och S:t Anna, av Skär
kinds h:d Östra Ryd och Yxne-
rum, av Lysings h:d Stora Åby, 

Ödeshög ocli Trehörna, av Göst
rings h:d Ekeby, Blåvik, Rinna, 
Åsbo och Malexander. 

6. Jönköpings län. 
7. Kronobergs län. 

8. Kalmar län. 
a) Slättbygden i Norra och 

Södra Möre h:d, omfattande av 
Norra Möre h:d samtliga socknar 
utom Kristvalla och Bäckebo, 
av Södra Möre h:d Söderåkra, 
Halltorp, Våxtorp, Arby, Hagby, 
Mortorp, Ljungby och Hossmo 
samt Kalmar stad; 

! b) Öland; 
c) Skogsbygden, omfattande 

1 Norra Tjusts h:d, Södra Tjusts 
i h:d, TunaVäns h:d, Sevede h:d, 
i Aspelands h:d, Handbörds h:d, 
' Stranda h:d, av Norra Möre h:d 
! Kristvalla och Bäckebo, av Södra 
I Möre h:d Torsås, Gullabo, Visse-

fjärda, Karlslunda, Oskar, Made-
sjö, Nybro köping, Örsjö och S:t 
Sigfrid samt städerna Oskars
hamn, Västervik och Vimmerby. 

9. Gottlands län. 

10. Blekinge län. 
a) Skogsbygden, omfattande av 

Östra h:d Rödeby samt norra 
delarna av Ramdala, Jämjö och 
Augerum, av Medelstads h:d Frid-
levstad, Sillhövda, Tving, Erings-
boda och Backaryd samt norra 
delen av Ronneby ländsk., av 
Bräkne h:d Öljehult och Ringa-
måla samt norra delarna av Bräkne-
Hoby, Hällaryd, Åryd och Asa-
rum, av Listers h:d Jämsliög och 
Kyrkhult; 

b) Slättbygden, omfattande av 
Östra h:d Kristianopel, Torhamn, 
Sturkö, Tjurkö och Lösen samt 
södra delarna av Ramdala, Jämjö 
och Augerum, av Medelstads h:d 
Nättraby, Hasslö och Aspö, Lister-
by, Förkärla, Hjortsberga och 
Edestad samt södra delen av Ron
neby ländsk., av Bräkne h:d södra 

delarna av Bräkne-Hoby, Hälla, 
ryd, Åryd och Asarum, av Listers 
h:d Mörrum, Elleholm, Gammals. 
torp, Ysane, Mjällby och Sölves
borgs ländsk, samt städerna. 

11. Kristianstads län. 
a) Skogsbygden, omfattande av 

Norra Åsbo h:d Riseberga, Fä-
ringtofta, Oderljunga, Perstorp, 
Hishult, Fagerhult, Örkelljunga, 
Rya, Tosjö och Vedby, av Södra 
Åsbo h:d Stenestad, av Västra 
Göingeh:dNävlinge,NorraMellby, 
Tjörnarp, Brönnestad, Matteröd, 
Häg-linge, Vankiva, Finja, Hörja, 
Röke, Torup, Norra Åkarp, Vittsjö, 
Vigseltofta, Verum och Farstorp, 
av Östra Göinge h:d Hästyeda, 
Osby, Loshult, GHimåkra, Örke-
ned, Hjärsås, av Gärds h:d Äsp-
hult, Linderöd, Djurröd, Haaröd 
och Hörröd, av Albo b:d Brösarp, 
Andrarum och S:t Olof samt 
staden Hässleholm; 

b) Mellanbygden, omfattande 
av Bjäre h:d Grevie, Västra Ka-
rup, Torekov, Båstad och Hov, 
av Västra Göinge h:d Sörby, Gum-
lösa, Vinslöv, Stoby, Norra Sand
by och Ignaberga, av Östra Gö
inge h:d Östra Broby, EmiBlöv, 
Knisslinge, Kviinge och Gryt, av 
Villands h:d Näsum, Ivetofta, Ivö, 
Kiaby, Trolle-Ljungby, Gualöv, 
Oppmanna, Vånga, Fjälkinge, Ny
mö, Rinkaby,' Åhus och Åhus 
köping, av Gärds h:d Vä, Västra 
Vram, Östra Vram, Köpinge, 
Lyngsjö, Träne, Vittskövle, Dege-
berga, Magiehem, Everöd och 
Östra Sönnarslöv, av Albo h:d 
Ravlunda, Södra Mellby, Vitaby, 
Eljaröd, Fågeltofta och Rörum, 
av Ingelstads h:d Tranas, Ons-
lunda, Kverrestad, Smedstorp, 
Tryde, Spjutstorp, Ullstorp och 
Benestad, av Järrestads h:d Glad
sax och Östra Vemmerlöv samt 
staden Simrishamn; 

c) KristianstadssläUen, om
fattande av Västra Göinge h:d 
Önnestad, av Östra Göinge h:d 
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Färlöv och Norra Strö, av >'il-
lands h:d Österslöv, Fjälkestad, 
Gustav Adolf och Nosaby, av 
Gärds )i:d Korra Åsum och Skep-
parslöv samt staden Kristian
stad; 

d) Ängelholmssfätten, omfat
tande av Norra Åsbo lr.d Östra 
Ljungby, Kallna, Össjö, Munka-
Ljungby, Tostarp ocli Gråmans-
torp, av Södra Åsbo lr.d samtliga 
socknar utom Stenestad, av Bjäre 
)i:d Barkåkra, Eebbelberga, Förs
löv och Hjärnarp samt staden 
Ängelholm; 

e) Sydöstra slättbygden, om
fattande av Iugelstads h:d GUeni-
minge, Tosterup, Hammenhög, 
Hannas, Östra Hoby, Ingelstorp, 
Valleberga, Löderup, Hörup, Bol-
lerup, Övraby, Östra Herrestad, 
Östra Igelstad och Borrby, av 
Järrestads h:d samtliga sock
nar utom Gladsax och Östra 
Vemmerlöv. 

12. Malmöhus län. 
a) Skogsbygden, omfattande av 

Luggude li:d Kågeröd, av Frosta 
h:d Fulltoita, Östra Äspinge, 
Östra Sallerup, Svensköp, Norra 
Korum, Södra Korum, Höör och 
Munkarp, av Färs lud Frenninge 
och Längaröd, av Onsjö h:d 
Konga, Ask, Billinge, Köstånga 
och Hallaröd; 

b) Mellanbygden, omfattande 
av Luggude h:d Ekeby, Kisekats-
lösa och Södra Tram, av Torna 
h:d Silvåkra, Kevinge, Hällestad, 
Everlöv, Veberöd och Blentarp, 
av Bara lud Genarp, av Frosta 
h:d Hörby, Hörby köping, Lyby, 
Högseröd, Bosjökloster, Harlösa, 
Hammarlunda, Gudmuntorp,Hur-
va och Holmby, av Färs lud samt
liga socknar utom Långaröd och 
Freuhinge, av Herrestads lud Bald-
ringe, av Vemmenhögs lr.d Slim-
minge och Gustav, av Onsjö h:d 
Bosarp och Stchag; 

c) Slättbygden, omfattande 
Oxie h:d, Skytts h:d, Ljnnits h:d, 
Könnebergs h:d, Harjagers h:d 
utom Stehag, av Luggude lr.d 
Välluv, Bårslöv, Fjärestad, Frille-
stad, Hesslunda, Kropp, Mörarp, 
Allerum, Flenninge, Höganäs, 
Väsby, Viken, Brunnby, Farhult, 
.Tonstorp, Välinge, Kattarp, Norra 
Vram, Bjuv, Halmstad, Ottarp 
och Kvistofta av Torna ludHarde-
berga, Södra Sandby, Igelösa och 
Västra Odarslöv, Stävie, Lacka

länga, Norra Nöbbelöv, Västra 
Hoby, Hastad, Borgeby, Stångby, 
Vallkärra, Dalby, Bonderup,Fjälio, 
Flädie, Lunds landskom., Stora 
Råby, Bjällerup, Gödelöv och 
Gårdstånga, av Bara h:d samtliga 
socknar utom Genarp, av Frosta 
lr.d Östra Strö, Skarhult, Gårds
tånga, Borrlunda och Skeglinge, 
av Herrestads h:d samtliga sock
nar utom Baldringe, av Vemmen
högs • h:d samtliga socknar utom 
Slimminge och Gustav, av Onsjö 
httl Annelöv, Norrvidinge, Kells-
Nöbbelöv, Torrlösa, Norra Skräv-
linge, Keslöv, Östra Karloby, 
Trollenäs och Västra Strö samt 
städerna. 

13. Hallands län. 
a) Slättbygden, omfattande av 

Höks li:d Tjärby, Laholms ländsk., 
Känneslöv, Ysby och Skummes
löv, av Tönnersjö h:d Eldsberga, 
Snöstorp och Trönninge, av Halm
stads h:d Övraby, Holm, Sönd-
vum, Vapnö, Karplinge, Steninge, 
Getinge, Kevinge och Kvibille, 
av Årstads h:d Slöinge, Eftra. 
Skrea, Årstad, Vessige och Ask-
ome, av Faurås h:d Ljungby, 
Alfshög, Vinberg, Stafsinge, Mo-
rup, Köiuge och Svartrå, avKimle 
h:d Grimeton, Valinge, Tvååker, 
Spannarp, Hunnestad, Gödestad, 
Lindborg, Torpa och Träslöv, av 
Viske h:d samtliga socknar utom 
Sällstorp, av Fjäre h:d Ölmevalla, 
Landa, Frillesås, Gällinge, Fjärås, 
Hanhals, Tölö, Lindome, Alvs-
åker, Onsala, Valida och Släp 
samt städerna. 

b) Skogsbygden, omfattande av 
Höks lud Veinge, Knäred, Östra 
Karup, Hasslöv, Våxtorp och His-
hult, av Tönnersjö h:d Töuner-
sjö, Enslöv, Torup och Bredared, 
av Halmstads lr.d Enslöv, Torup, 
Kinnared och Slättåkra, av År-
stads ii :d Asige,Abild, Drängsered 
och Krogséred, av Faurås lr.d 
Gällared, Gunnarp, Fagerred, 
Källsjö, Ullared, Okome, Sibbarp 
och Dagsås, av Himle lr.d Rolfs-
torp, Stamnared, Skällinge och 
Nösslinge, av Viske h:d Sällstorp, 
av Fjäre lr.d Idala ocli Förlanda. 

14. Göteborgs oeh 
Bohus län. 

a) Sörbygdens och Bullarens 
h:d; 

b) Återstående delen av länet, 
omfattande Askims li:d, Västra 

Hisings li:d, Östra Hisings li:d. 
Sävedals lr.d, Inlands Södre h:d, 
Inlands Nordre h:d, Inlands 
Fräkne ii:d, Inlands Torpe h:d, 
Orusts östra lr.d, Ornsts västra 
h:d, Tjörns li:d, Lano h:d, Tunge 
h:d, Stångenäs h:d, Sotenäs h:d. 
Vette h:d, Kville li:d, Tanums 
Ii:d samt städerna. 

15. Älvsborgs län. 
a) Slättbygden, omfattande 

Väne lr.d, Bjarke h:d, Flundre 
h:d, Sundals h:d, av Alc li:d 
Skepplanda, Ale-Skövde, S:tPeter. 
Tunge ocli Starrkärr, av Kullings 
h:d Herrljunga, Tarsled, Kem-
mene, Fölene, Eggvena, Alguts-
torp, Kullings-Skövde, Tumberg, 
Södra Härene, Bråttensby och 
Landa, Hol, Siene, Lena, Fulle
stad, Bälinge,, av Marks h:d 
Frissla, Örby, Kinna, Istorp, 
Öxnevalla, Horred, Berghem, 
Hajom, Surteby, Kattunga och 
Fotskäl, av Nordals li:d Ör, 
Gunnarsuäs, Holm, Melleruds kö
ping och Järn, av Tössbo h:d 
Åmåls ländsk., Tösse, Tydje och 
Ånimskog samt städerna Väners
borg, Trollhättan och Åmål; 

b) Dalslands bergstrakter, oin
fattande Valbo h:d, Vedbo h:d. 
av Nordals h:d Dalskog och 
Skållerud, av Tössbo h:d Edsle-
skog, Mo och Fröskog; 

c) Södra höglandet, omfat
tande Vättle h:d, Gäsenc h:d, Ås 
h:d, Bollebygds h:d, Vedens li:d, 
Bedvägs lud, Kinds h:d, av Ale 
li:d Hålanda, Kilanda, Nödinge 
och Östad, av Kullings h:d Horla, 
Skogsbygden, Bergstena, Långa-
red, Alingsås ländsk.. Rödene. 
Ödenäs och Hemsjö, av Marks 
lr.d Seglora, Kiunarumma, Skepp-
hult, Torestorp, Öxabäck, Äle-
kulla, Kungsäter, Gunnarsjö, 
Grimmared, Karl Gustav, Sätila, 
Hyssna och Tostared samt stä
derna Alingsås, Borås och Ul
ricehamn. 

16. Skaraborgs län. 
a) Slättbygden, omfattande 

Hasslerörs tglg, Skånings h:d, 
Åse h:d, Viste h:d, Barne lud, 
Laske lud, Kinnefjärdings lud. 
Kinnc h:d, Kållands lud, av Hova 
tglg Lyrestad och Amnehärad, 
av Binnebergs och Valla tglg 
Horn, Frösve, Odensåker, Tida
vad, Lastad. Binneberg, Flistad, 
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Götlunda, Väring, Locketorp, 
liöja, Timmersdala, Fagre, Trä-
stena, Halna, Hällefors, Ekeskog, 
Hjälstad, Mo, Vad och Svenueby, 
av Kåkinds h:d Öm, Hagelberg, 
Sventorp, Forsby, Varola, Värsås, 
Kyrkefalla och Mofalla, av Gud
hems li:d Bjurum, Broddetorp, 
Homborga, Sätuna, Håkantorp, 
Ljunghem, Edåsa ocli Bjärka, av 
Yartotta h:d Höinb, Acklinga, 
Agnetorp, Baltak, Fröjered, Fr i -
dene och Korsberga, av Valle 
li:d Norra Ving, Stenum, Skärv, 
Fggby ocli Istrum samt städerna 
Mariestad, Lidköping, Skara ocli 
Tidaliolm; 

b) Falbygden, omfattande av 
Gudhems )i:d Gudliem, Östra 
Tunliem, Ugglum, Torbjörntorp, 
Friggeråker, Falköpings västra 
ländsk., Segerstad, Val torp, Stens
torp, Södra Kyrketorp, Brunn-
liem. Dala, Högstena, Horgutida. 
Sjogerstad ocli Rådene, av Var-
tofta li:d Asle, Mularp, Tiarp, 
Varv. Kungslena, Dimbo, Hångs-
dala, Skörstorp, Östra Gcrum, 
Kälvene, Slöta, Karleby ocli Fal
köpings östra ländsk., av Vilske 
li:il Märka samt staden Falkö
ping; 

ci Nordöstra höglandet, om
fattande av Hova tglg Ifova, 
Finnerödja och Älgarås, av Bin-
nebergs och Valla tglg Undenäs, 
Tived. Ransberg, Möllt-orp. Karls-
borg ocli Beateberg; 

d) Sydöstra höglandet, om
fattande Frökinds h:d. av Binne-
bergs och Valla tglg Säter, Berg, 
Lerdala, av Kåkinds h:d Ryd, 
Norra Kyrketorp, Våmb, Grev-
bäik, Vredvik, Norra Fågeläs, 
Södra Fågelås och Hjo ländsk., 
av Vartofta li:d Ottravad, Dare-
torp, Velinge, Brandstorp, Habo, 
Gustav Adolf, Sandhem, Utvängs-
torp, Härja, Nykyrka, Kölingared, ' 
lijurbäck, Valstad, Vättak, Kym-
bo, Suntak, Yllestad, Vistorp, 
Näs, Vartofta-Äsaka ocli Luttra , 
av Valle h:d Skarke,. Öglunda, 
Norra Lundby, Häggum och Bo-
lum, av Vilske li:d Vilske-Kleva, 
Ullene, Gökhem, Sörby, Floby, 
Göteve, Trävattna, Jäla och Gro-
landa samt städerna Skövde och 
Hjo. 

17. Värmlands län. 
s.) Slättbygden, omfattande 

Ölme h:d, Vase h:d, Visnums lr.d, 
Karlstads h:d, Grums h:d, Näs 
lr.d, av Kils h:d Stora Ki l , 

Frykerud och Nedre Ullerud, av 
Gillbergs h:d Gillberga samt stä
derna Karlstad och Krist ine
hamn ; 

b ; Skogs- och bergsbygden, om
fattande Färnebo lr.d, Nyeds h:d. 
Nordmarks h:d, .fösse li:d. Älv
dals h:d, Fryksdals li:d. av 
Kils h:d Övre Ullerud ocli Ran-
säter, av Gillbergs h:d Långse-
rud, Stavnäs, Högerud, Glava, 
Värmskog och Svanskog samt 
städerna Filipstad och Arvika. 

18. Örebro län. 
a) Södra skogsbygden, om

fattande Suudbo h:d, av Sköllcr-
sta lr.d Svennevad och Bo, av 
Kumla lr.d Lerbäck, av Grimstens 
lr.d llamundeboda och staden 
Askersund; 

b) Slättbygden, omfattande 
Glanshammars li:d, Askers h:d, 
Hardemo h:d, Fellingsbro h:d, 
Örebro h:d utom TyBslinge och 
Kil, Sköllersta h:d utom Svenne
vad och Bo, Kumla h:d utom 
Lerbäck. Grimstens h:d utom 
Ramundeboda, av Edsbergs lr.d 
Udsberg, Knista och Tångeråsa 
samt staden Örebro; 

c) Bergslagen, omfattande Nora 
ocli Hjulsjö h:d, Karlskoga b:cl. 
Grythytte och Hällefors h:d, 
Lindes och Kamsbergs h:d, Nya 
Kopparbergs h:d, av Örebro li:d 
Tysslinge och Kil, av Edsbergs 
li:<l ifidinge, Kvistbro. Skagcrs-
hult och Nysund samt städerna 
Nora och Lindesberg. 

19. Västmanlands län. 
a) Bergslagen, omfattande 

Skinnskattebergs h:d, Gamla Nor
bergs bglg,av Snevringe Ii:d Ram
näs ocli Sura, av Åkerbo li:d 
Malma och Västra Skedvi ; 

b) Slättbygden, omfattande 
Tuliundra h:d, Siende h:d, Ytter-
tjurbo h:d, Vagnsbro h:d, Norr-
bo h:d, Torstuna h:d, Simtuna 
h:d, Övertjurbo li:d, Våla li:d, 
Snevringe h:d utom Hamnas och 
Sura, Åkerbo h:d utom Malma 
och Västra Skedvi samt städerna. 

20. Kopparbergs län. 
a) Slättbygden kring nedre 

Dalälven, omfattande Hedemora 
tglg, Folkare lr.d, av Falu norra 
tglg Aspeboda och Vika, Falu 
södra tglg utom Silvberg samt 
städerna Säter och Hedemora; 

b) Mellanbygden, omfattande 
Leksanda och Gagnefs tglg, Katt-
viks tglg, Orsa tglg. Nås tglg, 
Västerbergslags tglg, Falu norra 
tglg utom Aspeboda och Vika, 
av Falu södra tglg Silvberg, Mora 
tglg utom Venjan, av Malungs 
tglg Malung och Appel-bo samt 
städerna Falun och Ludvika: 

c) Skogs- och Fjällbygden, om
fattande Älvdals tglg. Särna och 
.[dre tglg, av Mora tglg Venjan. 
av Malungs tglg Lima ocli Tran-
stnind. 

21. Gävleborgs län. 
a) Kustlandet, omfattande 

Gästriklands östra och västra 
tglg, Ala tglg, Delsbo tglg, Arbrå 
och Järvsö tglg, Bollnäs tglg 
utom Voxna, av Enangers tglg 
Enånger och Njutånger. Bergsjö 
och Forsa tglg utom Hassela och 
Ilsbo samt städerna; 

b) Inlandet, omfattande Ljus
dals tglg, av Bollnäs tglg Voxna, 
av Enangers tglg Nianfors, av 
Bergsjö och Forsa tglg Hassela 
och llsbo. 

'22. Västernorrlands län. 
a) Kustlandet, omfattande 

Njurunda tglg, Sköns tglg, Ljus-
. torps tglg, Boteå tglg, Nordingrå 

tglg, av Medelpads västra tglg 
Selånger, Sättna, Tuna och Att-
mar. av Indals tglg Indal, Ånger
manlands södra domsagas tglg 
utom Viksjö, Sollefteå tglg utom 
Graninge, av Nätra tglg Nät ra 
och Sidensjö, Själevads och Arnäs 
tglg utom Bjöma och Trehör-
ningsjö samt s täderna ; 

b) Inlandet,_ omfattando Fjäll
sjö tglg, Ramsele och Resele tglg, 
av Medelpads västra tglg Stöde, 
Torp, Borgsjö och Haverö, av 
Indals tglglndals-Liden och Holm, 
av Ångermanlands södra dom
sagas tglg Viksjö, av Sollefteå 
tglg Graninge, av Nätra tglg 
Skorped och Anundsjö, av Själe
vads och Arnäs tglg Björn» och 
Trehörningsjö. 

23. Jämtlands län. 
a) Vet jämtländska silurom-

rådet, omfattande Sunne tglg, 
Ovikens tglg och Hallens tglg, 
av Revsunds, Brunflo och Näs 
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tglg Brunilo, Marieby, Lockne, 
Hackas och Näs, Lits och Röd-
öns tglg utom Hotagen, Hammer-
dals tglg utom Frostviken, av 
Underaåkers och Offerdalg tglg 
Mörsil, Offerdal, Alsen och Matt-
mar samt staden Östersund; 

b) Återstående delen av länet, 
omfattande Kagunda tglg, Svegs 
tglg, Hede tglg, Bergs tglg, av 
Kevsunds, Brunflo och Näs tglg 
llevsund, Sundsjö, Bräcke, Bod
sjö och Nyhem, ay Lits och Eöd-
öns tglg Hotagen, av Hammer-
dals tglg Prostviken samt av 
Undersåkers och Offerdals tglg 
Undersåker, Are och Kall. 

24. Västerbottens län. 
a) Kustlandet, omfattande 

Umeå tglg, Nysätra tglg, av Nord-
malings och Bjurholms tglg Nord-
maling och Hörnefors, Skellefteå 
tglg utom Jörn samt städerna; 

b) Mellanbygden, omfattande 
Degerfors tglg, Burträsks tglg. 
av Nordmalings och Bjurholms 
tglg Bjurholm, av Skellefteå tglg 
Jörn samt av Norsjö och Mala 
tglg Norsjö; 

c) Fjällbygden, omfattande 
Lycksele lappmarks tglg, Åsele 
lappmarks tglg samt av Norsjö 
och Mala tglg Mala. 

25. Norrbottens län. 
a) Kustlandet, omfattande 

Piteå tglg, Nederluleå tglg, Kåneå 
tglg, Nederkalix tglg, av Över
luleå tglg Överluleå, Torneå tglg 
utom Overtorneå samt städerna; 

b) Inlandet, omfattande Alvs-
by tglg» Arvidsjaurs tglg, Arje
plogs tglg, Jokkmokks tglg, Över-
kalix tglg, Gällivare tglg, Korpi-
lombolo tglg, Pajala tglg, Juk-
kasjärvi tglg, Karesuando tglg, 
av Överluleå tglg Edefors samt 
av Torneå tglg Overtorneå. 
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