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Till åtlydnad af de föreskrifter, som meddelats i Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 5 juni 1874, anhåller Statistiska Central
byrån i underdånighet att härmed få afgifva sin redogörelse för 
1901 års skörd. I likhet med hvad tillförene varit fallet, lemnas 
först en sammanställning af de allmänna omdömen om årsväxten, 
som af de särskilda Länsstyrelserna uttalats, samt Centralbyråns 

härpå grundade totalomdöme om hela rikets skörd, och härefter 
följa de beräkningar öfver skördemäugd, spanmålens vigt in. m., 
hvilka kunnat af Centralbyrån utföras med ledning dels af Hus
hållningssällskapens senaste uppgifter om utsädesbeloppen, dels 
ock af de för hvarje länsmansdistrikt afgifna rapporter om 
skördens körntal och dylikt. 

T I L L K O N U N G E N . 



4 Länsstyrelsernas omdömen om 1901 års skörd. 

I. 

Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes omdömen om skörden år 1901. 

Ur dessa omdömen,1) hvilka från den 11 oktober till den 
12 november innevarande år inkommo till Statistiska Central
byrån, meddelas följande utdrag, nämligen: 

för Stockholms län (ink. till Stat. Cb. d. 5 nov. 1901): 

att, vid det förhållande att såväl sades- som höskörden qvanti-
tativt taget varit under medelmåttan, skörden, om den än till qvali-
teten stundom varit god, delvis äfven af utmärkt beskaffenhet, dock 
utfallit änder medelmåttan; 

för Uppsala län (ink. d. 2 nov.): 

att skörden i sin helhet bedömd utfallit under medelmåttan; 

för Södermanlands län (ink. d. 18 okt.): 

Hösthvetet, som skördats under ovanligt gynsamma förhållanden, 
har lemnat öfver medelmåttig skörd af god beskaffenhet. 

Vårhvetet, hvilket sädesslag odlas endast i vissa trakter af länet, 
har gifvit nära medelmåttig skörd af god beskaffenhet. 

Höstrågen, som likaledes blifvit väl inbergad, har blifvit af 
mycket god beskaffenhet och lemnat nära god skörd. 

Vårsäden af korn, hafre och blandsäd, som i större delarne af 
länet högst betydligt lidit af torka, har lemnat nära medelmåttig 
skörd af ej fullgod beskaffenhet. 

Arter, som ej odlas i någon större utsträckning, hafva gifvit 
knapp skörd af dålig beskaffenhet. 

Vicker odlas i allmänhet till grönfoder; der skörden deraf fått 
mogna, har den blifvit mycket ringa. 

Potatisen har svårt lidit af ihållande torka, och till följd deraf 
har nästan missväxt uppstått å detta slags rotfrukter, men skörden 
deraf är till beskaffenheten utmärkt god. 

Höskörden, som inbergats under synnerligen gynsamma för
hållanden, har på första årets vallar varit ringa samt på andra och 
tredje årets vallar under medelmåttig, men af utmärkt beskaffenhet. 

Halmen har af såväl höstsäd som vårsäd lemnat nära medel
måttig skörd af utmärkt beskaffenhet. 

Såsom allmänt omdöme om innevarande års skörd i länet anser 
sig Konungens Befallningshafvande följaktligen böra uttala, att den 
varit knappt medelmåttig ; 

för Östergötlands lån (ink. d. 1 nov.) : 

att höstsäden kan anses hafva gifvit en nära god skörd; 
att vårsäden lemnat en afkastning, som kan betecknas under 

medelmåttig; 
att potatisen, som hämmats i utvecklingen genom sträng torka 

och på en del orter jemväl varit utsatt för frost, dock kunnat upp
tagas under gynsamma omständigheter och afkastat en skörd, som 
kan betraktas såsom knapp eller ringa; 

att höskörden, som äfven lidit af rådande stark torka, inhemtats 
under synnerligen lyckliga bergningsförhållanden och blifvit från od
lad jord nära god samt från naturliga ängar fullt medelmåttig; samt 

att halmafkastningen kan anses vara öfver medelmåttig, af god 
beskaffenhet. 

1) Dessa Länsstyrelsernas omdömen jemte de hufvuåsakliga resultaten af 
Statistiska Centralbyråns beräkningar äro, i den mån de sistnämnda hunnit verk
ställas, genom Post- och Inrikes Tidningar till allmänhetens kännedom redan med
delade. 

Såsom allmänt omdöme om innevarande års skörd inom länet 
anser sig Landshöfdinge-Embetet följaktligen böra uttala, att den
samma blifvit medelmåttig; 

för Jönköpings län (ink. d. 22 okt.): 

att höstsäden lemnat fullt medelmåttig skörd; 
att vårsäden gifvit medelmåttig skörd ; 
att skörden af potatisen äfvensom andra rotfrukter varit betydligt 

under medelmåttan ; 
att höskörden varit öfver medelmåttig; 
att halmafkastningen varit medelmåttig; samt 
att bergningsvädret varit synnerligen gynsamt. 
Till följd häraf kan Kungl. Maj:ts Befallningshafvande uttala det 

allmänna omdöme om årets skörd inom länet, att densamma blifvit 
medelmåttig; 

för Kronobergs lån (ink. d. 18 okt.): 

att höstsäden, nästan uteslutande bestående af råg, lemnat medel
måttig skörd af god beskaffenhet; 

att vårsäden, hvaraf hufvudsakligen odlas korn och hafre samt 
endast i mindre betydande eller ringa mån råg, hvete och blandsäd, 
gifvit nära medelmåttig skörd af temligen god beskaffenhet; 

att potatis och öfriga rotfrukter, hvilka senare endast i ringa 
mån odlas, gifvit betydligt under medelmåttig skörd af i allmänhet 
god beskaffenhet; 

att höskörden blifvit fullt medelmåttig och af god beskaffenhet; 
att halmafkastningen blifvit nära medelmåttig; 
att såväl sädesgrödan som hö- och halmskörden öfver hufvud 

taget blifvit tillräcklig för ortens behof; samt 
att väderleken till följd af den under högsommaren och hösten 

rådande starka värmen och ringa nederbörden varit för växtligheten 
mindre gynsatn, men för grödans inbergning särdeles fördelaktig. 

På grund af livad sålunda meddelats anser sig Konungens Be
fallningshafvande kunna uttala det allmänna omdöme, att innevarande 
års skörd i länet utfallit nära medelmåttig ; 

för Kalmar län (ink. d. 21 okt.): 

att såväl höst- som vårsädesslagen lemnat medelmåttig afkastning, 
de förra af god och de senare af något svagare beskaffenhet; 

att potatisen gifvit betydligt under medelskörd, dock af i all
mänhet god beskaffenhet; 

att höskörden från odlad jord, ehuru sådan kunnat tagas blott 1 
gång, blifvit nära god och från naturlig äng medelmåttig, båda slagen 
bergade under sällspordt gynsamma förhållanden; 

att halmafkastningen, fullt medelmåttig af höstsäd och i det 
närmaste medelmåttig af vårsäd, i det hela kan anses såsom medel
måttig. 

På grund häraf gäller såsom allmänt omdöme, att årets skörd 
blifvit medelmåttig ; 

för Gotlands lån (ink. d. 21 okt.): 

att skörden varit icke fullt medelmåttig; 

för Blekinge lån (ink. d. 1 nov.): 

Höstsäden kan beträffande hvetet anses hafva gifvit fullt medel
måttig skörd af god beskaffenhet och i allmänhet hög vigt; rågen, 
som här och hvar hade otjenlig väderlek under blomningen, har 
lemnat nära medelmåttig skörd af merendels god beskaffenhet. 

Vårsäden, hvaraf hufvudsakligen odlas hafre och korn samt endast 
i jemförelsevis ringa mån hvete, råg och blandsäd, har gifvit mindre 
än medelskörd. 

Potatisen, som endast å ett fåtal orter inom länet befunnits förete 
röta, har öfver hufvud taget varit af god beskaffenhet, men lemnat 
under medelskörd, hvaremot 
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Såsom allmänt omdöme torde kunna uttalas, att skörden inom 
länet varit till mängden icke fullt medelmåttig, men till beskaffen
heten god; 

för Göteborgs och Bohus län (ink. d. 2 nov.): 

att höstsädena, råg och hvete, hvilket senare sädesslag i endast 
ringa omfattning odlas, lemnat öfver medelmåttig skörd af god be
skaffenhet; 

att vårsädena, hafre, som utgör länets hufvudsäde, samt korn 
och blandsäd, gifvit medelmåttig skörd såväl till myckenhet som till 
beskaffenhet ; 

att afkastningen af ärter, bönor och vicker, hvilka sädesslag 
odlas i blott ringa omfattning, varit under medelmåttan; 

att potatisskörden blifvit nära medelmåttig och af god beskaf
fenhet; 

att öfriga rotfrukter lemnat under medelmåttig skörd; 
att lin, som i obetydlig grad utgör föremål för odling, lemnat 

medelmåttig skörd; 
att höskörden såväl å odlad jord som å naturlig äng blifvit öfver 

medelmåttan och är af utmärkt beskaffenhet; samt 
att halmafkastningen utfallit under medelmåttan, men till be

skaffenheten blifvit god; anseende sig Konungens Befallningshafvande 
på grund af nu angifna förhållanden och särskildt med hänsyn till 
skördens i allmänhet goda beskaffenhet kunna fålla det allmänna 
omdöme om innevarande års skörd i länet, att den blifvit fullt medel
måttig; 

för Elfsborgs län (ink. d. 4 nov.): 

att höstsäden, som hufvudsakligen består af råg, lemnat medel
måttig skörd af god beskaffenhet; 

att beträffande hafre, korn och blandsäd, af hvilka hafre är 
länets förnämsta sade, skörden jemväl blifvit medelmåttig och af 
mycket god beskaffenhet; 

att skidfrukter, såsom ärter, bönor och vicker, hvilka odlas ringa, 
gifvit skörd under medelmåttan, men af god beskaffenhet; 

att af rotfrukter potatisen lemnat medelmåttig skörd af god be
skaffenhet och rofvorna, hvilka odlas endast å större egendomar, 
lemnat skörd under medelmåttan af god beskaffenhet; 

att höskörden varit medelmåttig och af utmärkt beskaffenhet; 
samt 

att halmafkastningen varit god och blifvit inbergad under syn
nerligen gynsamma förhållanden. 

Med stöd af hvad sålunda blifvit anfördt, anser sig Konungens 
Befallningshafvande kunna uttala det allmänna omdöme om inne
varande års skörd, alt den utfallit medelmåttig; 

för Skaraborgs län (ink. d. 24 okt.): 

att höstsäden gifvit fullt medelmåttig skörd; 
att vårsäden lemnat nära medelmåttig skörd; 
att potatisen lemnat under medelmåttig afkastning af god be

skaffenhet; 
att öfriga rotfrukter gifvit mindre än inedelskörd; 
att höskörden, hvars inbergning försiggått under särdeles gynsam 

väderlek, lemnat fullt medelmåttig afkastning; samt 
att såväl höst- som vårsäden lemnat fullt medelmåttigt halm

utbyte af god beskaffenhet. 
Med hänsyn till dessa förhållanden anser sig Konungens Be

fallningshafvande kunna angående årsväxten uttala det allmänna om
döme, att jordbruket inom länet gifvit medelmåttig afkastning; 

för Vermlands lån (ink. d. 29 okt.) : 

att höstsädet anses hafva lemnat god skörd af fullvigtig och god 
beskaffenhet; 

Öfriga rotfrukter gifvit något öfver medelmåttig skörd af äfven-
ledes god beskaffenhet. 

Höskörden från odlad jord har, hvad beträffar första skörden, 
varit god, å vissa orter till och med riklig, hvaremot andra skörden 
till följd af långvarig torka i allmänhet blifvit obetydlig och flerstä
des blott användts till bete; från naturliga ängar har höskörden blifvit 
något öfver medelmåttig. 

Halmafkastningen, som af höstsäd lemnat god och af vårsäd 
medelmåttig skörd, har i allmänhet varit af god beskaffenhet med 
undantag af hafrehalmen, som ganska allmänt skadats af rost. 

Såväl höet som säden och rotfrukterna hafva inom hela länet 
inbergats under synnerligen gynsamma väderleksförhållanden. 

Såsom allmänt omdöme öfver årets skörd inom länet torde böra 
sägas, att den blifvit till mängden något under medelmåttan men af 
god, dock, hvad annan säd än hvete beträffar, ej fullvigtig beskaf
fenhet; 

för Kristianstads län (ink. d. 30 okt.): 

att höstsäden lemnat öfver medelmåttig skörd af god beskaf
fenhet; 

att vårsäden, som hufvudsakligen består af korn och hafre, gifvit 
medelmåttig skörd, dock af delvis mindre god beskaffenhet å ställen, 
der den lidit skada af torka; 

att potatis likasom sockerbetor lemnat medelmåttig skörd, pota
tisen flerestädes mindre utvecklad och af mindre god beskaffenhet, 
men sockerbetorna af mycket god beskaffenhet; 

att höskörden från odlad jord varit medelmåttig och från na
turliga ängar fullt medelmåttig, i båda fallen af god beskaffenhet; 
samt 

att halmafkastningen såväl af höstsäd som af vårsäd varit medel
måttig, vårsädeshalmcn dock flerestädes kort. 

På grund häruf anser sig Länsstyrelsen särskildt med hänsyn 
till det gynsamma bergningsväder, som varit rådande under skörde
tiden, i följd hvaraf både sades- och fodcrgrödan blifvit synnerligen 
väl inbergad, kunna uttala det allmänna omdöme om innevarande 
års skörd, att den utfallit fullt medelmåttig; 

för Malmöhus län (ink. d. 28 okt.): 

att skörden varit fullt medelmåttig ; 

för Hallands län (ink. d. 11 okt.): 

Hvetet har â de fält, der till utsäde nyttjats nyare, ädla sorter 
af detta sädesslag, under vintern förstörts, så att fälten måst upp-
plöjas, men har å öfriga fält lemnat medelmåttig skörd af god be
skaffenhet. 

På högre belägen jord har rågen till följd af sommarens ihål
lande torka brådmognat och lemnat mindre kärna, men kan för öfrigt 
anses hafva gifvit medelskörd af oklanderlig beskaffenhet. 

Skörden af 6-radigt korn har blifvit god till både mängd och 
kärna. 2-radigt korn har deremot lemnat medelmåttig skörd, men 
af god beskaffenhet. 

Hafren har på bättre, välskött jord lemnat fullt medelmåttig af
kastning af god beskaffenhet. På en del klenare och högt belägen 
jord har skörden till beskaffenheten blifvit sämre och lättare. 

Arter, som emellertid odlas föga, hafva lemnat en mycket god 
skörd af god beskaffenhet. 

Sockerbetor anses gifva medelmåttig skörd. 
Potatisen, hvilken delvis skadats af torka, antages komma att 

lemna knapp, men till beskaffenheten god skörd. 
Öfriga rotfrukter torde lemna knapp medelskörd. 
Höet, som inbergats under de gynsammaste väderleksförhållan

den, anses hafva lemnat medelskörd i mellersta delen af länet, men 
under medelskörd i länets öfriga delar, allt dock af god beskaffenhet. 

Halmafkastningen af vintersäd Iemnar medelskörd, men af vårsäd 
knapp mcdelskörd, allt dock af god beskaffenhet. 
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att vårsädet, hvaraf bâfre meat odlas, till följd at sommarens 
starka torka gifvit under medelmåttig skörd till såväl kornlal som 
vigt och beskaffenhet i öfrigt; 

att potatisskörden varit medelmåttig, men af god beskaffenhet; 
att höafkastningen varit öfver medelmåttan ocb, på grund af 

synnerligt gynsamma bergningsförhällanden, i allmänhet af mycket 
god beskaffenhet; 

att halmafkastningen af höstsäd i allmänhet varit god, men af 
vårsäd, på grund af torkan, under medelmåttan; samt 

att bergningsvädret varit synnerligen gynsamt. 
På grund häraf anser sig Länsstyrelsen kunna uttala det all

männa omdömet om innevarande års skörd inom länet, att densamma 
varit medelmåttig; 

för Örebro län (ink. d. 26 okt.): 

att hvetet, som på ett och annat ställe angripits af sot, skördats 
under gynsam väderlek och lemnat fullt medelmåttig skörd af god 
qvalité; 

att rågen, som likaledes bergats under gynsamma förhållanden, 
lemnat nära gocf skörd af mycket god beskaffenhet; 

att kornet ocb blandsäden, som odlas mindre i länet, lemnat 
medelmåttig skörd af delvis god beskaffenhet; 

att hafren lemnat fullt medelmåttig skörd, som på högre belägna 
trakter varit af mindre god beskaffenhet; 

att ärter, som odlas mindre i länet, gifvit skörd under medel
måttan af mindre god beskaffenhet; 

att potatisen, som lidit af torka, gifvit skörd långt under medel
måttan; 

att öfriga rotfrukter gifvit skörd under medelmittan; 
att höet, som blifvit väl inbergadt, lemnat medelmåttig skörd af 

mycket god qvalité; 
att halmafkastningen varit fullt medelmåttig. 
Till följd häraf kan Konungens Befallningsbafvande uttala det 

omdöme om Arets skörd inom länet, att densamma varit medelmåttig; 

för Vettmanlands län (ink. d. 30 okt.): 

att sädesskörden icke lemnat medelmåttig af kastning, men att 
den varit af god beskaffenhet; 

att potatis och öfriga rotfrukter jemväl lemnat under medel
måttig skörd, dock i allmänhet af god beskaffenhet; 

att höskörden från odlad jord måste anses icke fullt medelmåttig 
samt från naturliga ängar, ehuru i vissa delar af länet densamma 
slagit alldeles fel, medelmåttig, att halmafknstningen af höstsäden får 
anses medelmåttig och af vårsäden varit under medelmåttan samt att 
såväl höskörden som halmeu varit af god beskaffenhet. 

Med hänsyn till dessa förhållunden kan innevarande års skörd 
med afseende på myckenheten anses icke medelmåttig samt med af-
seende å beskaffenheten god; 

för Kopparbergs län (ink. d. 2 nov.): 

att höstsäden, som hufvudsakligen bestar af råg och i länets 
sydligare socknar till någon mindre del af hvete, lemnat fullt medel
måttig skörd af god beskaffenhet; 

att skörden af vårsäd, hvaraf mest odlas hafre och korn, varit 
medelmåttig och jemväl af god beskaffenhet; 

att af potatisen erhållits medelmåttig skörd, som i allmänhet 
varit af god beskaffenhet; 

att höskörden såväl från odlad jord som från naturliga ängar 
varit nära medelmåttig och af god beskaffenhet; samt 

att halmafkastningen, som af höstsäden varit medelmåttig och 
af vårsäden under medelmåttan, likaledes varit af god beskaffenhet; 

och får på grund häraf Konungens Befallningshafvande, med 
anmälan att bergningsvädret varit synnerligen gynsamt, såsom allmänt 
omdöme om innevarande års skörd inom länet uttala den mening, 
att skörden blifvit medelmåttig och af god beskaffenhet; 

för Gejleborgs län (ink. d. 24 okt.): 

att höstsäden gifvit nära god skörd; 
att vårsäden, hvaraf hvete och råg odlas endast obetydligt inom 

länet, lemnat medelmåttig skörd; 
att potatisen gifvit medelmåttig skörd; 
att höskörden likaledes varit medelmåttig; 
att halmen lemnat något under medelmåttig skörd; samt 
att beskaffenheten af skörden i allmänhet varit god. 
Och kan i följd häraf såsom allmänt omdöme om skörden inom 

länet uttalas, att densamma varit medelmåttig; 

för Ve»ternorrland8 län (ink. d. 28 okt.): 

att höskörden från såväl odlad jord som naturliga ängar varit 
medelmåttig och af god beskaffenhet; 

att sädesskörden, såväl beträffande hufvudsädet korn som den 
mindre allmänt förekommande rågen, varit af god beskaffenhet och 
fullt medelmåttig; 

att potatisen likaledes lemnat fullt medelmåttig skörd af god, 
på sina ställen utmärkt god, beskaffenhet; 

att halmafkastningen i allmänhet varit god, ehuru halmeu på 
en del trukter till följd af den under sommaren rådande torkan 
blifvit kort; samt 

att på grund häraf skörden, som gynnats af synnerligen för
månligt bergningsväder, kan anses hnfva utfallit fullt medelmåttig 
och af god beskaffenhet; 

för Jetntlands län (ink. d. 4 nov.): 

att höskörden af odlad jord blifvit öfver medelmåttan, af god 
beskaffenhet; 

att höskörden af naturlig äng blifvit fullt medelmåttig, nf god 
beskaffenhet; 

att halmafkastningen blifvit medelmåttig och i allmänhet af god 
beskaffenhet; 

att skörden af säd blifvit fullt medelmåttig och väl inbergad; 
samt 

att potatisen lemnat medelmåttig skörd, af särdeles god be
skaffenhet; 

för Vesterbottens län (ink. d. 2 nov.): 

att höstsäden, som uteslutande består af råg, gifvit en medel
måttig skörd, välbergad och af god beskaffenhet; 

att kornet, ortens hufvudsäde, äfvenledes lemnat en välbergad, 
nästan medelmåttig skörd af god beskaffenhet; 

att potatisen lemnnt en fullt medelmåttig skörd af god beskaf
fenhet; samt 

att höskörden från odlad jord blifvit fullt medelmåttig och del
vis riklig samt af god beskaffenhet, hvuremot höskörden från natur
liga ängar äfvensom halmafkastningen blifvit under medelmåttan till 
följd af torka; hela foderskörden är dock synnerligen välbergad. 

Med hänsyn till dessa förhållanden finner Konungens Befall
ningshafvande sig böra uttala det allmänna omdömet om skörden 
inom länet, att densamma blifvit beträffande spanmål och potatis 
medelmåttig samt beträffande foder äfvenledes medelmåttig, och att 
hela skörden genom fördelaktigt bergningsväder blifvit synnerligen 
väl bergad; 

för Norrbottens län (ink. d. 12 nov.): 

Rågen, som endast i kustsocknarna utgör föremål för nämnvärd 
odling, har lemnat fullt medelmåttig skörd af god beskaffenhet; 

Komet, hufvudsädet, likaså; 
llafreu odlas nästan uteslutande såsom grönfoder; afkustningen 

öfver medelmåttan; 
Potatisskörden kan särskildt med hänsyn till skördcus utmärkta 

beskaffenhet betecknas såsom god; 
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medelmåttig har skörden blifvit hufvudsakligen i de skånska och 
de norrländska länen; sämst har densamma utfallit i bland 
annat de fyra länen omkring Mälaren. 

För erhållandet af det nyss angifna omdömet oin rikets 
skörd hafva vid beräkningen de allmänna omdömen, som för de 
särskilda länen användts om deras årsskörd, blifvit omsatta till 
de relativa talvärden, som finnas angifna i 1874 års berättelse. 
Enligt denna hafva nämligen gifvits och gifvas, fortfarande i t 
dessa allmänna omdömen följande värden: 

Användas dessa talvärden vid beräkningen af 1901 års 
skörd, erhåtles såsom riksmedeltal 6'o, hvilket motsvarar ut
trycket medelmåttig. 

Då jemförelser med tidigare år i hög grad tjena att belysa 
årets skördeutfall och klargöra uppfattningen deraf, meddelas 
här äfven de allmänna omdömen, som skördarne i riket ansetts 
böra erhålla från och med 1874, det år då sammandrag af 
Länsstyrelsernas årsväxtberättelser för första gången af Stati
stiska Centralbyrån offentliggjordes: 

1) Jemför ordalydelsen i ofvan anförda utdrag ur läneredogörelsen. 
2) Enligt ofvan anförda utdrag ur Iänsredogöretscn, sammanstäldt med krono-

]iin9miinnens rapporter. 

Af länen hafva således 10 med tillsammans nära hälften 
af ruedelskörden i riket erhållit medelmåttig skörd; mer än 

Om nu enligt den värdeskala för de särskilda länen, som 
år 1890 upprättades och för hvilken då i årets Sammandrag 
lemnades redogörelse, de län, hvilkas skördeutfall varit detsamma 
eller i det närmaste detsamma, föras tillhopa, visar sig, att 1901 
års skörd i fråga om länen kan sålunda betecknas: 

Sammanfattas ofvan meddelade omdömen, sa vidt de gälla 
skörden i dess helhet inom hvarjo län, erhålles följande 

Sammandrag af Länsstyrelsernas omdömen om 1901 års 
skörd. 

Öfriga rotfrukter odlas högst obetydligt, hufvudsnkligcn endast 
såsom trädgårdsväxter; 

Hösfkastningen, såväl från odlad jord som från naturliga ängar, 
kan i betraktande af det sällsynt gynsamma bergningsvädret och 
skördens utmärkta beskaffenhet betecknas såsom fullt medelmåttig; 

Halmafkastningen betydligt under medelmåttan. 
Såsom totalomdöme öfver årets skörd inom länet kan uttalas, att 

densamma utfallit fullt medelmåttig. 

Allmänt omdöme om 1901 års skörd. Skördens talvärde. Jemförelse med föregående år. 



Jemförelse med föregående år. Utsädesmängd. 

Förändringar i utsädesmängden, i %. 

Ökning +; minskning —. 

hafva, i öfverensstämmelse med livad förut vid sådana beräk
ningar egt ram, de i Hushållningssällskapens berättelser för dem 
angifna utsäden för år 1899 ökats eller minskats med två gån
ger det procenttal, som utgör medeltalet af tabellens siffror för 
de fem åren 1895—1899, eller ökats för hösthvete med 2-58 %, 
för höstråg med 0.97 %, för blandsäd med 2-44 % och för potatis 
med l.13 %, men minskats för ärter med 4'82 % För öfriga 
växtslag hafva 1899 års utsädessiffror blifvit bibehållna. I en
lighet med hvad nu blifvit anfördt, har en beräkning af 1901 
års utsädesbelopp länsvis blifvit utförd, hvilken för hela riket 
gifvit följande tal: 

Härvid äro då äfven vederbörliga afdrag gjorda för de fall, 
när inom ett distrikt antingen helt och hållet eller delvis skör
dats grönfoder. Minskningen af utsädesmängden har af denna 
anledning utgjort för vicker 22,429 hektoliter (36i %), för ärter 
581 hektoliter (Os %), för hafre 11,198 hektoliter (0-3 #) och 
för blandsäd 5,510 hektoliter (l-3 %). Utsädet af bönor har af 
samma anledning jemväl minskats, men endast i mycket ringa 
grad. 

Beträffande den obetydliga rapsodling, som inom riket be-
drifves, hafva för året inga sjcördeuppgifter lemnats, hvarför 
uppgiften om det för detta växtslag beräknade utsädet här ute
slutits. 

I I . 

Qvantitativ beräkning af uppgifterna om 
1901 års skörd. 

Till grund för den qrantitativa skördeberäkningen läggas, 
enligt hvad förut blifvit anmärkt, dels Hushållningssällskapens 
meddelanden om utsädesmängden, dels de för hvarje länsmans
distrikt insända uppgifterna om skördadt korntal. 

De senaste uppgifter om utsädet, som vid uppgörandet af 
denna beräkning föreligga för riket i dess helhet, förskrifva sig 
från år 1899. Dock kunna icke dessa obetingadt få begagnas 
för att angifva äfven 1901 års utsäde. Erfarenheten visar näm
ligen, att åtminstone i fråga om en del kulturväxter en ganska 
jemnt fortgående förändring med afseende på odlingens omfatt
ning eger rum, och denna faktor måste äfven tagas med i be
räkningen. För att närmare lära känna ifrågavarande förhål
lande beträffande de senaste åren har, i likhet med hvad förut 
egt rum, upprättats efterföljande öfversigt öfver förändringarna 
i utsädesmängden, i %. 

Bland de här uppräknade mera betydande växtslagen visa 
hösthvete och potatis samt, med ett enda undantag, äfven höst
råg och blandsäd en årligen fortgående ökning af utsädesraäng-
den, och kan med fog antagas, att deras utsäde ökats på ena
handa sätt aren 19̂ 00 och 1901 som åren förut. Motsatt an
tagande kan deremot göras i fråga om ärter. 

Vid beräkning af utsädesmängden år 1901 af nämnda fem 
växtslag, eller hösthvete, höstråg, blandsäd, ärter och potatis, 

Såsom synes förete dessa tal — om man endast bortser från 
den första perioden — en oafbruten stegring, ett förhållande som 
torde innebära att kulturens framsteg göra skörderesultatet i 
någon mån mindre beroende af väderleken. Ått äfven denna 
sistnämnda skulle småningom ställa sig något fördelaktigare, 
ligger visserligen ej helt och hållet utom möjlighetens gränser. 

Af de tjugusju skördeåren 1874—1900 hafva, efter tal
värdet räknadt, 9 erhållit lägre talvärde än året 1901, och är 
sistnämnda år det enda, hvars tal fullt sammanfaller med det 
värde, som plägar åsättas en medelmåttig skörd. I genomsnitt 
för samtliga tjuguåtta åren har talvärdet uppgått till 6"4i, hvilket 
i det närmaste motsvarar omdömet fullt medelmåttig. Medel
talen för femårsperioderna 1876—1900 äro följande: 
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Årets korntal jemfördt med de föregående årens. 

Uppgifterna om det skördade korntalet af hvarje särskildt 
slag af utsäde finnas saramanstälda i tabell 1 och äro enligt 
denna år 1901 följande: hösthvete 7-57, vårhvete 6-oo, höstråg 
7'25, vårråg 5-20, korn 6'90, hafre 6-io, blandsäd 7-o2, ärter 4-42, 
bönor 5-72, vicker 4'88, bohvete 5"i3 och potatis 5'50- I jem-
förelse med åren 1874—1900 visar det sig, att ärterna blott en 
gång gifvit lägre korntal än år 1901, nämligen år 1874, hvars 
korntal var 4-is. Beträffande vickern uppvisa endast åren 1874 
och 1888 (med korntalen 3'93 och 4-58) lägre korntal än år 
1901. Hvad slutligen potatisen angår, hafva blott fem år gifvit 
skörd understigande 1901 års korntal, hvilket dock högst väsent
ligt öfverstiger korntalen för de synnerligen ogynsamma åren 
1898 och 1899, hvilkas korntal ej nådde högre än till resp. 4-63 
och 4-o7. 

För bedömande af de år 1901 skördade korntalens för
hållande till korntalen för en medelskörd är liksom i föregående 
berättelser en sammanställning länsvis gjord i tabell A. Såsom 

Tab. A. Jemförelse mellan 1901 års och 1881—1900 årens grödor, bestämda efter skördade korntalet af olika växtslag. 

medelkoratal hafva här tagits medeltalen för de tjugu åren 1881 
—1900, under det att i de näst föregående berättelserna härför 
användts medelkorntalen för åren 1876—1895. 

Att dessa nya medelkorntal skola öfver hufvud taget för 
hela riket ställa sig något högre än de förut nyttjade, är redan 
på grund af länsstyrelsernas ofvan anförda allmänna omdömen 
om skörden under de olika åren att förvänta. I sjelfva verket 
visar sig ock, att för nästan alla sädesslag så är förhållandet. 
Sålunda har medelkorntalet ökats för hösthvete med 0'46 («lier 
6Éi % af medelkorntalet för åren 1876—1895), för vårhvete med 
Oo9, för höstråg med 0'is, för korn med Oio, för hafre med 
Oo4, för blandsäd med 0-24, för ärter med 0-o5, för bönor med 
Oo5 och för vicker med 0'03. Deremot har medelkorntalet 
minskats för vårråg med 0-o4, för bohvete med 0-02 samt för 
potatis med 0i3-

Hvad vidare de särskilda länen beträffar, har i det stora 
hela utvecklingen gått i samma riktning som för riket i dess 
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Allmänna omdömen om årets skörd af olika växtslag. Skördens qvantitet. Sädesslagens vigt. 

Öfriga rotfrukter hafva gifvit nära medelmåttig skörd, 
sockerbetorna dock medelmåttig. 

Spanad »växter hafva afkastat i frö 3-2 kornet och i tåga 
nära medelmåttig skörd. 

Höskörden från odlad jord har, ehuru på grund af torkan 
nästan öfverallt endast en skörd kunnat tagas, blifvit till mängden 
fullt medelmåttig och till beskaffenheten god, i åtskilliga län 
utmärkt, samt från naturlig äng till mängden något öfver 
medelmåttan och till beskaffenheten god, i några län mycket god. 

IHalmaj'kastningen har af höstsäden blifvit fullt medelmåttig 
och af vårsäden medelmåttig, begge slagen af god beskaffenhet. 

Sädestillgången kan anses fullt tillräcklig, dock icke till
räcklig i Dalarne och Norrland. 

Fodertillgången är öfver hufvud tillräcklig. 
Bergningsvädret har öfverallt varit så gynsamt, som gerna 

kan vara möjligt. 
I tabell 2 meddelas resultaten af de beräkningar, som 

verkstälts rörande -den inbergade skördens qvantitet, hvarjemte 
motsvarande uppgifter lemnas för de närmast föregående fem 
åren äfvensom i medeltal för sistförflutna årtionde. 

Skördetalen för olika grupper äro enligt tab. 2 följande: 

Sädesskörden har alltså blifvit 3 XU millioner och potatis
skörden 2 2/3 millioner hektoliter mindre än medelskörden åren 
1891—1900. För höstsäden är skilnaden icke särdeles stor och 
i fråga om baljväxterna visserligen relativt taget mycket be
tydande, men med hänsyn till den mindre omfattning, i hvilken 
odling af dessa växtslag eger rum, utan större inflytande på hela 
sädesskördens mängd. Arets mindre förmånliga resultat beträf
fande sädesskörden är således hufvudsakligen att tillskrifva vår
säden. Visserligen har skörden af de härvid föga betydande 
vårhvetet och vårrågen öfverstigit medeltalet för åren 1891—1900, 
men såväl kornet som hafren och blandsäden hafva lemnat skörd 
under nämnda medeltal. För kornet, hvaraf ej mindre än 35 % 
af årets skörd kommer på de fem norrländska länen, stannar 
skilnaden emellertid vid Vé million hektoliter (eller 5 % af medel
skörden) och för blandsäden likaledes vid J/4 million (eller 7 %). 
Hafren deremot har lemnat en skörd, som är 2 1/± millioner 
hektoliter (eller 10 %) mindre än medeltalet. 

Öfver sädesslagens medelvigt i kilogram för 1 hektoliter 
lemnas i tabell B (sid. 11) uppgifter bland annat dels i medel
tal för åren 1881—1900 och dels för år 1901. Nämnda tjugu-
årsmedeltal, som här för första gången införts i stället för de i 
näst föregående berättelser begagnade vigtssiffrorna för åren 1876 
—1895, öfverstiga dessa senare, hvad hela riket beträffar, för 
alla sädesslag utom bönorna. Beträffande råg och vicker uppgår 
ökningen till O5 kg., för hvete, korn och blandsäd till 0#s kg. 
samt för hafre och ärter till 0-2 kg. På grund häraf komma 
äfven rigtstalen för år 1901 att ställa sig, relativt taget, i någon 
mån lägre, än hvad blifvit händelsen, om de förra norraaltalen 

Att, trots den qvantitativa underlägsenhet hos 1901 års 
sades- och potatisskörd, som denna sammanställning ådaga
lägger, årets skörd i dess helhet kunnat tilldelas det allmänna 
omdömet medelmåttig, är att tillskrifva dels det förmånliga ut
fallet af foder-, särskildt höskörden, dels ock skördens be
skaffenhet, hvilken öfver hufvud uppgifves vara god. 

I fråga om skördeutfallet inom olika landsdelar framgår af 
tabell A, att de relativt lägsta korntalen i allmänhet erhållits i 
de fyra länen omkring Mälaren, de högsta deremot i de fyra 
nordligaste länen. Potatisen har i endast fyra län nått korntal 
uppgående till eller öfverstigande medelkorntalet. Sämst har 
skörden af denna rotfrukt utfallit, i Södermanlands län, der den 
icke ens motsvarar hälften af nämnda medeltal. 

Potatisen är, enligt tabell 1, till beskaffenheten öfver hufvud 
taget god, ehuru den på vissa ställen blifvit något skadad af 
torröta. 
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helhet. Sålunda har korntalet för hösthvete ökats i alla län, 
med undantag endast för Kronobergs samt Göteborgs och Bohus. 
Likaledes genomgår minskningen af korntalet för potatisen alla 
län, med ett enda nämnvärdt undantag, nämligen Malmöhus län. 
Å andra sidan må ej lemnas oanmärkt, att förändringarna i 
medelkorntalen för ett och annat län i vissa fall högst väsentligt 
afvika från de för riket angifna. Exempelvis har hösthvetet i 
Vestmanlands län ökat sitt korntal med O76 (i Gefleborgs län 
med ända till I09) och kornet med O35, höstrågen i Koppar
bergs län med O72, hafren i Gefleborgs, Vestemorrlands och 
Norrbottens län med Oso och blandsäden i Elfsborgs län med 
O35. Deremot har korntalet för höstrågen i Norrbottens län 
minskats med 0-97 och för potatisen i.Blekinge län med 0-36-

Tydligt är, att genom användningen af dessa nya medel-
korntal för beräkningen af de i senare delen af tabell A med
delade relativa uttryck för 1901 års korntal erhållits andra 
värden, än som skulle hafva blifvit fallet, om de förut begag
nade medelkorntalen äfven nu bibehållits, i det nämligen pota
tisen skulle hafva stält sig något ogynsammare, de allra flesta 
sädesslagen deremot öfver hufvud något fördelaktigare, än hvad 
tabellen utvisar. För hösthvetet skulle i sådant fall det relativa 
talet för riket hafva blifvit 101, för höstrågen 100, för bland
säden 92 och för potatisen 81. I alla händelser äro afvikelserna, 
om de ock beträffande hösthvetet samt i några län äfven andra 
sädesslag ej böra lemnas alldeles utom räkningen, icke af den 
betydenhet, att de i Btort sedt verka störande på jemförligheten 
mellan de relativa talen för år 1901 och för förutgångna år. 

Af tabell A framgår i öfrigt, att i fråga om riket i dess 
helhet 1901 års korntal endast för de föga betydande sädes
slagen vårhvete och bohvete uppnått medelkorntalet, ehuruväl 
äfven korntalen för rågen och bönorna endast obetydligt understiga 
detsamma. Korntalet för hafren åter är 7 %, för potatisen 18 % 
och för ärterna ända till 26 % lägre än medelkorntalet. 

Sammanföras växtslagen gruppvis, blifva korntalen år 1901, 
jemförda med medelkorntalen för åren 1881—1900: 



Sädesslagens medelvigt. 

bibehållits. Skilnaden i vigt för hvarje sädesslag under skörde
året och perioden 1881—1900 framgår af följande öfversigt: 

Tab. B. Sädesslagens medelvigt i kilogram för 1 hektoliter, åren 1881—1900 samt år 1901. 

Anmärkas må, att för de i mindre utsträckning odlade sä-
desslagen uppgifter om vigten föreligga endast sparsamt, hvadan 
slutresultatet för dessa säden blifver något osäkert. 

Vigten per hektoliter är således år 1901, då man afser 
medeltalen för hela riksskörden, i allmänhet något högre än 
vanligt, dock med undantag bl. a. för landets hufvudsäde hafren. 
Bland de särskilda länen förete de norrländska synnerligen höga 
vigtssiffror i jemförelse med vanliga förhållanden. Särskildt hvad 
kornet vidkommer, har på grund häraf de betydande skiljaktig
heter, som vanligen råda mellan sädesslagens medelvigt i Norr
land och i öfriga Sverige, detta år högst väsentligt utjeranats. 
Endast härigenom har ock vigtstalet för kornet kunnat för 
hela riket hålla sig uppe vid normal höjd, enär för öfrigt i 'så 
godt som hela mellersta och södra Sverige 1901 års medelvigt 
af detta sädesslag understiger tjuguårsmedeltalet. Genomgående 
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Totalvigten af samtliga sädesslag. 

Vid jemförelse med den förut lemnade sammanställningen 
öfver sädesslagens rymd visar höstsäden något högre, vårstrå
säden deremot något lägre procenttal, och beror vårstråsädens 
underlägsenhet i detta hänseende uteslutande på de låga vigts
talen för hafren. I sjelfva verket är den skördade hafrens to
talvigt 13 % lägre än tioårsmedeltalet. 

Tab . C. Sädesskördens beräknade vigt år 1901. 
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lägre vigtstal än under de tjugu åren 1881—1900 för alla sädes
slag uppvisa Kronobergs samt, ehuru möjligen med undantag för 
blandsäd, bönor och vicker, Skaraborgs Jän. Ett motsatt för
hållande eger deremot rum med Göteborgs och Bohus län (frånsedt 
blandsäden) samt, med få undantag, alla de norrländska länen. 

Sammanställas de nu i tabell B lemnade vigtsbestämmel
serna med den beräknade skördemängden, erhållas uppgifter om 
totalvigten af de särskilda sädesslagen. De häröfver gjorda be
räkningarna äro, i likhet med hvad åren 1897—1900 varit 
fallet, länsvis sammanförda i tabell C. 

Enligt denna kan totalvigten af samtliga sädesslag år 1901 
uppskattas till 21,432,480 deciton, mot 23,414,670 deciton i 
medeltal för åren 1891—1900. Fördelade i olika grupper, blifva 
skördetalen följande: 



Det mindre förmånliga utfallet af vårsädesskörden i för
hållande till höstsädesskörden verkar någon förändring i de pro
centtal, hvarmed dessa sädesslag enligt regel ingå i rikets sädes
skörd. De olika gruppernas andel i denna utgör nämligen : 

Rostens härjningar. 

Uppgifter om rostens härjningar äro visserligen icke å 
formuläret för skörderapporterna begärda, men pläga likväl 
lem nas. För år 1901 förmäles om sådan skada blott från sex 
länsmansdistrikt i Kalmar, Blekinge och Kristianstads län, 
nämligen från två beträffande såväl höst- som vårhvete, från 
ett i fråga om hösthvete, från ett i fråga om vårhvete samt 
från två beträffande hafren. 

Stockholm den 19 november 1901. 
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Underdånigst 

KARL SIDENBLADH. 

e. f. 

Hugo Burström. 
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Tab. 1. Sammandrag af kronolänsmännens 
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rapporter om skörden år 1901. 
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Tab. 2. Beräknad skörd af säd och potatis år 1901. 



R é s u m é. 

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

sont fournis par deux méthodes. Depuis 1865, les Sociétés agricoles des provinces 

donnent des chiffres directement rec;us des cultivateurs, entre autres des ren

seignements 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'expiration d'une année au moins. A cause de cela, il 

a été introduit, depuis 1874, une autre méthode donnant des renseignements 

immédiatement après la fin de la récolte, bien qu'en chiffres approximatifs. Le 

calcul se fait de la manière suivante: la quantité ensemencée étant connue par 

les publications des Sociétés agricoles et les corrections nécessaires y ayant été 

apportées, on n'a besoin que de demander une appréciation des multiples des 

grains récoltés dans chaque bailliage (au nombre de 521). Ces chiffres approxi

matifs, multipliés par la quantité de la semeuce, donnent les chiffres de la récolte. 

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

rapports des préfets des provinces qu'on a pu dresser la présente relation — la 

vingt-huitième de la série. 

La récolte de 1901, d'après les rapports des préfets, a été censée moyenne. 

La quantité moissonnée du froment a été presque moyenne, celle du seigle moyenne, 

celle des autres céréales au-dessous de la moyenne et enfin celle des pommes de terre 

bieo an-dessous de la moyenne. Au contraire, In qualité de toute la récolte a été 

bonne. Quant au foin, la quantité a été presque au-dessus de la moyenne, et la 

qualité bonne, en plusieurs endroits excellente. 

Le tableau 1 résume les multiples des grains divers par provinces: col. 2 

froment d'hiver, col. 3 fioment 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 colonnes 

(15—25) contiennent les appréciations sur la récolte du lin, du fourrage etc. 

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

comparaison, nous ajoutons aussi les moyennes des dix années précédentes: 

Le tableau A contient, en proportion pour cent des grains récoltés, les rela

tions entre la récolte de 1901 et la moyenne des années 1881—1900. 

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

le tableau B. Voici le poids par hectolitre: 

Le poids total de tous les blés et légumineuses récoltés en 1901 a été de 

2,143 millions de kilogr.: la moyenne de 1891—1900 représente 2,341 millions 

de kilogr. Le tableau C en donne des renseignements plus détaillés. 
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