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

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

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 
1902 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 



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

I . 

Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes omdömen om skörden år 1902. 

Ur dessa omdömen,1) hvilka från den 24 oktober till den 
2 december innevarande år inkommo till Statistiska Central
byrån, meddelas följande utdrag, nämligen: 

för Stockholms län (ink. till Stat . Cb. d. 29 nov. 1902): 

att skörden beträffande ärter, vicker och bönor fullständigt fel
slagit samt i öfrigt varit under medelmåttan såväl i qvantitativt som 
i qvalitativt hänseende; 

för Uppsala län (ink. d. 2 d e c ) : 

att skörden i sin helhet bedömd utfallit under medelmåttan; 

för Södermanlands län (ink. d. 29 okt.): 

Hösthvetet har lemnat till qvantiteten fullt medelmåttig skörd 
af mindre god beskaffenhet. Vårhvetet, hvars odling inom länet 
något tilltagit, blef skadadt af frost och lemnade skörd nära miss
växt. 

Höstrågen har lemnat öfver medelmåttig skörd af mindre god 
beskaffenhet. 

Vårsäden af korn, hafre och blandsäd, hvilken under sommaren 
gaf hopp om riklig äring, men sedermera försenades i mognad af 
den regniga och kalla väderleken samt, hvad hafren beträffar, till 
stor del skadades af frost, har lemnat öfver medelmåttig skörd af 
ojemn, i allmänhet sämre beskaffenhet. 

Ärter och bönor, som icke odlas i någon större utsträckning, 
förstördes mestadels af frost och lemnade fullständig eller nära miss
växt. Detsamma gäller om vicker, som dock odlas mest till grön
foder. 

Potatis och andra rotfrukter hafva lemnat fullt medelmåttig 
skörd af i allmänhet god beskaffenhet. 

Höskörden utföll under medelmåttan. Halm af höstsäd har 
lemnat medelmåttig och af vårsäd riklig skörd. Till följd af det 
dåliga bergningsvädret har foderskörden, i likhet med skörden i 
allmänhet, blifvit af sämre beskaffenhet-

Såsom allmänt omdöme om innevarande års skörd i länet kan 
på grund af det ofvanstående sägas att den varit till qvantiteten fullt 
medelmåttig, men af mindre god beskaffenhet; 

för Östergötlands lån (ink. d. 13 och 17 nov.): 

Höstsäden, som till följd af kall och regnig väderlek sent 
mognat och till beskaffenheten blifvit mindre tillfredsställande, har 
lemnat en medelmåttig skörd. 

Vårsäden, hvaraf inbergning skett under de mest ogynsnmma 
väderleksförhållanden och flerstädes ännu ej afslutats, har mestadels 
skadats af frost, hvadan den afkastning, som deraf gifvits, kan be
tecknas under medelmåttig. 

Af potatis, som på åtskilliga ställen skadats af frost, har skörden 
blifvit under medelmåttig af i allmänhet temligen god beskaffenhet. 

Höskörden från såväl odlad jord som naturliga ängar måste be
traktas såsom öfver medelmåttig. 

Halmafkastningen af såväl höst- som vårsäd kan anses vara god. 
Om årets skörd i länet får Landshöfdingeembetet derför lemna 

det allmänna omdöme, att densamma utfallit nära medelmåttan; 
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för Jönköpings län (ink. d. 1 nov.): 

att höstsäden lemnat fullt medelmåttig skörd; 
att vårsäden gifvit till qvantiteten medelmåttig skörd, men till 

väsentlig del skadats af frost och mindre gynsamt bergningsväder; 
att skörden af potatisen äfvensom andra rotfrukter varit under 

medelmåttig ; 
att höskörden varit fullt medelmåttig; samt 
att halmafkastningen varit god. 
Till följd häraf kan Landshöfdingeembetet uttala det allmänna 

omdöme om årets skörd inom länet, att densamma till qvantiteten 
blifvit ftdlt medelmåttig, men till qvaliteten lemnat mindre godt 
resultat; 

för Kronobergs län (ink. d. 13 nov.): 

att höstsäden, nästan uteslutande bestående af råg, lemnat fullt 
medelmåttig skörd af god beskaffenhet; 

att vårsäden, hvaraf hufvudsakligen odlas korn och hafre samt 
endast i ringa mån råg, hvete och blandsäd, gifvit till qvantiteten 
medelmåttig skörd, som till ej oväsentlig del skadats af frost och 
mindre gynsamt bergningsväder; 

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

att höskörden, som jemväl något skadats af regn, blifvit öfver 
medelmåttig och delvis af god beskaffenhet; 

att halmafkastningen blifvit god; 
att såväl sädesgrödan som hö- och halmskörden öfver hufvud 

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

rådande kylan och starka nederbörden för växtligheten och grödans 
inbergning icke varit gynsam. 

På grund af hvad sålunda meddelats anser sig Konungens 
Befallningshafvande kunna uttala det allmänna omdömet, att skörden 
inom länet innevarande år, fastän till qvantiteten öfver medelmåttig, 
likväl med afseende å af frostskada förorsakad minskning i värde 
lemnat ett medelmåttigt resultat; 

för Kalmar län (ink. d. 5 rov.) : 

att under det sädesskörden i norra länsdelen endast närmar sig 
medelmåttan, densamma i södra länsdelen med Öland företer en i 
allmänhet god och välbergad afkastning, företrädesvis af höstsädes-
slagen, dock af lättare beskaffenhet än medelvigten åren 1881—1900; 

att potatisen lemnat fullt medelmåttig skörd, som endast undan
tagsvis är skadad af torröta; 

att höskörden gifvit mer än medelmåttig afkastning, oansedt 
endast 1 skörd i regel kunnat upphemtas; samt 

att halmafkastningen, af höstsäd nära god och af vårsäd 
riklig, den senare likväl flerestädes skadad af frost eller regnigt 
bergningsväder, likväl i det hela må anses fullt medelmåttig. 

På grund häraf meddelas det allmänna omdöme om länets års-
skörd, att den kan anses mera än medelmåttig; 

för Gotlands lån (ink. d. 8 nov.): 

Höstsäden, bestående hufvudsakligast af råg samt hvete, har 
varit af god beskaffenhet. Rågen har lemnat skörd öfver medel
måttan och hvete god skörd. 

Af vårsäden har korn och blandsäd gifvit god skörd af delvis 
mindre god beskaffenhet. Hafreskörden har ock varit god, men af 
medelmåttig beskaffenhet. 

Potatisen har lemnat medelmåttig afkastning af i allmänhet 
mindre god beskaffenhet. 

Af öfriga rotfrukter hafva sockerbetorna gifvit afkastning under 
medelmåttan, men af normal beskaffenhet. Afkastningen af foder-
rotfrukter har varit nära medelmåttig och dess beskaffenhet god. 
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det kyliga blåsvädret och de starka nattfrosterna under den sent in
träffande våren hade till följd, att mångenstädes höstrågarne glesnade 
och visade ett mindre lofvande utseende, hvilket dock tack vare den 
jetnförelsevis gynsamma väderlek, som rådde under hela juni månad, 
åter förbättrades. 

Mognaden inträffade på grund af den sena våren och somma
rens regniga och kyliga väderlek ovanligt sent; och inbergningen 
försiggick under i allmänhet ganska ogynsamma väderleksförhållanden. 

Afkastningen såväl af råg som af hvete kan dock anses hafva 
utfallit öfver medelskörd och hafva blifvit af god beskaffenhet. 

Höafkastningen har öfver hela länet leranat nöjaktig skörd så
väl till qvantitet som qvalitet, och inbergningen deraf har i allmän
het egt rum under temligen goda väderleksförhållanden. 

Vårsäden led likaledes på många ställen af den kalla och reg
niga väderleken under juli och augusti månader; och i skogsbygden 
har hafren genom nattfrosten delvis tagit skada. Det oaktadt har 
afkastningen af hafre i södra och mellersta delarne af länet lemnat 
öfver raedelskörd och i norra delen medelskörd samt af korn något 
öfver medelskörd, af god beskaffenhet. 

Halmafkastningen anses vara öfver medelmåttan på den lättare 
svartmyllan, men på 1er- och sandjord deremot hafva lemnat något 
under medelskörd. 

Potatisen, upptagen under jetnförelsevis gynsamma väderleks
förhållanden, har gifvit riklig skörd af utmärkt god beskaffenhet. 

Öfriga rotfrukter, med undantag af sockerbetor, som lemnat ringa 
afkastning, anses i allmänhet gifva god skörd. 

I öfverensstäraraelse med sålunda uppgifna förhållanden kan så
som allmänt omdöme uttalas, att årets skörd inom länet i a/seende 
å såväl qvantitet som qvalitet blifvit fullt medelmåttig; 

för Göteborgs och Bohus län (ink. d. 3 nov.): 

att höstsädena, råg och hvete, hvilket senare sädesslag i endast ringa 
omfattning odlas, lemnat öfver medelmåttig skörd af god beskaffen
het, dock att rågen å sina ställen blifvit skadad af regn; 

att vårsädena, hafre, som utgör länets hufvudsäde, samt korn 
och blandsäd, gifvit mera än 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 potatisen till myckenheten gifvit nära god skörd, men fler
städes inom länet angripits af röta; 

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

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

under medelmåttan och å åtskilliga ställen inom länet skadats af 
regn; samt 

att halmafkastningen utfallit öfver medelmåttan; 
anseende sig Konungens Befallningshafvande på grund af nu 

angifna förhållanden kunna fälla det allmänna omdöme om inne
varande års sköTd i länet, att den blifvit fullt medelmåttig; 

för Elfsborgs län (ink. d. 12 nov.): 

att höstsäden, som hufvudsakligen består af råg, hvarjerate hvete 
odlas å några större egendomar, lemnat medelmåttig skörd, bvilken 
af ihållande regnig väderlek under bergningstiden skadats, så att den 
blifvit af mindre god beskaffenhet; 

att vårsäden, bestående . af hafre, korn och blandsäd, af hvilka 
hafre är länets förnämsta sade, till följe af den ymniga nederbörden 
under sommaren och den då rådande kalla väderleken mognat sent 
och på sänka marker och raossodlingar delvis skadats af frost; 

att skörden af vårsäden utfallit medelmåttig och, der den kun
nat inbergas under början af oktober, då några veckors godt bergnings-
väder inträffade, blifvit af god beskaffenhet, men, der den inbergats 
senare, skadats af väta och frost; 

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

Höskörden har i allmänhet varit af god beskaffenhet. I fråga 
om qvantiteten har denna skörd från odlad jord varit god, delvis 
mycket god, och från naturliga ängar nära medelmåttig. 

Halmafkastningen har varit mycket god och till beskaffenheten 
medelmåttig. 

På grund af det anförda får Länsstyrelsen, med hänsyn tagen 
till å ena sidan den i fråga om qvantiteten i allmänhet goda skörd, 
sädesslagen leranat, och å andra sidan kornets och potatisens mindre 
goda beskaffenhet samt det jemförelsevis ringa utbytet af sockerbets-
skörden, uttala det omdöme om skörden i dess helhet, att densamma 
kan anses vara öfver medelmåttig ; 

för Blekinge län (ink. d. 14 nov.): 

af höstsäden har hvetet lemnat i allmänhet god skörd, äfven om 
det på ett eller annat ställe inom länet blifvit i mindre grad ska-
dadt af rost samt till följd af sen mognad på sina ställen inbergats, 
innan det ännu hunnit fullt torka, till följd hvaraf förmalningen af 
detsamma äfven blifvit fördröjd; rågen har gifvit god skörd, dock ej 
allestädes af bästa beskaffenhet, enär mjöldrygor bland densamma 
förekommit; 

vårsäden, som hufvudsakligen består af hafre och korn, har i 
allmänhet varit vacker, särskildt har den tidigt sådda lemnat god 
raedelskörd; 

potatisen, nästan öfverallt iuora länet af ovanligt god beskaffen
het, bar lemnat medelmåttig skörd; af öfriga rotfrukter har skörden 
blifvit under medelmåttan, af morötter dock något bättre, men af 
sockerbetor betydligt sämre; 

höskörden har öfverallt varit god från såväl odlad jord som 
naturliga ängar; någon efterslåtter af betydenhet har emellertid icke 
Förekommit mera allmänt; 

halmafkastningen af såväl höstsäd som vårsäd har varit riklig 
och i allmänhet af god beskaffenhet. 

. Med hänsyn till dessa förhållanden och då länets hufvudsakliga 
Utsäden leranat gyn^aramare skörd än öfriga i mindre omfattning 
odlade sädesslag och rotfrukter, finner Kungl. Majrts Befallnings
hafvande sig böra, fastän medelsiffran af hela skörden, enligt de från 
länsmännen inkomna rapporterna, visar något lägre resultat, likväl 
Uttala såsom sin åsigt, att skörden inom länet blifvit nära god; 

för Kristianstads lån (ink. d. 31 okt.): 

att höstsäden lemnat god skörd af god beskaffenhet; 
att vårsäden, som hufvudsakligen består af korn och hafre, lem

nat öfver medelmåttig skörd, dock att den delvis i följd af den våta 
och ovanligt kalla sommaren icke hunnit till full mognad; 

att potatisen lemnat god skörd af god beskaffenhet, men att 
skörden af sockerbetorna utfallit under medelmåttan och varit af 
mindre god beskaffenhet; 

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

att halmafkastningen af höstsäd varit god och af vårsäd nära god 
i allmänhet af god beskaffenhet, men vårsädeshalmen å vissa ställen 
något skadad af väta i följd af mindre gynsarat bergningsväder. 

"På grund häraf anser sig Länsstyrelsen kunna uttala det all
männa omdöme om innevarande års skörd, att den utfallit öfver 
medelmåttig; 

för Malmöhus lån (ink. d. 3 nov.): 

Kungl, Maj:ts Befallningshafvande anser sig, med afseende på 
den jemförelsevis ringa afkastning, som den i länet i stor utsträck
ning bedrifna odlingen af sockerbetor leranat, ej kunna såsom all
mänt omdöme om skörden beteckna den högre, än att den varit god; 

för Hallands lån (ink. d. 6 nov.): 

Höstsäden, som såddes under gynsamma förhållanden, utveck
lade sig väl och bibehöll sig i allmänhet godt under vintern. Men 
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att af rotfrukterna potaterua lemnat medelmåttig skörd af min
dre god beskaffenhet och rofvorna, hvilka odlas endast å större 
egendomar, lemnat skörd under medelmåttan af god beskaffenhet; 

att, beträffande höskörden, ihållande torr väderlek under förlidet 
års vår, då frösådden egde rum, äfvensom uuder påföljande sommar 
föranledde, att det utsådda gräsfröet till stor del icke grodde, hvilket 
hade till följd, att detta års första årsvallar lemnat mycket ringa 
skörd, hvaremot äldre vallar och naturlig ängsmark lemnat bättre 
skörd; 

att höskörden i sin helhet utfallit under medelmåttan och, då 
den derjemte inbergats under ogynsam väderlek, blifvit af mindre god 
beskaffenhet; 

att halraafkastningen varit riklig, men delvis skadats af neder
börd nnder bergningen. 

Med stod af hvad sålunda blifvit anfördt anser Konungens Be-
fallning8hafvande sig kunna uttala det allmänna omdöme om inne
varande års skörd, att den varit medelmåttig och af mindre god be
skaffenhet; 

för Skaraborgs län (ink. d. 4 nov.): 

alt höstsäden gifvit nära god skörd; 
att vårsäden lemnat medelmåttig skörd; 
att potatisen lemnat fullt medelmåttig afkastning af någorlunda 

god beskaffenhet; 
att öfriga rotfrukter gifvit medelmåttig skörd; 
att höskörden, hvars inbergning försiggått under ogynsam väder

lek, lemnat nära medelmåttig skörd af mindre god beskaffenhet; och 
att såväl höst- som vårsäden lemnat godt halmutbyte af någor

lunda god beskaffenhet. 
Med hänsyn till dessa förhållanden anser sig Konungens Befall-

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

för Vermlands län (ink. d. 8 nov.): 

att höstsäden, hvaraf hufvudsakligen råg odlas i länet, lemnat 
när» medelmåttig skörd utom i länets nordligaste socknar, der den 
ringa höstsäd, som odlats, nästan helt och hållet slagit fel; 

att vårsäden, till större delen bestående af hafre, i följd af frost 
och kyla i allmänhet lemnat betydligt under medelmåttig skörd och 
i vissa trakter icke alls gått till mognad, utan måst afmejas grön; 

att potatisskörden å sandjord och torra marker gifvit medel
måttig afkastning, men å starkare jord blifvit knapp, hvnrjemte den 
flerstädes är skadad af röta och i de norra orterna icke nått utveck
ling och blifvit af mycket dålig beskaffenhet; 

att höafkastningen allmänt lemnat knapp skörd; 
att balmafkastningen varit god och flerstädes riklig; samt 
att bergningsvädret varit synnerligen ogynsamt och skörden 

betydligt försenad, hvilket i förening med frost och kyla medfört, 
att såväl säde8grödan som höskörden allmänt är af dålig be
skaffenhet. 

På grund häraf anser sig Konungens Befallningshafvande kunna 
uttala det allmänna omdömet om innevarande års skörd inom länet, 
att densamma utfallit under medelmåttan. I vissa delar af länets 
norra och nordvestra socknar måste skörden emellertid betecknas så
som nära missväxt; 

för Örebro län (ink. d. 8 nov.): 

att hvetet gifvit skörd under medelmåttan af mindre god be
skaffenhet; 

att rågen lemnat medelmåttig skörd, till myckenheten god, men 
till qvaliteten delvis skadad af regn; 

att kornet och blandsäden, som odlas mindre i länet, lemnat 
skörd under medelmåttan; 

att hafren lemnat till qvantiteten fullt medelmåttig skörd, hvil-
ken dock till ej ringa del skadats af regn och frost; 

att ärter, som odlas mindre i länet, gifvit dålig skörd, närmande 
sig missväxt; 

att potatisen lemnat god skörd; 
att öfriga rotfrukter gifvit medelmåttig skörd; 
att höskörden såväl å odlad jord som å naturlig äng blifvit 

nära medelmåttig, men delvis skadats af regn; 
att hal raaf kastningen af såväl höst- som vårsäd varit riklig, dock 

delvis skadad af regn. 
Till följd af nu angifnn förhållanden anser sig Konungens Be

fallningshafvande kunna uttala det omdöme om årets skörd i länet, 
att den blifvit nära medelmåttig ; 

för Vestmanlands län (ink. d. 29 nov.): 

att sädesskörden icke lemnat vare sig medelmåttig eller fullgod 
afkastning; 

att potatis och öfriga rotfrukter gifvit fullt medelmåttig skörd 
af god beskaffenhet; 

att höskörden från såväl odlad jord som naturliga ängar liksom 
halmafkastningen från höstsäden måste anses icke fullt medelmåttig, 
hvaremot behållningen i vårsädeshalra varit ymnig, samt att både 
höskörden och halmen till beskaffenheten icke varit medelgod. 

Med hänsyn till hvad ofvan anförts kan innevarande års skörd 
inom länet så till myckenhet som beskaffenhet anses icke medel
måttig; 

för Kopparbergs län (ink. d. 17 nov.): 

att höstsäden, som hufvudsakligen består af råg och i länets 
sydligare socknar till någon mindre del af hvete, lemnat under medel
måttig skörd af mindre god, delvis mycket underhaltig beskaffenhet; 

att skörden af vårsäd, hvaraf mest odlas hafre och korn, varit 
mycket ringa och af synnerligen dålig beskaffenhet; 

att af potatisen erhållits knapp skörd, som i allmänhet varit af 
dålig beskaffenhet; 

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

att halmafkastningen såväl af höstsäden som af vårsäden 
varit öfver medelmåttig och i allmänhet af något så när god be
skaffenhet; 

och får Konungens Befallningshafvande, med anmälan att berg
ningsvädret varit mycket ogynsamt, såsom allmänt omdöme om inne
varande års skörd inom länet uttala den mening, att densamma blif
vit betydligt under medelmåttan och af dålig beskaffenhet ; 

för Gefieborgs lån (ink. d. 24 okt.): 

att höstsäden gifvit knapp skörd; 
att vårsäden, hufvudsakligen bestående af korn och bafre, lemnat 

under medelmåttig skörd; 
att potatisen deremot gifvit fullt medelmåttig skörd; 
att höskörden varit under medelmåttig; 
att halmen lemnat nära nog riklig skörd; samt 
att beskaffenheten af skörden i allmänhet varit mindre god; 
och kan i följd häraf såsom allmänt omdöme om skörden inom 

länet uttalas, att densamma varit under medelmåttig; 

för Vesternorrlands län (ink. d. 4 nov.): 

att höskörden från såväl odlad jord som naturliga ängar utfallit 
under medelmåttan samt, i följd af torka under försommaren och regn 
under bergningen, lemnat dålig afkastning; 

att säden, såväl hufvudsädet korn som den mindre allmänt före
kommande rågen, i allmänhet icke hunnit mogna och mångenstädes 
blifvit frostskadad, på grund hvaraf sädesskörden är att anse felslagen 
och betydligt under medelmåttan; 

att potatisen i följd af röta och frostskada lemnat knapp skörd 
af dålig beskaffenhet; 
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Sammanfattas ofvan meddelade omdömen, så vidt de gälla 
skörden i dess helhet inom hvarje län, erhålles följande 

Sammandrag af Länsstyrelsernas omdömen om 1902 års 
skörd. 

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, a t t 1902 
års skörd i fråga om länen kan sålunda betecknas: 

Af länen hafva sålunda 8 med tillhopa 40 % af medelskörden 
i riket erhållit mer än medelmåttig skörd, och i 13 län med 
inalles 46 % har skördeutfallet understigit medelmåttan. Bäst 
har skörden blifvit i de sydligaste kustlänen, nämligen i Skåne, 
Blekinge, Halland och sydöstra Småland, äfvensom å Gotland, 

att halmafkastningen varit öfver medelmåttan, flerstädes riklig, 
och af god beskaffenhet; samt 

att pä grund häraf skörden, hvars bergning försiggått under 
synnerligen ogynsanima väderleksförhållanden, kan anses hafva ut
fallit betydligt under medelmåttan samt varit af dålig beskaffenhet. 
I vissa skogstrakter inom länets nordligaste kommuner anses emeller
tid skörden vara nära missväxt; 

för Jemtlands län (ink. d. 3 nov.): 

att råg och länets hufvudsäde korn endast undantagsvis kommit 
till mognad och öfverallt lemnat mycket svag skörd; 

att hafren blifvit duglig endast till grönfoder; 
att potatisen lemnat ringa skörd och af dålig beskaffenhet; 
att öfriga rotfrukter nästen helt och hållet slagit fel; 
att sädestillgången ej på långt när förslår till länets behof; 
att höskörden på odlad jord varit medelmåttig, men på naturlig 

äng och myrslåtter under medelmåttan och rätt allmänt blifvit förstörd 
genom öfversvämning och tidigt inträffade snöfall; samt 

att halmafkastningen blifvit god, i följd hvaraf fodertill-
gången knn anses tillräcklig för orternas behof utora i Herjeådalen 
samt i och i närheten af fjelltrakterna, hvarest den odlade jorden är 
af ringa omfattning och höskörden från naturliga ängar och myr-
slåtterna lemnat mycket ringa och till beskaffenheten dålig afkast-
ning. 

Sommaren har utmärkts af kall väderlek med torka under första 
hälften deraf och regn till skadligt öfverflöd under den senare. Berg-
ningsvädret har varit ogynsamt; 

för Vesterbottens län (ink. d. 8 nov.): 

att höstsäden, som uteslutande består af råg, gifvit en mindre 
god skörd, delvis skadad af frost; 

att kornet, ortens hufvudsäde, lemnat en i kustsocknarna under
haltig och otillräcklig samt i länets inre socknar nästan alldeles fel
slagen skörd,' 

att äfvenledes potatisskörden varit svag, på en del ställen fel
slagen, och af mindre god beskaffenhet; 

att den odlade jorden å nedre landet gifvit en medelmåttig, men 
i Lappmarken otillräcklig, höskörd, ehuru densamma till följd af regnig 
väderlek under skördetiden blifvit mindre väl inbergad, och att halm
afkastningen i allmänhet blifvit god, hvaremot höskörden från natur
lig äng blifvit under medelmåttan och underhaltig samt i flere trakter 
alldeles felslagen. 

Med hänsyn till dessa förhållanden finner Konungens Befallnings-
hafvande sig böra uttala det allmänna omdömet om skörden inom 
länet, att densamma blifvit beträffande spanmål och potatis otillräck
lig och delvis felslagen samt beträffande foder å nedre landet nästan 
tillräcklig, men i Lappmarken otillräcklig, och att hela skörden till 
följd af ogynsamt bergningsväder blifvit mindre väl inbergad; 

för Norrbottens län (ink. d. 2 dec ) : 

Bågen, som endast i kustsocknarna utgör föremål för nämnvärd 
odling, har lemnat en skörd betydligt under medelmåttan och har 
flerstädes helt och hållet felslagit. 

Kornet, ortens hufvudsäde, likaså. 
Hafren har ingenstädes nått mognad, utan skördats såsom grön

foder. 
Potatisskörden har utfallit betydligt under medelmåttan och fler

städes totalt felslagit. 
Öfriga rotfrukter odlas nästan uteslutande såsom trädgårdsväxter. 

Afkastningen ringa eller ingen. 
Höafkastningen från odlad jord kan med afseende på höets då

liga beskaffenhet betecknas såsom betydligt under medelskörd, från 
naturliga ängar såsom half skörd. 

Halmafkastningen fullt medelmåttig. 



8 Skördens talvärde. Jemförelse med föregående år. Utsädesmängd. 

sämst deremot i Norrland, der den delvis närmat sig missväxt, 
Dalarne, Uppland och Vermland. 

För erhållandet af det nyss angifna omdömet om 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 åt 
dessa allmänna omdömen följande värden: 

Användas dessa talvärden vid beräkningen af 1902 års 
skörd, erhålles såsom riksmedeltal 6o , 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. skördarna i riket ansetts 
böra erhålla från och med 1874, det år då Sammandrag af 
Länsstyrelsernas årsväxtberättelser för första gången af Stati
stiska Centralbyrån offentliggjordes:, 

Till grund för den qvantitativa skördeberäkningen läggas, 
enligt hvad förut blifvit anmärkt, dels Hushållningssällskapens 
meddelanden öm utsädesmängden, dels de för hvarje länsnians-
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 1900. Dock kunna icke dessa obetingadt få begajjnus; 
för att angifva äfven 1902 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 %. 

I I . 

Qvantitativ beräkning af uppgifterna om 
1902 års skörd. 

Såsom synes, förete dessa t a l— 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. Att äfven denna 
sistnämnda skulle småningom ställa sig något fördelaktigare, 
ligger visserligen ej helt och hållet utom möjlighetens gränser. 
De hittills föreliggande resultaten för innevarande årbufidrades 
första femårsperiod göra emellertid antagligt, att den stegring i 
genomsnittsvärdet, som inleddes med perioden 1886—1890, näppe
ligen kommer att under densamma fortgå. 

Af de tjuguåtta skördeåren 1874—1901 hafva, efter talvärdet 
räknadt, 9 erhållit lägre värde än året 1902. I.genomsnitt för 
samtliga tjugunio åren har talvärdet uppgått till 6-40, hvilket i 
det närmaste motsvarar omdömet fullt medelmåttig. Medeltalen 
för femårsperioderna 1876—1900 äro följande: 
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Utsädet af bohvete har af samma anledning jemväl minskats, 
men endast i ringa grad. 

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

Uppgifterna om det skördade korntalet af hvarje särskildt 
slag af utsäde finnas sammanstälda i tabell 1 och äro enligt 
denna år 1902 för hela riket följande: hösthvete 7.99, vårhvete 
5-02, höstråg 7-69, vårråg 4'85, korn 6'88, hafre 6eo, blandsäd 
7-93, ärter l s i , bönor 5-54, vicker3'3i, bohvete 4-oe och pota
tis 6°84. Särskild uppmärksamhet ådraga sig härvid baljväxterna. 
De mest betydande bland dessa, ärterna, äfvensom vickern hafva 
aldrig sedan år 1874 uppvisat lägre korntal än år 1902. De 
lägsta korntal, som hittills förekommit, äro nämligen för ärterna 
4-i5 (år 1874) och för vickern 3.93 (likaledes år 1874). Deremot 
hafva de visserligen mindre betydande bönorna tack vare det 
rätt förmånliga skördeutfallet i Halland och Bohuslän, der den 
allra största delen af bönodlingen i riket eger rum, förmått hålla 
sig någorlunda uppe. Lägre korntal än under något af de före
gående tjuguåtta åren uppvisar äfven det likväl i mindre afse-
värd omfattning odlade vårhvetet, och vårrågen har endast åren 
1874 och 1889 företett lägre korntal än år 1902. 

Till närmare belysning af 1902 års skördeutfall, qvantitativt 
taget, hafva i tabell A (sid. 10) jemförelser blifvit gjorda mellan 
arets korntal och korntalen för en medelskörd, och äro härvid 
liksom näst föregående år såsom medelkorntal tagna medeltalen 
för de tjugu åren 1881—1900. 

Frånsedt de ofvan berörda vårhvetet, vårrågen och balj
växterna äfvensom bohvetet hålla sig, hvad hela riket beträffar, 
korntalen för alla hufvudsädena utom kornet uppe vid eller öfver-
stiga medelkorntalen. Utsträckes jemföreisen till de olika länen, 
framträder till en början det synnerligen oförmånliga skörde
utfallet i de nordligare delarna af riket. Inom hela Norrland 
samt Kopparbergs och Stockholms län nå 1902 års korntal i 
intet fall upp till motsvarande medelkorntal. Helt och hållet fel
slagen har skörden blifvit bl. a. af alla balj växter i Stockholms län 
samt af ärter i Verralands, Örebro, Kopparbergs och Jemtlands 
län. Likaledes hafva i Norrbottens län hafren och blandsäden 
endast kunnat skördas såsom grönfoder. Å andra sidan utmärka 
sig för i det hela särdeles höga korntal Gotlands län och de 
skånska länen, hvartill äfven i viss mån komma Kalmar, Hal
lands och Skaraborgs län. Knappast någonsin förut torde de 
olika landsdelarna hafva haft att uppvisa så vexlande skörde
resultat som år 1902. Korntalet för hösthvetet i Kalmar och 
Gotlands län öfverstiger medelkorntalet med 31 %, under det att 
i Yestmanlands län samma korntal är ej mindre än 62 '/. lägre 
än medelkorntalet. Motsvarande differenser äro beträffande höst
rågen 21 % öfver medelkorntalet i Kalmar län mot 59 % under i 
Jemtlands län, för kornet 30 % öfver i Kalmar län mot 54 % under 
i Jemtlands län, för hafren 28 % öfver i Gotlands län mot 87 % 
under i Vesterbottens län, för blandsäden 23 % öfver i Gotlands 
län mot 69 % under i Vermlands län samt i fråga om potatisen 
31 % öfver i Malmöhus län mot 46 % under i Jemtlands län. För 
de relativt mindre betydande sädesslagen vårhvete, vårråg och 
baljväxter äro växlingarna länen emellan ännu mera afsevärda, 
nämligen från 20 à 30% öfver medelmåttan ända ned till fall
ständig missväxt. 

Förändringar i utsädesmängden, i %. 

Ökning + ; minskning —. 

Bland de här uppräknade mera betydande växtslagen visa 
hösthvete samt, med ett enda undantag, blandsäd och potatis en 
årligen fortgående ökning af utsädesmängden, och kan med fog 
antagas, att deras utsäde ökats på enahanda sätt åren 1901 och 
1902 som åren förut. Motsatt antagande kan deremot göras i 
fråga om ärter. 

Vid beräkning af utsädesmängden år 1902 af nämnda fyra 
växtslag, eller hösthvete, blandsäd, ärter och potatis, hafva, i 
öfverensstämmelse med hvad förut vid sådana beräkningar egt 
rum, de i Hushållningssällskapens berättelser för dem angifna 
utsäden för år 1900 ökats eller minskats med två gånger det 
procenttal, som utgör medeltalet af tabellens siffror för de fem 
åren 1896—1900, eller ökats för hösthvete med 3.62%, för bland
säd med 2-36# och för potatis med 0'33 %, men minskats for 
ärter med 5'89 % För öfriga växtslag hafva 1900 års utsädes
siffror blifvit bibehållna. I enlighet med hvad nu blifvit anfördt, 
har en beräkning af 1902 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 26,653 hektoliter (45.1 %), för hafre 
22,423 hektoliter (0'7#) och för blandsäd 7,602 hektoliter (1-7 #). 



Tab. A. Jemförelse mellan 1902 års och 1881—1900 årens grödor, bestämda efter skördade korntalet af olika växtslag. 

Höskörden från odlad jord har blifvit till mängden medel
måttig, men till beskaffenheten mestadels mindre god samt från 
naturlig äng till mängden nära medelmåttig och till beskaffenheten 
öfver hufvud mindre god. 

Halmafkastningen af såväl höstsäden som vårsäden har 
blifvit till mängden god, särskildt af vårsäden, men till beskaffen
heten delvis mindre god. 

Sådestillgången inom riket kan, ehuru i de norra delarna 
mycket otillräcklig, likväl anses vara fullt tillräcklig. 

Fodertillgången är likaledes fullt tillräcklig utom i de norra 
delarna af riket. 

Bergningsvädret har öfver hufvud taget varit mycket ogyn-
sarnt och på sina ställen, särskildt i norra Sverige, det svåraste 
i mannaminne. 

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 äfvensoni i medeltal för sistförflutna årtionde. 

Allmänna omdömen om årets skörd af olika växtslag. Skördens qvantitet. 10 

Sammanföras växtslagen gruppvis, blifva korntalen år 1902, 
jemförda med medelkorntalen för åren 1881—1900: 

Af denna] sammanställning framgår, att ej blott potatisen 
utan äfven hela stråsäden öfver hufvud år 1902 lemnat afkast-
ning öfver medelkorntalet, hvaremot baljväxterna icke ens gifvit 
half skörd. 

Potatisen är, enligt tabell 1, till beskaffenheten i det hela 
någorlunda god, om ock bär och hvar skadad af frost och röta. 

Öfriga rotfrukter hafva gifvit nära medelmåttig skörd, socker
betorna dock skörd under medelmåttan. 

Spånadsväxter hafva afkastat i frö 3.3 kornet och i taga 
medelmåttig skörd. 



Tab. B . Sädesslagens medelvigt i kilogram för 1 hektoliter, åren 1881—1900 samt år 1902. 

och 500,000 hektoliter, allt i runda tal. På grund häraf 
blifver hela spannmålsskörden år 1902 nära 1,050,000 hektoliter 
mindre än i medeltal för de tio åren 1892—1901. I sjelfva 
verket hafva af vårstråsädesslagen endast vårrågen och bland
säden att år 1902 uppvisa rikligare skörd än under sist
nämnda tioårsperiod. För ärterna utgör årets skörd knappt 
mera än en fjerdedel af medeltalet, och hvarken ärterna och 
vickern hvar för sig ej heller de tre baljväxtslagen tagna under 
ett hafva någonsin, allt sedan årsväxtberättelser i den nuvarande 
formen börjat utgifvas, leninat mindre afkastning än år 1902. 

Öfver sädesslagens medelvigt i kilogram för 1 hektoliter 
leranas i tabell B uppgifter bland annat dels i medeltal for åren 
1881—1900 och dels för år 1902. Skilnaden i vigt för hvarje 
sädesslag under skördeåret och nyssnämnda tjuguårsperiod fram
går af följande öfversigt: 

11 Sädesslagens medelvigt. 

Skördetalen för olika grupper äro enligt tabell 2 följande: 

Höstsäden i sin helhet har således år 1902 gifvit en skörd, 
som med öfver 250,000 hektoliter öfverstiger tioårsmedeltalet, och 
för potatisen uppgår öfverskottet till nära 1,200,000 hektoliter. 
Såväl vårstråsädens som i all synnerhet baljväxternas afkastning 
understiger emellertid medelskörden, nämligen med resp. 800,000 



Tab . C. Sädesskördens beräknade vigt år 1902. 

Anmärkas må, att för de i mindre utsträckning odlade sädes-
slagen uppgifter om vigten föreligga endast sparsamt, hvadan 
slutresultatet för dessa säden måste blifva något osäkert. 

12 Totalvigten af samtliga sädesslag. 

Med undantag endast för vårrågen är sålunda den år 1902 
skördade spanmålen, särskildt hvad hafren och blandsäden angår, 
ej obetydligt lättare än under vanliga förhållanden. Hufvud-
sädena, höstsäd, korn, h af re och blandsäd, h af v a nästan endast 
i de skånska länen och delvis i Gotlands och Hallands län nått 
upp till eller något öfverskridit medeltalen. För synnerligen 
låga vigtstal utmärka sig hufvudsakligen de delar af riket, som 
äfven uppvisa de lägsta korntalen, nämligen Uppland, Dalarne 
och Norrland. Hafrens medelvigt är lägre än under något annat 
år från och med 1874 med undantag för år 1877. 

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—1901 varit fallet, 
länsvis sammanförda i tabell C. 



e. f. 

Hugo Burström. 

Underdånigst 

KARL SIDENBLADH. 

Uppgifter om rostens härjningar äro visserligen icke å for
muläret för skörderapporterna begärda, men pläga likväl lemnas. 
För år 1902 förraäles om sådan skada från nio länsmansdistrikt 
i Stockholms, Kalmar, Hallands, Vestmanlands och Vesterbottens 
län, nämligen från fyra beträffande hösthvete, från två beträf
fande vårhvete samt från tre beträffande korn, deraf ett äfven i 
fråga om blandsäd. Enligt Länsstyrelsen har derjemte rost före
kommit å hösthvetet på ett eller annat ställe i Blekinge län. 

Stockholm den 6 december 1902. 

Det mindre förmånliga utfallet af vårsädesskörden, särskildt 
baljväxtskörden, i förhållande till höstsädesskörden verkar någon 
förändring i de procenttal, hvarmed dessa sädesslag enligt regel 
ingå i rikets sädesskörd. De olika gruppernas andel i denna ut
gör nämligen i %'. 

13 Rostens härjningar. 

Enligt denna kan totalvigten af samtliga sädesslag år 1902 
uppskattas till 21,461,780 deciton, eller nästan alldeles samma 
siffra som år 1901, mot 23,331,790 deciton i medeltal för åren 
1892—1901. Fördelade i olika grupper, blifva skördetalen följande: 

Höstsädens förut påvisade öfvervigt öfver medelskörden med 
afseende på skördens mängd (i hektoliter) har sålunda visserligen 
fått vidkännas någon reduktion på grund af den ej normala 
medelvigten, men hela vigten håller sig i alla fall fullt uppe vid 
medeltalet för de tio åren 1892—1901. Vårsädens totala vigt 
åter har af samma anledning, särskildt hafrens betydande under
målighet, nedgått till 9 % under medeltalet (mot 3 % i fråga om 
rymden). 
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Tab. 1. Sammandrag af kronolänsmännens 
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rapporter om skörden år 1902. 
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Tab. 2. Beräknad skörd af säd och potatis år 1902. 
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R é s u m é . 

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

tions entre la récolte de 1902 et la moyenne des années 1881—1900. 

Les données snr 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 1902 a été de 

2,140 million» de kilogr. ; la moyenne de 1892—1901 représente 2,333 millions 

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

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 reçus des cultivateurs, entre autres des ren

seignements sur la quantité de la »emenec 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 520). Ces chiffres approxi

matifs, multipliés par la quantité de la semence, 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-neuvième de la série. 

La récolte de 1902, d'après les rapports des préfets, a été censée moyenne. 

La récolte dn froment et du seigle a été moyenne, celle de l'orge, de l'avoine et du 

méteil an-dessous de la moyenne, celle des légumineuses mauvaise et enfin celle des 

pommes de terre moyenne. Quant an foin, la quantité a été moyenne, mais la qua

lité en général moins bonne. 

Le tableau 1 résumé 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 sarrasiu, 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. Four faciliter la 

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