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Résumé de la statistique sur l'agriculture et l'élevage en 1918. 

La statistique de l'agriculture suédoise est entièrement réorganisée depuis 1913. Elle repose sur 
les enquêtes locales qui chaque année embrassent un huitième de la circonscription de chaque 
société d'économie rurale, en sorte que le pays tout entier après nne période de huit ans, c. à. d. 
en 1920, aura fait l'objet d'une enqnête complète. Les enquêtes locales sont confiées à des per
sonnes compétentes qui au cours de visites personnelles doivent recueillir des données sur chaque 
exploitation agricole d'après nu formulaire prescrit. C'est le Bureau Central de Statistique qni 
est chargé de la mise en œuvre des matériaux recueillis au cours de ces enquêtes locales. 

A côté de ces enquêtes locales, on doit aussi réunir certaines données annuelles pour tout le 
pays afin de mettre en lumière certaines conditions soumises à de grandes variations d'année en 
année. Ces données annuelles sont de 4 sortes: 1" rapports sur les cultures et récoltes pour chaqne 
mois, de mai à septembre; ces rapports doivent être remis pour chaque canton par des délégués 
spécialement désignés à cet effet; 2» chiffres préliminaires pour chaque canton sur la récolte de 
l'année (récolte p. hectare, poids p. hectolitre, nature de la récolte et prix p. 100 kilogr. pour les 
différentes cultures); ces chiffres doivent être fournis par les mêmes délégués de canton avant le 
milieu du mois de novembre de chaque année; 3° données définitives sur les récoltes et les prix 
du travail etc. pendant l'année précédente ; ces données doivent être fournies avant la fin de février 
par des délégués spéciaux pour chaque commune; 4" données sur l'emploi des champs cultivés 
pendant l'année courante; ces données doivent être fournies, si on le juge nécessaire, avant la fin 
de juin par le même délégué communal pour chaque commune. 

Les rapports sur les cultures et récoltes mentionnés an par. 1 sont publiés par le Bureau Cen
tral de Statistique dès qu'ils sont rédigés. De même le résumé des données préliminaires sur les 
récoltes mentionnées ci-dessus au par. 2 est publié séparément sous le titre de <Les cultures), rap
port préliminaire du Bureau Central de Statistique. Les résultats principaux des enquêtes locales 
sur la statistique de l'agriculture, ainsi que les chiffres définitifs des récoltes de chaque année ob
tenus à l'aide des données des délégués communaux, doivent être publiés dans des rapports annu
els sur l'agriculture et l'élevage dont nons donnons le sixième dans le présent volume. Lorsque 
tout le pays après une période de huit ans aura été l'objet d'enquêtes locales sur la statistique 
agricole, on publiera un rapport spécial donnant le résultat du travail détaillé effectué sur les 
matériaux recueillis au cours des enquêtes locales. 

La superficie des différentes catégories de terres exploitées est indiquée dans le tabl. 1 col. 3—8 
Pour tout le pays, voici comment se répartissent les terres exploitées: 
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L'emploi des champs cultivés pour les différentes cultures (voir tabl. 1 col. 9—25) ressort du 
tableau ci-dessous: 

Pour l'emploi des champs cultivés dans différentes parties du pays, il faut se reporter au tabl. D 
page 11. 

A l'aide des données fournies par les enquêtes locales, on a calculé la quantité de semences 
employée pour 1918 (v. tabl. 3), et l'on a obtenu pour tout le pays les chiffres ci-dessons (les chiff
res concernant les semences par hectare sont des chiffres moyens pour les parties du pays qui ont 
fait l'objet d'une enquête locale en 1913—1918): 

La récolte par hectare et la récolte totale ont donné en 1918 pour tout le pays les chiffres 
ci-dessous: 
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La valeur de la récolte eu 1918 s'éleva à 2 371 008 600 couronnes. 
Dans l'ensemble, la récolte de 1918 peut être considérée comme au-dessous de la moyenne. 
Les données sur le nombre des exploitations agricoles qni ont été rassemblées au cours des 

enquêtes locales, et qui pour chaque commune et chaque ville comprises dans l'enquête sont in
diquées au tabl. 5, ne sont pas comparables aux données correspondantes de l'ancienne statistique 
agricole. 

Le bétail (voir tabl. J p. 41) se composait en 1918 de: 
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La proportion du bétail par 1000 habitants était : 

Par les enquêtes locales, on a recueilli des données pins détaillées sur le bétail; on les tronvera 
au tabl. 6 pour les régions comprises dans les enquêtes locales. 



TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna sin berättelse 
rörande jordbruk och boskapsskötsel år 1918. 

De bestämmelser, som numera reglera den officiella jordbruksstatistiken, 
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innehållas i nådiga reglementet den 13 december 1912 angående vissa åtgärder 
för insamlande av uppgifter till rikets officiella jordbruksstatistik. I enlighet 
härmed utgöres grundvalen för denna statistik av årliga l o k a l u n d e r s ö k 
n i n g a r . För ifrågavarande lokalundersökningars genomförande är varje hus
hållningssällskaps område indelat i åtta distrikt, av vilka ett undersökes för 
varje år, varigenom hela riket efter en tidrymd av åtta år kommer att bliva 
fullständigt undersökt. (Jfr i övrigt det i berättelsen om jordbruk och bo
skapsskötsel år 1913 å sid. 2 sagda TÖrande jordbruksstatistikens organisation.) 

Under år 1918 voro följande delar av de särskilda hushållningssällska
pens områden föremål för jordbruksstatistiska lokalundersökningar. 

Stockholms län. Sollentuna och Vallentuna härad, Danderyds skeppslag samt Djursholms stad. 
Uppsala län. Söderfors, Tierps, Västlands, Tolfta och Älvkarleby socknar av Örbyhus härad. 
Södermanlands län. .Tönakers härad och Nyköpings stad. 
Östergötlands län. Finspånga läns och Bobergs härad. 
Jönköpings län. Södra Unnaryds, Jällnntofta, Femsjö, Långaryds, Färgaryds, Södra Hestra, 

Gryteryds, Reftele, Forsheda, Bredaryds, Torskinge, Ås, Kållerstads, Bolmsö, Dannäs och Tannåkers 
socknar av Västbo härad. 

Kronobergs län. Vittaryds, Berga, Dörarps, Eyssby, Tutaryds, Odensjö, Lidhults, Angelstads, 
Ljungby och Kanna socknar av Sunnerbo härad. 

Kalmar läns norra del. HalUngebeigs, Locknevi, Blackstads, Odensvi och Gamleby socknar av 
Södra Tjusts härad samt Pelarne socken av Sevede härad. 

Kalmar läns södra del. Aspclands härad. 
Gottlands län. Visby, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Ekeby, Västkinde, Bro, Källnnge, Vallstena, 

Gothems, Hörsne med Bara och Dalhems socknar av Gottlands läns norra härad, Stenkumla socken 
av Gottlands läns södra härad samt Visby stad. 

Blekinge län. Ilällaryds, Aryds, Asarums och Ringamåla socknar av Bräkne härad samt Karls
hamns stad. 

Kristianstads län. Västra Göinge härad och Hässleholms stad. 
Malmöhus län. Vemmenhögs härad. 
Hallands län. Halmstads härad och Halmstads stad. 
Göteborgs och Bohus län. Sotenäs, Kville och Tanums härad. 
Alvsborgs läns södra del. Norra Åsarps, Smula, Kölaby, Solberga, Dalums, Blidsbergs, Humla 

Timmele, Vists, Brunns, Böne, Knatte, Liareds, Kölingareds och Fivlereds socknar av Redvägs härad 
samt Ulricehamns stad. 

Alvsborgs läns norra del. Frändefors socken av Sundals härad samt Valbo härad. 
Skaraborgs län. Horns, Frösve, Säters, Bergs, Lerdala, Böja och Timmersdala socknar av 

Vadsbo härad. Kåkinds och Valle härad, samt städerna Skövde och Hjo. 
Värmlands län. Silleruds, Holmedals, Västra Fågelviks, Töcksmarks, Karlanda, Blomskogs, 

Trankils och Silbodals socknar av Nordmarks härad. 
Örebro län. Örebro och Hardemo härad samt Örebro stad. 
Västmanlands län. Torstuna härad samt Simtuna härad utom Enåkers socken. 
Kopparbergs län. Nås tingslag samt Malungs, Lima och Äppelbo socknar av Malungs tingslag. 
Gävleborgs län. Alfta, Ovanåkers, Voxna och Bollnäs socknar samt Bollnäs köping av Bollnäs 

tingslag. 
Västernorrlands län. Nätra och Nordingrå tingslag. 
Jämtlands län. Sundsjö, Bräcke, Nyhems, Brunflo, Marieby, Lockne, Hackas och Näs socknar 

av Revsunds, Brunflo och Näs tingslag. 
Västerbottens län. Nordmalings och Bjurholms tingslag samt den till Umeå tingslag hörande 

delen av Hörnefors socken. 
Norrbottens län. Arnemark, Nyböle och Övre Alterâdalen i Piteå socken och tingslag, Bred-

âker, Rasmyren och Heden samt byarna väster om Lule älv i Överluleå socken och tingslag, Vita-
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älvens dalgång med Jämtön i Råneå socken och tingslag, Kalix älvdal söder om »platsen> i Över-
kalix socken och tingslag, samt Torne älvs dalgäng nedom Fajala kyrkby och Mnonio älvdal söder 
om Âreavaara i Fajala socken och tingslag. 

Lokalundersökningarnas genomförande enligt den fastställda planen har i all
mänhet icke stött pä några större svårigheter. Dock har det för några hushåll
ningssällskap icke varit möjligt att få undersökningarna fullbordade inom den 
föreskrivna tiden. 

Antalet lokalundersökare har iippgått till omkring 80, eller ett något lägre 
antal än under de första åren. Fördelningen på de särskilda hushållningssäll
skapsområdena är i det närmaste densamma som för åren 1913—1917, eller i 
genomsnitt tre personer per område. Beträffande lokalundersökarnas yrke gäl
ler i stort sett, vad som därom anförts föregående år. 

Lokalundersökarna insamla uppgifter rörande areal, utsäde, skörd och 
kreatur. Av dessa uppgifter komma dock ej skördeuppgifterna till användning 
vid beräknandet av den definitiva totalskörden, utan begagnas i stället uppgifter 
rörande skörden per hektar, insamlade av s o c k e n o m b u d e n (jfr Jordbruk 
och boskapsskötsel år 1913, till vilken berättelse även må hänvisas beträffande 
sättet för jordbruksstatistikens publicering och använda blanketter). Den för 
lokalundersökarna gällande instruktionen såväl som blanketterna hava endast 
undergått smärre förändringar sedan år 1913. 
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I. Jordbruk. 

Areal. De i tab. 1, kol. 3—8, meddelade arealuppgifterna äro hämtade från 
flera olika källor. Hela landarealen, kol. 8, är upptagen i överensstämmelse 
med de uppgifter, som meddelas i statistiska centralbyråns publikation Folk
räkningen år 1910: l, med iakttagande av de rättelser, som föranletts dels av 
sedermera vidtagna förändringar i den administrativa indelningen, dels ock 
inom ett par län av nya arealuträkningar, meddelade i sockenbeskrivningama 
till det ekonomiska kartverket. 

Beträffande arealen av de särskilda ägoslagen, kol. 3—6, grunda sig upp
gifterna för de under år 1918 lokalundersökta områdena på det vid dessa under
sökningar insamlade materialet. För övriga delar av landet äro uppgifterna 
om åkerarealen hämtade från arealinventeringen den 1 juni 1918, varvid iakt
tagits, att den vid nämnda inventering angivna arealen odlad jord för erhål
lande av åkerarealen minskats med arealen för trädgårdsväxter. Arealen av 
övriga ägoslag har för de under åren 1913—1917 lokalundersökta områdena 
hämtats från det vid undersökningarna insamlade materialet, men för ännu icke 
lokalundersökta områden från 1911 års jordbruksstatistik. 

Vad angår de vid lokalundersökningarna erhållna arealuppgifterna hänvisas 
till de i instruktionen för lokalundersökarna meddelade anvisningarna, vilken 
instruktion jämte de olika inom jordbruksstatistiken använda blanketterna fin
nes avtryckt såsom bilaga till 1913 års jordbruksberättelse. Liksom under de 
närmast föregående åren har åtskillig bristfällighet i materialet föranletts av de 
svårigheter, som mött lokalundersökarna, särskilt i norra Sverige, att för alla 
brukningsdelar erhålla någorlunda tillförlitliga uppgifter om arealen av natur
lig äng samt skogs- och hagmark. I åtskilliga fall har det varit omöjligt att 
erhålla fullständiga uppgifter om dessa ägoslags areal, särskilt skogens, och 
hava på grund härav de felande uppgifterna måst hämtas från 1911 års jord
bruksstatistik. 

I åtskilliga fall, där de vid lokalundersökningarna insamlade uppgifterna 
om skogsarealen varit bristfälliga, nämligen beträffande flera socknar i skilda 
trakter av riket, hava de lämnade uppgifterna i centralbyrån kompletterats med 
uppgifter om de allmänna skogarna, som meddelas i domänstyrelsens berättel
se rörande skogsväsendet för år 1915 eller direkt erhållits från sagda ämbets
verk. 
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Tab. A. Arealen av olika ägoslag, i hektar, år 1918. 



6 AREAL. 

Såsom »övrig mark», kol. 7, har vanligen räknats skillnaden mellan hela land-
arealen och arealen av de fyra ägoslagen trädgård, åker, naturlig äng samt 
skogs- och hagmark. I de fall, då den vid lokalundersökningen erhållna sum
man av de fem ägoslagens areal överstigit totalarealen, har dock skillnaden i 
allmänhet fråndragits skogs- och hagmarksarealen. 

I fråga om jämförbarheten mellan arealuppgifterna enligt den gamla jord
bruksstatistiken och enligt lokalundersökningarna är fördelningen på olika ägo
slag i båda fallen i huvudsak densamma. Förändringen av den gamla jord
bruksstatistikens beteckning »skogbärande mark» till »skogs- och hagmark» 
torde dock hava föranlett, att en del mark, som förut redovisats såsom naturlig 
äng eller hänförts till »övrig mark», nu i stället upptagits såsom skogs- och 
hagmark. 

I tab. A meddelas en sammanställning länsvis av de i tab. 1 meddelade upp
gifterna å arealen av olika ägosiag, varjämte motsvarande äldre uppgifter för 
hela riket anföras till jämförelse. För riket i dess helhet åskådliggöras för
ändringarna i jämförelse med 1917 års jordbruksstatistik genom efterföljande 
sammanställning : 

Ökningen i arealen av åker och annan odlad jord har föranletts av de nya 
arealuppgifter, som erhållits dels för omkring V« av hela riket genom årets 
lokalundersökningar, dels för landet i övrigt genom arealinventeringen samma 
år. För övriga ägoslag bero de inträffade förändringarna på de genom årets 
lokalundersökningar insamlade nya uppgifterna. 

I tab. B meddelas en beräkning av den andel, vari de särskilda ägoslagen 
ingå i varje områdes hela ägovidd av fast mark år 1918. Till jämförelse med
delas därjämte motsvarande relativa tal för hela riket under vissa föregående 
år. De ändringar i arealen, för vilka i det föregående redogjorts, hava åstad
kommit mindre förskjutningar i de särskilda ägoslagens inbördes betydelse. 
Procenttalen för åker och annan odlad jord samt skogs- och hagmark hava något 
ökats, varemot proeentsiffrorna för naturlig äng gått något tillbaka. 

Beträffande de särskilda ägoslagens relativa omfattning inom olika delar av 
landet hänvisas till de detaljerade siffrorna i tab. B samt till de i föregående 
års berättelser meddelade textframställningarna. 

Av de särskilda ägoslagen utnyttjas direkt för jordbruket endast trädgård, 
åker och naturlig äng, vilka här sammanfattats under benämningen »jordbruks
areal». För att angiva vart och ett av dessa tre ägoslags inbördes betydelse 
för jordbruksnäringen inom de särskilda områdena har i tab. B angivits deras 
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Tab. B. Hela ägoviddens fördelning på särskilda ägoslag inom varje hus
hållningssällskaps område, år 1918. 
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andel av den för jordbruket använda arealen. Även i detta fall torde det vara 
tillräckligt att utan särskilda kommentarer hänvisa till nämnda tabell. 

Åkerjordens användning. För den äldre jordbruksstatistiken erhöllos genom 
hushållningssällskapens berättelser uppgifter sockenvis för varje år angående 
den odlade ägoviddens användning, eller närmare angivet storleken av de area
ler, som användes för höstsäd, vårstråsäd, baljväxter, potatis, andra rotfruk
ter, spånadsväxter, gräs och andra foderväxter till bete och grönfoder samt till 
höskörd, andra växtslag samt träda. Sedan hushållningssällskapens berät
telser från och med år 1911 upphört, hava emellertid direkta uppgifter angåen
de åkerjordens användning funnits endast for de under varje år lokalundersökta 
delarna av landet, vadan för övriga delar beräkningar måst utföras angående 
storleken av den för varje växtslag använda arealen (se härom närmare redogö
relse i berättelserna angående jordbruk och boskapsskötsel för vederbörande år). 

Beträffande åkerjordens användning under år 1918 hava däremot direkta 
uppgifter för hela riket erhållits genom arealinventeringen den 1 juni 1918, 
som omfattade alla brukningsdelar med över 0-25 hektar odlad jord, samt in
venteringen den 20 juli 1918 av smärre potatisodlingar, på samma gång som 
för de under året lokalundersökta områdena dylika uppgifter erhållits jäm
väl genom ifrågavarande lokalundersökningar. Vid redogörelsen för åker
jordens användning i tab. 1, kol. 9—25, hava beträffande sistnämnda områ
den använts de vid årets lokalundersökningar införskaffade uppgifterna; be
träffande övriga delar av landet hava uppgifterna hämtats från nämnda in
venteringar. Vid 1918 års arealinventering insamlades icke särskilda uppgif
ter om arealen för foderväxter till hö och frö samt för gräs o. d. till bete och 
grönfoder, utan endast om hela arealen av slåtter- och betesvallar. I förelig
gande berättelse har vallarealen uppdelats på de bada nämnda rubrikerna en
ligt samma proportion, som gällde under år 1917. 

Då, såsom av det ovan sagda framgår, för de under år 1918 lokalundersökta 
delarna av landet dubbla uppgifter föreligga angående åkerjordens användning, 
erbjuder sig ett gott tillfälle att genom en jämförelse mellan de båda slagen av 
uppgifter kontrollera deras tillförlitlighet. I efterföljande tablå är en dylik jäm
förelse utförd, utvisande åkerjordens användning inom de under år 1918 lokal
undersökta delarna av landet med undantag för Norrbottens län, dels enligt 
1918 års lokalundersökningar, dels enligt arealinventeringen samma år : 
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De båda ovanstående uppgifterna om den sammanlagda åkerarealen äro 
icke utan vidare fullt jämförbara. Arealinventeringen innefattar till skill
nad från lokalundersökningarna icke endast åkerarealen utan även köksträd
gård; dennas areal kan antagas utgöra omkr. 650 hektar, varmed arealen för 
trädgårdsväxter enligt areal inventeringen överstiger lokalundersökningarnas 
uppgift om arealen för trädgårdsväxter på åkerjord, och bör därför den sam
manlagda åkerarealen enligt arealinventeringen minskas med 650 hektar. I 
stället bör emellertid arealinventeringens summa, för att bliva fullt jämförbar 
med motsvarande summa enligt lokalundersökningarna, ökas med åkerarealen 
vid lägenheterna med högst 0-25 hektar odlad jord. Då åkerarealen vid sist
nämnda lägenheter torde kunna uppskattas till minst 1000 hektar, skulle 
sålunda åkerarealen inom de år 1918 lokalundersökta delarna av landet utgöra 
enligt lokalundersökningarna 470 000 hektar och enligt arealinventeringen nå
got mera än 468 000 hektar, vilket innebär en avvikelse pä mindre än 0-5 %. 

Beträffande den i ovanstående tablå gjorda jämförelsen mellan arealen för 
de särskilda växtslagen råder i de flesta fall en ganska god överensstämmelse. 
Det enda undantaget av större betydelse gäller arealen av slåtter- och betes
vallar, som enligt arealinventeringen är 8 679 hektar lägre än enligt lokalun
dersökningarna. Skillnaden kommer så gott som helt och hållet på Väster
norrlands, Jämtlands och Västerbottens län och beror därpå, att inom nu nämn
da län vid arealinventeringen uppgifter saknas från en del brukningsdelar an
gående arealen av slåtter och betesvallar. 

Förutom de i tab. 1 meddelade uppgifterna för härad, socknar och städer 
angående åkerjordens användning, lämnas i tab. 2 motsvarande uppgifter för 
varje län, varjämte tab. C innehåller en sammanfattning för hela riket i abso
luta och relativa tal. 

2—201940. Jordbruk och boskapsskötsel år 1918. 
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Tab. C. Åkerjordens användning år 1918, sammandrag för hela riket. 

Inom de under åren 1913—1918 lokalundersökta områdena utgör arealen för 
odling av spånadsväxter 709 hektar, därav 374 hektar inom år 1918 under
sökta. Där trädgårdsväxter odlas å åkerjord i cirkulation med övriga växter, 
inräknas denna areal vid lokalundersökningarna i åkerjorden. Inom de hit
tills lokalundersökta delarna av riket uppgick ifrågavarande areal till 1389 
hektar, därav icke mindre än 754 hektar i Malmöhus län. Av denna areal 
falla resp. 510 ocli 208 hektar på do år 1918 lokalundersökta områdena. 

Enligt uppgifter lämnade av svenska tobaksmonopolet upptogo tobaksodlin
garna är 1918 en areal av 301-51 hektar, därav 36-67 hektar i Stockholms stad 
och län, 0.39 hektar i Södermanlands län, 18.97 hektar i Östergötlands län, 0.26 
hektar i Blekinge län, 197.39 hektar i Kristianstads län och 47.83 hektar i Mal
möhus län. 

De avvikelser, som förekomma mellan olika delar av landet i avseende på 
åkerjordens användning, framgå av tab. D, där för varje hushållningssällskaps 
område den för de olika växtslagen använda arealen angivits i procent av resp. 
områdes hela åkerareal. Det är naturligt, att de stora olikheter, som i avseende 
på jordmån, klimat och andra yttre omständigheter förefinnas mellan landets 
skilda delar, skola medföra stora växlingar i fråga om åkerjordens användning. 
Av samma skäl är jordbrukets karaktär inom ett och samma administrativa om
råde ofta i hög grad växlande, varigenom en sammanfattning av den odlade 
jordens användning i ett enda medeltal för ett större område utplånar de för 
olika trakter karakteristiska dragen och endast blir en konstruktion utan mot
svarighet i verkligheten. Denna svaghet vidlåder även de i tab. D anförda rela
tiva talen för de särskilda hushållningssällskapens områden. I den tryckta be
rättelsen angående 1918 års arealinventering (Arealinventeringen den 1 juni 
1918, sid. 10 o. f.) lämnas emellertid en redogörelse för odlingen av de sär
skilda växtslagen, varvid man i någon mån frångått länsindelningen och sökt 
redogöra för förhållandena inom mindre områden med mera likartad karaktär 
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Tab. D. Åkerjordens fördelning efter användning inom varje huahållningssällskaps område, år 1918. 
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i jordbrukshänseende. Till denna redogörelse torde det här vara tillräckligt 
att hänvisa. 

För den beräkning av 1918 års skörderesultat, som offentliggjorts i statis
tiska centralbyråns preliminära redogörelse angående årsväxten år 1918, hava 
uteslutande använts de genom samma års arealinventering erhållna uppgifterna 
om arealens användning. 

Innan 1918 års uppgifter om arealens användning jämföras med motsva
rande uppgifter för år 1917 för åskådliggörande av de förändringar i den 
odlade jordens användning, som sedan dess inträffat, torde böra förutskickas 
den anmärkningen, att under sistnämnda är mycket avsevärda rubbningar in
träffade i de för vissa växtslag använda arealerna, och att sålunda 1917 års 
siffror ingalunda äro uttryck för den under normala förhållanden rådande are-
alfördelningen. De bet ydelsef ull aste förändringarna voro en stark minskning 
i arealen för höstvete och sockerbetor (med resp. 23 och 16 % sedan närmas^ 
föregående år) och en relativt mindre tillbakagång i arealen för höstråg (9 %) 
samt i stället ökning i arealerna för vårvete (94 %), vårråg (152 %), korn (23 %), 
blandsäd (12 %), ärter (24 %) samt foderrotfrukter (17 %). 

En jämförelse mellan åkerjordens användning under de båda åren 1917 och 
1918 utfaller på sätt efterföljande tablå utvisar: 

Betraktas de i ovanstående tablå meddelade uppgifterna angående förändrin
garna i arealen för de särskilda växtslagen, framgår till en början, att arealen 
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för h ö s t v e t e sedan år 1917 ökats med icke mindre än 17 6 % ock arealen 
för v å r v e t e med 5-4 %, varigenom veteodlingen i huvudsak återvunnit den 
areal, som den förlorade det närmast föregående skördeåret. Av de viktigare 
veteproducerande länen visar Östergötlands län den största ökningen med 21-3 ï°, 
ehuru Östergötland var ett av de få län, där arealen för höstvete icke under
gick någon minskning under skördeåret 1916—17. Mälardalen har ökat sin 
veteareal med 12-2—23-7 % och Kristianstads län med 9-0 °». Inom det för
nämsta veteproducerande länet, Malmöhus län, stannar däremot ökningen vid 
endast 2.7 %, varigenom 1918 års veteareal inom detta län alltjämt är betyd
ligt lägre än 1916 års. 

Arealen för h ö s t r å g utvisar i jämförelse med nästföregående år en ökning 
med 19-2 %, varemot den för v å r r å g använda arealen minskats med 19-1 %, så 
att hela rågarealen ökats med 15-8 %. Härigenom har râgodlingen fullstän
digt återtagit sin normala omfattning. Av de olika länen visa Gävleborgs och 
Jönköpings län en stark ökning och likaledes Malmöhus, Östergötlands, Söder
manlands och Hallands län. Däremot har rågarealen minskats i Jämtlands 
län, vilket dock är av föga betydelse på grund av den obetydliga râgodlingen. 

Av de tre viktigaste vårsädesslagen, k o r n , h a v r e och b l a n d s ä d , har 
arealen för korn ökats mod 4-9 ?» och för blandsäd med 5-5 ?», men havrearealen 
minskats med 6-2 %. Utvecklingen har dock varit ganska olika i skilda delar 
av landet. I hela västra Sverige och på det sydsvenska höglandet visar korn
odlingen en mycket stark procentisk ökning, ehuru denna dock är av mindre 
betydelse, då kornodlingen där endast har liten omfattning. I stället har 
kornodlingen i Malmöhus län minskats med 20-8 % och i Gottlands län med 
4.2 %. Havreodlingen har gått tillbaka överallt utom i Älvsborgs norra, Värm
lands, Västernorrlands och Xorbottens län; starkast har tillbakagången varit 
på Gottland samt i Skåne, Blekinge och Halland, varemot arealen i Älvsborgs 
och Värmlands län, som båda aro starkt kavreprodueerande, bibehållit sig i det 
närmaste oförändrad. Blandsädesodlingen, som nått större omfattning endast 
i Mälardalen, Östergötland och Skåne, visar i dessa trakter stagnation eller till
bakagång, varemot densamma inom landet i övrigt under det sista året gått 
betydligt framåt. 

Odlingen av ä r t e r visar under det sista året en stark utveckling, varigenom 
den härför använda arealen fikats med icke mindre än 47-6 %. 

B ö n o r , som huvudsakligen odlas i Göteborgs och Bohus län, hava fått sin 
areal ökad med 27-8 %, varigenom den bragts upp till samma storlek som är 
1916. 

Arealen för v i c k e r till mogen skörd visar en minskning med icke mindre 
än 65-0 ?», men denna nodgång är till övervägande del endast skenbar; den 
vickerareal, som erhölls vid 1917 års arealinventering, var nämligen alltför 
hög, emedan under vicker stundom redovisades även vickerblandsäd och an
tagligen även en del vicker till grönfoder, en oegentlighet som man vid 1918 
års arealinventering sökt förebygga genom att å inventeringsblanketten ut
tryckligen angiva, att såsom vicker skulle redovisas endast enbär vicker men 
ej den, som odlades i blandning. 
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Den redovisade p o t a t i sarealen har ökats med 4-0 %. Bland de län, där 
potatisodlingen gått mest framåt, märkes Kristianstads län, som ökat sin po
tatisareal med 10.S %, och därigenom mer än uppvägt den minskning, som ägde 
rum under närmast föregående år. 

S o c k e r b e t o r n a visa däremot tillbakagång, vilken dock stannar vid 
3-6 ?«, medan minskningen föregående år uppgick till 16-1 %. 

Arealen för f o d e r r o t f r u k t e r har ökats med 6.9 °/°. 
V a l l arealen har minskats med 45 223 hektar eller 3.2 %. Minskningen har 

varit genomgående för alla län med undantag av Gottlands, Gävleborgs och 
Jämtlands. Beträffande vallarealens fördelning efter användningen till hö
skörd eller till bete och grönfoder infordrades vid 1918 års arealinventering 
inga uppgifter, emedan inventeringen ägde rum så tidigt på sommaren, att det 
icke ansågs möjligt att erhålla säkra uppgifter därom. Den här verkställda 
uppdelningen har därför måst beräknas approximativt enligt den proportion, 
som rådde år 1917. 

Arealen för t r ä d a har gått tillbaka med 3-1 '/•; minskningen har varit all
män i hela landet med undantag för Kronobergs, Kalmar södra, Hallands, 
Älvsborgs södra, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens 
län. 

Ängens användning. För att med tillräcklig säkerheb kunna beräkna kvan
titeten av den höskörd, som hämtas från den naturliga ängen, är kännedom om 
den för slätter använda ängens areal nödvändig. Vid de jordbruksstatistiska 
lokalundersökningarna insamlas uppgifter härom, och de därvid erhållna upp
gifterna meddelas i tab. 1, kol. 26, inom år 1918 undersökta områden för varje 
socken och för övriga undersökta områden i sammandrag häradsvis. Efterföl
jande tablå angiver i sammandrag för de under åren 1913—1918 lokalunder-
sökta delarna av varje hushållningssällskaps område arealen av den för slåtter 
använda ängen samt denna areal uttryckt i procent av hela den naturliga ängen 
inom motsvarande områden: 
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Sin relativt största omfattning nådde sålunda den för slätter använda na
turliga ängen i Älvsborgs, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Örebro län, 
varest densamma uppgår till över 60 % av hela den naturliga ängen. I allmänhet 
synes detta procenttal vara högst, där den naturliga ängen upptar en jämfö
relsevis stor andel av hela jordbruksarealen. Inom de hittills lokalundersökta 
delarna av Uppsala län har a andra sidan endast 22-4 % av ängen använts 
för slätter. Såsom förut påpekats, äro emellertid inom åtskilliga län de vid lo
kalundersökningarna insamlade uppgifterna om ängsarealen ganska bristfälliga, 
ett förhållande, som i än högre grad gäller beträffande den till slätter använda 
delen därav. 

För de icke lokalundersökta delarna har i jordbruksberättelserna för åren 
1913 och 1914 hela den naturliga ängen, bortsett från smärre avdrag, antagits 
använd för slåtter. De områden, som dittills lokalundersökts, ansågos nämligen 
i avseende på den naturliga ängens användning icke såsom tillräckligt repre
sentativa för riket. Då emellertid numera en avsevärd del av hela arealen bli
vit undersökt, har centralbyrån med ledning av ovan meddelade procenttal be
räknat arealen av den för slåtter använda naturliga ängen inom de ännu icke lo
kalundersökta delarna av landet, varvid antagits, att lika stor del av den natur
liga ängen användes för slåtter inom de icke lokalundersökta som inom de lo
kalundersökta delarna av varje hushållningssällskaps område. 

De på ovan beskrivet sätt beräknade arealerna, som legat till grund för be
räkningen av skörden av hö från naturlig äng, äro följande: 

Jordförbättringar. Vid lokalundersökningarna införskaffas även uppgifter 
om arealen av under senaste fem år verkställda nyodlingar samt täckdikad åker. 
För de under varje år lokalundersökta områdena meddelas de erhållna upgifterna 
i tab. 5, kol. 16 och 17 (för åren 1913 och 1911 i tab. 4). De under de fem 
närmast föregående åren verkställda n y o d l i n g a r n a utgöra, i absoluta tal 
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och i procent av åkerarealen inom den under åren 1913—1918 lokalundersökta 
delen av varje hushållningssällskaps område, följande: 

Att de utförda nyodlingarna såväl absolut som relativt nått den största om
fattningen inom de båda nordligaste länen är helt naturligt, då där finnas de 
utan jämförelse största odlingsbara områdena. Jämförelsevis betydande äro 
även nyodlingarna i Gottlands län, varest myrarna delvis uppodlats. 

Om man antager, att nyodlingarna inom de under åren 1913—1918 under
sökta områdena utgöra omkring % av hela den under de fem närmast före
gående åren nyodlade arealen, skulle denna senare uppgå till 43 011 hektar; 
under de fem närmast föregående åren har sålunda i genomsnitt årligen genom 
nyodlingar vunnits 8 602 hektar åker eller c:a 0.2 % av hela åkerarealen. 

Den omfattning, i vilken täckdikning förekommer inom de under åren 1913 
—1918 såväl som år 1918 undersökta områdena, framgår av efterföljande tal, 
som angiva dels arealen t ä c k d i k a d å k e r , dels denna areal i procent av 
hela åkerarealen inom samma områden. 
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De under åren 1913—1918 lokalundersökta områdena kunna anses susom 
tämligen representativa för hela riket, varför även beträffande icke lokalun
dersökta delar av landet 24-2 % av åkerarealen torde kunna beräknas vara täck-
dikad. Under denna förutsättning uppgår hela den täckdikade åkerarealen till 
i runt tal 925 000 hektar. 

De mycket starka växlingar, som framträda i motstående tablå i avseende 
på täckdikningens omfattning inom olika delar av landet, torde till övervägande 
del bero på jordbrukets allmänna utveckling, men betingas även av det större 
eller mindre behovet av dränering på grund av jordmånens beskaffenhet samt 
av lutningsförhållandena. För övrigt är värdet av täckdikningen mycket olika, 
beroende på det material, varmed densamma är utförd, samt den större eller 
mindre planmässigheten vid anläggningen. Äldre 'läckdikningar äro allmänt 
utförda med mindre varaktigt material, såsom gärdsel, ris eller trä, men i vissa 
trakter även med sten. Samma material användes ännu i stora delar av landet, 
ehuru man under senare år alltmera övergått at t använda tegelrör, som ofta 
nedläggas efter en av sakkunnig person uppgjord dräneringsplan. Denna mera 
tillfredsställande metod synes hava kommit till största användning inom de lo
kalundersökta delarna av Östergötlands, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, 
Skaraborgs och Örebro m. fl. län samt även i övrigt vid större gårdar. 

Utsäde. I den gamla jordbruksstatistiken meddelades i hushållningssällska
pens berättelser uppgifter sockenvis om utsädesbeloppens storlek. Numera er
hållas direkta uppgifter om utsädet endast genom de jordbruksstatistiska lokal-
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undersökningarna, varvid uppgifter insamlas såväl om utsädet per hektar som 
om totalutsädet för varje växtslag, och med ledning av de medeltal för utsädet 
per hektar, som erhållits från de under 1913—1918 lokalundersökta delarna av 
varje hushållningssällskaps område, har en beräkning utförts av utsädesmäng
derna för år 1918. För förevarande år, då omkring 6/8 av varje hushållnings
sällskaps område varit föremål för lokalundersölcning, torde den använda meto
den lämna ett jämförelsevis säkert resultat. 

De vid lokalundersökningarna och arealinventeringen insamlade arealupp
gifterna för de särskilda sädesslagen avse endast den för mogen skörd ämnade 
säden, och den för säd till bete och grönfoder använda arealen redovisas för 
sig. Det har härigenom icke kunnat undvikas, at t de på grundval av areal
uppgifterna beräknade totala utsädesmängderna av korn, havre, ärter och vicker 
härigenom blivit för små. 

De inom hittills lokalundersökta områden erhållna medeltalen för utsädes
mängden i kg. per hektar äro följande: 

Vid den beräkning av de totala utsädesmängderna, som utförts med led
ning av ovanstående medeltal, har beträffande höstsäden hänsyn tagits till 
hela den areal, som hösten 1917 besåddes, oavsett om den under följande vår 
måste plöjas upp och därefter användas för andra växtslag. 

De beräknade totala utsädesmängderna för år 1918 av varje växtslag med
delas häradsvis i tab. 3, där även utsädesmängder inom hela riket för vart och 
ett av åren 1911—1917 samt femårsmedeltalen för åren 1866—1915 äro angivna. 
En jämförelse mellan de beräknade utsädesmängderna under åren 1916, 1917 
och 1918 inom hela riket och utsädets procentiska andelar av skörden under 
sistnämnda år utfaller på följande sätt: 

>) Medeltal för åren 1916—191S. 
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Den ökning eller minskning i utsädesmängden, som enligt ovanstående tablå 
skulle hava ägt rum, är i allmänhet föranledd av en motsvarande ökning eller 
minskning i arealen, då utsädet per ytenhet ej synes hava undergått några nämn
värda förändringar. 

Skörd. I de definitiva uppgifterna om skörden m. m., som årligen avgivas 
av hushållningssällskapens sockenombud å blankett 5 (jfr Jordbruk och bo
skapsskötsel år 1913), skola uppgifter meddelas om skörden per hektar för alla 
sädesslag, för potatis, sockerbetor, foderrotfrukter, hö från odlad jord och från 
naturlig äng samt halm av höstsäd, vårstråsäd och baljväxter. Dessutom 
skall uppgift meddelas angående hela den inom vederbörande socken eller 
stad erhållna skörden av klöverfrö, timotejfrö, tobak, lin (frö och tågor) samt 
andra möjligen förekommande växtslag, såsom hampa, bovete, raps och spärgel. 

Med användande av ovannämnda uppgifter om skörden per hektar samt den 
för varje socken kända arealen av de särskilda växtslagen har den totala skör
demängden kunnat direkt beräknas. 1 fråga om sädesslagen har vid beräk
ningen av skörden av såväl halm som kärna hänsyn tagits endast till den 
areal, från vilken mogen säd skördats. 

För de växtslag, i fråga om vilka sockenombuden skola uppgiva hela den inom 
socknen erhållna skörden, hava tyvärr de meddelade uppgifterna varit ganska 
ofullständiga. Detta gäller i synnerhet skörden av klöver- och gräsfrö, vilken 
i många socknar icke alls är uppgiven. I dessa fall hava uppgifterna komplet
terats genom en beräkning, vid vilken man utgått ifrån det antagandet, att 
proportionen mellan den för höskörd använda åkerarealen och skörden av klö
ver- och gräsfrö i genomsnitt bör vara ungefär densamma i socknar med full
ständiga och med ofullständiga uppgifter. Det bör dock betonas, att de genom 
denna beräkning erhållna uppgifterna endast kunna vara ungefärliga och tro
ligen äro något för höga, enär frö utan tvivel i många fall ej skördats, då upp
gift därom saknats. 

Beträffande de på skördens utfall inverkande väderleksförhållandena hän-
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visas till den mera detaljerade redogörelsen i 1918 års preliminära redogörelse 
för årsväxten och de månatliga årsväxt- och skörderapporterna för samma år. 
Här må endast anföras följande: 

Höstsådden försiggick är 1917 under i stort sett gynnsamma betingelser i he
la landet, och den följande vintern var i det hela förmånlig för höstsäden, så att 
skördentsikterna vid den nya vegetationsperiodens början voro utmärkt goda. 
De försämrades dock åtskilligt under den osedvanligt starka torkperioden, som 
sträckte sig från senare delen av april och till början av juni månad. Höst
rågen skadades därjämte ytterligare av starka nattfroster, som inträffade i slu
tet av maj och början av juni. Vårsådden kunde företagas ganska tidigt och 
under i allmänhet gynnsamma förhållanden, men den svåra torkan hämmade 
även dess utveckling. I ännu högre grad var detta fallet i fråga om gräs
växten, som under våren och försommaren så hejdades av torka och kyla, at t 
allvarlig missväxt hotade. Den nederbörd, som senare föll under juli månad, 
förmådde icke heller upphjälpa vallarna, varemot densamma i förening med 
den samtidigt inträffande varmare väderleken förbättrade utsikterna såväl för 
säden som för rotfrukterna. I stora delar av Mälar- och Hjälmardalen samt 
Östergötland anställde emellertid under högsommaren dvärgstriten svåra härj
ningar p;i vetefälten, vilket starkt nedsatte skörderesultatet. 

Höbärgningen gynnades i allmänhet av gott väder, varför den kvantitativt 
synnerligen klena höskörden dock blev av god beskaffenhet. Även under augus
ti månad var nederbörden jämförelsevis ringa, och under denna tid hann största 
delen av höstsäden att lyckligen inbärgas i södra och mellersta Sverige. För 
vårsäden var däremot torkan under augusti månad i förening med stark blåst 
under månadens senare del mindre fördelaktig, varför skördeutsikterna något 
försämrades. 

Under september var nederbörden 2 à 3 gånger den normala, varigenom den 
utestående säden på många ställen tog allvarlig skada, och bärgningen i hög 
grad försvårades. Även för rotfrukterna var den starka nederbörden ogynnsam. 
I oktober inträffade emellertid omslag i väderleken, så att den ännu utestående 
säden kunde bärgas och rotfruktsskörden avslutas under någorlunda gynnsam
ma väderleksförhållanden. 

För de växtslag, ifråga om vilka uppgifter erhållits angående s k ö r d e n 
p e r h e k t a r , meddelas i tab. E uppgifter i detta avseende i avrundade tal 
för varje hushållningssällskaps område samt i medeltal för hela riket såväl en
ligt sockenombudens definitiva uppgifter som enligt häradsombudens tidigare 
avgivna preliminära uppgifter, varjämte motsvarande definitiva uppgifter för 
åren 1913—1917 i hela riket meddelas till jämförelse. 

Vid en jämförelse mellan 1918 års definitiva och preliminära skördetal visar 
det sig, att i likhet med vad som även iakttagits de tre föregående åren, de defi
nitiva medeltalen i fråga om de flesta växtslag äro lägre än de preliminära. År 
1918 gäller detta om alla växtslag med undantag av sockerbetor, hö från odlad 
jord och halm av höstsäd. I regel synas således de vid en tidigare tidpunkt 
avgivna omdömena om skörden hava varit alltför optimistiska. 
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Tab. E. Skörden per hektar inom varje hushållningssällskaps område år 1918, i kilogram. 
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Höstsäden har visserligen år 1918 givit en högre avkastning per hektar än 
år 1917. men utsträckes jämförelsen även till aren 1913—1916, visar sig skörde
året 1918 underlägset alla de sistnämnda åren. I fråga om vårstråsäden är 
hektarskörden år 1918 med undantag endast för blandsäd lägre än år 1917 och 
i vissa fall t. o. m. lägre än år 1914, då vårsäden lämnade en osedvanligt då
lig skörd. Baljväxterna hava däremot under år 1918 givit en i jämförelse med 
de föregående åren medelmåttig skörd, vilket även torde kunna sägas om rot
frukterna. Vallar och naturliga ängar ghvo år 1917 en mycket klen skörd, 
men år 1918 var resultatet ännu sämre. Siffrorna för hektarskörden för hö 
från odlad jord och från naturlig äng, resp. 1 900 och 960 kg., måste betecknas 
som synnerligen låga. Hektarskörden av halm var visserligen år 1918 åtskil
ligt högre än år 1917, men nådde dock knappast upp till medelskörd. 

T o t a l s k ö r d e n år 1918 av varje växtslag uppgick under jämförelse med 
den preliminära beräkningen för samma år och med de definitiva uppgifterna 
dels för år 1917, dels i medeltal för åren 1913—1917 till följande kvantiteter, 
i deciton: 

Dessutom redovisas för år 1918 såsom skördat 7 700 kg. bovete, 25 000 kg. 
raps, 125 000 kg. senap, 94 500 kg. rotfruktsfrö, 37 000 kg. trädgårdsfrö och 
76 000 kg. betfrö. 

Liksom föregående år hava upgifter om mängden och värdet av sockerbets-
skörden erhållits från de båda sockerfabriksaktiebolagen. Då emellertid svårig-

') Enligt uppgift från sockerbolagen: jfr texten. 
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heter mött att få ifrågavarande uppgifter fördelade på härad, hava i tab. 3 de 
genom centralbyråns beräkningar erhållna siffrorna använts för de särskilda 
häradena, under det att skörden för hela riket och för länen angives enligt soc
kerbolagens uppgifter. 

En jämförelse mellan totalskörden år 1918 och medeltalet för femårsperio
den 1913—1917 visar tydligt det mindre tillfredsställande resultatet av först
nämnda års skörd, som endast i fråga om vårvete, vårråg, blandsäd, ärter, pota
tis, foderrotfrukter och halm av baljväxter var bättre än femårsiuedeltalet, men 
däremot för flera av de viktigare växtslagen högst avsevärt sämre I synnei-
het gäller detta om höskörden, som icke på 30 år varit så liten som år 1918. 

Beträffande totalskörden av de särskilda växtslagen inom varje härad och 
stad samt hushållningssällskapsområde hänvisas till de i tab. 3 därom medde
lade uppgifterna. 

Förutom de av häradsombuden i de preliminära skörderapporterna meddelade 
uppgifterna om sädesslagens v i k t , vilka bearbetats i statistiska, centralby
råns preliminära redogörelse för årsväxten år 1918, skola även dylika uppgifter 
meddelas av sockenombuden i de definitiva uppgifterna om skörden. De på 
grundval av sockenombudens uppgifter uträknade medeltalen för varje hushåll
ningssällskapsområde och för hela riket meddelas i tab. F . Såsom av nämnda 
tabell framgår, Ur en hektoliter av 1918 års skörd av de särskilda sädesslagen 
i allmänhet lättare än en av 1917 års skörd, vilken genomgående var av ut
märkt god kvalitet. Även i jämförelse med medeltalen för femårsperioden 1913 
—1917 är hektolitervikten år 1918 för all stråsäd utom höstvete och bland
säd något underlägsen. 

Om de tidigare försök, som i den officiella jordbruksstatistiken gjorts att be
räkna s k ö r d e n s v ä r d e , gjordes vissa erinringar i 1913 års berättelse, 
vartill torde få hänvisas. 

I nu gällande formulär för de preliminära skördeuppgifterna infordras, 
såsom redan förut omnämnts, från häradsombuden uppgifter jämväl om prisen 
ä de särskilda växtslagen per 100 kilogram med anmärkning, att dessa skola 
utgöra i orten gängse pris för vara av årets medelkvalitet. Sådana uppgifter 
hava föregående år allmänt lämnats, och med tillhjälp av dem har, efter från
skiljande av de någon gång förekommande synbarligen oriktiga, uträknats 
medeltalet först för varje område och sedermera för hela riket. 

För år 1918 hava förhållandena gestaltat sig på helt avvikande sätt. Vid 
tiden för skörderapporternas avgivande voro maximipris fastställda för samt
liga i den preliminära skördeberättelsen upptagna växtslag med undantag av 
sockerbetor och halm. Då dessa maximipris i praktiken jämväl fungerat 
såsom minimipris, hava naturligt nog de flesta häradsombud ej lämnat 
några prisuppgifter utan endast hänvisat till resp. maximipris. Dessa hava 
också lagts till grund för de utförda beräkningarna av skördens totalvärde. 
I en del fall hava emellertid olika maximipris varit gällande vid försäljning 
direkt av odlaren, av grossist eller av minuthandlare. Under sådana förhål
landen har alltid det för försäljning direkt från odlaren fastställda priset 
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Tab. F. Sädesslagens medelvikt i kilogram per hektoliter, år 1918. 

använts vid värdeberäkningen. I det fall, då flera olika pris, avsedda att 
gälla under olika tidsperioder, funnits föreskrivna, har det under november 
månad gällande använts. För foderrotfrukter hava olika maximipris fastställts, 
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för foderbetor och kålrötter (kr. 3'50) samt för rovor (kr. o"00), och har vid 
beräkning av foderrotfruktsskördens värde använts ett medeltal mellan dessa 
båda pris. Vid försäljning till staten av spannmål, som levererades före den 
1 november 1918, erhöllo odlarna, såsom särskild ersättning för påskyndad 
tröskning, en leveranspremie av 2 kr. per 100 kg. 

För olika halmsorter hava inga maximipris fastställts, och borde uppgifter 
angående halmpriset hava lämnats av vederbörande häradsombud. Då detta 
emellertid endast skett i ganska ringa utsträckning, och dessutom de pris
uppgifter, som av nämnda ombud lämnats, i hög grad varit från varandra 
avvikande, har det ansetts alltför osäkert att pä grund av de lämnade upp
gifterna beräkna något medelpris. 1 stället hava uppgifter om pris å de olika 
halmsorterna hämtats ur en av riksvärderingsnämnden fastställd taxa, avsedd 
a t t användas vid utgivande av ersättning enligt rekvisitions- och föribgande-
rättslagarna. Beträffande nämnda pris måste dock framhållas, att det otviveL-
aktigt i ej så ringa grad understiger det i den fria handeln gängse. 

Om priset å sockerbetor har slutligen upplysning vunnits genom förfrågan 
hos svenska sockerfabriksaktiebolaget och mellersta Sveriges sockerfabriks
aktiebolag. 

E n på ovan beskrivet sätt utförd beräkning av skördens totalvärde kan icke 
lämna ett exakt mått på det faktiska värdet å här ifrågavarande slag av jord
bruksprodukter, då de erhållna priserna gälla endast för de produkter, som 
gått i handeln, men däremot icke för dem, som åtgått för jordbruksnäringens 
«get behov. Et t år med god skörd men låga priser kan i enlighet härmed 
giva samma värde som ett år med en till kvantiteten ringa skörd men höga 
priser, ehuru det faktiska utbytet i båda fallen kan vara väsentligt olika. Det 
på detta sätt erhållna totalvärdet kan därför icke godtagas som ett adekvat 
uttryck för resultatet av skörden ur jordbruksnäringens synpunkt. Trots 
det nu anförda torde dock en dylik beräkning av skördens totalvärde otvi
velaktigt vara av intresse. Med anledning härav har på grundval av den pre
liminära årsväxtberättelsens medelpriser per 100 kg. för varje hushållnings
sällskaps område uträknats värdet av de i föreliggande berättelse definitivt be
räknade skördekvantiteterna. 

I de preliminära skördeuppgifterna meddelas inga prisuppgifter för lin, to
bak, klöver- och gräsfrö m. m. Enligt prisuppgifter, hämtade huvudsakligen 
från kommerskollegii statistik över handeln, men i fråga om tobak från svenska 
tobaksmonopolet, kan skördevärdet av dessa produkter beräknas till omkring 30 
milj. kr., därav för tobak 1 530 000 kr. 

Det enligt här ovan angivna beräkningsgrunder erhållna totalvärdet å skör
den av varje växtslag meddelas i efterföljande tablå, däri även återgivas den 
preliminära beräkningen samt medelpriset per 100 kg. Beträffande de för olika 
län beräknade skördevärdeDa se tab. -1. 

3—201940. Jordbruk och boskapsskötsel år 1918. 
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De under âr 1918 gällande synnerligen ii öga priserna på samtliga skörde
produkter hava medfört, att totalvärdet av 1918 års skörd, trots ett mindre 
gynnsamt resultat i kvantitativt avseende, är ojämförligt mycket högre än 
lör något föregående år. Skördevärdet för år 1917, som förut var det högsta, 
som någonsin förekommit, överträffas med icke långt ifrån 1 000 milj. kr. 

Vill man i en summa uttrycka den totala avkastningen från den för jordbru
ket använda arealen, kan man. såsom i det föregående skett, använda sig av det 
beräknade värdet å skörden. Särskilt på grund av de starka växlingar i priset, 
som kunna inträffa från ett år till ett annat, bliva emellertid de härpå grun
dade jämförelserna mellan jordbrukets avkastning under olika år, såsom i det 
föregående närmare utförts, lätt missvisande. En säkrare grundval för dylika 
jämförelser erhålles, om skördekvantiteterna av de olika växtslagen reduceras 
till en gemensam enhet, som så nära som möjligt angiver varje växtslags rent 
fysiologiska näringsvärde. Såsom i berättelsen för år 1913 omnämndes, hade 

l) Tages hänayn till de av staten utbetalade tröskniugspreinierua, befinues medelpriset per 1UO 
kg. utgöra i kronor: vete 3'J-8G, råg 3948. korn 3322, havre 3002, blandsäd 3152 och ärter 55" 14. 

'-') Maximiprisct ä potatis var inom södra och mellersta Sverige och Gävleborgs län 12 kr. per 
100 kg., inom Kopparbergs, Jämtlands och Västernorrlands län 16'50 kr., inom Västerbottens län 
17 kr. och inom Norrbottens län 17'50 kr. 

s) I prisen äro inräknade ersättning för viss högre sockerhalt jämte värdet å till odlarna 
lämnat utsäde. 

4) Häri ingår ej skörden av blast och grönfoder samt ej heller avkastningen av betena a vallar 
och ängar. 
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nedanstående skala upprättats för redaktion av skörden till en gemensam enhet, 
och har jämväl i nu föreliggande berättelse samma skala använts. 

Då 1 kg. råg i det närmaste motsvarar en foderenhet, kunna den till spann
målsenheter reducerade spannmålsskörden samt den till foderenheter reducerade 
skörden av rotfrukter, hö och halm utan vidare sammanslås, varigenom en slut
summa, uttryckt i skördeenheter, erhålles för hela skörden av ovannämnda växt
slag. Till norm för ovanstående skala har, som nämnts, använts växtsla
gens näringsvärde, vilket utrönts vid deras användning såsom fodermedel. 
Spannmålens speciella värde såsom människoföda kommer här sålunda icke till 
uttryck, något som visserligen måste betecknas som en olägenhet, men som icke 
kan undvikas, då man önskar erhålla fullt enhetliga reduktionstal för alla 
växtslag. 

I fråga om vissa grenar av jordbrukets avkastning, nämligen blast och grön
foder samt betena å vallar och ängar,- innehåller emellertid den officiella jord
bruksstatistiken inga kvantitetsuppgifter. För att erhålla den totala avkast
ningen från den för jordbruket använda arealen måste man därför approxima
tivt beräkna de felande skördekvantiteterna. Ett försök till en dylik beräk
ning skall i det följande göras, vartill likväl bör anmärkas, att de härigenom 
vunna resultaten givetvis icke kunna göra anspråk på att vara fullt exakta. 
Beträffande rotfruktsblasten har denna för sockerbetor beräknats till 50 "A av 
den uppgivna skörden av rötter och för foderrotfrukter till 20 °'° därav. Po
tatisblasten har däremot icke medtagits, då den endast sällan torde tillvara
tagas. För de till slåtter använda vallarna har den uppgivna höskörden höjts 
med en tredjedel med hänsyn till återväxten, som i regel avbetas. Den delen 
av vallarna, som uteslutande användes till bete eller grönfoder, har antagits 
lämna lika stor avkastning i foderenheter som den, varifrån tagits hö, d. v. s. 
hela höskörden med tillägg av V». Säd, som slagits till grönfoder, har antagits 
lämna lika stor avkastning per hektar som höskörden, utan tillägg för åter
växten. Den naturliga ängens avkastning har beräknats efter samma grunder 
som de odlade vallarnas, d. v. s. den uppgivna hektarskörden har ökats med 
V» med hänsyn till återväxten, varjämte de till bete använda ängarna hava 
antagits lämna lika stor avkastning som de till slåtter använda. 

Från ifrågavarande beräkning av den totala avkastningen hava däremot 
helt och hållet uteslutits skördemängderna av lin, tobak samt klöver- och gräs-
frö, då ju dessa hava en helt annan användning än övriga växtslag, och deras 
värde icke kan mätas efter samma norm som dessas. I förhållande till hela 
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skörden är för övrigt skörden av lin, tobak, klöver- och gräsfrö jämförelsevis 
obetydlig, varför uteslutandet av den senare endast föga inverkar på re
sultatet. 

Omräknas 1918 års skörd med användande av ovan angivna reduktionstal till 
skördeenheter, erhållas för de särskilda växtslagen följande kvantiteter: 

Totalavkastningen av alla här ovan upptagna växtslag motsvarar 5 915 
milj. skördeenheter, i vilken summa åkerjordens avkastning ingår med 89-9 7°, 
därav spannmålsskörden med 34-9 %, rotfruktsskörden med 15-9 %, skörden 
av hö och halm med 29.1 %, skörden av blast med 1.2 % och avkastningen av bete 
och grönfoder med 8-8 % samt den naturliga ängens avkastning med 10-1 %. 

Under vart och ett av åren 1913—-1918 uppgick den totala avkastningen 
från åkern och den naturliga ängen, uttryckt i skördeenheter, till följande myc
kenheter: 
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Den synnerligen låga totalavkastningen för år 1918, som t. o. m. något under
stiger 1917 års siffra, beror i främsta rummet på den felslagna grässkörden. 

I tab. G har åkerns och den naturliga ängens avkastning inom varje hus
hållningssällskaps område omräknats till skördeenheter, varvid den från åkern 
hämtade avkastningen uppdelats på de tre huvudgrupperna säd till mogen skörd, 
rotfrukter och foderväxter. Sistnämnda grupp omfattar såväl höskörden som 
avkastningen av gräs och säd till bete och grönfoder. 

I avseende på de särskilda områdenas relativa betydelse för rikets heîa spann
målsproduktion framgår av de i tab. G anförda procenttalen, att Malmöhus län 
står i första rummet med 14-2 %, varefter följa Östergötlands län med 9-6 %, 
Skaraborgs län med 7-8 ?• och Kristianstads län med 7-3 ".'<•. I fråga om rot
fruktsskörden dominera de sydligaste länen i mycket hög grad; på Malmöhus 
och Kristianstads län komma icke mindre än 44.7 % av hela skörden och på 
Hallands och Blekinge län tillsammans 9-0 %. Av hela totalavkastningen från 
såväl åker som äng komma på Malmöhus län 13-5 "'». på Kristianstads län 7-8 %, 
på Östergötlands län 7-0 % och på Skaraborgs län 6-6 %, varemot Kalmar läns 
norra del bidragit med endast 1-4 % och Gottlands län med endast 1-5 %. 

I tab. G angives även i relativa tal fördelningen av varje områdes totalav
kastning på de i tabellen, upptagna huvudgrupperna. Dessa procenttal förete 
inom olika delar av landet betydande växlingar, åskådliggörande de av natur
förhållandena eller av andra faktorer betingade skiftningarna i jordbrukets 
produktion. I Skåne och Blekinge ingår rotfruktsskörden med ungefär lika stor 
andel i totalavkastningen som spannmålsskörden; inom övriga delar av Göta
land samt Svealands slättbygder träder rotfruktsodlingen tillbaka, och produk
tionen av foderväxter intager dess plats vid sidan av sädesodlingen; i Värm
land och Dalarne samt i ännu högre grad i Norrland intager slutligen odlingen 
av foderväxter dels på åkern och dels på naturlig äng det utan gensägelse 
främsta rummet, medan spannmålsodlingen, ju längre man kommer mot norr, 
alltmera avtager i betydelse, så att densamma i Norrbottens län lämnar endast 
omkring 6 % av totalavkastningen. 

Sammanställes den i det föregående beräknade avkastningen uttryckt i skör
deenheter med arealen, utgör avkastningen per hektar av åkern 1 390 skörde
enheter och av den naturliga ängen 529 skördeenheter. Den del av åkerjorden, 
som användes för sädesodling, lämnade år 1918 i kärna och halm 1 627 skörde
enheter per hektar, rotfruktsarealens avkastning i rotknölar och blast uppgick 
till 3 580 skördeenheter per hektar, och från den för foderväxter använda åkern 
erhölls av hö, bete och grönfoder en avkastning av 972 skördeenheter per 
hektar. I tab. H meddelas för varje hushållningssällskaps område avkastnin
gen per hektar inom var och en av nyss angivna grupper, dels särskilt för år 
1918, dels i medeltal för femårsperioden 1913—1917. 

Alla grenar av växtproduktionen hava under år 1918 lämnat lägre avkast
ning per hektar än under femårsperioden 1913—1917. Det ogynnsamma re
sultatet för år 1918 framträder emellertid med olika styrka inom skilda delar 
av landet. Minst ofördelaktigt har skördeutfallet varit i Svealand och Norr
land, varemot skörden i större delen av Götaland och i synnerhet Yästergöt-
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Tab. G. Skörden reducerad till skördeenheter, inom 

1) I procent av rikssköräen. 
2) I procent av områdets totalavkastning. 
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varje hushållningssällskaps område, år 1918. 
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Tab. H Åkerns och den naturliga ängens avkastning, i skördeenheter per 
hektar, mom varje hushållningssällskaps område, år 1918. 

land, Halland och Bohuslän givit ett synnerligen klent resultat. Det är fram
för allt foderväxtodlingen som i sistnämnda trakter drabbats av nästan miss
växt, så att avkastningen långt understigit hälften av den normala. Ordnas 
hushållningssällskapens områden efter storleken av hela åkerarealens avkast-
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ning under år 1918, komma i de främsta rummen Malmöhus län med 2 245 
skördeenheter per hektar, Blekinge län med 1 747 och Kristianstads län med 
1 712, varemot motsvarande relativa tal för Älvsborgs läns norra del stannar 
vid 842 enheter. 

För den äldre jordbruksstatistiken ålåg det länsstyrelserna att årligen till 
statistiska centralbyrån avgiva allmänna omdömen om årsväxten och skörden, 
vilka omdömen centralbyrån därefter sammanfattade till en allmän skördesiffra 
för hela riket. Jämväl för åren 1913-—1917 beräknade centralbyrån en dylik 
allmän skördesiffra, varvid som grundval för beräkningen användes de i samman
draget av årsväxt- och skörderapporterna meddelade skördesiffrorna för hela ri
ket vid utgången av september månad nämnda år. Motsvarande siffror för år 
1918 hava jämväl använts för beräknande av en allmän skördesiffra för detta år. 
Siffrorna utgöra en sammanfattning av de av hushållningssällskapens härads
ombud avgivna, i siffror uttryckta omdömena om skörden och skördeutsikterna 
vid september månads utgång, enligt följande skala: 5 — mycket god skörd; 
4 = god skörd; 3 = medelmåttig skörd (medelskörd); 2 = betydligt under me
delskörd; 1 = nära missväxt. Skalan är sålunda femgradig, medan den förut 
vid beräkning av den allmänna skördesiffran använda var tiogradig, men genom 
multiplikation med 2 kunna den nu använda skalans siffervärden bringas till 
full överensstämmelse med den tidigare skalans. 

Då årsväxtrapporternas skördesiffror avse en sa tidig tidpunkt, att man ännu 
icke kan hava vunnit en säker kännedom om resultatet av årets skörd vare sig i 
avseende på dess mängd eller beskaffenhet, har det varit nödvändigt att under
kasta skördesiffrorna en närmare granskning i båda dessa avseenden genom jäm
förelse såväl med de i denna berättelse framlagda definitiva uppgifterna om 
skördens mängd som med de i preliminära årsväxtberättelsen, tab. 4, meddela
de omdömena om skördens beskaffenhet. För år 1918 har denna granskning 
föranlett vissa ändringar i skördesiffrorna, såsom ock framgår av efterföljande 
sammanställning. 

I årsväxtrapporterna finnas inga skördesiffror för halmen, varför dylika 
måst beräknas, varvid hänsyn tagits såväl till skördesiffran för motsvarande sä
desslag som till halmskördens storlek och den preliminära skördeberättelsens 
uppgifter om höstsädes- och vårsädeshalmens beskaffenhet. Beträffande avkast
ningen från den för bete och grönfoder använda arealen av åker och naturlig 
äng innehålla årsväxtrapporterna icke heller några särskilda skördesiffror, 
varför i stället använts samma skördesiffror som för liö från odlad jord och 
från naturlig äng. 

För beräkning av en gemensam skördesiffra för alla växtslag har det där
efter varit nödvändigt att beräkna varje växtslags relativa andel av totalskör
den. Vid denna beräkning för år 1918 har en förändring vidtagits i det för 
åren 1913—1917 tillämpade förfaringssättet, som finnes närmare beskrivet i 
centralbyråns berättelse för år 1913, sid. 35. För år 1918 har nämligen hänsyn 
tagits icke endast till de växtslag, för vilka i det föregående direkta uppgif
ter om skördens kvantitet meddelats, utan även till avkastningen av bete och 
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grönfoder samt av blast frän sockerbetor och foderrotfrukter. För alla växt
slag har den sammanlagda skördekvantiteten under femårsperioden 1913—1917 
reducerats till skördeenheter enligt den i det föregående (sid. 27) använda ska
lan och uträknats i procent av den sammanlagda totalskörden, uttryckt i skör
deenheter. De båda faktorerna vid denna räkneoperation hava för de särskil
da växtslagen varit: 

Användas dessa faktorer för beräkning av 1918 års skörd, erhålles såsom re
sultat talet 2-53. Fördubblas detta för vinnande av överensstämmelse med den 
äldre skalan, uppgår den allmänna skördesiffran för året till 5-1, vilken enligt 
den förut använda terminologien (jfr 1913 års berättelse sid. 34) karakteriserar 
1918 års skörd som u n d e r m e d e l m å t t a n . Motsvarande skördesiffror för 
de fem åren 1913—1917 hava varit resp. 6-9, 5-4, 6-0, 6-7 och 5-0. Med undan
tag för år 1917 har icke sedan år 1881 den allmänna skördesiffran varit så låg 
som år 1918. — Beräknas skördesiffrorna för år 1918 efter samma metod som 
för åren 1913—1917, erhålles talet 5-2, och det samma blir resultatet, om man 
som mått på de olika växtslagens relativa betydelse utgår från 1918 års skörde
kvantitet i stället för det här använda medeltalet för åren 1913—1917. 

Konsumtion av brödsäd. Vid beräkning av de för mänsklig konsumtion 
använda kvantiteterna vete och råg måste man taga hänsyn till in- och utförsel, 
åtgång för brännvinsbränning och jästtillverkning samt utsäde av samma sä
desslag. För en exakt beräkning av den faktiska konsumtionen borde hänsyn 
jämväl tagas till storleken av de vid konsumtionsårets början och slut innelig
gande förråden, vilka otvivelaktigt kunna växla betydligt, men då i regel känne
dom saknas om dessa förråds storlek, hava de måst lämnas ur räkningen. Vid 
reduktionen av målen spannmål till omalen i och för beräkningen av import
överskottet har i föregående års berättelser efter samråd med på området sak
kunniga personer och med hänsyn till den genomsnittliga kvaliteten av den in-
och utförda varan, antagits, att 100 kg. råg motsvara 65 kg. rågmjöl samt 100 
kg. vete motsvara 70 kg. vetemjöl och 50 kg. vetegryn. På grund härav har en 
förhöjning verkställts för rågmjöl med 53-8 %, för vetemjöl med 42-9 % och för 
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vetegryn med 100 %. För konsumtionsåren 1917/18 och 1918/19 hava emeller
tid nämnda procenttal icke kunnat användas på grund av den betydligt förhöj
da utmalningsprocenten. För sistnämnda år hava i stället 100 kg. råg antagits 
motsvara 95 kg. rågmjöl och 100 kg. vete 80 kg. vetemjöl, och en förhöjning i en
lighet härmed verkställts för rågmjöl med 5 % och för vetemjöl med 25^ . Utsä
desmängden för skördeåret 1918/19 har beräknats sålunda, att utsädet per hektar 
inom de 1913—-1918 lokalundersökta delarna av riket multiplicerats med den i 
Årsväxten 1919 redovisade arealen för vete och råg. 

I tab. I meddelas en på dylikt sätt utförd beräkning för konsumtionsåret 
1/8 1918—31/7 1919 samt ett antal tidigare år av den för konsumtion tillgäng
liga kvantiteten vete och råg. 

Tab. I. Skörd och förbrukning av brödsäd, åren 1890—1918. 

Dä Sveriges folkmängd vid 1918 års slut utgjorde 5 813 850 personer, mot
svara de för konsumtion tillgängliga kvantiteterna i genomsnitt 59 kg. vete 
och 72 kg. råg per individ eller tillsammans 131 kg. brödsäd per individ. 
Tack vare en större brödsädsskörd och en avsevärd ökning av veteimporten 
har den för året 1918/19 för konsumtion disponibla brödsädsmängden per invå
nare betydligt ökats i jämförelse med året 1917/18, då den utgjorde endast 84 
kg., men densamma når dock icke upp till den för normala år vanliga kvanti
teten, som plägar utgöra omkring 180 kg. 

1) Preliminära siffror. Rättelse. 

I tab. I (sid. 35) skall den för år 1917/18 uppgivna tillgången för konsumtion rätteligen vara 
193384 ton vete och 289417 ton råg tamt tillgängen ar råg per invånare 50 kg. 
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Antal brukningsdelar. Enligt den för de jordbruksstatistiska lokalunder
sökningarna gällande instruktionen skall såsom brukningsdel räknas varje jord
bruk, som i avseende å driften utgör ett enda företag och alltså drives med en 
och samma arbetsstyrka, för så vitt det innefattar minst V« hektar trädgård, 
åker eller annan odlad jord. Även för övriga lägenheter skola vid lokalunder-
sökningarna uppgifter lämnas, för såvitt de hava någon odlad jord, eller hus
djur där finnas. I tab. 5, kol. 2—12 meddelas för var och en under år 1918 
lokalundersökt socken och stad uppgift på antalet brukningsdelar och lägenheter. 
Vid uppdelning av företagen på lägenheter och brukningsdelar samt vid för
delningen av de sistnämnda på storleksgrupper har som indelningsgrund använts 
åkerarealens storlek. Som lägenheter hava därvid räknats företag med högst 
0-25 hektar åker. Brukningsdelarna hava fördelats på nio storleksgrupper med 
följande åkerareal: 0-26—1, 1—2, 2—5, 5—10, 10—20, 20—30, 30—50, 50— 
100 och över 100 hektar. 

Efterföljande tablå innehåller en sammanfattande översikt av antalet bruk
ningsdelar av olika storlek inom de under åren 1913—1918 samt särskilt un
der år 1918 lokalundersökta delarna av landet: 

Härtill komma sammanlagt 80 461 lägenheter med högst 0-25 hektar åker, 
varav 18 702 för är 1918. 

Av de under åren 1913—1918 besökta brukningsdelarna brukades 238 031 av 
ägarna själva och 95 321 av andra, eller resp. 71 och 29 % av samtliga bruk
ningsdelar. I sistnämnda antal ingå alla av arrendatorer, landbor och torpare 
innehavda brukningsdelar ävensom förpantningar och avsöndringar på viss tid 
och på livstid. Däremot räknas innehavare med stadgad åborätt såsom ägare. 

I tab. 5, kol. 15 angives antalet brukningsdelar och lägenheter, som av 
lokalundersökarna i enlighet med benämningen i orten betecknats såsom t o r p . 
Antalet dylika inom hela det år 1918 lokalundersökta området uppgick till 
9 036. För de under 1913—1918 lokalundersökta delarna av riket utgjorde 
antalet torp inalles 44 754. Då emellertid i olika delar av landet under benäm
ningen torp inbegripas brukningsdelar av mycket olika karaktär, äro ifrågava
rande uppgifter för olika landsdelar icke med varandra fullt jämförbara. 

De torp, vilkas innehavare äro skyldiga at t till jordägaren utgöra visst antal 
dagsverken per år eller, förutom kontant aTrende, genom kontrakt förbundit sig 
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att mot betalning utgöra vissa dagsverken vid huvudgården, skola enligt in
struktionen för lokalundersökarna betecknas såsom d a g s v e r k s t o r p . Anta
let dylika dagsverkstorp inom de år 1918 samt åren 1913—1918 lokalunder-
sökta delarna av varje hushållningssällskaps område framgår av efterföljande 
tablå: 

Detta antal är utan tvivel alltför lågt, då lokalundersökarna i många fall 
synas hava uraktlåtit att angiva, huruvida torparen haft dagsverksskyldighet. 

Innan hela landet blivit lokalundersökt år 1920, kunna på denna väg full
ständiga uppgifter icke erhållas om hela antalet brukningsdelar. Genom den 
år 1917 utförda arealinventeringen erhöllos emellertid på en gång uppgifter 
för hela landet, med undantag för vissa delar av Värmland, Dalarne och Norr
land, om antalet brukningsdelar, vilka uppgifter äro fullt jämförbara med de 
vid lokalundersökningarna erhålla. Genom att för de områden, som äro un
dantagna från arealinventeringen, komplettera dennas uppgifter om bruknings
delarnas antal med motsvarande uppgifter enligt lokalundersökningarna och, 
beträffande ett fåtal socknar, enligt 1911 års jordbruksstatistik, har i redo
görelsen för nämnda arealinventering en sammanställning kunnat utföras av 
antalet brukningsdelar, fördelade på storleksgrupper efter den odlade jordens 
omfattning (se Arealinventeringen den 20 juni 1917). Från nämnda redogörel
se återgives här nedan en sammanfattning för hela riket av brukningsdelarnas 
antal och storlek. 
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Även vid den år 1918 utförda arealinventeringen uträknades antalet bruk
ningsdelar, varemot någon fördelning på storleksgrupper ej verkställdes. I 
hela landet utgjorde antalet brukningsdelar enligt arealinventeringen sistnämn
da år ett antal av 439 478. Av den inträffade minskningen sedan år 1917 kom
mer den övervägande delen på Värmland, Dalarne och Norrland, som delvis 
voro undantagna från arealinventeringen år 1917 och för vilka sistnämnda års 
uppgifter voro jämförelsevis osäkra. 

II. Boskapsskötsel. 

Till den gamla jordbruksstatistiken meddelade hushållningssällskapen i sina 
årliga berättelser uppgift för varje socken och stad inom sitt område angående 
antalet vid redogörelseårets slut underhållna kreatur av olika slag. För en ej 
ringa del av landet avsågo dock uppgifterna ganska långt tillbaka liggande tid
punkter. För den nya jordbruksstatistiken erhållas uppgifter om husdjurens an
tal genom de jordbruksetatistiska lokalundersökningarna. De därvid insamlade 
uppgifterna om djurantalet skola avse ställningen den 1 juni. Djurens ålder 
skall likaledes hänföras till nämnda tidpunkt. Dock skola hästar, födda under 
undersökningsåret, räknas såsom föl, hästar födda de tre kalenderåren närmast 
före detta år såsom hästar vid 1—3 års ålder o. s. v. Som vagns- och ridhästar 
upptagas lättare hästar, som vid mobilisering äro användbara såsom ridhästar, 
även om de i större eller mindre utsträckning användas som arbetshästar. Som 
ungnöt skola räknas hondjur över 1 år, som ej kalvat, samt handjur över 1 och 
under 2 år. Under rubriken annat fjäderfä ingå gäss, kalkoner och ankor, 
men icke andra tamfåglar, såsom duvor m. m. Bland höns och annat fjäderfä 
inräknas ej ungar. 

Beträffande jämförbar heten av den gamla jordbruksstatistikens siffror och de 
genom lokalundersökningarna insamlade uppgifterna om husdjursantalet måste 
den omständigheten, att de förra avse årets slut och de senare den 1 juni, 
otvivelaktigt föranleda, att ifrågavarande antal blir högre enligt lokalunder
sökningarna än enligt den gamla jordbruksstatistiken, då särskilt antalet små
djur, såsom kalvar, lamm, killingar och grisar, är större under sommaren än 
under vintern. —• I den gamla jordbruksstatistiken äro hästarna uppdelade 
på två grupper, nämligen hästar över 3 år och hästar under 3 år och föl. Till 
den senare gruppen höra således tre årsklasser. Vid lokalundersökningarna 
räknas däremot, såsom redan nämnts, såsom föl hästar födda under undersök
ningsåret och såsom hästar vid 1—3 års ålder hästar födda de tre närmast före
gående kalenderåren. I senare fallet omfatta således unghästar och föl fyra 
(eller rättare tre och en halv) årsklasser eller en mera än' i den gamla jord
bruksstatistiken och de gamla hästarna i stället en årsklass mindre, vilket är av 
betydelse att ihågkomma vid jämförelse mellan de båda slagen av uppgifter. 

Enligt den vid undersökningen genomförda fullständigare specificeringen för
dela sig de inom de under år 1918 iokalundersökta områdena befintliga hus
djuren på följande sätt: 
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Motsvarande uppgifter för varje lokalundersökt socken meddelas i tab. 6. 
I avseende på hästarnas fördelning på kön komma bland de vuxna bastårna 

87-0 hingstar och vallacker på 100 ston och bland unghästarna 96-7 handjur på 
100 ston. Mot 100 vuxna hästar svara 32-5 unghästar och föl, därav 21-7 ung
hästar och 10-8 föl. 

Bland nötkreaturen svara mot 100 äldre djur 46-2 ungnöt och kalvar, därav 
24-1 ungnöt och 22-1 kalvar. I 1911 års statistik kommo på 100 äldre nötkrea
tur endast 32-2 ungnöt och kalvar. Den avsevärda förändringen i proportionen 
mellan äldre och yngre djur har sin förklaring bl. a. i de olika tidpunkterna, 
som de båda uppgifterna avse. — Mot 100 äldre svin svara i genomsnitt 179 
grisar under fyra månader. Beträffande hästar, nötkreatur, får, getter och svin 
må för övrigt hänvisas till den i Husdjursräkningen den 1 juni 1918 lämnade 
mera detaljerade redogörelsen. 

I fråga om antalet fjäderfä saknades i den äldre statistiken en enhetlig redo
visning. De flesta hushållningssällskap uppgåvo i sina berättelser antalet höns, 
under det att några andra redovisade höns och anmat fjäderfä i en summa. En
dast Kalmar läns södra och Västmanlands läns hushållningssällskap redovisade 
antalet höns och annat fjäderfä var för sig. I den nya statistiken äro hönsen ge
nomgående skilda från annat fjäderfä. De senare spela dock en mycket under
ordnad roll vid sidan av hönsen. Inom hela det lokalundersökta området upp
gick antalet annat fjäderfä till endast 5 840 mot 627 292 höns. 

Förutom de jordbruksstatistiska lokalundersökningarna ägde den 1 juni 1918 
en allmän husdjursräkning rum, vid vilken uppgifter om husdjurens antal av-
gåvos av varje fastighetsägare eller brukare (se Husdjursräkningen den 1 juni 
1918, sid. 2), varigenom fullständiga uppgifter erhöllos för hela riket angående 
kreatursbeståndets storlek vid en och samma tidpunkt. Innan huvudsiffrorna 
från nyssnämnda räkning meddelas, torde det emellertid vara lämpligt att för 
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de under år 1918 lokalundersökta områdena anställa en jämförelse mellan an
talet husdjur enligt årets lokalundersökningar och enligt den samtidigt före
tagna husdjursräkningen. Resultatet av en dylik jämförelse återfinnes i efter
följande tablå: 

De olikheter, som kunna iakttagas mellan husdjursräkningens och lokalunder
sökningarnas uppgifter, gälla särskilt vissa djurslag, nämligen unghästar, ung
nöt och kalvar, får och getter, vilka äro betydligt fåtaligare enligt 
de senare uppgifterna än enligt de förra. Utan tvivel äro åtskilliga får och get
ter, tillhöriga mera avsides boende brukare, ej medräknade vid lokalundersök
ningarna, och sannolikt hava vid dessa undersökningar i många fall unghästar 
mellan 3 och 31is år, vilka vanligen äro fullt arbetsdugliga, upptagits bland 
äldre hästar. Det förhållandet, att ofta flera svin redovisats vid lokalunder
sökningarna än vid husdjursräkningen, kan förklaras sålunda, att vid de förra 
de å blanketten införda kreaturen i de flesta fall torde vara de, som funnos â 
brukningsdelen vid tiden för besöket, vilket i genomsnitt blir omkring mitten 
av juli, under det att de senare avse den 1 juni. Beträffande nötkreaturen mär
kes samma förskjutning mellan gamla och unga djur som för hästarna. (Jfr 
för övrigt Husdjursräkningen den 1 juni 1918). I några fall hava husdjurs
räkningens uppgifter använts för komplettering av lokalundersökningarnas, så 
i synnerhet beträffande hästantalet i städerna. 

I tab. J meddelas uppgifter dels för varje hushållningssällskaps område an
gående antal husdjur av olika slag enligt husdjursräkningen den 1 juni 1918, 
dels för hela riket angående husdjurens antal åren 1916 och 1917 enligt husdjurs
räkningarna den 1 juni nämnda år. Beträffande mera detaljerade uppgifter om 
kreatursstammens sammansättning samt förändringarna i dess storlek sedan ti
den närmast före världskrigets utbrott hänvisas till framställningen i central
byråns berättelse angående husdjursräkningen den 1 juni 1918. 
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Tab. J. Antalet husdjur inom varje hushållningssällskaps område, år 1918. 

4—
201940. Jordbruk och botlcapiskötsel år 1918. 
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Antalet r e n a r , varom uppgifter icke insamlats vare sig vid lokalundersök-
nir.garna eller vid husdjursräkningarna, utgjorde enligt 1911 års jordbrukssta
tistik i Jämtlands län 20 037, i Västerbottens län 65 077 och i Norrbottens 
län 190 970, eller tillsammans 276 084. 

III. Arbetspris. 

För den äldre jordbruksstatistiken meddelades i hushållningssällskapens be
rättelser uppgifter även om arbetsprisen för i jordbrukets tjänst anställda arbe
tare, uttryckta i av hushållningssällskapen beräknade medeltal för varje om
råde. Såsom fortsättning på denna serie prisuppgifter, som sträcker sig till
baka ända till år 1865, skola för den nya jordbruksstatistiken hushållningssäll
skapens sockenombud å de definitiva uppgifterna om skörden m. m. (blankett 5) 
lämna uppgift jämväl om årslön för tjänstehjon i husbondes kost, särskilt för 
dräng och särskilt för piga, enligt förhållandena vid senaste årsskifte, värdet 
av stat och lön för statdräng (oberäknat bostad och bränsle) samt sommar- och 
vinterdagsverkspris för manlig och kvinnlig jordbruksarbetare med egen kost. 
Uppgifterna skola angivas i medeltal för socknen. 

De för år 1918 erhållna uppgifterna äro i tab. K sammanförda i medeltal för 
varje hushållningssällskaps område och för hela riket. I samma tabell meddelas 
även motsvarande riksmedeltal enligt den äldre statistiken för tidigare år. 

Trots det att uppgifterna för åren 1913—1918 hava erhållits på helt annat 
sätt än de föregående årens, överensstämma siffrorna ganska nära. Den ök
ning, som i allmänhet kan iakttagas, torde äga sin fulla motsvarighet i den 
sedan länge fortgående allmänna stegringen i arbetsprisen. 

En jämförelse mellan ifrågavarande statistik och den av socialstyrelsen ut
givna, av andra personer insamlade, mera detaljerade lantarbetarestatistiken vi
sar, att mycket god överensstämmelse råder mellan de i båda fallen erhållna 
resultaten. Under år 1918 hava arbetspriserna stegrats avsevärt, särskilt gäl
ler detta norra Sverige, varest flerstädes konkurrensen med statens bränslekom
mission angives såsom en viktig orsak till prisstegringen. 

IV. Begagnade torvmossar. 

Vid lokalundersökningarna insamlas slutligen även uppgifter om arealen 
av begagnade torvmossar med särskilt angivande av, om de använts till torvströ 
eller bränsle. De härvid erhållna uppgifterna meddelas sockenvis i tab. 5, kol. 
18 och 19, varav tablån å sid. 44 utgör ett sammandrag. 
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Tab. K. Arbetspris, i kronor, för jordbruksarbetare, år 1918. 

1) Enligt förhållandena vid årets siat. — 2) Oberäknat bostad och liränsle. — 3) För arbetare 
med egen kost. 



44 BEGAGNADE TORVMOSSAR. 

De största mossar, från vilka upptages torvströ, förefinnas, beträffande hit
tills undersökta områden, inom Ålvsborgs läns södra del samt Värmlands 
och Jönköpings län och de största bränntorvmossarna inom Kristianstads och 
Ålvsborgs läns södra del. De i ovanstående tablå meddelade uppgifterna kunna 
emellertid i allmänhet icke anses som representativa för de särskilda länen. 

Stockholm den 17 september 1920. 

Underdånigst 

LUDVIG W I D E L L . 

ERNST HÖIJER. 



TABELLER. 
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Tab. 1. Arealen, fördelad efter ägoslag, samt åker-
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jordens och ängens användning, i hektar, år 1918. 
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1) Arealen av trädgärd, naturlig äng, skogs- och hagmark samt övrig mark för Katrineholms stad ingår 
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i Oppnnda härad. 
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') Arealen av trädgård, naturlig äng, skogs- och hagmark saint övrig mark för Nässjö stad ingår i Tveta 
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härad. — 2) Delvis undersökt &r 1918. 
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M Delvis undersökt år 1918. — 2) Delvis undersökt är 1917. 
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') Delvis undersökt åren 1915—1918. 
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1) Arealen av trädgård, naturlig äng, skogs- och hagmark samt övrig mark för Trollhättans stad ingår 



67 

Väne härad. 



68 

1) Arealen för trädgård, natnriig äng, skogs- och hagmark samt övrig mark för Trollhättans stad ingår i 
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Väne h&rad. — s) Delvis undersBkt &r 1918. 
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') Delvis undersökt år 1918. 
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') Arealen av trädgård, naturlig äng, skogs- och hagmark samt övrig mark far Arvika stad ingår i JSsse 
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härad. 
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') Delvis undersökt år l'J18. 
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') Delvis undersökt år 1915. — s) Delvis undersökt år 1917. 
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') Arealen av trädgård, naturlig äng, skogs- och hugmark samt övrig mark för Skellefteå stad ingår i 
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Skellefteå t:g. — ») Delvis undersökt är 1918. 
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') Delvis undersökt åren 1913-1918. — 2) Delvis undersökt åren 1916—1918. — 3) Delvis undersökt år 1918. 
Tärendö redovisas på Pajala i stället för på Korpilombolo t:g. 
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— 4) Utom Haparanda. — 5) Delvis undersökt åren 1915—1916. — 6) Delvis undersökt är 1917. — 7) Ar<alen för 
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Tab. 2. Åkerjordens an-
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vändning, i hektar, är 1918. 
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Tab. 3. Utsäde och skörd, i deciton, år 1918. 

1) Under närmast föregående år. 
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') Under närmast föregående ar. 
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1) Under närmast föregående år. 
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1) Jfr texten sid. 28. 
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1) Under närmast föregående år. 
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Jfr texten sid. 23. 
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1) Under närmast föroscaonAe år. 
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1) Jfr texten sid. 23. 
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1) Under närmast föregående år. 
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l) Jlr twten sid. 23. 
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l ) Under närmast föregående å.r. 
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') Jfr texte» ai i 23. 
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1) Under närmast föregående år. 
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1) Jfr texten sid. 23. 
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' ) Under närmast fötegSende ar. 
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1> Under närmast fore^â-ende âx. 
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') Under närmast fBreg&ende ar. 
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1) Under närmast föregående år. 
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) Under närmast föregäende är. 
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1) Under närmast föregående år. 
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Tab. 4. Skördens värde i tusental kronor 

>) Av staten till odlarna utbetalade leveranspremier, utgörande för vete 2100 000 kr., för råg 2 400 000 
icke kunnat fördelas på de särskilda områdena men inga i summorna för hela riket (jfr texten, sid. 25). 
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länsvis år 1918 och i hela riket åren 1882—1918. 

kr., fSr korn 560000 kr., fBr havre 160000 kr., för blandsäd 60000 kr. och fSr ärter 70000 kr., har» 



116 Tab. 5. Antal brukningsdelar samt jordförbättringar och begagnade torvmossar inom år 1918 lokalunder-
sökta socknar och städer. 
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Tab. 6. Husdjuren inom år 1918 
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lokalundersökta socknar och städer. 
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10—201910, Jordbruk och boskapsskötsel år 1918. 
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