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Jemlikt Eders Kungl. Maj:ts Nådiga bref den 5 Juni 1874 
åligger det Statistiska Centralbyrån att årligen afgifva under
dånig redogörelse, upptagande såväl de af länsstyrelserna 
meddelade allmänna omdömen om årsväxten i de olika länen 
jemte Centralbyråns sammanfattning deraf för hela riket, som 
ock Byråns beräkningar öfver den skördade mängden af de 
vigtigaste växtslagen, grundande sig dessa beräkningar dels 

på särskildt afgifna rapporter från rikets samtlige kronoläns
män om det skördade korntalet i hvarje distrikt, dels på den 
genom hushållningssällskapen vunna kunskapen om de olika 
växtslagens utsädesmängd. 

Dylik redogörelse för innevarande år, 1880, den sjunde 
i ordningen af detta slag, anhåller »Statistiska Centralbyrån 
i underdånighet att nu få afgifva. 

STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 



4 Länsstyrelsernas omdömen om 1880 års skörd. 

I. 
Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallningshaf-

vandes omdömen om skörden år 1880. 
I den vanliga länsordningen meddelas ur dessa omdömen 

följande utdrag1), nämligen: 
för Stockholms län (ink. till Stat. C.-B. d. 2 Nov. 1880): 

»att, ehuru höäringen utfallit vida under medelmåttan, skörden 
likväl med hänsyn till den goda beskaffenheten af såväl hö som säd 
kan anses vara fullt medelmåttig»; 

för Uppsala län (ink. d. 30 Okt.): 

»att skörden, i sin helhet bedömd, utfallit fullt medelmåttig»; 

för Södermanlands län (ink. d. 27 Okt.): 
»att hvete och råg kunna anses hafva lemnat, det förra något 

mera än medelmåttig och det senare nära god skörd; att afkastnin-
gen af korn varit knappt medelmåttig, men af hafre, blandsäd och 
vicker fullt medelmåttig; att potatisskörden utfallit nära god, men 
af öfriga rotfrukter under medelmåttan; att i anseende till den un
der sommaren ihållande starka torkan höskörden varit mycket under 
medelmåttan, hvaremot halmafkastningen blifvit riklig; samt att, med 
särskildt fästadt afseende à alla de skördade produkternas utmärkta 
beskaffenhet, länets ifrågavarande skörd, i allmänhet bedömd, kan 
uppskattas till fullt medelmåttig»; 

för Östergötlands län (ink. d. 3 Nov.): 

»att höstsädet af råg och hvete, som förlidet års höst i allmän
het icke hade lofvande utseende, har likväl genom den för växtlig
heten gynnsamma väderleken under detta år så utvecklats, att det
samma jemväl med afseende å de för inbergningen gynnsamma för
hållanden kan antagas hafva lemnat medelmåttig skörd; 

att vårsädet af såväl korn, hafre och blandsäd, som ärter och 
potatis både växt och inbergals under de lyckligaste förhållanden 
och i följd deraf lemnat en med afseende på såväl beskaffenhet som 
myckenhet utmärkt skörd; samt 

att foderskörden å både naturliga ängar och andra årets vallar 
visserligen varit klen, men deremot icke allenast på första årets 
vallar varit i allmänhet god, utan äfven å dem lemnat en jemförel-
sevis riklig efterskörd, hvadan med afseende å synnerligen vårsädes-
halmens både mängd och goda beskaffenhet, foderskörden i dess 
helhet utfallit fullt medelmåttig. 

Totalomdömet angående skörden måste derför blifva att den 
varit god»; 

för Jönköpings län (ink. d. 21 Okt.): 
»då länets hufvudsäden råg och hafre kunna antagas hafva gif-

vit, det förra öfver medelmåttig afkastning och det senare medel
måttig sådan; 

då skörden af hvete och korn jemväl kan betecknas såsom me
delmåttig; och 

då potatisskörden öfver allt inom länet utfallit riklig; 
så, och ehuru höskörden till följd af den under sommaren rå

dande torkan blifvit klen, anser sig dock Landshöfdingeembetet, med 
fäst afseende å den goda beskaffenheten af såväl säden som pota-

1) Här intagne utdrag ur länsstyrelsernas afgifna omdömen jemte de hufvud-
vudsakliga resultaten af beräkningarna äro, i den män de hunnit verkställas, 
genom Post- och Inrikes Tidningar till allmänhetens kännedom redan med
delade. 

tisen och fodret, kunna bedöma årets skörd inom länet i sin helhet 
såsom fullt medelmåttigt); 

för Kronobergs län (ink. d. 27 Okt.).-
»att, ehuru hötägten varit ringa, skörden dock i sin helhet kan 

anses god»; 

för Kalmar län (ink. d. 25 Okt.).-

»Ehuru, livad sädesskördens korntal angår, förhållandet i 
några trakter, synnerligast på Öland, varit mindre gynsamt än i 
länets öfriga och flesta delar, anser Länsstyrelsen dock denna skörd 
i allmänhet taget hafva varit i afseende å myckenheten mer än me
delmåttig, och med hänsigt till beskaffenheten god. Potatis och 
andra rotfrukter hafva öfver hufvud lemnat god afkastning. Skörden 
af hö har deremot på insådda fält utfallit betydligt under medel
måttan och på naturliga ängar varit knappt medelmåttig. Halmtill
gången är god. 

Såsom allmänt omdöme angående årets skörd inom detta län 
anser Länsstyrelsen sig kunna uttala den åsigt, att samma skörd i 
sin helhet varit fullt medelmåttig»; 

för Gotlands län (ink. d. 26 Okt.): 
»Till följd af den ovanligt starka och ihållande nederbörden 

under skördetiden och höstmånaderna sistlidet år kom höstutsädet 
i allmänhet att nedläggas i mindre väl beredd jord. Oaktadt vår
froster, inföll dock derefter vid början af våren något regn och 
värme, som satte såväl höst- som den i gynsam väderlek nedlagda 
vårsäden i god växtkraft. Emellertid föll nästan intet regn mellan 
den 10 Juni och 6 Augusti utom å nordöstra delen af länet; och 
som värmen under hela sommaren var särdeles stark, nedsattes der-
igenom växtligheten, hvarigenom i synnerhet af höet och, i vissa 
delar af länet, äfven af halmen erhölls mindre skörd. Kedan i 
Augusti var sädesskörden i den gynsammaste väderlek nästan all
mänt inbergad. Ännu finnas en del rotfrukter icke upptagna. 

Enligt hvad de från de olika länsmansdistriktena inkomna upp
gifter utvisa, finner Konungens Befallningshafvande sig böra angå
ende skördens utfallande inom länet antaga: 

att hvetet lemnat en fullt medelmåttig skörd; 
att rågen och kornet äfven gifvit medelmåttig afkastning; 
att hafre, blandsäd och ärter äfveusom bönor, som dock ringa 

odlas, gifvit en afkastning något under medelmåttan; 
att vicker, raps, lin och hampa, hvilka dock föga odlas, lem

nat ringa afkastning; 
att potatisskörden knappast varit medelmåttig; 
att andra rotfrukter i allmänhet lemnat riuga afkastning; 
att höskörden, synnerligast på den odlade jorden, varit under 

medelmåttan, men att halmtillgången i allmänhet kan anses vara 
medelmåttig; 

att sädestillgången är tillräcklig för länets husbehof och ej 
obetydligt deraf kan, i synnerhet af hvete och korn, försäljas till 
andra orter; 

att såväl säden som fodret blifvit utmärkt väl bergadt och af 
synnerlig god beskaffenhet; 

samt att fodertillgången, med tillhjelp af något kraftfoder, är 
tillräcklig för länets behof. 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anser sig af sålunda angifna 
förhållanden och med fästadt afseende å i synnerhet skördens ut
märkta beskaffenhet böra om innevarande års skördeförhållanden inom 
länet meddela det allmänna omdöme, att skörden i sin helhet är 
fullt medelmåttig»; 
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hämmades i sin utveckling under eftersommaren af brist på neder
börd. Skörden verkställdes under gynsamma förhållanden och har 
lemnat af dessa sädesslag en fullt medelmåttig äring af god be
skaffenhet. 

Potatisskörden är riklig och beskaffenheten god. Öfriga rot
frukter odlas ej mycket. 

Lin och hampa, som odlas föga och endast i länets sydligaste 
delar till afsättning, hafva lemnat medelmåttig afkastning. 

Höskörden är betydligt under medelmåttan likasom tillgången 
på halm af vårsäden är ringare än vanligt. Beskaffenheten är der-
emot utmärkt och med tillhjelp af besparingar från sistlidna år anses 
fodertillgången tillräcklig för behofvet. 

Konungens Befallningshafvande anser sig på grund häraf och 
med afseende å spannemålens och fodrets goda egenskaper kunna 
uttala det allmänna omdöme, att skörden i sin helhet är fullt medel
måttig»; 

för Skaraborgs län (ink. d. 4 Nov.): 

»att fodertillgången kan anses nära medelmåttig samt afkast-
ningen af spannmål och rotfrukter fullt medelmåttig, nära god såväl 
i afseende å myckenhet som beskaffenhet. Afkastningen är således 
ej allenast tillräcklig för länsiimevånarnes eget behof utan bör ock 
lemna ett ej ringa öfverskott till afsalu. Halmtillgången är god»; 

för Vermlands län (ink. d. 5 Nov.): 
»att skörden, bedömd i sin helhet för länet, kan anses fullt 

medelmåttig i afseende å spannemål, öfver medelmåttig i fråga om 
potatis, under medelmåttig beträffande hö, men mer än medelmåttig 

af halmfoder»; 

för Örebro län (ink. d. 30 Okt.): 

»Afkastningen kan anses vara: af hvete och ärter god, af råg 
och korn medelmåttig, af hafre öfver medelmåttan och af potatis 
riklig, allt af utmärkt beskaffenhet. 

Höfångsten är visserligen under medelmåttan, men till närings
värde god; hvadan, då halmtillgången är riklig, någon foderbrist ej 
lärer vara att befara. 

I allmänhet bedömd torde skörden få anses hafva utfallit öfver 
medelmåttan»; 

för Vestmanlands län (ink. d. 27 Okt.): 
»att, ehuru myckenheten af ängarnes afkastning allmänneligen 

utfallit under medelmåttan, dock, med afseende på de särskilda sä
desslagens och potatisens korntal äfvensom på all ärings goda be
skaffenhet i följd af gynsam bergning, skörden i det hela torde 
kunna anses t det närmaste medelmåttig»; 

för Kopparbergs län (ink. d. 1 Nov.): 

»Höstsädet, bestående hufvudsakligen af råg och i länets syd
ligare delar till någon ringa mån äfven af hvete, har lemnat fullt 
medelmåttig skörd af god beskaffenhet; 

vårsädet, hvaraf för det mesta odlas hafre, men äfven flera slag 
af blandsäd oeh i vissa socknar korn äfvensom ärter, har gifvit i 
allmänhet icke fullt medelmåttig skörd men af god beskaffenhet; 

af potatis har skörden utfallit fullt medelmåttig och af god be
skaffenhet; 

höafkastningen har varit under medelmåttan samt halmtillgången 
af såväl höst- som vårsädet öfver medelmåttan och välbergad. 

Med afseende å hvad sålunda förekommit och hvad kronofog-
darne i anledning af länsmännens uppgifter yttrat, kan såsom all-

för Blekinge län (ink. d. 18 Okt.): 
»att skörden torde få anses såsom medelmåttig. Sädesskörden i 

och för sig, isynnerhet uti vestra delen af länet, der torkan varit 
mindre stark, skulle kanske förtjenat ett högre bedömande, men, då 
man tager i betraktande såväl den underhaltiga höskörden i hela 
länet som vårsädens klena utfallande i östra delen deraf, torde ofvan-
nämnda omdöme vara det, som mest motsvarar verkliga förhållandet»; 

för Kristianstads län (ink. d. 4 Nov.): 

»att skörden varit god»; 

för Malmöhus län (ink. d. 1 Nov.): 
»Skörden af råg och vårsäd kan anses i allmänhet hafva utfallit 

öfver medelmåttan. Hvetet deremot och särskildt sådant, som icke 
blifvit här acklimatiseradt, måste till följd af den under såningstiden 
rådande ymniga nederbörden samt derpå under vårmånaderna inträf
fade kalla och torra väderleken, delvis upplöjas och har lemnat en 
afkastning under medelmåttan. All säden inbergades under synner
ligen gynsamt väder samt är af god beskaffenhet och har ovanligt 
hög vigt. Potatis har gifvit en ymnig afkastning, 10:e à 12:e kornet. 
Skörden af öfriga rotfrukter, hvilka, liksom potatis, äro af god be
skaffenhet, kan beräknas till medelmåttig. Höskörden och halmaf-
kastningen har i anseende till den under sommaren rådande starka 
torkan blifvit vida mindre än förlidet år och under medelmåttan. 
På flera ställen är halmfodret så otillräckligt att minskning af krea
tursantalet måst ske»; 

för Hallands län (ink. d. 29 Okt.): 
»att skörden kan anses hafva utfallit öfver medelmåttan»; 

för Göteborgs och Bohus län (ink. d. 3 Nov.): 
»Kylig vår och stark torka under försommaren har vållat att 

höskörden å såväl naturliga som artificiela vallar blifvit vida mindre 
än vanligt, men såsom inbergad under derför gynsam väderlek är 
den af ovanligt god beskaffenhet; och då detta äfven är förhållandet 
med halmskörden, så är foderbrist, annat än undantagsvis å ett eller 
annat ställe, icke att befara. 

Hvad de olika sädesslagen angår, så hade nämnda långvariga 
torka ett menligt inflytande äfven på dessas utveckling; men genom 
det rikliga regn, som under Juli månad föll, och den vid denna tid 
inträffade varma och för vexligheten särdeles gynsamma väderleken 
bereddes dessa säden en sådan förbättring, att skörden af desamma 
utfallit väl, är, till följd af inbergning under derför ovanligt gyn
samt väder, af utmärkt beskaffenhet och lemnar full tillgång för länets 
behof och äfven derutöfver till afsalu. Beträffande potatisskörden, 
så har den, med undantag för ett mindre område inom Göteborgs 
fögderi, blifvit både god och ymnig. 

Ehuru höet varit ringa gifvande samt sädesafkastningen, hvad 
qvantiteten angår, utfallit mindre än under vanliga förhållanden, kan 
skörden dock, i anseende till dess utmärkta beskaffenhet, anses hafva 
i sin helhet blifvit fullt medelmåttig»; 

för Elfsborgs län (ink. d. 1 Nov.): 

Höstsäden : råg och hvete, hvilket senare ej i större skala odlas, 
utsåddes sistlidne höst under gynsamma förhållanden och hade, då 
under sensommaren den starka torkan inträffade, redan satt frukt, 
hvadan äringen blifvit riklig. 

Vårsäden: vår-hvete och -råg, korn, som likväl föga odlas, hafre, 
ortens hufvudsäde, samt ärter och bönor, hvaraf föga förekommer, 
befordrades under våren och försommaren af tjenlig väderlek, men 
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mänt omdöme om innevarande års skörd antagas, att den utfallit nära 
medelmåttan»; 

för Gefleborgs län (ink. d. 23 Okt): 
»Med afseende på såväl afkastning som isynnerhet beskaffenhet, 

kan sädesskörden betraktas såsom god, hvilket omdöme må gälla 
iifven skörden af den enda rotfrukt, som mer än undantagsvis i länet 
odlas, eller potatis; h varemot foderskörden, som från odlad jord 
hlifvit nära medelmåttig, får, till följd af den ovanligt ringa afkomst, 
som naturliga ängar lemnat, i sin helhet anses hafva utfallit en 
tredjedel under medelmåttan; dock synes den tillsammans med en 
medelmåttig halmafkastning och sparad tillgång på foder från före
gående år blifva fullt tillräcklig för ortens behof»; 

för Vesternorrlands län (ink. d. 30 Okt.) = 

»att innevarande års skörd torde få anses, hvad säden beträffar, 

god och i fråga om höskörden under medelmåttan»; 

för Jemtlands län (ink. d. 6 Nov.): 

»Lika med större delen af riket hotades Jemtland, till följd af 
långvarig torka under förra delen af sommaren, med missväxt, men 
en derefter följande ovanligt gynnsam väderlek gaf åt sädesgrödan 
en sådan växtlighet, att skörden deraf kan öfver hufvud taget be
räknas såsom rik. 

Höet åter, hvars växtlighet mera hämmats af torkan, har endast 
lemnat en skörd något under medelmåttan, men anses dock vara för 
ortens behof tillräckligt»; 

för Vesterbottens län (ink. d. 27 Okt.): 

»Under sistlidne års höst omvexlade väderleken med kyla och 
snö, som i senare hälften af Oktober månad ökade sig, så att släd-
don kunde begagnas och att en del sjöar och vattendrag isbelades. 
Sedermera under låg temperatur fallande regn kom visserligen snön 
på åkrarna att till större delen smälta; men denna förlust ersattes 
dock innan November månads slut, hvarefter återstoden af vintern 
var föga kall med ovanligt ringa nederbörd, hvadan marken redan 
i slutet af Mars var i det närmaste bar, och då på samma gång 
vädret var mildt, kunde vårsådden ega rum i medlet och slutet af 
Maj månad. Juni och en del af Juli månader utmärkte sig genom 
kylig väderlek, så att på en del ställen inom länet potatiskålen 
skadades genom natten emellan den 21 och 22 Juli inträffad frost, 
hvaremot Augusti och September, med undantag af några dagar, 
voro serdeles varma. Under hela sommaren och hösten har neder
börden varit ringa; i följd hvaraf foderskörden blifvit betydligt min
dre än fjolårets; hvaremot vädret varit serdeles gynsamt för berg-
ningen af både säd och foder; och har sädesgrödan lemnat skörd 
af god beskaffenhet och öfver medelmåttan, hvilket deremot icke kan 
sägas om hö och potatis, hvilka, ehuru af god beskaffenhet, likväl 
lemnat en icke fullt medelmåttig afkastning. Denna olägenhet torde 
dock i någon mån hjelpas derigenom, att halmtillgången blifvit riklig 
och att befolkningen ännu eger i behåll hö från förlidet år. 

Sädesskörden, ehuru fullt tillräcklig för den jordbrukande be
folkningens behof, torde likväl icke förslå för hvad den icke jord
brukande befolkningen behöfver; men denna brist fylles fullkomligt 
genom den import, som af handlande inom länet samt verksegarne 
åstadkommes»; 

för Norrbottens län (ink. d. 1 Nov.): 

»Höstsädet, som uteslutande utgöres af råg, der det ej till följd 
af barvintern utgått och ersatts af annat sade, har lemnat god af
kastning ; 1) Jemför ordalydelsen i ofvauståendc utdrag ur liinsredogiirelsen. 

Med bibehållande af den värdeskala, som finnes angifven 
i Centralbyråns sammandrag af årsväxtberättelserna år 1874, 

Sammanfattas ofvan meddelade omdömen i hvad de gälla 
skörden i sin helhet inom hvarje län, erhålles följande 

Sammandrag af länsstyrelsernas omdömen om 1880 
års skörd. 

nfkastningen af hufvudsädet, korn, kan anses mycket god; 
rotfrukten, potatis, som egentligen utgör föremål för odling, har 

lemnat en afkastning öfver medelmåttan; 
höskörden har, till följd af den djupa kälen från våren och den 

ringa nederbörden under växttiden, utfallit från igenlagda vallar, 
lindor, under medelmåttan, från bäckängar och rödjningsland betyd
ligt under medelmåttan och från myrängar nära missväxt; 

halmafkastning en är god; 

samt skörden, såväl af stråsäd som af rotfrukter, till beskaffen
heten mycket god. 

Med afseende på det ogynsamma utfallet af foderskörden, anser 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, att allmänna omdömet om årets 
skörd är: medelmåttig. 

En ej ringa nedslagtning af hornboskap och får har den otill
räckliga hötillgången redan nödgat till. Sädesskörden är deremot 
fullt tillräcklig för den jordbrukande befolkningens behof och leranar 
ock tillgång till försäljning åt dem, som ej från jordbruksnäringen 
hemta sin utkomst». 
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tralbyrån har dock härvid alltid framhållit, att de medver
kande faktorerna äro så många, att en bestämd kalkyl i detta 
hänseende icke är möjlig att åstadkomma. Såsom export
öfverskott har beräknats det qvantum af h varje skördeårs 
sädesproduktion (spanmål och mjöl), som under loppet af näst 
efterföljande Oktober-September månader blifvit utfördt ut-
öfver beloppet af det införda. 1 hvad mån de båda tal
serierna för relativa värdet och för exportöfverskottet, ge
nom höjning eller sänkning från det ena året till det andra, 
följa nvarandra, framgår af nedanstående öfversigt: 

Vid afgifvandet af 1879 års årsväxtberättelse ansåg Sta
tistiska Centralbyrån, att, med hänsyn till de olika skördarnes 
relativa värde, de för åren 1872 och 1873 meddelade talen 
skulle gifva en antydan om det blifvande exportöfverskottet; 
såsom af ofvanstående framgår har emellertid detta öfver-
skott blifvit vida större samt till och med öfverstigit 1878 
års, för hvilket års skörd likväl det relativa värdet var be
tydligt högre. En anledning härtill skulle kunna bland annat 
sökas deruti, att den år 1879 mycket rika fodertillgången 
möjliggjort en än större försäljning af hafre än året förut, 
hvarjemte Centralbyrån tillåter sig erinra derom, att siffran 
för 1878 års exportöfverskott utföll lägre än hvad man med 
ledning af skördens relativa värde kunde haft skäl att vänta, 
hvilket ansågs bero bland annat på låga pris, som vållade 
att antagligen mången jordbrukare föredrog att utfodra sin 
hafre framför att försälja den. Då det relativa värdet af 1880 
års skörd är högre än af 1879 års, skulle man, med afseende 
fäst jemväl å de innevarande år gällande höga spän måls
prisen, möjligen kunna vänta ett än större exportöfverskott; 
detta kan dock komma att motvägas af den vida mindre 
fodertillgången innevarande år, och öfverskottet sålunda icke 
blifva sä stort, utan att dock Centralbyrån anser sig kunna 
härvidlag uttala något bestämdt omdöme. 

Innevarande års gröda skulle således närmast varajem-
förlig med 1873 och 1875 årens, något Öfverstiga fjolårets, 
men icke gå upp till 1878 års, hvilken var den bästa under 
hela den tid ofvanstående jemförelse omfattar. 

Förhållandet mellan det relativa värdet af de olika årens 
skördar samt motsvarande exportöfverskott för hvarje år har 
i föregående årsberättelser uppmärksammats, bland annat med 
hänsyn till den praktiska nytta, deraf skulle kunna dragas, 
enär man borde på sådant sätt kunna erhålla åtminstone en 
häntydan om den riktning, rikets spanmålshandel skulle 
komma att taga under den närmast förestående tiden. Cen-

I 5 län med 21 % af rikets utsäde är omdömet om skör
den således »god», i samtliga återstående 19 län med 79 % 
af utsädet håller sig omdömet omkring »medelmåttan», men 
i de flesta af dessa senare öfver medelmåttan, hvadan också 
Centralbyrån vid sammanfattandet af omdömet om skörden 
i hela riket ansett sig böra beteckna densamma såsom »öfver 
medelmåttan». 

Genom begagnande af den i 1874 års berättelse angifna 
värdeskalan, erhålles såsom uttryck för hela skörden år 1880 
relativa talet 6-s, hvilket närmast motsvaras af det använda 
slutomdömet »öfver medelmåttan». 

Betydelsen af detta nu funna relativa totalvärde 6.8 för 
1880 års skörd torde bäst framgå ur följande jemförelser med 
föregående år: 

har 1880 års skörd utfallit enligt förestående sammandrag 
sålunda: 



8 Utsäde. Korntal. Tab. N:o 1. 

II. 
Qvantitativ beräkning af uppgifterna om 1880 

års skörd. 
De för denna beräkning nödiga två faktorerna, utsädes-

mängden och det skördade korntalet, hafva på enahanda sätt 
som under sex föregående år äfven denna gång erhållits. 

Utsädesmängden är nämligen af hushållningssällskapen 
angifven för hela riket senast år 1878, och har denna an
tagits vara densamma äfven för år 1880, dock med följande 
ändringar. Enligt hvad nämligen dessa sällskaps berättelser 
gifva vid handen har tillökningen ( + ) eller minskningen (—) 
i de senaste fem årens utsäde af de olika växtslagen i hela 
riket varit sådan som följande tabell utvisar. 

Förändringar i utsädesmängderna. 

Af de olika växtslagen är det endast höstråg, hafre och 
potatis, hvilka befinna sig i en någorlunda oafbrutet fort
gående tillväxt af utsädesmängden, uppgående ett årsmedium 
af tillväxten för höstråg till 0-41 %, för hafre till 2-4 2 % och 
för potatis till l'i6 %. Beträffande öfriga växtslag, visa dessa 
sig så vacklande, att man ena året finner en tillväxt och ett 
annat år ett tillbakagående, i följd hvaraf dessa väl lära få 
anses stå på ungefär samma ståndpunkt. 

Det för hvarje län och hela riket kända utsädet år 1878, 
ökadt med två gånger de angifna procenttalen för höstråg, 
hafre och potatis, men i fråga om de öfriga växtslagen lem-
nadt oförändradt, har vid beräkningarne i denna berättelse 
ansetts vara 1880 års sannolika utsäde, hvilket för hela riket 
gifvit följande tal: 

Årets skörd af höstsäd har således, räknadt efter korn
talet, utfallit bättre än medeltalet såväl för åren 1874—1879 
som ock för hvart och ett af de sex särskilda åren. Inne
varande års höstsädesskörd har lemnat 8 % mera än medel
talet för den ifrågavarande perioden. 

Vårstråsäden har likaledes utfallit bättre än medeltalet 
för de sex åren, men öfverträffas af korntalen för de båda 
åren 1875 och 1878. Årets skörd af vårstråsäd är omkring 
10 # mera än medeltalet för hela perioden. 

Afkastningen af baljväxter innevarande år är större än 
under hvart och ett af de sex närmast föregående åren, med 
undantag af 1875, samt 11 % större än medeltalet för hela 
perioden. 

Än större är dock skilnaden för potatis; ej nog med att 
innevarande års korntal öfverstiger det för hvart och ett af 
de sex ifrågavarande åren, är det ej mindre än 24 % större 
än medeltalet för perioden i sin helhet. 

Medelkorntal. 

I de fall då något sädesslag gifvit endast grönfoder, har 
vid slutliga beräkningen nödigt afdrag af utsäde gjorts, och 
har sålunda totalutsädet af hafre minskats till 11,095,780, af 
vicker till 164,427 och af bohvete till 1,996 kubikfot, hvar-
förutom, i brist af skördeuppgifter från vissa län, utsädet af 
vårhvete minskats till 46,589, af vårråg till 52,725 och af 
raps till 259 kubikfot. 

Det skördade korntalet är beräknadt på det i första år
gången af dessa årsväxtberättelser angifna sätt efter de af 
kronolänsmännen, hvar och en för sitt distrikt, afgifna direkta 
uppgifter, och innehåller bilagde tabell N:o 1 de sålunda be
räknade medelkorntalen, för hvarje län särskildt och för 
hela riket. 

Vid jemförelse med föregående årens skördar erhålles 
följande öfversigt: 
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vidare och intill dess uppgifter för flera år hinna insamlas 
kunna gälla som uttryck för en sådan. I följd häraf är 
uti tabell Litt. A. årets gröda jemförd med medelskörden 
1874—1879 i hvarje län, och är denna jemförelse gjord mel
lan de skördade korntalen och icke mellan de enligt beräk
ning erhållna skördemängderna (jfr tab. N:o 2), emedan de 
förra äro mera direkt funna, i motsats till de senare, hvilkas 
faktorer till en del grunda sig på beräkningar eller förut
sättningar. 

Af nedanstående tabell Litt. A framgår närmare, huru 
vid jemförelse mèd föregående sex år skörden i sjelfva ver
ket nu utfallit af olika växtslag och inom de olika landsde-
larne af riket. Då bland dessa förflutna år, för hvilka skörde
uppgifter finnas, likartade med de här ifrågavarande, skörden 
i hela riket anses hafva utfallit : ett år nära god, ett år öfver 
medelmåttan, ett år fullt medelmåttig och de tre öfriga nästan 
eller nära medelmåttig, synes medeltalet för dessa sex år 
visserligen något öfverstiga en medelskörd, men torde tills 

Tab. Litt. A. Jemförelse mellan 1880 års och 1874—1879 årens grödor, bestämda efter skördade korntal af 

olika växtslag. 



Af samtliga växtslag visar innevarande år således icke 
obetydliga öfverskott i jemförelse med medelskörden för de 
sex åren; en jemförelse med 1879 års skörd utfaller äfven-
ledes till 1880 års fördel, uppgående skilnaden af höstsäd 
till nära 500,000 t:r, af vårstråsäd till mer än 600,000 t:r, af 
baljväxter till 12,000 t:r, men af potatis till den betydliga 

Öfriga rotfrukter hafva lemnat en skörd som för hela 
riket ansetts kunna betecknas såsom medelmåttig. 

Lin, och i vissa delar af landet något hampa, har i frö 
gifvit 3-3 kornet, der verkligen sådan skörd och ej blott tågan 
tagits. Skörden af spånadsämne uppgifves för hela riket vara 
medelmåttig; endast för Gotlands län uppgifves den hafva 
utfallit under medelmåttan. 

Höskörden såväl från odlad jord som från naturliga än
gar har i alla län uppgifvits vara mera eller mindre under 
medelmåttan i afseende å qvantiteten, men har det deremot 
i många fall betonats att densamma till beskaffenheten är 
god samt blifvit väl bergad. 

Nästan samma enstämmighet råder beträffande halmaf-
kastningen af både höst- och vårsäd; omdömena vexla i de 
flesta fall mellan öfver medelmåttan samt nära god eller godj; 
och har derför slutomdömet för hela rikets halmafkastning 
blifvit: öfver medelmåttan. 

Sädestillgången uppgifves såsom tillräcklig samt lem-
nande öfverskott till försäljning, dock med någon inskränk
ning dels för vissa delar af länet i Vermlands, Kopparbergs 
och Gefleborgs län, dels så till vida att den endast räcker 
till för den jordbrukande delen af länets befolkning i Väster
bottens och Norrbottens län. 

Då höskörden utfallit under medelmåttan, skulle skäl 
kunna förefinnas att befara det fodertillgången skulle blifva 
knapp. Detta tyckes dock endast undantagsvis komma att 
blifva förhållandet, tack vare dels den goda beskaffenheten af 
årets såväl hö- som halmafkastning, dels ock ännu befintliga 
betydande förråd af föregående års goda skörd. 

Bergningsvädret har öfver hela riket varit ovanligt gyn-
samt, något mindre dock beträffande höskörden. 

I bifogade tabell N:o 2 meddelas uppgift om hvad skör
den af säd och potatis qvantitativt enligt beräkning gifvit. 
Sammanstäld med nästlidna sex års medelskörd, visar inne
varande års gröda följande mått i såväl kubikfot som tunnor: 

Skördens beskaffenhet. Tab. N:o 1. Skördens belopp. Tab. N:o 2. 10 

Under det att, såsom redan nämndt är, höstsäden i sin 
helhet för innevarande år i hela riket gifvit ett högre korn
tal än medelskörd, och detta förhållande, såsom af tab. Litt. 
A. synes, gäller i ungefär samma mån för hvete som för råg, 
visar det sig vid en blick på förhållandet i de olika lands-
delarne, att hösthvetet gifvit mindre än medelskörd i Skåne, 
Halland, Bohuslän, Blekinge och Gotland samt att enahanda 
förhållande egt rum med höstrågen på Gotland, i Halland och 
Bohuslän. I Uppland, Södermanland och Östergötland samt 
Kopparbergs och Örebro län deremot hafva de båda slagen af 
höstsäd gifvit ej obetydligt mer än medelskörd. 

Vårhvete har gifvit 7 % och vårråg 6 % öfver medelskörd, 
men hafva dessa båda sädesslag ringa betydelse i jemförelse 
med de öfriga. 

Korn har för riket i sin helhet gifvit 13 % öfver medel
talet; de nordligaste länen hafva dock att uppvisa än högre 
procenttal, under det att de båda Upplandslänen, Gotlands 
och Vestmanlands län visa ett korntal som är under medel
skörd. 

Hafren har äfvenledes utfallit gynsamt eller 9 % öfver 
medelskörden; äfven för detta sädesslag visa de norra de
larne af riket de högsta procenttalen i förhållande till en 
medelskörd. Stockholms, Uppsala och Gotlands län visa jem-
väPför hafre ett lägre korntal än medelskörd. 

Blandsäd, som för hela riket af kastat 11 % öfver medel
talet, visar ungefär samma olikheter mellan de olika länen 
som de båda andra nyssnämnda vigtigare vårsädesslagen. 

Af öfriga sädesslag uppskattas ärter hafva gifvit 17 %, 
vicker 10 % och^bohvete 11 % mera, men bönor 18 % mindre 
än medelskörd, med afdrag af den säd, som inbergats grön, 
hvilket isynnerhet inträffar med vickern. Baps skulle vis
serligen enligt beräkning hafva lemnat 72 % under medel-
talet,;fmen äro uppgifterna rörande detta växtslag att anse 
såsom mycket ofullständiga. 

Potatisen har innevarande år gifvit en afkastning, som 
med 24 % öfverstiger medelkorntalet för de sex föregående 
åren; några län, nämligen, Stockholms, Uppsala, Gotlands, 
Gefleborgs och Vesterbottens utgöra dock härvid ett undan
tag, i det afkastningen der varit under vanliga förhållandet. 
Det högsta korntal i jemförelse med medelkorntalet uppvisar 
Hallands län; det är nämligen der 66 % högre. 

Potatisens beskaffenhet uppgifves dessutom (enligt tab. 
n:o 1) vara god i alla län och endast undantagsvis vara ska
dad af torröta. I hvad mån den köld, som ovanligt tidigt 
innevarande höst inträffat öfver hela riket, kan hafva hindrat 
potatisens upptagning, tilltror sig ej Centralbyrån att bedöma, 
men torde nog en del af den eljest rika skörden derigenom 
hafva lidit. 
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qvantiteten af 53/4 millioner tunnor, hvarmed 1880 står fram
för 1879. 

En sammanfattning af de från de olika länsmansdistrikten 
lemnade uppgifterna om sädesslagens vigt meddelas i nedan
stående tabell Litt. B., upplysande om såväl innevarande års 
medelvigt som medelvigten för de sex nästförflutna åren till
sammantagna. 

Vid beräkning efter gamla mått- och vigtsystemet och vid 
jemförelse med medeltalet för de sex föregående åren erhållas 
följande tal såsom uttryck för medelvigten af 1 tunna säd: 

Tab. Litt. B. Sädesslagens medelvigt i svenska skålpund per kubikfot, åren 1874—1879 samt år 1880. 



Stockholm i Statistiska Centralbyrån den 15 November 1880. 

underdånigste och tropligtigste 

tjenare och undersåtar 

ELIS SIDENBLADH. 

Otto Printzsköld. 

S t o r m ä g t i g s t e , Al lernådigs te Konung! 
Eders Kungl. Maj:ts 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda, 

Den lättare vårstråsäden befinner sig sålunda såväl efter 
rymd som efter vigt räknadt ingå i större proportion än fornt. 

Årets sädesskörd, som befunnits till både qvantitet och 
qvalitet öfverlägsen föregående årens skördar, skulle möjligen 
kunna synas förtjent af ett högre allmänt omdöme än som 
kommit den till del, men är det med hänsyn till den mindre 
än medelmåttiga foderskörden som Statistiska Centralbyrån, 
såsom förut i underdånighet angifvits, funnit sig böra såsom 
totalomdöme uttala att innevarande års gröda kan uppskattas 
till: öfver medelmåttan. 

Innevarande års sädesgröda visar sig således vara den 
vigtigaste af de under de senaste sju åren inbergade och 
öfverstiger med omkring 13 millioner kronor i penningevärde 
1878 års skörd, hvilken förut var den bästa under ifråga
varande period. 

Härvid kan dessutom anmärkas, att, då det antagna me
delpriset af 5 kr. pr centner är alltför lågt under nuvarande 
förhållanden, så utfaller en beräkning af årets skörd i pen
ningevärde i sjelfva verket ännu högre än hvad här ofvan 
är funnet. 

Medelvigten af hela 1880 års sädesskörd är 36-6 $ pr 
kubikfot (= 11 L<£ 11 <ff pr t:a) mot 34-6 « år 1879, 35-g 
« år 1878, 32-5 « år 1877, 35-8 « år 1876, 35-9 « år 1875 
och 35-8 år 1874, varande således äfven medelvigten för samt
liga sädesslagen innevarande år högre än något af de före
gående. Denna medelvigt är naturligtvis beroende af det 
förhållande, hvaruti de olika sädesslagen ingå i hela grödan, 
och kan sålunda, äfven om den absoluta vigten för hvart och 
ett sädesslag förblefve oförändrad, ökas eller minskas i den 
mån de tyngre eller lättare sädesslagen ingå i skörden. För
hållandet mellan rymd och vigt är följande: 

Skörden bedömd efter vigten. 12 

Betraktar man vigten såsom mätare af qvaliteten, visar 
sig för samtliga sädesslag, med undantag af vårråg och bö
nor, en icke obetydlig öfverlägsenhet vid jemförelse med me
delvigten för åren 1874—1879. Än större- är dock skilnaden 
i vigt mellan 1880 års gröda och 1879 års, uppgående till 
19 « för hösthvete, 14 « för höstråg, 10 « för korn, 11 « för 
hafre, 15 « för blandsäd, 17 « för ärter och 10 « för vicker, 
allt till fördel för innevarande år. Denna högre vigt anmär-
kes i nästan samtliga län, om ock i större eller mindre grad. 

Bestämd efter vigt kan hela sädesskörden beräknas hafva 
utfallit sålunda: 

Öfvervigten i år utöfver medelskörd utgör alltså 8V4 m ill. 
centner säd. 

Då enligt beräkning 

så skulle efter ett medelpris af endast 5 kronor pr centner 
1874 års sädesskörd haft ett värde af omkr. 177 mill. kronor, 
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R é s u m é. 

Les renseignements annuels sur les faits de la statistique agricole en Suède 

sont fournis par deux méthodes. Les Sociétés agricoles des provinces publient 

(depuis 1865) des chiffres directement reçus des cultivateurs, entre autres sur 

la quantité de la semence ainsi que sur celle de la récolte: cette méthode est 

la plus ancienne des deux, mais on n'en peut publier les résultats qu'après l'ex

piration d'un an on plus. A cause de cela nous avons introduit, depuis 1874, 

une autre méthode donnant des renseignements, quoiqu'en chiffres approximatifs, 

mais immédiatement après la fin de la récolte. Le calcul se fait de la manière 

suivante: la quantité ensemencée étant connue, après corrections nécessaires, par 

les publications des Sociétés agricoles, on n'a eu besoin que de demander une 

appréciation des multiples des grains récoltés dans chaque sousbaillage (au nombre 

de B25). Ces chiffres appréciés, multipliés par la quantité de la semence, don

nent les chiffres de la récolte. 

C'est par la combinaison des résultats de cette dernière méthode avec les 

rapports des gouverneurs des provinces qu'on a pu dresser la présente relation, 

— la septième de cette espèce. 

La récolte de 1880 a été censée d'après les rapports des gouverneurs au-

dessus de la moyenne. Non seulement que la quantité des céréales et des pom

mes de terre a été assez abondante, mais la qualité a aussi été très bonne. Ce 

n'est que la récolte de foin qui laisse à désirer sous le rapport de la quantité. 

Grâce anx quantités de fourrage qui restent encore depuis l'année passée on n'a 

pas à craindre d'en manquer. 

Le tableau N:o 1 résume les multiples des grains divers par provinces: 

col. 2 froment d'hiver, col. 3 froment d'été, col. 4 seigle d'hiver, col. 5 seigle 

d'été, col. 6 orge, col. 7 avoine, col. 8 méteil, col. 9 pois, col. 10 fèves, col. 11 

vesces, col. 12 sarrasin, col. 13 colza, col. 14 pommes de terre. Les autres 

colomnes (15—25) contiennent les appréciations sur la récolte de lin, de four

rage etc. 

Le tableau N:o 2 donne les quantités calculées de la récolte. Pour faciliter 

la comparaison, nous ajoutons aussi la moyenne des années précédentes: 

Le poids total de tons les blés et légumineuses récoltés en 1874—1880 

ainsi que leur valeur approximative ont été: 

Le tableau Litt. A. contient, en pour-cent des grains récoltés, les relations 

entre la récolte de 1880 et la moyenne des années 1874—1879. 

Les données sur le poids moyen des céréales récoltées sont renfermées dans 

le tableau Litt. B. Voici le poids par hectolitre: 
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Tab. N:o 1. Sammandrag af Kronolänsmännens 



rapporter om skörden år 1880. 
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Tab. N:o 2. Beräknad skörd af säd och potatis år 1880. 
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