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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1899, 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

I djupaste underdånighet får Statistiska Centralbyrån härmed 
öfverlemna sitt sammandrag af Hushållningssällskapens berät
telser för år 1899. 

De lokala undersökningar, som af Hushållningssällskapen 
anstalts för erhållande af uppgifter till årets berättelse, omfatta 
följande områden: 

i Stockholms län: Frösåkers härad med städerna Östhammar 
och Oregrund samt Väddö och Häfverö skeppslag; 

i Uppsala län: Bro och Håbo härad; 
i Södermanlands län: Åkers, Daga och Selebo härad utom 

socknarne Fogdö, Frustuna, Öfver-Selö, Öfver- och Ytter-Enhörna; 
i Jönköpings län: Östra härad; 
i Kronobergs län: socknarne Åseda, Elghult, Elmeboda» 

Linneryd, Gårdsby, Öjaby, Bergunda, Öja, Vederslöf, Vestra 
Torsås, Härlunda, Blädinge, Hvittaryd, Berga, Dörarp och Hinneryd; 

i Gotlands län: Norra häradet; 



Lokala undersökningar. Mantal. Brukningsdelar. 

i Blekinge län: socknarne Augerum, Nättraby, Ringaraåla 
och Kyrkhult; 

i Göteborgs och Bohus län: socknarne Näsinge, Brastad, 
Krokstad, Stenkyrka, Ödsmål, Romelanda, Rödbo och StyrsÖ; 
dock icke beträffande uppgifterna om egoviddens fördelning, hvilka 
i nu pågående undersökningsserie bibehållas i det närmaste oför
ändrade; 

i Elfsborgs läns norra del: Bjerke och Tössbo härad samt 
Åmåls stad; 

i Vestmanlands län: Skinskattebergs bergslag; 
i Kopparbergs län: Ofvan-Siljaris fögderi, utom hvad angår 

kreatursantalet i Särna socken, äfvensom, beträffande egovidden, 
Stora Skedvi socken; hvarjemte 

i Vesternorrlands län de för 1898 års berättelse påbörjade 
lokala undersökningarne nu blifvit afslutade inom samtliga socknar. 

För Jemtlands län har den i och med år 1897 inledda 
granskningen genom kommunalnämnderna fortgått inom Östra 
fögderiets socknar. 

Af rikets 24 län hafva numera 16, en eller flere gånger, 
varit föremål för lokala undersökningar, nämligen Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Got
lands, Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus (utom 
beträffande egovidden), Elfsborgs, Vermlands, Vestmanlands, Vester
norrlands och Jemtlands län, hvarförutom ännu pågående under
sökningar omfattat största delen af Gefleborgs län. Af Örebro läns 
62 kommuner hafva vidare 15, af Kopparbergs 50 kommuner hafva 
17 (deraf 2 dock endast i vissa hänseenden), af Vesterbottens läns 
26 kommuner hafva 11 och af Norrbottens läns 4 fögderier — dock 
här endast beträffande skördemängd och kreatursantal — hafva 
2 varit föremal för undersökningar. Endast i trenue län hafva 
aldrig några lokala undersökningar af här ifrågavarande slag 
blifvit företagna, och detta, märkeligt nog, inom Östergötlands, 
Malmöhus och Skaraborgs län, hvilka likväl, vid sidan af Kristian
stads, äro våra förnämsta jordbrukslän. 

Om också med skäl kan påstås, att de jordbruksstatistiska 
uppgifterna blifvit både fullständigare och bättre under de 35 år, 
de af Hushållningssällskapen insamlats, förekommer likväl ännu, 
att uppgifter af ett eller annat slag aldrig meddelats för enstaka 
kommuner. Detta gäller hufvudsakligen kommuner inom Vester
bottens län beträffande uppgifter om arealen af naturlig äng och 
skogbärande mark. De nu pågående lokala undersökningarna 
inom detta län gifva dock god förhoppning derom, att dessa brist-
fälligheter snart skola vara afhjelpta. 

Uppgifter om brukningsdelarnes fördelning saknas för flere 
kommuner inom Norrbottens län. Om utsäde och skörd af gräsfrö 
föreligga inga uppgifter från två Hushållningssällskap, och be
träffande bisamhällen och fjäderfä, hvarom uppgifter först under 
de senare åren infordrats, saknas sådana om bisamhällen från 
ett och om fjäderfä från tre Hushållningssällskap. 

1. Jordbruk. 

Den öfversigt af 1899 års jordbruksstatistiska uppgifter, som 
i tabell 1 meddelas efter de särskilda Hushållningssällskapens 
berättelser, har utarbetats efter samma grunder som föregående 
års öfversigter, i det att befintliga luckor i berättelserna kom

pletterats med uppgifter från äldre årgångar af jordbruksstati
stiken eller, när ej dessa kunnat lemna någon upplysning, från 
andra källor. Härvid hafva de länssiffror, hvilka till någon 
väsentlig del stödja sig på uppgifter af nyssnämnda slag, be
tecknats med s. k. medifeviiltyper, hvilka derjemte, i likhet med 
hvad som äfven i Centralbyråns öfriga berättelser eger rum, 
användts, när uppgifter i öfrigt af en eller annan anledning måste 
betraktas såsom i väsentligare grad otillförlitliga. 

Till jemförelse med redogörelseårets uppgifter äro i tabellen 
motsvarande siffror för riket meddelade dels för närmast för
flutna år, eller 1898, dels för slutåren af de femårsperioder, för 
hvilka uppgifter från Hushållningssällskapen föreligga, eller för 
åren 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 och 1895. 

De uppgifter, hvilka i kol. 2 meddelas om nuvarande man
tal, äro hemtade från Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
femårsberättelser för perioden 1891—1895. 

I kol. 3—11 meddelas efter Hushållningssällskapens berät
telser uppgifter om antal brukningsdelar samt om dessas storlek 
och fördelning mellan sjelfegande jordbrukare och brukare af 
andras jord eller arrendatorer. Antalet brukningsdelar är kändt 
för samtliga kommuner i riket med undantag endast för de tre 
städerna i Norrbottens län. Det utgjorde enligt tabell 1 för 
riket 335,410. Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan 
égare och brukare, kol. 4—11, är känd för 330,135 bruknings
delar, men saknas helt och hållet för 5,275 brukningsdelar inom 
14 kommuner i Norrbottens län. I följd häraf blir för detta län, 
liksom för hela riket, uppgiften i kol. 3 större än uppgifterna i 
kol. 4—11 tillsammans. 

Enligt tabell 1 brukades af nyssnämnda 330,135 bruknings
delar 280,754 af egarne sjelfva samt 49,381 af arrendatorer, och 
fördelade de sig efter storleken på följande sätt: 

Brukningsdelarnes Brukade af Brukade af Samtliga 
storlek. egarne. arrendatorer. brukningsdelar. 

Hektar. %. %. %. 

Högst 2 19-9 2-7 22-6 

2 - 2 0 57-5 8-9 66-4 

20-100 7-o 3-o 10-o 

Öfver 100 . O'e O j l o 

Summa 85o 15o lOOo 

Af samtliga brukningsdelar egde sålunda 2/3 en storlek från 
2 till och med 20 hektar, och af de återstående voro de öfver 
20 hektar icke fullt hälften så många som de, hvilka tillhörde 
den lägsta gruppen. Härvid förekomma dock, såsom synes, be
tydande olikheter mellan den jord, som brukas af egarne sjelfve, 
och den, som brukas af arrendatorer, hvilket åter har sin grund 
deri, att arrendeupplåtelser äro vida vanligare vid de större jord
bruken än vid de mindre. Sålunda innehades bland bruknings
delar på högst 20 hektar endast 13'0 % af arrendatorer; bland 
brukningsdelar å 20—100 hektar var detta åter fallet med 
30'2 % och bland de allra största brukningsdelarne, å mer 
än 100 hektar, med ej mindre än 36.3 %. Beträffande de olik
heter i här förenämnda afseenden, som karakterisera de sär
skilda länen, får Centralbyrån hänvisa till 1895 års samman
drag. 

På hvarje brukningsdel komma i medeltal 10'5 hektar odlad 
jord och, ur kameral synpunkt, 0-20 mantal. 

Antalet jordtorp och andra jordlägenheter (kol. 12) upp-
gifves för hela riket till 169,951. 



Ytvidd fastland. Särskilda egoslag. 5 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 13) upp
tages liksom föregående år i öfverensstämmelse med de i andra 
häftet af Befolkningsstatistiken för är 1890 offentliggjorda upp
gifter samt med iakttagande af de förändringar, som blifvit en 
följd af de till redogörelseårets slut skedda omradesöfverflytt-
ningar i och för reglering af administrativa oregelbundenheter. 

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 leinnas om ytvidden 
af särskilda egoslag, utgjorde denna år 1899: träd-, humle-och 
kålgård 36,690, åker och annan odlad jord 3,497,117, naturlig 
äng 1,437,972 och skogbärande mark 20,290,187 hektar. Jem-
förda med 1898 års siffror, visa de nyssnämnda en ökning för 
träd-, humle- och kålgård med 183, för åker och annan odlad 
jord med 23,159 och för skogbärande mark med 305,358 hektar, 
hvaremot arealen af naturlig äng företer en minskning af 47,930 
hektar. 

Förändringarna i arealen, som hufvudsakligen beröra om
råden, hvilka varit föremål för årets lokala undersökningar, 
äro för träd-, humle- och kålgård ej särdeles stora i något 
län; störst äro de i Jönköpings, Skaraborgs och Gotlands län. 
Åkerarealen har i nästan livart enda län ökats, ängsarealen 
deremot i allmänhet minskats. Den största ökningen af åker
arealen uppvisar, tack vare förbättrade uppgifter, Vesternorr
lands län, nämligen ej mindre än 13,038 hektar; närmast i 
ordningen följa Stockholms län med 1,930 och Malmöhus län med 
1,761 hektar. Hvad ängsarealen beträffar, har densamma för 
Vesternorrlands län nedsatts med ända till 38,450 hektar; mera 
betydande minskningar förekomma derjemte inom följande om
råden: Kalmar läns norra del 2,503, Stockholms län 1,934, Jön
köpings län 1,519 och Vestmanlands län 1,145 hektar. Till den 
stora ökningen af skogsarealen hafva åter följande län i främsta 
rummet bidragit: Vesternorrlands med 234,339, Jönköpings 
med 50,551 och Jemtlands med 9,822 hektar, hvaremot skogs
arealen för Kalmar läns södra del angifves 9,351 hektar mindre 
än näst föregående år. 

I tabell A meddelas en i öfverensstämmelse med föregående 
år utförd beräkning utaf den andel, livari de särskilda egoslagen 
ingå i hvarje områdes hela egovidd af fast mark. De ändringar 
af någon betydenhet, som egt rum beträffande de absoluta siff
rorna, finna här sin motsvarighet i fråga om de relativa. Sär-
skildt anmärkningsvärd är ökningen af den skogbärande mar
kens procenttal, en ökning som emellertid med få af bröt t fort
gått ända från år 1875. I verkligheten finnes dock ingen mot
svarighet till den ökning, som de jordbruksstatistiska siffrorna 
utvisa, utan beror densamma nog, åtminstone till den vida öfver-
vägande delen, endast derpå, att uppgifterna år från år för
bättrats. Det ar ock mycket antagligt, att denna höjning af 
skogsarealens siffror ännu ej afstannat, eller med andra ord att 
den skogbärande marken i sjelfva verket utgör ännu mer än 
49-34 % af Sveriges areal af fast mark. I tabellens kolumner 
benämnes ock den mark, som ej utgöres af inegor eller skogs
mark, annan eller oredovisad mark. Att ännu för flere län 
mycken mark är oredovisad, kan man sluta deraf, att för de 
områden, såsom Uppsala, Östergötlands, Skaraborgs, Vermlands 
och Örebro län äfvensom Elfsborgs läns norra del, hvilka varit 
föremål för Ekonomiska Kartverkets undersökningar, procent
talen i ifrågavarande kolumn äro betydligt lägre än motsvarande 
tal för andra närliggande områden. ') För Kalmar län i dess helhet äro procenttalen: trädgård 0'Si JÉ, Sker 

15'00 1, äng 6'80 %, ukogbärande mark 50'76 %, annan mark ä7'8S JS; för Elf«-
borgs län i dess helhet: trädgård O n %, åker 17 .7 $, äng 5'47 %, Bkogbärande 
mark 45'53 £, annan mark 3 1 i s %. 

De största olikheterna vid jemförelse med föregående års 
siffror visa Vesternorrlands och Jönköpings län, för hvilka pro
centtalet för annan eller oredovisad mark nedgått med ej mindre 
än resp. 8'66 och 4-70. Mera betydande skiljaktigheter förefinnas 
för öfrigt, såsom äfveri af de absoluta talen var att vänta, huf
vudsakligen med afseende på skogsmarken. I fråga om hela 
riket har procenttalet för densamma höjts från 48-eo till 49-34 %_ 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhållande 
till hvarje områdes hela egovidd af fast mark, år 1899. 
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Åkerjordens fördelning mellan de särskilda kulturväxterna 
åskådliggöres genom de relativa tal, som meddelas i tabell B. 
En granskning af tabellens siffror, så vidt de angå hela riket, 
visar, att utvecklingens gång äfven under år 1899 i hufvudsak 
varit densamma, som kunnat iakttagas alltsedan år 1865, eller 
att höstsäden (med undantag likväl för de allra senaste åren) 
och i samband dermed trädan relativt taget — ej absolut — år 
från år förlorat i betydenhet; att detta äfven varit fallet med 
potatis, andra rotfrukter, spånadsväxter, bohvete, tobak och några 
andra mera sällan odlade växter, såsom en helhet taget, ända 
till midten af 1880-talet, men att derefter utvecklingen i någon 
mån ändrat sig; att äfven i fråga om vårsäden enahanda ändring 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1899. 

egt rum vid midten af 1880-talet, dock här i motsatt riktning, 
så att vårsäden, som förut vunnit mark på öfriga kulturväxters 
bekostnad, derefter fått gifva tillbaka något af sina eröfringar; 
samt att slutligen foderväxternas andel i den svenska åkerjorden 
i högst betydande grad stigit, detta i samband dels med boskaps
skötselns storartade framsteg, dels med ängsmarkens anmärk
ningsvärda minskning. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1899 upp-
gifvas sålunda: 

En jemförelse med föregående år utvisar i regeln något 
lägre utsädessiffror för samtliga slag utaf såväl stråsäd som balj-
växter. De enda undantagen härifrån bilda hvete och vicker. 
Bland öfriga växtslag har, i likhet med livad allmänneligen 
plägar vara fallet, utsädet af potatis något ökats. 

För att visa, hvilken andel nyss anförda växtslag, oafsedt 
potatis samt gräs, hvart och ett för sig utgöra af utsädet, samt 
de förändringar, som härutinnan egt rum under senaste årtionden, 
framläggas nedanstående procenttal: 

Karakteristisk för särskildt 1890-talet är den ökade andel, 
h vari rågen, och den minskade andel, hvari hafren ingå i det 
samfälda utsädesbeloppet. 

För hvarje hektar utgjorde utsädet år 1899 i medeltal : höst
säd 2-6 hektoliter, vårstråsäd 3-8, baljväxter 3-2, potatis 18'6 och 
spånadsväxter 2s hektoliter, af hvilka siffror endast de för balj
växter samt potatis, och detta helt obetydligt, skilja sig från 
motsvarande under närmast föregående år. 
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I sitt sammandrag af 1890 års berättelser sökte Statistiska 
Centralbyrån att genom sammanställning af de uppgifter om ut
sädesbelopp och areal, som föreligga, och de upplysningar, hvilka 
om utsädestätheten för olika växtslag kunnat inhemtas, erhålla 
kännedom om den areal, som hvarje sädesslag upptager. Genom 
att på enahanda sätt förfara i fråga om 1899 års uppgifter 
erhållas samma slags upplysningar för detta år, och blifver det 
möjligt att närmare angifva sättet för användningen af rikets 
åkerjord; och lemnas härvid nu äfven uppgifter om den relativa 
andel, hvarje växtslag intager af hela åkerjorden. Siffrorna äro 
följande: 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 

hampodling, år 1899. 

motsvarighet i verkligheten eller endast beror på rättelser af före
gående uppgifter. 

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
4,250 hektar, egnas endast 1 %, eller inemot 45 hektar, åt od
ling af hampa. För öfrigt är det endast i få län, som någon 

Af här upptagna 17 grupper visa 8 ökning af arealen sedan 
närmast förflutna år, med tillsammans 30,025 hektar, och 9 
minskning, med tillsammans 6,866 hektar. Största Ökningen 
förete såsom vanligt foderväxterna, med 25,875 hektar; dernäst i 
ordningen följa andra rotfrukter än potatis med 1,519 hektar; 
mindre ökning har egt rum beträffande höst- och vårhvete, vår
råg, blandsäd samt ej särskildt angifna växtslag. Minskningen 
drabbar i främsta rummet hafren, med 2,883 hektar, och dernäst 
höstråg, med 1,298, och träda, med 1,172 hektar; mindre bety
dande är minskningen i arealen för korn, ärter, bönor, vicker, 
potatis och spånadsväxter. 

De absoluta förändringarna, huru stora de än varit, hafva 
emellertid utöfvat blott ringa inverkan på de procenttal, som 
utvisa de särskilda växtslagens andel af rikets hela åkerareal, 
utan visa dessa uu såsom tillförene samma hufvuddrag, eller att 
största åkerarealen intages af de till höskörd afsedda foder
växterna och dernäst af hafren. Hö och hafre skördas på något 
mer än hälften af Sveriges åkerfält. Till hafre är dubbelt så 
stor areal anslagen som till råg. En åttondedel af marken ligger 
i träda. 

Efterföljande tabell C innehåller uppgifter dels rörande 
blandsädens sammansättning, dels rörande lin- och hampodlingens 
andelar i den till spånadsväxter upplåtna arealen. Enligt tabellen 
skulle under år 1899 en ökning af hafrens andel i blandsädens 
sammansättning hafva egt rum på bekostnad af baljväxternas. 
Såsom redan i tidigare berättelser anmärkts, är emellertid 
svårt att afgöra, i hvad mån den skedda förändringen har sin 

') Afven blandning med något ärter eller vicker. — . ) .Äfven 67 % hafre och 
33 % vårråg. — 3) Afvcn 50 % korn och 50 % hafre. — .) Äfven 25 % korn, 60 . 
hafre samt 25 % vicker och ûrter. ] stället för de sistnämnda användes ock vår
råg. — 5) Delvis äfven rîig. — 6) Se länsberättelsen. — ') Pä vissa orter ifven 
gråärter.. — 6) Någonstudcs äfven vicker. — 9) Äfven 50 % korn och 50 % ärter. 
— ">) Afvcn 33 fi soinnmrräg och 67 S korn. — •>) Jeraför anm. 2, 4, 5 och 10 
här ofvan. 
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nämnvärd odling förekommer ens af lin. Betecknande för ut
vecklingens gång är, att då år 1870 å en samfäld åkerareal af 
2,547,398 hektar omkring 16,500 voro använda till odling af 
spånadsväxter, år 1899, oaktadt åkerarealen ökats med 950,000 
hektar, arealen för spånadsväxter nedgått till den nyss här ofvan 
angifna, eller till föga mer än en fjerdedel af hvad den var 
tjugunio år förut. 

Skörden år 1899 lemnade enligt Hushållningssällskapens be
rättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 o. s. v.): De skiljaktigheter, som för år 1899 ega rum mellan Hus

hållningssällskapens uppgifter och Arsväxtberättelsernas, stå i 
nära öfverensstämmelse med förut angifna skiljaktigheter beträf
fande skörden, utom i fråga om baljväxterna, för hvilka olik
heten mellan korntalen är vida större, än man på grund af 
motsvarande skördetal kunde vänta. Förhållandet förklaras emel
lertid derigenom, att i Arsväxtberättelserna vid korntalens beräk
nande bortses från det utsäde, efter hvilket grönfoder skördats, 
och detta var år 1899 fallet med bland annat omkring i/s af 
hela vickerutsädet. 

Af de särskilda sädesslagen har afkastningen i korntal år 
1899 enligt Hushållningssällskapen utgjort: hösthvete 82, höst
råg 6'7, vårhvete 5.8, vårråg 4-6, korn 6-4, hafre 5'4, blandsäd 
6-9, ärter 5o, bönor 5a och vicker 4o. 

Skörden på hektar för såväl riket som särskilda områden 
angifves i tabell D (sid. 9), och torde härvid böra anmärkas 
beträffande spånadsväxterna, att, liksom föregående år, de skör
dade qvantiteterna frö och spänadsämne hvar för sig jemföras 
med hela den till spånadsväxter anslagna arealen, enär Stati
stiska Centralbyrån saknar kännedom om, huru stor del af den
samma användts för det ena eller andra ändamålet, h varför 
sålunda endast de begge kolumnerna tillhopa kunna gifva uttryck 
för afkastningen af nämnda areal. För att underlätta bedöman
det af skörderesultatet för riket hafva i tabellen bifogats upp
gifter om skörden på hektar dels närmast föregående år, dels 
ock i medeltal under de tre närmast föregående femårsperioderna. 
Af jemförelser med dessa framgår bland annat, att år 1899 
skörden af vårstråsäd och ännu mera af potatis var betydligt 
lägre än under hvar och en af dessa femårsperioder. Oaktadt 
den tilltagande sockerbetsodlingen i hög grad ökat afkastningen 
per hektar för »andra rotfrukter», har det dåliga utfallet af bet-
skörden år 1899 likväl vållat, att ifrågavarande afkastning i 
det hela då blifvit mindre än under de två senaste af dessa 
perioder. 

Från ocli med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags text-
afdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af säd och rot
frukter reduceradt till rågoiirde, enligt de grunder som angifvas 
i 1877 års berättelse och hvilka Statistiska Centralbyrån af skäl, 
som i 1894 års berättelse angifvas, ansett sig fortfarande böra 
bibehålla. I enlighet härmed sättas sålunda vid ifrågavarande 
reduktion 10 hektoliter råg = 7 hektoliter h vete = 8 hektoliter 
ärter eller annan trindsäd — 11 hektoliter korn = 14 hektoliter 
blandsäd = 17 hektoliter hafre = 40 hektoliter potatis och andra 
rotfrukter. Dessa relationstal hafva blifvit använda vid de be
räkningar, som i tabell E (sid. 9) blifvit framlagda dels beträf
fande 1899 års skörd, dels äfven beträffande medelskörden under 
tioårsperioden 1886—1895. 

Jemförd med medeltalet för åren 1886—1895, uppvisar sa
des- och rotfruktsskörden i sin helhet år 1899 en minskning 
af 2,200,000 hektoliter, och bidraga härtill ej mindre än 20 

Af det skördade hvetet voro 101,975 och af den skördade 
rågen voro 114,659 hektoliter vårsäd, återstoden höstsäd. 

Sammanföras de nu anförda sädesslagen i grupper och sam
manställas derefter här meddelade uppgifter med motsvarande 
från Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser, 
visa sig följande skördetal: 

Såsom vanligt äro Arsväxtberättelsernas siffror högre än 
Hushållningssällskapens, likväl nu med undantag för baljväxter 
och potatis. Äfvenså gäller samma omdöme icke blott de större 
växtgrupperna utan äfven de särskilda växtslagen; undantag 
göra för året, utom potatis, hösthvetet, vårhvetet, vårrågen, 
kornet och vickern, för hvilka Hushållningssällskapens siffror äro 
något högre, synnerligast beträffande kornet samt, relativt taget, 
vårhvetet och vickern. Olikheten i fråga om sädesskörden i dess 
helhet är hufvudsakligen beroende på uppgifterna om hafreskörden, 
som enligt Avsväxtberättelserna är 1,116,500 hektoliter större än 
enligt Hushållningssällskapens berättelser. 

Skörden af sockerbetor uppgifves för år 1899 till 5,687,221 
deciton, hvilket belopp visserligen är 550,000 deciton högre än 
för näst föregående år, men väsentligt understiger skörderesul
taten för åren 1896 och 1897. Emellertid synas Hushållnings
sällskapens siffror denna gång vara ej obetydligt för låga, i det 
att nämligen enligt Finansdepartementets Kontroll- och Juste
ringsbyrå afverkningen af de betor, som skördats 1899, uppgick 
till 6,220,466 deciton, hvilket tal derjemte afser vigten af de 
till fabrikerna öfverlemnade tvättade betorna. 

Vid beräkningar af skördeutfallet plägar detta sammanställas 
dels med utsädesbeloppet, dels med den besådda arealen. En 
sammanställning sådan som den första utvisar årets korntal, 
och har detta år 1899 och närmast föregående år varit följande 
enligt Hushållningssällskapens berättelser och enligt Årsväxt-
berättelserna: 
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hushållningssällskapsområden med inalles 3,372,000 hektoliter. 
Bland de olika länen framstår härvid särskildt Vesterbottens, 
hvars sades- och rotfruktssköld år 1899 uppgår till föga mer 
än i/s af tioårsmedeltalet. Frånsedt Stockholms stad, hafva 
inom blott 6 områden erhållits en skörd öfver medeltalet, och 
inom endast 3 af dessa är öfvervigten mera anmärkningsvärd, 
nämligen inom Gotlands län, en följd af den tilltagande betod-
lingen derstädes, Malmöhus län samt, åtminstone relativt taget, 
Norrbottens län. 

De särskilda sädesslagen ingå, efter rågvärdet räknadt, i 
1899 års skördetal med följande siffror: 

Vid den i tabell F (sid. 10) verkstälda beräkning af de 
qvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt sockerbetor), som under 
året närmast efter 1899 års skörd, eller under tiden den 1 ok
tober 1899 till och med den 30 september 1900, varit disponibla 
till konsumtion och som öfver hufvud äfven kunna anses utvisa 
sjelfva konsumtionen under samma tid, har Statistiska Central-

Tab. D. Skörd på hektar, år 1899. 

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jemförd med åkervidden, år 1899. 

1) Här afses endast den för säd och rotfrukter, men icke den för spînads-
ocli foderväxter samt för öfriga vöxtslttg och för träda använda åkern. 

2 

') En betydande del af skörden har aftagits såsom grönfoder. — 2) Den 
häri inräknade sockcrbetsskörden har reducerats efter beräkning af 0(52 deciton 
p& hektolitern. — 3) Efter afräkning af den areal, för hvilken skörd ej an-
gifvits. 

Sammandrag af Jordbruksstatistik för är 1899. 
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byrån gått till väga på samma sätt som under närmast före
gående år. Till jemförelse med årets siffror öfver tillgången 
(årskonsumtionen) per invånare lenmas motsvarande siffror dels 
för det närmast föregående året, dels ock i medeltal för närmast 
föregående femårsperioder, så långt tillbaka som tillförlitliga 
vigtsuppgifter kunna erhållas. 

Vid reduktionen af målen spanmål till omalen hafva här
vid användts, såväl för år 1899 som för föregående år, de rela
tionstal, som vid motsvarande beräkningar i och för 1895 års 

Tab. F. Resultaten af 1899 års skörd, med fäst afseemle å in- och utförsel, åtgång för bränvinsbränning och utsädesbehof. 

berättelse första gången begagnades och för hvilka i anmärk-
ningarne till här intagna tabell F och utförligare i nämnda 1895 
års berättelse finnes redogjordt. 

Af tabellen framgår, att i förhållande till närmast före
gående år förbrukningen under året 1899—1900 ökats för hvete 
och råg, men minskats såväl för alla öfriga sädesslag som ock 
för rotfrukter. Utsträckes jemförelsen till de i tabellen upp
tagna femårsmedeltalen, visar det sig, att hvetekonsumtionen, 
som alltjemt befunnit sig i tillväxt, under året 1899—1900 varit 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om skörd och utsädesbehof ii ro här beräknade i vigt enligt de i Knngl. Maj:ts Bcfallningshafvandes firsväxtberättelser 
för aret gifna vigtstnlcn for 1 hektoliter, nämligen för hösthvcte 79'4 kg., vârhvete 7Ö9, höstråg 7 4 l , vårråg 72'5, korn 63-3, hnfre 47-3, blandsäd 56'5, örter 79'3, 
bönor 80'5 och vicker 74'8 kg. I öfiigt är vigten pr hl. aningen för bohvete till 00, för majs till 70, för potatis till GG samt för öfriga rotfrukter till 62 kg. 

^ Enligt i sammandraget af 1895 års jordbruksstatistik angifna grunder har målen spanmål reducerats till omulen genom förhöjning för hvetemjöl med 67 fl, 
för rågmjöl med 61 '/,, för kornmjöl med 82 %, för hafremjöl med 122 %, för ärtmjöl med 67 «/,, för bohvetemjöl med 100 % och för majsmjöl med 18 % samt för 
hvetcgryn med 100 % för korngryn med 67 0 och för hafregryn med 100 %. 

Blaud rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor. 
„r,™ E u t i r s k ö r d e « e t 1 8 9 9 a n 8 e s va™ afslutadt den 30 september 1899, omfattar det derpå följande konsumtionsåret 1899—1900 tiden frän och med den 1 oktober 
1899 till och med den 30 september 1900. 

Utom här ofvan upptagna qvantitetev infördes iifven under konsmntionsåret spanmål, gryn och mjöl af >andra slag> om resp. 117,063, 493,842 och 82 268 
kg. samt utfördes spanmål af »andra slag» om 5,000 kg. ' ' 
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större än någonsin, under det att ett rakt motsatt förhållande gör sig 
gällande i fråga om ärter, bönor etc. För öfriga sädesslag gå talen 
för året 1899—1900 i helt annan riktning än under föregående 
femårsperioder. Sålunda visa nu hafren och blandsäden, hvaraf 
den relativa förbrukningen förut varit stadd i stadig tillväxt, en 
afsevärd tillbakagång, hvilket äfven i viss mån gäller kornet. 
Deremot har rågförbrukningen, som under sista tiden varit i af-
tagande, nu åter något stegrats. I fråga om potatis har konsum
tionen till och med varit lägre än under året 1898 — 1899, livars 
tal dock understeg livart och ett af femårsmedeltalen. 

Äfven under det här afhandlade året hav nettoinförseln af 
målen spanmål ej varit särdeles stor, i det densamma i fråga 
om mjöl och gryn af hvete och råg, hvilka sädesslag här huf-
vudsakligen komma i betraktande, uppgick till 14-5 millioner 
kilogram, eller ungefär samma belopp som året 1898—1899, men 
betydligt lägre än under de föregående åren med undantag för 
året 1897—1898. I stället visade importöfverskottot af hvete 
och råg i omalen form ett ovanligt högt belopp, eller 326 mil
lioner kilogram, hvilket endast till mindre del förklaras af den 
något oförmånliga skörden af dessa sädesslag, men hufvudsak-
ligen kan ställas i samband dels med den dåliga potatisskörden, 
dels ock med den ökade konsumtionsförmågan. Förhållandet 
mellan hvete och råg var under året sådant, att hvetet ingick 
i den samfälda förbrukningen af dessa sädesslag med- 33 %• 

De dåliga korn- och hafreskördarna hafva i första hand, 
såsom redan nämnts, åstadkommit en minskad konsumtion, men 
äfven in- och utförselssiffrorna äro för dessa sädesslag synner
ligen ogynsamma. För kornet uppgår importöfverskottet till 
öfver 12'3 millioner kilogram, och hafren, som så godt som stän
digt plägat lemna öfverskott till utförsel, uppvisar för året 1899 
—1900 en öfverskjutande införsel, hvilket ej inträffat sedan år 
1838, och uppgår importöfverskottet till ej mindre än 65'9 mil
lioner kilogram. 

Af de uppgifter angående spanmâlens vigt, som meddelas i 
tabell G, framgår, att densamma beträffande hvete, råg och korn 
år 1899 varit något gynsammare än under år 1898, utan att 
dock, med undantag för hvete, uppnå samma höjd som år 1897, 
men att deremot såväl hafre som ärter bibehållit samma låga 
vigtstal som under år 1898. Anmärkas må, att Arsväxtberät-
telsernas rikssiffror för året äro öfverallt högre än de här an-
gifna. 

Enligt de upplysningar om väderleken och årsskördens be
skaffenhet, som äro bifogade Hushållningssällskapens berättelser, 
följde år 1899 på en i allmänhet blid vinter en torr och kall 
vår, med på sina ställen försenad såningstid. Sommaren var 
likaledes ovanligt torr, hvilket menligt inverkade på vårsäden, 
men temperaturen under densamma var i det hela särdeles hög, 
och särskildt utmärktes juli månad af en ovaniig värme. Frost
nätter i första hälften af augusti skadade emellertid såväl säd 
som potatis. Hösten var på sina ställen rik på nederbörd, h var
igenom vårsäden flerstädes i mellersta och södra Sverige blef 
regnskadad. Med undantag för vårsädeshalmen blef foderskör
den väl bergad och af god beskaffenhet. Potatisskörden deremot 
blef i det hela såväl till mängden betydligt under medelmåttan 
som till beskaffenheten dålig och skadad af frost och röta. 

Om odlingen af gråsfrö samt foderskörden lemnas i tabell 
H (sid. 12) sedvanliga uppgifter. Den jemförelse med föregående 
fem år, som tabellen erbjuder i fråga om rikssiffrorna, visar, att 

klöfverns andel i gräsfröskörden år 1899 uppgifves väsentligt 
större än år 1898, dock utan att uppnå samma höga tal som 
under åren 1894—1896. Hvad foderskörden angår, blef den vis
serligen såväl af vårsädes- och höstsädeshaltn som i all synner
het af hö från odlad jord betydligt mindre än under år 1898, 
men närmade Big dock, med undantag endast för höstsädeshalmen, 
medeltalet fbv åren 1896—1897. 

Sammanställas de för foderskörden i tabell H angifna vigt
siffror med motsvarande arealuppgifter i tabell 1, kan man på 
sådant sätt komma till en ungefärlig uppskattning af hela rikets 
foderskörd för året. Denna kan sålunda beräknas hafva utgjort: 

Tab. G. Spanmålens vigt i kilogram för 1 hektoliter, år 1899. 
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Den tidigare gjorda iakttagelsen, att hälften af foderskörden 
utgöres af hö och hälften af halm samt att vårsädeshalmen i 
mängd ungefärligen motsvarar höet från odlad jord, höstsädes-
halmen höet från naturlig äng, bekräftas äfven i det stora hela 
af 1899 års siffror; dock har höet från odlad jord under året 
lemnat ej obetydligt rikligare afkastning än vårsädeshalmen. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1899 års 
skörd, var: under medelmåttan. Visserligen lemnade hösthvetet 
en skörd öfver medelmåttan, men beträffande alla öfriga sädes
slag utföll skörden under medelmåttan, och för potatisen när
made den sig missväxt. 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1899. 

Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spanmål, 1 deciton hö 
och halm samt 1 kilogram smör, år 1899. 

De i kol. 65—72 af tabell 1 meddelade upplysningarna om 
vidden af under året utförda jordförbättringar med hänsyn till 
nyodling, vattenaftappning, underdikning (täckdikning), ängs
vattning, mergling, skogssådd och skogsplantering samt om an
talet under året planterade fruktträd äro, likasom alltid, mycket 
ofullständiga och knnna derför, livad hela riket beträffar, endast 
betraktas såsom minima. 

') Markegångspriset â 1 hl. bönor: Hallande län 7'SO kr., Göteb orgs och 
Bohus län 8'OD- kr.; medeltal 7'05 kr. — 2) För 1 dt. stan-hö 2-65 kr. — ") För 
1 dt. madhö 2'84 kr. — 4) För råghalm. — 5) För långhalm; för 1 dt. hafre-
halm 2'76 kr. — •) För åkerhö; för 1 dt. ängshö i Gestrikland 3'4 9 kr., i Hel-
singland 2'2l kr. — ') För råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jemtland 2-gi kr., 
i Herjeadaleu 5'00 kr. — 8) För bättre hö; för 1 dt. sämre hö 3'«o kr. — ») För 
råghalm; för 1 dt. kornhahn 2'68 kr. 
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I sitt sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för 
år 1893 fann Statistiska Centralbyrån af anförda skäl lämpligt 
intaga en tabell öfver markegångsprisen för året å olika slag af 
spanmål, hö och halm samt smör, sådan denna markegång blifvit 
åsätt enligt föreskriften uti § 3 mom. 2 och 3 af nådiga kun
görelsen den 11 maj 1855, angående grunderna och sättet för 
markegångsprisens bestämmande i fråga om ränte- och krono
tionde samt med dem jemförliga persedlar (Markegång A. l:o). 
En tabell af enahanda art, tabell I, meddelas nu äfven för år 
1899, hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på samma 
sätt som förut, eller så att, när prisuppgifter finnas för sär
skilda länsdelar, först medelprisen för dessa län beräknats, 
hvarefter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen för 
riket. 

Till jemförelse med årets medeltal kan nämnas, att enligt 
den beräkning, som i sammandraget af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser för år 1899 af Statistiska 
Centralbyrån blifvit gjord beträffande prisen å inhemsk säd 
under senare hälften af oktober och förra hälften af november 
månad samma år å börserna i Stockholm, Göteborg och Malmö, 
skulle, i fall der uppgifna pris å 100 kilogram förvandlas till 
pris å 1 hektoliter, ifrågavarande pris hafva varit: för hvete 
11-51 kr., för råg IOSG kr., för korn 8É39 kr., för hafre 473 kr., 
för blandsäd 7oc kr. och för baljväxter 12-10 kr., således i all
mänhet högre än medeltalet enligt markegångstaxorna. 

Sammanställas medeltalssiffrorna i tabell I för de särskilda 
åren 1894—1899, framgår deraf, att under intet af åren 1894 
—1898 rågen, komet, hafren, ärterna, höet, halmen och smöret 
varit satta till högre värden än år 1899, under det livetet en
samt under de två sista åren fallit i värde. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna här
för erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell I, erhållas för 
blandsäd genom siffrorna i tabell C. Beträffande bönor finnas i 
markegångstaxorna upplysningar för de två län, der öfver 4/s af 
dessa baljväxter odlas; priset å vicker kan på grund af en i 
Blekinge läns taxa lemnad uppgift sättas lika med priset å ärter. 
Priset å halm enligt tabell I torde af brist på bättre uppgifter 
få gälla för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga 
om hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångstaxor 
ängshöet endast kunnat beräknas till 60 % af deri intagna hö-
pris, som närmast afse hårdvallshö eller åkerhö. Beträffande 
rotfrukter lemnas i markegångstaxorna endast uppgift, om priset 
å rofvor i Stockholms län. För potatis och sockerbetor har Cen
tralbyrån derför äfven nu ansett bäst att använda de till Finans
departementets Kontroll- och Justeringsbyrå inkomna uppgifterna 
om höstprisen å dessa rotfrukter. 

På grund af hvad nu senast är anfördt hafva följande vär
den antagits vid beräkningen: blandsäd 7-20, bönor 7-65 och vicker 
ll-20 kr. per hektoliter, ängshö 3 -u kr. per deciton, potatis 2-35 
samt rofvor, rötter o. d. 1'25 kr. per hektoliter och sockerbetor 
1'65 kr. per deciton. 

Af de i tabell 1 upptagna växtslag återstår nu att värdera 
skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af bohvete, raps, 
tobak och spergel. Enligt prisuppgifter, hemtade hufvudsakligen 
från Kommerskollegii statistik öfver utrikes handeln, men till 
en del (i fråga om lin och hampa, spånadsämne) från marke
gångstaxorna och till en del (i fråga om tobak) från statistiska 
uppgifter från Nordtyskland, kan skördevärdet af dessa pro

dukter anslås till 6.5 millioner kr., deraf för gräsfrö 4-4, för lin 
och hampa (frö och spånadsämne) l-5 och för tobak Os million 
kronor. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per hek
toliter eller per deciton som i sin helhet, år 1899 följande, hvar-
jned sammanställas totalvärdena i medeltal af samtliga skörde
produkter för femårsperioden 1894—1898: 

Trots det i allmänhet mindre förmånliga utfallet af 1899 
års skörd öfverstiger sålunda, tack vare den ansenliga prissteg
ringen, värdet af densamma medeltalet för de näst föregående 
fem åren med 23? millioner kronor. I sjelfva verket har ock 
af nämnda fem år blott året 1898 uppvisat högre totalvärde än 
år 1899. 

En sammanställning af ofvan anförda siffror, såväl för år 
1899 som för de närmast föregående fem åren i medeltal, ut
visar, att i totalvärdena ingå med nedannämnda belopp: 

Säden i sin helhet, eller spanmål och halm tillsammans, 
afkastade år 1899 307-0 millioner kr., deraf spanmålen omkring 
76 % och halmen omkring 24 %. Motsvarande siffror för de 
närmast föregående fem åren voro 295-3 millioner kr. samt 74 % 
och 26 %. 

Jemföres arealen med den beräknade afkastningen, skulle 
den sistnämnda per hektar hafva utgjort: för säden (med halm) 
180-52, för åkerhö (jemte gräsfrö) 156-43 samt för rotfrukter 
21402 kr., allt utan hänsyn till trädan, samt för åkerarealen 
i dess helhet 146-03 och för ängen 30-60 kronor. Medelafkast-
ningen för den föregående femårsperioden utgjorde: säden (med 
halm) 174-40, åkerhö (jemte gräsfrö) 145-47, rotfrukter 241-21, 
hela åkerarealen 141-36 och ängsmarken 30-42 kronor. 
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2. Boskapsskötsel. 

Kreatursstocken, som vid 1899 års slut underhölls uti riket, 
fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på följande sätt, med 
här angifna ökning eller minskning från år 1898: 

Af samtliga nio djurgrupper hafva följaktligen endast fyra, 
nämligen hästar öfver såväl som under 3 år, kor och getter, 
ökats, hvaremot öfriga fem grupper sett sitt antal väsentligen 
minskas, så att till och med hela kreatursstocken under år 1899 
aftagit med 6,961, eller med Oi3 %; vid årets slut uppgick den
samma till 5,284,442. 

Om kreatursstockens talrikhet i forhållande till folkmängden 
samt dess relativa ökning eller minskning under senaste tid 
vittna följande siffror, utvisande dels för åren 1898 och 1899 
och dels för åren 1895 och 1890 samt motsvarande år föregående 
femårsperioder till och med 1870 det antal kreatur, som kommo 
på en folkmängd af 1,000 personer. 

Den sedan år 1895 fortgående minskningen af kreaturs
stocken i dess helhet i förhållande till folkmängden har under 
år 1899, till följd af den ofvanberörda absoluta nedgången, varit 
osedvanligt stor, så att år 1899 uppvisar ungefär samma tal som 
år 1890. Utsträckes jemförelsen något längre tillbaka i tiden, 
t. ex. till år 1880, har emellertid den relativa kreatursstocken 
öfver hufvnd taget tillväxt i antal, och detta oaktadt den största 
folkmängdstillväxten under dessa nitton år kommit städerna till 
godo, i hvilka boskapsskötsel endast i ringa grad idkas. 

I fråga om de särskilda djurgrupperna är att märka den 
fortgående minskningen af oxarnes och i ännu högre grad af 
fårens och, om man undantager de sista åren, äfven getternas 
relativa antal. Kornas relativa antal har ökats, hästarnes der-
emot i det hela under alla de angifna åren varit nästan det

samma. Svinkreaturens relativa antal har sedan år 1870 nästan 
fördubblats. 

I kol. 82 och 83 lemnas uppgifter om antalet bisamhällen 
och fjäderfä, hvilka dock ännu ej äro fullständiga för hela riket. 
Enligt i en tidigare årgång på grund af de meddelade uppgif
terna verkstäld beräkning kan hela antalet bisamhällen antagas 
för riket utgöra inemot 100,000 och antalet fjäderfä omkring 
2,300,000. 

Antalet renar (kol. 84) uppgår för riket till 240,720, deraf 
186,020 i Norrbottens län, 41,700 i Vesterbottens län och 13,000 
i Jemtlands län. År 1898 uppgafs hela antalet till 244,094. 
Minskningen, uppgående till 3,374, faller så godt som uteslutande 
på Jemtlands län. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreaturaenheter, 
enligt de senast i noterna till tabell K i 1896 års sammandrag 
angifna regler, blifver resultatet följande för år 1899 och några 
föregående år: 

Antalet nötkreatursenheter har sålunda under år 1899 ökats, 
ehuru ej i samma proportion som folkmängden, medan i sist
nämnda hänseende förhållandet ännu under 1890-talets förra 
hälft var det motsatta. Deremot förändras fortfarande förhål
landet mellan nötkreatursenheter och areal, samt särskildt åker-
och ängsareal, till de förras förmån. 

Beträffande antalet nötkreatursenheter i särskilda län lem
nas uppgifter derom för år 1896 i tabell K af detta års sam
mandrag, och får Statistiska Centralbyrån beträffande länens 
förhållanden hänvisa till denna tabell. 

I likhet med föregående år lemnas äfven nu, i tabell K 
(sid. 15), till belysning af boskapsskötselns ställning i riket, 
ur Kommerskollegii berättelser i ämnet hemtade uppgifter gm 
införseln och utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

Såsom i 1898 års berättelse framhölls, voro detta års siffror 
i jemförelse med det föregående årets, likasom dessa i sin ord
ning i förhållande till 1896 års tal, i mycket ogynsamma. Ar 
1899 bildar ingen återgång i denna utveckling. Visserligen 
ställer sig exportöfverskottet för hornboskap och får äfvensom 
i m portöf verskottet för bland annat beredda hudar, ben och benmjöl 
samt vax något gynsammare än år 1898. Men det allra vigti-
gaste af dessa föremål, smöret, uppvisar en minskning i exporten 
om 2V2 millioner kilogram, och för andra varor, såsom fläsk, 
kött, ister och talg, befinner sig importöverskottet i stadig till
växt. Hvad slutligen angår artikeln ägg, hafva verkningarna af 
det tvära omslag, som år 1897 kunde iakttagas i fvåga om 
handeln med densamma, under år 1899 gjort sig ännu mera 
märkbara än förut, i det att importöfverskottet vuxit från 20 
millioner stycken år 1898 till nära dubbelt, eller 39'7 millioner. 
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3. Arbetspris. 

De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berättelser 
lemnas om arbetsprisen, hafva blifvit sammanstälda i tabell L. 
Af de rikssiffror för äldre år, som i tabellen äfven lemnas, 
framgår, att dessa pris, som under de senaste åren varit stadda 
i ständig stegring, äfven under år 1899 ytterligare blifvit höjda, 
och detta utan undantag för något af de åtta i tabellen upp
tagna prisslagen, hvarförutom stegringen för året nästan öfveralIt 
varit betydande. Jemförda med motsvarande pris under tidigare 
år, visade sig redan 1898 års pris vara högre än någonsin. Afven 
dessa öfverträffas likväl af 1899 års pris, hvilka sålunda för alla 
prisslagen äro de högsta dittills iakttagna. 

Såsom redan i tidigare berättelser blifvit anmärkt, befunno sig 
arbetsprisen från år 1865 i ett stadigt sjunkande till och med de 
i ekonomiskt afseende så olyckliga åren 1868 och 1869, men stego 
åter vid gynsammare konjunkturer i höjden ända till åren 1875 
och 1876, då de stodo som högst. Härefter inträdde ett pris
fall åren 1877—1879, åtföljdt af en ny höjning åren 1880—1884 
och ett nytt prisfall åren 1885—1887, hvilket sistnämnda år 
prisen stälde sig sålunda: vanlig årslön i husbondes kost för 
dräng 140, för piga 64 kronor; värdet af stat och lön för dräng 
346, för piga 202 kronor; sommardagsverkspris för man 148, 
för qvinna 0'87 kronor; samt vinterdagsverkspris för man 0'99, 
för qvinna 069 kronor. Från denna tid hafva nu arbetsprisen, 
år 1899 i ej mindre än tolf år, varit stadda i oafbruten stegring. 

Je m föras 1899 års pris med motsvarande åren 1869, 1876 
och 1887, befinnes stegringen hafva utgjort i %: 

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1897—1899. 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1899. 

l) Medeltalet af de i berättelsen aneifna belopp. — s) Euliet Statistisk Tid
skrift, h. 50. 
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Starkaste höjningen visar sig å ena sidan för årslönerna 
i förhållande till statlöner och dagsverkspris samt å den andra 
för qvinnoarbetet i förhållande till mannens arbete, i sistnämnda 
hänseende dock med undantag för statlönerna för piga, om 

hvilka löner, i följd af tjensternas fåtalighet, uppgifterna likväl 
torde vara mindre tillförlitliga, än livad i öfrigt är fallet, samt 
hvad åren 1869—1899 och 1887—1899 beträffar jemväl med 
undantag för dagsverksprisen. 

Stockholm den 7 september 1901. 

Underdânigst 

KARL SIDENBLADH. 

e. f. 

Hugo Burström. 
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Tab. 1. Öfversigt af 1899 ars jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af 1899 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af 1899 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 äro hemtade frän Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes femårsberättelser för aren 1891—1895. 

Uppgifterna i kol. 13 äro grundade på arealberäkningar, utförda af 
Generalstabens topografiska afdelning, för hvilka utförligare redogöres i 
andra häftet af Bidrag till Sveriges officiela statistik, A. Befolkningsstatistik 
1890. 

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse året 1896 och äro hemtade ur Öfver-
st&thållareembetets feinårsberättelse för åren 1891—1895. 

Jönköpings lä». Uppgifterna i kol. 65—72 afse endast Norra och Södra Vedbo 
baint Östra och Vestra härad jemte Eksjö stad. 

Kronobergs län. Kol. 8 3 : Uppgiften afser endast Allbo härad. 

Kalmar läns Norra del. Kol. 55, 56, 82 och 8 3 : Uppgifter saknas. 

Kristianstads län. Arsuppgifterna kompletterade med uppgifter för städerna från 
1885 års berättelse. 

Göteborgs och Bohus län. Kol. 54—56: Uppgifter saknas, Kol. 8 3 : Uteslu
tande höns. 

Elfsborgs läns Södra del. Uppgifterna i kol. 65—72 afse endast Marks och 
Bollebygds härad. Kol. 8 3 : Uppgift saknas. 

Elfsborgs läns N'orra del. Uppgifterna i ko].o67—72 afse endast Bjerke, Aie, 
Kullings, Vedbo och Tössbo härad samt Åmåls stad; uppgiften i kol, 83 
endast Bjerke, Flundie, Vätle, Nordals, Valbo och Tössbo härad samt Åmåls 
stad och uteslutande höns. 

Vermlands län. Kol. 8 3 : Uppgift saknas. 

Örebro län. Kol, 8 3 : Uteslutande höns. 

Vestmanlands län. Kol. 52—54: Uppgifter saknas. 

Kopparbergs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Gefleborgs län. Kol. 8 3 : Uteslutande hons. 

Vesternorrlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Jemtlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Vesterbottens län. Uppgifterna i kol. 16 och 17, hvilka i länsberättelseu saknas 
för respektive 7 och 10 af länets 26 kommuner, hafva här kompletterats 
enligt Skogskomiténs betänkande. 

Norrbottens län. Kol. 4 — 1 1 : Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-
Kalix, Korpilombolo och Juckasjiirvi socknar. Kol. 52—54: Uppgifter saknas. 
Kol. 5 7 : Uppgiften beräknad efter höskördens utfall & den odlade jorden i 
de tre närmast belägna länen. Kol. 8 3 : Enligt 1892 års uppgift, och ute
slutande höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1899. 

Le nombre des unités cadastrales était de 67,100 à la campagne et de 900 
dans les villes. (Tabl. 1, col. 2). 

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 335,410, dont 280,754 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 49,381 fermiers (col. 8—11); la répartition 
des autres 5,275 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (>torp>) (col. 12) était de 169,951. 

De l'étendue de la terre ferme (411,195 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 36,690 hectares, les champs cultivés 3,497,117, les prés naturels 
1,437,972 et les forêts 20,290,187 hectares (col. 1 4 - 1 7 ) . 

Quant a l'emploi des champs cultivés, les céréales en occupaient 1,652,428 
hectares, les légumineuses 48,191, les pommes de terre 157,482, les autres 
racines 45,302, le lin (et le chanvre) 4,250, les plantes de fourrage 1,168,015 
et les autres cultures 970 hectares; 420,479 hectares étaient en jachère (col. 
1 8 - 2 7 ) . 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28—55) : 199,726 hecto
litres de froment, 1,071,664 de seigle, 683,128 d'orge, 3,301,956 d'avoine, 428,968 
de rfléleil, 151,937 de légumineuses, 2,930,562 de pommes de terre, 10,980 de lin 
(et de chanvre) et plus de 87,500 quintaux métriques de graines des herbes 
(trèfle etc.). 

Quant à la récolte, il y a deux séries de données, l'une fournie, depuis 1865, 
par les Sociétés agricoles, et l 'autre (première publication de 1874) dont les 
chiffres sont calculés por le Bureau central de statistique d'après les rapports 
des Préfets. 

En voici les chiffres: 

Des deux séries des données sur la récolte on peut supposer qu'en généra] 
les chiffres les plus élevés sont les plus vraisemblables. 

La récolte de 1899 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, au-dessous 
de la moyenne. 

Les col. 65—71 du tabl. 1 contiennent les données sur les améliorations 
du terrain. 

Les col. 73—84 du tabl. 1 donnent le nombre des espèces du bétail, etc.: 
les chevaux (col. 73—74), les boeufs (col. 75), les taureaux (col. 76), les vaches 
(col. 77), les bouvillons (col. 78), les moutons (col. 79), les chèvres (col. 80), 
les porcs (col. 81), les ruches d'abeilles (col. 82), la volaille (col. 83) et les 
rennes (col. 84). 

Les sujets des tableaux A—L, intercalés dans le texte, sont: 

A •= Relation des jardins (col. 3), des champs cultivés (col. 4) , des prés naturels 
(col. 5) et des forêts (col. 7) à l'étendue totale de la terre ferme de chaque 
province. 

B = Emploi relatif des champs cultivés (céréalcâ d'automne col. 2, cér. du prin
temps col. 3, pommes de terre, lin etc. col. 4 , herbes col. 5, jachères 
col. 6). 

C = Composition du méteil (col. 2—5); proportions du lin et du chanvre (col. 
6 et 7). 

D = Récolte par hectare (céréales d'aulomne col. 2, cér. du printemps col. 3 , 
légumineuses col. 4 , pommes de terre col. 5, antres racines col. 6, graines 
de lin col. 7, lin à filer col. 8, plantes de fourrage col. 9). 

E = Récolte des blés et des tuberculeux réduite en seigle et référée à l'étendue 
des champs cultivés. 

F — Résultats de la récolte, déduction faite de l'importation et de l'exportation, 
de la consommation pour la fabrication de l'eau-de-vie et des ensemen
cements. 

G—Pesanteur moyenne du grain. 

H = Proportions des graines au fourrage (col. 2 et 3) et récolte movenne de la paille 
(col. 4 et 5) et du foin (col. 6 et 7). 

1 = Taxe officielle des céréales (froment col. 2, seigle col. 3 , orge col. 4 , avoine 
col. 5, pois col. 6), du foin (col. 7), de la paille (col. 8) et du beurre 
(col. 9). 

K = lmportation (col. 2 - 4 ) et exportation (col. 5—7) des produits de la basse-
cour. 

L = Salaires des ouvriers, par an (col. 2—5) et par jour (col. 6—9). 
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TILL 

SVERIGES OFFICIEL A STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

S T O C K H O L M S L Ä N . 

Års uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 10 september 1900, jemte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskap har härmed äran Öfveriemiia sammandrag af uppgifterna till länets jordbruksstatistik 
för är 1899. 

Uppgifterna rörande Frösåkers härad med städerna Östhammar och Oregrund samt Väddö och Häfverö skeppslag grunda sig 
pä lokalundersökningar utförda under innevarande år, livaremot desamma beträffande öfriga delar af länet äro upprättade med 
stöd af äldre lokalundersökningar, dervid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1899. 

Stockholm den 5 september 1900. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

E R . G U S T. B O S T R Ö M. 

Olof Stjernquist. 

Jordbruksstatistik 1899. Stockholms län. 1 
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12 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : Mest 7- à 8-skiftes vexelbruk och fritt jordbruk å de större samt en del mindre egendomar; oregelbundet vexel-
bruk äfvensom 3- à 4-sädesskiftesbruk ä de mindre gårdarne, förutom s. k. ängscirkulation med fleråriga vallar. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 18 V» mantal; minsta '/si2 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Torr kall vår, varm högsommar och temligen fuktig höst. Sådd: af vårsäd den 30 april— 

den 30 maj, af höstsäd den 14 augusti—den 1 september. Skörd: af hö den 1 juli—den 1 augusti, af höstsäd den 5—den 
25 augusti, af vårsäd den 12 september—den 1 oktober, af potatis den 1—den 15 oktober. 

D. Skördens beskaffenhet : Höstsäden till mängd och beskaffenhet god, vårsäden klen såväl till qvantitet som qvalitet. Höstsäden 
på några ställen skadad af sot och halmen frostskadad. Potatisskörden klen och af dålig beskaffenhet. Halmskörden af höst
säd god, af vårsäd dålig. Höskörden medelmåttig till mängd, men god till qvalitet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 78 kg. 
(Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jeiute annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 16 

deciton. (Om höskörden frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra Iadugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgang: Ved och något virke afyttras. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf begagnas ej, men torf upptages och användes till strö. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, skeppsbyggen, husslöjd, stenbrytning och tegeltillverkning hvarjemte i Stockholms närhet finnes ett 

antal handelsträdgårdar och slagterier. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 430 kronor; för statpiga 240 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-so kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke af 

man Tso kr.; af qvinna 0-87 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 
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U P P S A L A L Ä N . 

Årsuppgifterna inkomnio till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 juni 1900, jemte följande missiv: 

»Får härmed öfverlemna af länsagronomen II. Funkquist utarbetadt sammandrag af primäruppgifterna till jordbruksstatisti
ken öfver Uppsala län for år 1899 samt derjeiiite meddela, att revision af jordbruksstatistiken för Bro och Håbo härad blifvit 
under samma år verkstäld, i det priniäruppgifter genom derstädes utförda lokalundersökningar insamlats af länsagronomen Funkquist. 

Uppsala den 28 juni 1900. 

Enligt uppdrag: 

Carl Björk. 
Uppsala läns hushållningssällskaps sekreterare.i 

Jordbruksstatistik 1899. Uppsala lån. I 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : 2-skiftesbruket användes fortfarande på den hårdare jorden hos en de] mindre jordbrukare; för öfiigt vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 19 jjlf mantal; minsta j d \ ^ mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider; Se Hushållningssällskapets årsberättelse för är 1899 (tryckt år 1900). 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbergad; vårsäden skadad af regn och frost. Potatisskörden skadad af frost och torka. 

Halmskörden god af höstsäd, dålig af vårsäd. Höskörden af utmärkt beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77-6 kilogram; 1 hl. råg 71-5 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 44'5 kg.; 1 hl. 

ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshahn 26 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu tinnes hufvudsakligen af höstsäd. Brist för eget behof af 

potatis i vissa delar af länet. 
M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster eger rum i norra delen af länet. Brist för eget behof förekommer delvis i södra delen 

af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid Söderfors, Vattholma, Djurby och Fastna. 
O. Binäringar: Se Hushållningssällskapets årsberättelse. 
P. årslön för tjenstehjou i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 kr.; af qvinna 1 kv. Vinterdagsverke af man 

1"25 kr.; af qvinna 0'7o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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SÖDERMANLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 maj 1900, jemte följande misgiv: 

»Sedan fullständiga primäruppgifter rörande jordbruksförhållandena år 1899 i Åkers, Daga och Selebo härad samt i städerna 
Stiengnäs och Mariefred blifvit infordrade och upplysningar om samma års skörderesultat inom länets öfriga delar erhållits, har jag 
äran härmed öfverlemna sammandrag af uppgifterna för nyssnämnda år, med tillkännagifvande att, i anseende till uteblifna med
delanden angående Fogdö, Frustuna, Ofver-Selö, Ofver- och Ytter-Enhörna socknar samt städerna Strengnäs och Mariefred, de om 
dessa kommuner intagna sifferuppgifter äro endast approximativa. 

Nyköping den 15 maj 1900. 

Carl Wellander. 
Hushållningssällskapet! sekreterare.) 

Jordlrakeêtatittik 1899. Södermanlands län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 6- till 8-ârigt vexelbruk; 2- à 3-årigt skiftesbruk å mindre egendomar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 26 V» mantal; minsta l5/r.i2 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern blid, våren sen, försommaren torr och varm, eftersommaren kall och regnig, likaså 

hösten. Vårsådden från slutet af april, höstsådden från början af september. Skörd af höstsäd från förra hälften af augusti 
och af vårsäd från början af september. Höskörden från slutet af juni. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbergad, vårsäden delvis regnskadad. Potatisskörden nästan gränsande till missväxt; delvis 
skadad af röta. Halmskörden af höstsäd medelmåttig, af vårsäd knapp. Höskörden medelmåttig och af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del vicker eller ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 35—40 procent och timotej- jemte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 

9—12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu cirka 15 à 20 %, hufvudsakligen höstsäd. Brist för eget 

behof af potatis i hela länet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Öfverskott till afsalu. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma icke. 
O. Binäringar: Fiske och husslöjd samt något tegeltillverkning och kalkbränning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke af 

man 1.2 5 kr.; af qvinna 75 öre (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 
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1899. 

Ö S T E R G Ö T L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 15 januari 1901, jenite följande missiv: 

»llärjemte öfversändas jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1899, för Östergötlands län. 

Linköping den 11 januari 1901. 

För Förvaltningsutskottet: 

C. Adolf Blûm.-» 

Jordbruksstatistik 1890. Östergötlands län. 1 
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U p p l y s n i n g «ar. 

A. Brukningssätt: Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 153A mantal; minsta Ooi5625 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Gynsamt för både sådd och skörd. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad och god. Potatisskörden gränsande till missväxt samt delvis rötskadad. Halm-

skörden ringa men god. Höskörden medelmåttig men god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 57 kg.; 1 hl. ärter 

81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 3 delar hafre, stundom något ärter eller vicker. 
G. Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 60 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. Brist för eget behof förefinnes af potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. Brist för eget behof delvis af dragoxar och 

svinkreatur. 
M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster lika med förut. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med förut. 
O. Binäringar: Lika med förut. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 187 kronor; för piga 116 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 460 kronor; för statpiga 272 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-06 kr.; af qvinna 1'is kr. Vinterdagsvcrko 

af man 1-32 kr.; af qvinna 0'60 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Årsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 november 1900, jemte följande missiv: 

»1899 års jordbruksstatistiska uppgifter för Jönköpings län får jag härmed öfversända. 
Jönköping i hushållningssällskapets sekreterarekontor den 28 november 1900. 

G. Lindman. 

JordbruksstatUtik 1899. Jönköpings län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 
(Afse endast Östra härad). 

A. Bruknlngssätt : Vexelbruk, å större gårdar 6—8-skiftes, å mindre 3- à 4-skiftes och ofta ingen régulier växtföljd. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6 3/i mantal; minsta V264 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Stark torka rådde under sommaren, sådden verkstäldes i slutet af april och början af maj, 

skördetiden inträffade i augusti och september. 
D. Skördens beskaffenhet: Rågen välbergad, hafren delvis skadad af ett ihållande regn. Potatisskörden mycket dålig till följd af 

torka och frost. Halmskörden temligen god. Höskörden välbergad, men ej så riklig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. h af re 45 kg.; 1 hl. ärter 

78 kg. (Allt i medeltal.) 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hafre och potatis. Korn och råg tillräckligt. Brist 

för eget behof af hvete. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu af ungkreatur samt af mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i mycket stor skala. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Användes ej som bränsle, i enstaka fall till torfströ. 
O. Binäringar: Snickerifabriker, såsom pinnstols- och möbelfabriker finnas talrikt äfvensoni hafregrynsfabriker. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonimardagsverke af man 1-25 à Tso kr.; af qvinna 0-so à 0-9o kr. 

Vinterdagsverke af man 1 kr.; af qvinna 0-so kr. 

Stockholm 1900. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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KRONOBERGS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistùka Cent.ral/iyvån den 17 oktober 1900, jeinte följande misste: 

»Härjemte har jag äran öfverleinna sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1899. 
Noggranna undersökningar hafva egt rum i följande socknar: Aseda, Klghult, Elmeboda, Linneryd, Gårdsby, Ojaby, Bergunda, 

Oja, Vederslöf", Vestra Torsås, Härlunda, Blädinge, Hvittaryd, Herg.i, Dörarp och Ilinnervd. 
Vexjö den 1(5 oktober 1900. 

Enligt uppdrag: 

A A B Y K R I C S S O N.» 

Jordbruksstatistik 1899. Kronobergs lätt. i 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet å större egendomar vexelbruk ined 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet, 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta Ooooos mantal. 
C. Väderlek, sànings- och skördetider: Vintern snöfattig, våren kall och sen, sommaren torr och varm, hösten vacker till slutet af 

september, sedan regn. Sådden började i slutet af april, höskörden i juli, sädesskörd i augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, i allmänhet god. Potatisskörden i allmänhet god, delvis frostskadad. Halni-

skörden god, välbergad. Höskörden god, välbergad. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete .väger 74 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 lil. ärter 

84 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del korn eller vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 48 procent och timotej-jeinte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 22 deciton; hö från naturlig äng 

4 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster : Öfverskott till afsalu af hafre, korn och potatis. Brist för eget behof af 

hvete, råg, ärter, vicker och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster : Öfverskott till afsalu af nötkreatur, fläsk och mejerialster. Brist för eget 

behof ingen. 
M. Skogstillgâng : Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sunnerbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, bärplockning och skogskörslor samt i mindre omfattning tjärubränning, tillverkning af väf-

nader och träslöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 195 kronor; för piga 106 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 373 kronor; för statpiga 256 kronor. (Allt, i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-04 kr.; af qvinna TOG kr. Vinterdagsverke af 

man W s kr.; af qvinna 078 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1901. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Souef. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

KALMAR LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 juli 1900, jemte följande missiv: 

»I enlighet med gifven föreskrift får Kalmar läns Norra Hushållningssällskap liärjemte öfverlemna uppgifter till jordbruks
statistiken för år 1899. 

Vestervik den 11 juli 1900. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

C A R L L Y B E C K . 

Ossian Theorin.i: 

Jordbruksstatistik 1899. Kalmar läns norra dtl. 1 



2 K a l m a r l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 Kalmar läns 



n o r r a d e l . 5 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: A de större gårdarna vexelbruk och å de mindre treskiftesbruk med insåning. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdeleu 171/.mantal; minsta V252 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern blid och snöfattig; våren blåsig och kall; sommaren torr och varm; hösten ombyt-

lig med mycken nederbörd. — Vårsådd i slutet af april och höstsådd under augusti. — Skördetider: höstsäd under juli; vår
säd under september och oktober; rotfrukter under september och oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden af höstsäd välbergad; vårsäden delvis regnskadad. — Potatisskörden till stor del skadad 
af frost och röta. — Hahnskörden i allmänhet god. — Höskörden synnerligen god ehuru ringa. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter h vete väger 78'8 kilogram; 1 hl. råg 74'2 kg.; 1 hl. korn 64"7 kg.; 1 hl. hafro 50--2 kg.; 
1 hl. ärter 83 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: Kan ej med bestämdhet uppgifvas. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptager endast odling af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
L Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 24'5 deciton; hö från naturlig äng 

13-8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd. — Potatis knappast för eget behof. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar inom Hushållningssällskapets område. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: På några ställen inom Hushållningssällskapets område. 
O. Binäringar: Jern-, tegel- och glastillverkning; mejeri-, stenhuggeri-, sågverks-, träförädlings-, handels- och handtverksrörelse, 

trädgårdsskötsel, kol- och tjärubrämiing, handaslöjd inom de flesta folkskolor samt sjöfart och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 186 kronor; för piga 99 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 385 kronor; för statpiga 249 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-75 kr.; af qvinna 084 kr. Vinterdagsverke 

af man p26 kr.; af qvinna Oe3 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900. Kungl . Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1899. 

K A L M A R LÄNS 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 januari 1901, jemte följande missiv: 

»Härjemte har jag äran öfverleiniia de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1899. 

Kalmar den 28 december 1900. 

C H R. R A P P E. 

Carl Gethe. 

Jortlbrukatttntiatih 1S9U. Knlvmr tiins sfldrn ilrl. 



2 K a 1 m a r läns 



s ö d r a d e l . 3 



4 Ka1mar läns 



s ö d r a d e l . 5 



6 Ka1mar läns 



s ö d r a d e l . 7 



U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Fas t l andsde len : I den öppna kusttrakten samt i skogsbygden å större gårdar är vexelbruket radande, i 
skogsbygden i öfrigt det gamla treskiftesbruket, öfvergående till vexelbruk. Öland: I allmänhet tre- och fyraskiftesbruk, det 
förra det vanligaste i Norra, det senare i Södra Motet, dock har vexelbruket äfven här vunnit insteg, synnerligast i de södra 
och sydvestra socknarna. 

0. Väderlek, sanings- och skördetider: Blid vinter, kall vår och försommar, varm och torr eftersonnnar, dock frostnätter redan i 
augusti; gynsam höst. Såningstider: april—juni och augusti—september. Skördetider: juli—oktober. 

I). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, endast någon ringa del vårsäd regnskadad. Potatisskörden obetydligt skadad 
af röta. Halmskörden välbergad. Höskörden välbergad, af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73'f> kg.; 1 hl. korn 66.9 kg.; 1 hl. hafre 46-r. kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, l del hafre och 1 del vicker; äfven 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 75 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 28-c deciton; höstsädeshalm 41.6 deciton; hö från naturlig äng 

17-4 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af alla stråsädesslag samt potatis, andra rotfrukter och 

sockerbetor. Brist för eget behof af ärter, vicker och gräsfrö. 
t . Tillräcklighet af kreatur och andra ladngärdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får, svin, mjölk, smör, ost och 

ägg samt från Norra och Södra Möre och Öland äfven af fjäderfä. 
M. Skogstillgång: Fas t l andsde len : Afyttringen af skogsalster ännu betydlig från nästan alla socknar; skogen dock hårdt an

litad, så att brist å gröfre byggnadsvirke mångenstädes råder, i kustlandet af Norra och Södra Möre jemväl af bränsle. 
Öland: Afyttring af skogsalster endast från Boda kronopark. I öfrigt stor brist i de flesta af Öns socknar; endast i Högsruin, 
Torslunda, Algutsrum och Glömminge finnes någon eller ringa skog till husbehof. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Å Öland samt inom Norra och Södra Möre föga; i öfrigt alldeles icke. 
O. Binäringar: Mejerihandtering; trädgårdsskötsel; biskötsel; fjäderfäafvel (synnerligen på Öland); fiske (särskildt ål- och laxfiske i 

Emmån) och jagt; slöjd (hvaribland ekmöbeltillverkningen i Virserum stigit till delvis fabriksmessigt drifven konstindustri); 
särskildt å fastlandet skogsafverkning, tegeltillverkning, varuforsling och bärplockning; å Öland brytning och huggning af kalk
sten, tallrepstillverkning och mattväfnad. 

P. Årslön för tjenstebjon i husbondes kost: För dräng 191 kronor; för piga 99 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon (utom husrum och vedbrand): För statdräng 395 kronor; för statpiga 257 kronor. (Allt 

i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man Tgo kr.; af qvinna 1-or» kr. Vinterdagsverke 

af man F35 kr.; af qvinna 0-7r> kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

jitooklmlm 1901. KiiUjfl. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norntedl & Sönci1. 
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TILL 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 8 9 9 . 

G O T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 15 januari 1901, jetnte följande missiv : 

»Gotlands läns Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härhos öfverlenina uppgifter till länets jordbruksstatistik för år 
1N99, samlade och bearbetade af landtbruksingeniören John Conr. Wellenius, som meddelat, att förnyade undersökningar företagits 
rörande samtliga uppgifter för Norra häradet. 

Visby den 10 januari 1901. 

För Förvaltningsutskottet: 

E. P O I G N A N T . 

6. af Wetteratedt 

Jordbruksstatistik 1899. Gotlands Idtt. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Bruknlngssätt : Inom kustsocknarne bibehälles flcrestädes 2- och 3-skiftesbruk, inom öfriga delarne af länet användes 6-, 7-
och 8-skiftesbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5.594 mantal; minsta 0-0002 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren och försommaren ovanligt torra, under eftersommaren medelmåttig nederbörd. Sådd 

och skörd företogos i' vanlig tid. 
D. Skördens beskaffenhet: Regnigt bergningsväder. Potatisskörden bief flerestädes angripen af röta. Ilalmskörden ringa. Hö

skörden temligen god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 69 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning; 1 del kom och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Förekommer endast undantagsvis. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu af hvete, korn, råg och sockerbetor. Brist för eget behof 

af hafre. 
M. Skogstillgâng : Afyttring af skogsalster förekominer i betydligt större skala än återväxten. 
O. Binäringar: Kalkbränning på norra, nordöstra och sydöstra kusterna; slipstenstillverkning â Sydgotland; sockerfabrik i Koma; 

cementfabrik, maltfabrik, stenhuggeri och 2 mekaniska verkstäder med gjuterier i Visby; stenhuggerier vid Kappelshamn och 
Hoburgen, hvarjemte utskeppning af råkalk tagit stor fart. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 175—225 kronor; för piga 90—140 kronor. 
(i. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 425—500 kronor; för statpiga 200—250 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af inan 2—o kronor; af qvinna 1—l-2.r> kr. Vinter

dagsverke af man 1.7 &—2 kr.; af qvinna 0'7 5—1 kr. 

Stockholm 1901. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1899. 

BLEKINGE LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 augusti 1900, jemte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1899 
och dervid tillkännagifva, att uppgifterna från Augerums, Nättraby, Ringamala och Kyrkhults socknar grunda sig på nya lokala 
undersökningar, som blifvit verkstälda innevarande år. 

Karlskrona den 28 augusti 1900. 
A Hushållningssällskapets vägnar: 

W : M L. T H O R N , 
T. ordförande. 

Aug. Leijonhielm. 

Jordbruksstatistik 1899. Blekinge län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : A större gårdar 6- till 10-skiftes vexelbruk och å mindre 3-skiftesbruk med insåning; inom skogsbygderna och 
en del af öarne fasthålles dock fortfarande vid det gamla oregelbundna brukningssättet. 

B. Brukningsdelarna storlek; .Största brukningsdelen 50 V» mantal; minsta JIBOÖ mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Tåren kall, sommaren ovanligt varm och torr. Vårsådden verkstäldes i april och maj 

samt höstsådden i september och oktober. Höskörden började omkring den 20 juni, rågskörden i slutet af juli, hvete, korn 
och hafre i början af augusti samt potatis och sockerbetor i början af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden välbergad. Halmskörden af god beskaffenhet. Höskörden 
likaledes af bättre beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn fi5 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning; 1/a korn, V3 hafre och 1/s vicker. 
G. Lin- och hampodling; Af härför använd areal upptager lin 100 procent; hampa odlas ej inom orten. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jemte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 26 deciton; hö från naturlig äng 

6 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu af hafre och potatis. Brist för eget behof af hvete, råg, 

ärter, vicker, gräs- och klöfverfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster; Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter Brist för eget behof 

ingen. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af sågtimmer, björk-, bok- och alvirke samt grufstöttor och famnved. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Temligen allmänt i de skogfattiga trakterna. 
O. Binäringar: Hufvudsakligen mejerirörelse, stärkelsefabrikatiou, gatstenstillverkning, fiske, trädgårdsskötsel och bärplockning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 190 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 430 kronor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1'7 5 kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'25 kr.; af qvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1900. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 
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1 8 9 9 . 

K R I S T I A N S T A D S L Ä N . 

Arsiippgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 juni 1900, jemte. följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län. 
Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande. 

Kristianstad den 20 juni 1900. 

L. J. Wahhtedt. 
Hushållningssällskapets sekreterare. » 

Jordbruksstatistik 1809. Kristiunttads län. 1 
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Jordbruksstatistik /MW. Kristianstads lan. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Vexel- och tredingsbruk, det senare dock endast å mindre hemman i länets nordligaste delar, der naturlig 
äng finnes. 

B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 40 mantal; minsta \ 1332» mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Gynsamma. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden \älbergad, men knapp. Potatisskörden knapp, åtminstone pä vissa ställen. Halmskörden 

knapp, men väfbergad. Höskörden knapp, men välbergad. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79-54 kilogram; 1 hl. råg 72-40 kg.; 1 hl. korn 64-52 kg.; 1 hl. hafre 47-so kg.; 

1 lil. ärter 8I1 s kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1—2 delar hafre samt 2—1 del vicker och ärter eller vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin nästan det hela. 
IL Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres nästan uteslutande af timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 14 deciton; höstsädeshalm 18-75 deciton; hö från naturlig äng 

8'<j deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i större delen af länet utom den nordligaste. Brist för 

eget behof af brödsäd i de nordligaste socknarne. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i större delen af länet. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster eger rum från länets nordligare delar. Brist för eget behof i länets sydöstra och vissa 

trakter af dess nordvestra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Nästan öfver hela länet. 
O. Binäringar: Biskötsel, fiske, tobaksodling, sprittillverkning, träslöjd, smide, tegel- och kalkbränning, sten huggeri och stenbrytning 

samt, i nordligaste delen, en årligen ökad fruktodling. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 206 kronor; för piga 108 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön for stathjon: För statdräng 405 kronor; för statpiga 235 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinmardagsverke af man 2'50 kr.; af qvinna l-63 kr. Vinterdagsverke af 

man F48 kr.; af qvinna 0'9 8 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 190O. Kung] . B o k t r j o k e r i e t . P. A. Xorstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 juli 1900, jemte följande missiv: 

»Härmed får Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskap till Eder öfversända sammandrag af jordbruksuppgifterna från länets 
olika distrikt för år 1899. 

I sammanhang härmed får Sällskapet meddela, att åtgärder blifvit vidtagna för att från och med innevarande år påbörja 
en genomgående granskning af primäruppgifterna på sätt som i andra län egt eller eger rnm. 

Malmö den 18 juli 1900. 

A Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskaps vägnar: 

L U D V . K O C K U M . 

Wilhelm Flach.» 

Jordbruks/statistik 1899. Malmöhus län. 1 

M A L M Ö H U S LÄN. 
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4 Malmöhus 
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12 Malmöhus 
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14 Malmöhus 



län. 15 



16 Malmöhus 
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18 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : 4- till 1 O-skiftes vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta J soooo mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Såningstiden började i mediet af april och var gynsam. Torr och vacker skördetid. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden medelmåttig och välbergad; potatisskörden frisk, medelmåttig; halmskörden under medel

måttan; höskörden välbergad, men knapp. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 

ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1 del hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härtill använd areal upptager lin omkring 97 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 43 procent och timotcj-jemte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 21 deciton; höstsädeshalm 29 deciton; hö frän naturlig äng 25 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af spanmål, potatis och sockerbetor; brist för eget behof 

af hafre, halm, gräs- och klöfverfrö samt kraftfoderämnen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och ladugärdsprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring obetydlig; brist å de flesta ställen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Finnas ej att fylla behofvet. 
O. Binäringar: Diverse handtverk, fiske, biskötsel, tegeltillverkning, bränvinsbränning m. m. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 485 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-i3 kr.; af qvinna l-25 kr. Vinterdagsverkc 

af man 1.47 kr.; af .qvinna 91 öre. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900. Kungl. Bok I rycker ie t . P. A. Norstudt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

H A L L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 maj WOO, jemte följande misär: 

»Hallands läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlemna det, med ledning af de inom 
länets kommuner insamlade primäruppgifter, upprättade sammandrag rörande länets jordbruk och boskapsskötsel under år 1899. 

Halmstad den 17 maj 1900. 

C. NORDENFALK. 

Ernst von Porat.t 

Jordbruksstatistik 1899. Hallands lån. 1 



2 H a l l a n d s 



län. 3 



4 Hallands 



län. 5 



6 Hallands 



län. 7 



8 Hallands 



län. 9 



10 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet 6-, men äfven 7-årigt vexelbruk; i några skogssocknar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 14'2 mantal; minsta 0'002 mantal. 
C. Fäderlek, sånings- och skördetider: Våren i början kall, sedan varm och torr, ofta med stark nattfrost. Sommaren mycket torr 

och varm; i synnerhet pä försommaren inträffade ofta stark nattfrost. Hösten normal. "Vintern regnig. Vårsådden påbörja
des i maj, i allmänhet 14 dagar senare än vanligt. Höstsådden i september. Skörden inföll från slutet af juli till medlet af 
september, å de flesta ställen 14 dagar tidigare än vanligt. 

D. Skördens beskaffenhet: Den tidigt sådda höstsäden blef mycket god; den sent sådda, i synnerhet råg gick flerestädes ut. Hela 
sädesskörden blef mycket välbergad. Potatisskörden å en del ställen mycket god, men å andra ställen ytterst ringa till följd af 
frost och torka; all skörd blef frisk. Halmskörden något under medelskörd. Höskörden välbergad; å några ställen riklig, men 
å andra ställen till följd af torkan mycket ringa; i allmänhet under medelskörd. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. ärter 84 
kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre samt 1 del vicker och ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 15 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 29 deciton; hö från naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu af råg, något hvete och korn från de flesta slättbygds

socknar. Brist för eget behof af råg och hvete i skogssocknarna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster; Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, svin och mejeriprodukter. Brist 

för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af mindre timmer, ved och pitprops från socknarna närmast Småland och Vestergötland. Brist för 

eget behof i samtliga kustsocknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt i kustsocknarna. 
O. Binäringar: Snickeri i Lindome och deromkring; handväfnad i socknarna mot Marks härad; sjöfart, fiske och betydligt sten-

huggeri i kustsocknarna; någon, numera nästan nedlagd, handstickning af yllevaror i länets sydöstra socknar. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 175 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon : För statdräng 375 kronor; för statpiga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-7 5 kr.; af qvinna l-oo kr. Vinterdagsverke 

af man 1'25 kr.; af qvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1900. Kungl. Bokt rycker ie t . V. A.. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Ars uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 juli 1900, jemte följande missiv: 

»Göteborgs och Bohus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får härjemte öfveriemna sammandrag af uppgifterna 
till jordbruksstatistiken för år 1899. 

Insamlandet af uppgifterna har skett efter samma grunder som under de senaste åren och verkstälts af Hushållningssäll
skapets länsagronom N. D. Lychou. De lokala undersökningar, som årligen företagas inom omkring Vio af länet, hafva för nämnda 
år egt rum inom Näsinge, Brastads, Krokstads, Stenkyrka, Ödsmåls, Romclanda, Rödbo och Styrsö socknar. 

Göteborg den 30 juni 1900. 

Pä Förvaltningsutskottets vägnar: 

GUST. LAGERBRING. 

C. M. Ahlund.i 

Jordbruksstatistik 1899. Göteborgs och Holms län. 1 



2 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



län. 3 
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6 Göteborgs och Bohus 



län. 7 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Vid de större och en del af de mindre egendomarne ordnadt vexelbruk med i allmänhet 7 à 8 skiften, eljest 
oregelbundet, hvarvid flerestädes trade ej förekommer. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-i25 mantal; minsta O000046 mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Våren började sista dagarne af april; väderleken var kylig. Först vid midsommar regn, 

derefter stark torka. Rågskörd sista dagarne af juli. Hösten kall och regnig. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden lemnade i flere socknar missväxt, beroende på torka. Halm

skörden ringa. Höskörden ringa. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 80 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

75 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och något trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 14 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Brist för eget behof af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu till följd af foderbrist. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i mängd. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, skepps- och båtbyggeri, tillverkning af träkärl, stenhuggeri. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon : För statdräng 550 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af qvinna Too kr. Vinterdagsverke 

af man 1-50 kr.; af qvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1899. 

E L F S B O R G S L Ä N S 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 mars 1900, jemte följande missiv: 

»På uppdrag af Elfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har undertecknad insamlat uppgifter 
till jordbruksstatistiken rörande utsäde, skörd och underhållna husdjur för år 1899 inom sällskapets hela område. 

För Marks, As och Kinds härad hafva ej ännu erhållits Ekonomiska Kartverkets arealuppgifter, hvadan rörande dessa härad 
de förra arealberäkningarne äro bibehållna. 

Förenämnda uppgifter öfversändas härmed. 

Salgutsered, Fritsla den 23 mars 1900. 

På Elfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskotts vägnar: 

A. Andersson.» 

Jordbruksstatistik 1899. Elfsborg» låns södra del. 1 



2 E l f s b o r g s läns 



s ö d r a d e l . 3 



4 Elfsborgs läns 



s ö d r a d e l . 5 



6 Elfsborgs läns 



s ö d r a d e l . 7 



8 E l f s b o r g s l ä n s 



södra d e l . 9 



10 

Upplysningar . 

A. Brokningssätt : I allmänhet ganska fritt, dook med 2- à 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta O'oo4 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren torr, delvis kylig; sommaren mycket torr, med liten nederbörd; skördetiden torr och 

synnerligen gynsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, hafren af bättre qvalitet än är 1898. Potatisskörden god, ej skadad af röta, 

men gifvande liten afkastning. Halmskörden god, men under medelmåttan. Höskörden välbergad, afkastningen under medelmåttan. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 73 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn (!0 kg.; 1 hl. ha fre 50 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre, eller 1 del vårråg och 2 delar hafre. 
G. Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 10 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 10 deciton; höstsädeshalm 15 deciton; hö från naturlig äng 

5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu möjligen något af hafre. Brist för eget behof af hvete, 

råg, potatis, klöfver- och timotejfrö samt hö. 
L. TillräckUghet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter och nötkreatur. Brist för eget 

behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår i tilltagande mängd. Brist för eget behof delvis i södra delen af Mark samt i 

Gäsene och norra delen af Redväg. 
N. Bränntorftmossar begagnade: Något till bränsle, mest till torfströ. 
O. Binäringar: I norra och östra delarne lika med förut; i fabriksdistrikten upptager industrien i sig alla öfriga binäringar. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1.75 à 2 kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke 

af man I/25 kr.; af qvinna 0-.75 kr. (Enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1900. Knagl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1899. 

ELFSBORGS LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Àrswppgiftema inkomnio till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 juli 1900, jemte följande missiv: 

»Härjemte får jag å Elfsborgs läns Norra Hushållningssällskaps vägnar vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt sam
mandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1899 tillika med Bockenuppgifter för de under året noggrant genomgångna 
Bjerke och Tössbo härad med Åmåls stad. 

Venersborg den 28 juli 1900. 

Enligt uppdrag: 
Kr, von Sydow.» 

Jordbruktitatistik 1899. Klfsborgi län» norra del. 1 



2 E l f s b o r g s l ä n s 
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4 E l f s b o r g s l ä n s 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Bruknlngssätt: Allmänt vexelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 103/i mantal; minsta V««8 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skSrdetider: Mild, snöfattig vinter med täta omvexlingar af frost och tö; våren gynsam; sommaren 

ovanligt torr med hög värmegrad; betydliga nederbördsmängder under september och oktober, särskildt under förstnämnda 
månad, som beträffande temperaturförhållandena hade en värmegrad något lägre än den normala. Vårarbetet började kring 
maj månads ingång; slåttern försiggick i början af juli; skörden af höstsäd första dagarne i nästa månad och af vårsäd mot 
samma månads slut. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden i största allmänhet af god beskaffenhet. Halmskörden be
träffande qvatiteten fullt tillfredsställande. Höskörden af utmärkt god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. lin- och hampodllng : Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 68 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; hostsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

6 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu obetydligt. Brist för eget behof inom vissa delar af 

Dalsland. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget 

behof ingen. 
M. Skogstillging: Afyttring af skogsalster fortfarande ej obetydlig. Brist för eget behof inom flere socknar af området. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Temligen allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarne. 
O. Binäringar: Se 1892 års uppgifter. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 190 kronor; för piga 85 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lon för stathjon: För statdräng 450 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Somniardagsverke af man lsb kr.; af qvinna T i s kr. Vinterdagsverke 

af man 1-34 kr.; af qvinna 0"88 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900. Kongl. Bok t rycke r i e t , t \ Å. Norstedt & Sänef. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

SKARABORGS LÄN 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Staiisiiskn, Centralbyrån den 2 juli 1900, jemte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1899. 

Sköfde den 30 juni 1900. 

Enligt Förvaltningsutskottets uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
Sekreterare.» 

Jordbruksstatistik t89i). Skaraborgs län. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation; vid mindre brukningsdelar 2- à 3-årigt skiftesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ll -375 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Samtliga sädesslag samt rotfrukter hafva lidit af stark torka och frost. Rotfrukterna på 

en del ställen totalt förstörda af frost. Nästan allestädes gynsamt bergningsväder. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad halfskörd. Rotfrukterna dålig skörd. Halmskörden knappt medelmåttig, väl

bergad. Höskörden fullt medelmåttig, välbergad. 
E. Sldesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 

82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes dock nästan allestädes. Brist för eget behof fler

städes på hafre och rotfrukter. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugàrdsalster: Öfverskott till afsalu ej obetydligt. 
M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster på en del orter god, på andra ingen. Brist för eget behof på spridda ställen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Tillgängen pa en del orter betydlig, på andra ingen. Begagnas ej allestädes, der tillgång finnes. 
O. Binäringar: Fiske, jagt och slöjd. 
P. Årslön för tjenstelijon i husbondes kost: För dräng 177 kronor; för piga 101 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 412 kronor; för statpiga 252 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonnnardagsverke af man 2-oo kr.; af qvinna 1'22 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-as kr.; af qvinna 0-7a kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

'•'. -.Y. " i l i d Ku'î^î. r .nkl i j ' fker ic t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

V E R M L A N D S LÄ N. 

Årmppgifterna inkommo till Ktingl. Statistiska Centralbyrån den 25 augusti J9O0, jende följande missiv: 

Härmed öfverlrnmas uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1899 från Venniands läns hushållningssällskap. 

Karlstad den 24 augusti 1900. 

Efter anmodan: 

Axel Låftman, 
Hush.-äälUkapets sekreterare.» 

JorMruksstntixtik 1899. Värmlands län. 1 



2 V e r m l a n d s 



län. 3 



4 Vermlands 



län. 5 



6 Vermlands 



län. 7 



8 Vermlands 



län. 9 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : Allmännast 7- à 8-ârigt cirkulationsbruk. 
B. Brnkningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 9-875 mantal; minsta 0-oo35 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken under större delen af sommaren varm och torr samt fördenskull gynsani för 

höstsädens frösättning och äfven bergning; vårens intensiva torka hindrade vårsädens groning och utveckling, hvarjemte inberg-
ningen försvårades af regn. 

D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden af råg välbergad; hafren brådmognad och flerstädes slömatad. Potatisskörden i allmänhet 
god, i norra delen af länet frostskadad. Halmskörden af höstsäd god, af vårsäd regnskadad. Höskörden välbergad och af god 
beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 73-5 kg.; 1 hl. korn 57-2 kg.; 1 hl. hafre 46-a kg.; 1 hl. 
ärter 75 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning; 2 delar korn och B delar hafre, delvis äfven råg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 10-5 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 

9'5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist fùv eget behof af vårsäd och potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngardsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande högst betydlig. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af inan 2-25 kr.; af qvinna 1'25 kr. Vinterdagsverke 

af man 1T>O kr.; af qvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900 Kungl. Bok t rycke r i e t . t \ A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och BoskapsskötseL 

1 8 9 9 . 

Ö R E B R O L Ä N . 

Ar suppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 6 september 1900, jetnte följande missiv: 

»Det af Örebro läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott upprättade sammandrag af de från Örebro läns samtliga kom
muner med ett undantag afgifna primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1899 får Utskottet härmed äran 
öfverlemna, hvarjemte Utskottet får anmäla, att en af Utskottet föranstaltad, särskild undersökning i jordbruksstatistiskt hänseende 
af Stora Mellösa kommun icke ännu afslutats så, att dess resultat kunnat i detta sammandrag intagas. 

Örebro den 4 september 1900. 

För Örebro läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott: 

A X . G. S V E D E L I US'. 

C. G. Löwenhielmji 

Jordbrukiitatittik 1899. Örebro lån. 1 



2 Ö r e b r o 



län. 3 



4 Örebro 



län. 5 



6 Ö r e b r o 
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8 Örebro 



län. 9 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Vexelbruk ordnadt i 6—8 skiften är numera infördt i länets alla kommuner, ehuruväl oregelbundet sådant fort
farande begagnas i vissa delar af fem kommuner och treskiftesbruk i en del af Snaflunda socken. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Kommunernas primäruppgifter innehålla inga förändringar af de i sammandragen för de fem senaste 
åren lemnade upplysningarna. I elfva kommuner angifves största brukningsdelen vara 6—7 mantal. Minsta brukningsdelen i 
Kumla socken uppgifves numera till 1/i2ta mantal. 

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken, under vårbruket torr och kall, var för jordens bearbetning gynsam och satte 
jorden i tjenligt skick. Förra delen af sommaren angifves allmänt såsom mycket torr, men dess senare del deremot som regnig. 
Vårsädens såning skedde under tiden den 20 april—5 maj. Såningen af höstsäd, ofta hindrad af regn, fortgick från och med den 
10—25 augusti till och med början af september. Potatis sattes tidigt såsom 15 maj. Skörden af hö gynnades af väderleken 
och företogs den 25 juni—12 juli; ej så den af råg, som fortgick den 15 juli—15 augusti, stundom till den 27 september. 
Den af regn försenade skörden af vårsäd började med augusti, men inbergningen räckte till slutet af september månad. 

D. Skördens beskaffenhet och mängd: Af de olikartade upplysningar, som från länets nästan alla kommuner inkommit, synas föl
jande vara de mest sammanstämmande, nämligen: att sädesskörden i allmänhet varit välbergad och af god beskaffenhet, men 
att en del af hafreskörden blifvit skadad af regn; att potatisskörden varit i allmänhet litet gifvande, der och hvar gränsande 
till missväxt, samt skadad än af frost, än af torka, mindre af s. k. torröta, eller till mängd och beskaffenhet betecknad som 
dålig. På några få ställen har beskaffenheten ansetts som god; att den i allmänhet välbergade halmskörden varit af medel
måttig mängd eller dels under medelskörd, dels otillräcklig för vinterbehofvet. Af hafrehalmsskörden säges en mindre del 
varit dålig; att höskörden, öfverallt välbergad, varit af mycket god beskaffenhet, men till mängden ansetts än som medelmåt
tig, än derunder och till och med otillräcklig för kreaturens utfodring. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77-5 kilogram; 1 hl. råg 71. kg.; 1 hl. korn 64-3 kg.; 1 hl. hafre 47'8 kg.; 
1 hl. ärter 78-4 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: De till ett antal af 30 ingifna upplysningarna härom innehålla, att hafre öfverallt ingått 
i sammansättningen och detta i förhållande af 1—2—3 delar till i allmänhet 1 del korn och 1 del baljväxter samt demäst till 
1 del och någon gång 2 delar baljväxter uteslutande. 

G. Lin- och hampodling: Ingen förändring i föregående års upplysningar angifven. 
H. Fröodling för foderväxter: Enligt de från 33 kommuner inkomna upplysningar har skörden af klöfverfrö, vexlande mellan 

15 och 60 procent af hela fröskörden, i medeltal utgjort 34, men i allmänhet 25—50 procent. 

I. Foderskörden, beräknad i inedeltal på 1 hektar: 30 kommuner hafva upplyst, att halmskörden per hektar utgjort: af vår
säd 18-4 och af höstsäd 26'6 deciton; 26 andra hafva uppgifvit, att höskörden från naturlig äng utgjort 15"5 dt pr hektar, 
allt i medeltal. Skörden af sistnämnda slags hö har varierat mellan 1—3 och 24—80 dt pr har. 

K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Med undantag af 4 kommuner i bergslag, som haft brist för eget behof, och 
12 i andra delar af länet, hvilka delvis haft brist, hafva 14 haft brist på halm och potatis. Deremot hafva 10 kommuner 
haft tillräckligt för det egna behofvet och 29 haft öfverskott till afsalu. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Beträffande tillräcklighet och öfverskott till afsalu innehålla upplysnin
garna jakande svar; men i 4 landskommuner har brist för eget behof förekommit. Den i 8 kommuner angifna bristen på 
hästar, dragoxar och svin synes bero derpå, att förbrukningen ej fullt ersatts af uppfödda djur. 

M. Skogstillgâng: Kommunernas uppgifter innehålla, att brist för eget behof förekommit i Mosjö, Gräfve, Grythyttans samt Nora 
och Vikers kommuner. I 24 andra uppgifves brist i vissa delar af hvarje kommun. Afyttring af skogsalster har till följd af 
under året minskad afkastning af jordbruksnäringen föranledt en afverkning af skogsalster i de flesta kommuner utöfver hvad 
som med en sund skogshushållning är förenligt. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Sådana begagnas dels till bränsle, dels till kreatursströ i kommunerna: Eker, Kumla, Qvistbro, Tån-
geråsa, Bjurtjärn, Tysslinge, Fellingsbro, Asker, Ekeby, Karlskoga, Gräfve, Jernboås och Lindesbergs landsförsamling. I Ervalla 
kommun hafva tillverkats för bränslebehof 2,000, i Bodarne 60,000, i Skagershult 22,710, i Grythyttan 10,000 och i Hellefors 
76,000 hektoliter bränntorf. Dessutom har i Ervalla i en derför förr anlagd fabrik tillverkats en stor mängd torfströ och torf-
mull till afsalu. 
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O. Binäringar: I detta hänseende åberopa flere kommuner förr lemnade upplysningar. Utom till industriela ändamål hörande närin
gar såsom grufbrytning, jerntillverkning, beredning af trämassa och forsling af hithörande alster samt här ofvan angifna arbeten 
med bränntorf och torfströ anföras särskildt följande: skomakeri, fiske och jagt, kalkbränning, stenhyfling, korgflätning, mejeri-
drift, qvarn- och sågrörelse, tegeltillverkning (i Ervalla två millioner tegel), bryggeri, biskötsel, tillverkning af potatismjöl, lagg-
kärl, snickeriarbeten, kimrök, halmflätor, dessutom kreaturshandel, slagteri, stenhuggeri, borstbinderi, slöjd och timring samt 
bärplockning. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 218 kronor; för piga 118 kronor (efter medeltalsberäkning af upp
gifter från 56 kommuner). 

Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 453 kronor; för statpiga 264 kronor (efter medeltalsberäkning af upp
gifter för dräng från 46 och för piga från 21 kommuner). 

II. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 i 9 kronor; af qvinna 1-26 kronor. Vinter
dagsverke af man 1-,-JI kronor; af qvinna Os2 kronor. (Allt efter inedeltalsberäkning af uppgifter från 55 kommuner). 





B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

V E S T M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 augusti 1900, jemte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Vestmanlands län 
för år 1899. Nya fullständiga primäruppgifter äro derför insamlade inom socknarne i Skinskattebergs bergslag. 

Vesterås den 21 augusti 1900. 
J. O. Bergstrand.» 

Jordbruksstatistik 1899. Vestmanlands lån. 1 



2 V e s t m a n l a n d s 



län. 8 



4 Vestmanlands 



l ä n . 5 



6 Vestmanlands 



län. 7 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Vexelbruk å största delen odlad jord; endast undantagsvis 2-skiftesbruk å styf jord; oordnadt omloppsbruk â 
en del nyodlingar. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Yäderlek, sånings- och skördetider: Väderleken under våren gynsam, under försommaren kall och blåsig, under juli och augusti 

torr och varm, under september i hög grad regnig. Vårsådden pågick från slutet af april till inemot midten af juni, höberg-
ningen under förra hälften af juli, råg- och hveteskörden under augusti och vårsädesskörden med af regnet vållade större af-
brott från slutet af augusti till början af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad. Potatisskörden god. Halmskörden delvis regnskadad. Höskörden af 
mycket god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2/s korn och V» vicker. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 19 deciton; höstsädeshalm 22 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster helt ringa utom länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid några bruk och större egendomar. 
O. Binäringar: I norra delarne af länet bergsbruk och skogshandtering; i Öster-Våla snickeri och möbeltillverkning; i södra de

larne af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltillverkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 220 kronor; för piga 140 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Yärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor (hvari dock ej ingår värdet för husruin och ved, hvilket anses 

uppgå till 100 kronor); för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-25 kr.; af qvinna l-oo kr. Vinterdags

verke af man 1-so kr.; af qvinna 0-7 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1900. Kung]. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

KOPPARBERGS LÄN. 

Årauppgifterna inkommo till Kvngl. Statistiska Centralbyrån den 20 augusti 1900, jemte följande missiv: 

»Har äran härhos öfversända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Koppar
bergs län för år 1899. 

Dervid får jag vördsamt anmäla, att för Ofvan-Siljans fögderi äro, med undantag af kreatursantalen inom Särna, upp
gifterna grundade på af länskonsulenten verkstälda detaljundersökningar. Arealerna för Stora Skedvi äro ändrade i öfverens-
stämmelse med från socknen erhållna uppgifter, och för Särna vidtagna ändringar uti de förut angifna jordvidderna äro beroende 
derpå att en del inom Lillhei-da) i Jemtlands län belägna marker, hörande till Särna, nu frånräknats. 

Falun den 18 augusti 1900. 

Enligt uppdrag af Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott: 

Bengt Torssell. 
Sekreterare. » 

Jonlbruksetatiilih 1899. Knpparbergs län. t 



2 K o p p a r b e r g s 



län. 3 



4 Kopparbergs 



län. 5 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I de södra delarne af länet 7- k 8-årigt vexelbruk med 3- à 4-åriga vallar. I de norra och vestra fögderierna, 
der sällan någon ordnad cirkulation förekommer, varieras uteslutande mellan mångåriga vallar och vårsäd. Höstsäd användes 
der till mycket ringa omfattning. 

B. Brnkningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0'4 ar. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vårsådden blef, till följd af fördröjd snösmältning och i maj månad inträffad nederbörd och 

öfversvämning, mycket försenad. Försommaren torr och kall. Derefter en varm period med ymniga regnskurar, hvilken efter
träddes af lägre temperatur med mycken nederbörd. Sådd såväl af höst- som vårsäd skedde under gynsamma förhållanden. 
Bergning af hö och råg god; vårsädesbergningen deremot mycket försvårad och försenad af den regniga väderleken. 

D. Skördens beskaffenhet: Rågen af bästa beskaffenhet; hafren och annan vårsäd deremot dåligt och ojemnt mogen, ofta frostskadad 
och i allmänhet oduglig till utsäde. Potatisskörden gaf ringa utbyte ocli var å vissa trakter angripen af röta. Halmskörden 
af god beskaffenhet. Höskörden af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77-5 kilogram; 1 hl. råg 72'2 kg.; 1 hl. korn 53-9 kg.; 1 hl. hafre 40'2 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre och på vissa orter 1 del gråärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej- jemte annat gräsfrö återstoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

10-8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hö och något hafre i de södra fögderierna. Brist för 

eget behof i de norra och vestliga delarne af hvete, råg, hafre och gräsfrö samt å några orter äfven af hö. Potatis har äfven 
införts till länet; dock ej i någon större mängd. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur. Brist för eget 
behof af grisar, fläsk och ost samt äfven hästar i vissa distrikt. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster till alltför stor utsträckning eger rum i alla länets delar. Brist för eget behof inom 
Stora Tuna, Gustafs och någon del af Gagnefs socknar. (Enl. K. Skogskomitén.) 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Ringa. Deremot upptages torf till strö såväl fabriksmessigt som for enskildt behof. 
O. Binäringar: Skogs- och bergsbruk — det förra mest i de norra, det senare mera uteslutande i de södra delarne af länet, syn-

nerligast i Vester-Bergslags fögderi — samt träförädling och forkörning äfvensom arbete vid jernvägsbyggnader och industriela 
anläggningar. Husslöjd bedrifves rätt mycket, ehuru den börjar få mindre betydelse som näringskälla. Såsom mera beaktansvärda 
må dock anföras: skinn- och handsksömnad i Malung; tillverkning af laggkärl i Venjan, Mora och Våmhus samt slagt och 
snickeri i Gustaf. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 285 kronor; för piga 108 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 555 kronor; för statpiga 298 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-54 kr.; af qvinna P37 kr. Vinterdagsverke 

af inan 2-ou kr.; af qvinna P06 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900. Kung]. Bokt rycker ie t . 1'. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1899 

GEFLEBORGS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 13 augusti 1900, jemte följande missiv: 

»1899 års af vederbörande tjensteraan upprättade jordbruksstatistiska sammandrag för Gefleborgs län får jag härjemte 
vördsamt öfversända. 

Gefle den 10 augusti 1900. 

Aqathon Westman.» 

Jordbruksstatistik 1899. Ge/teborgs län. 1 



2 G e f l e b o r g s 



län. 3 



4 Gefleborgs 



län. 5 



6 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Det ordnade vexelbruket undantränger fortfarande det gamla 2- och 3-skiftesbruket. 
B. Brukningsdelarnas storlek: »Största brukningsdelen 19-453 mantal; minsta O'oo3 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern kall och snörik; våren kall med försenad sådd; sommaren varm och torr; skörde

tiden kall och regnig med nattfroster under augusti och början af september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden beträffande vårsäden dåligt bergad och regnskadad. Potatisskörden ringa, å frostländta 

trakter nästan missväxt. Halmskörden riklig, men regnskadad. Höskörden välbergad och god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 65 kg.; 1 hl. korn 50 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. 

ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre (någonstädes uppblandad med vicker). 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
T. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 7 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof af såväl säd som potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nöt- och fårkreatur samt af mjölk och smör. 

Brist för eget behof af svinkreatur. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster försiggår högst betydligt, inoivi allt flera orter till öfverdrift. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Icke ännu. 
O. Binäringar: Bergsbruk; olika slag af skogsarbeten och träförädling; linberedning, spanad och väfnad; tegel-, kakelugns- och 

sträckstenstillverkning; forsliug af skogsprodukter och handelsvaror; tillverkning af pappersmassa, åker- och körredskap; fiske, 
hästafvel in. m. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga 105 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-7o kr.; af qvinna l-4o kr. Vinterdagsverke 

af man 2'io kr.; af qvinna 1.25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 190O. Kung]. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1899. 

V E S T E R N O R R L A N D S LÄ N. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 novemher 1900, jeinte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående jordbruk och boskapsskötsel inom Vesternorrlands län för är 1899 får 
hushållningssällskapet härmedelst vördsamt öfverlemna. 

Uppgifterna äro grundade pä särskilda undersökningar, livilka sällskapet låtit 1899 verkställa inom länets samtliga kommuner. 
Hernösand den 30 oktober 1900. 

A Hushållningssällskapets vägnar: 

G. R Y D I N G . 

L. M. Hedrén. 

Jordbruksstatistik 1HMI. \'esteriiorrlnn<ls län. 



2 V e s t e r n o r r l a n d s 
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4 Vesternorrlands 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Temligen fritt; på större egendomar vexelbruk. 
15. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ( i n 5 inantal; minsta O003 mantal. 
0. Väderlek, sânings- och skördetider: Väderleken i det liela för jordbruket ogynsam. Såningstid slutet af niaj och början af juni. 

Höskörd senare delen af juli och början af augusti. Sädesskörd i augusti till oktober. 
T). Skördens beskaffenhet: Hågskörden på många ställen af sämre beskaffenhet. Korn och hafre, skadade af frost, hunno mången

städes ej mogna. Potatisskörden frostskadad och af dålig beskaffenhet, llalmskörden under medelmåttan. Halmen kort. Hö
skörden fullt medelmåttig af god beskaffenhet. 

K. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger (5(5 kilogram; 1 hl. korn 54 kg.; 1 hl. hafre ;-}!) kg.; 1 hl. ärtor 70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre eller ärter. 
(1. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring !15 procent och timotej- femte annat gräsfrö åter

stoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 2(5 deciton; höstsädeshalm 'M deciton; hö från naturlig äng 18 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Hvete- och rågmjöl införes årligen. 
L. Tillräcklighet af kreatar och andra ladagårdsalster: Smör, kött och nötkreatur samt svin föras him Finhiml och södra Sverige. 

Dessutom importeras amerikanskt fläsk. 
M. Skogstillgäng: Afyttring af trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafvcrkning, forsting och flottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt strömmingsfiske 

vid kusten. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 225 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man o kr.; af qvinna 1T,O kr. Vinterdagsverke af 

man 2-r>o kr.; af qvinna O T r> kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1901. Kung). Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

J E M T L A N D S L Ä N . 

Årauppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 juni 1900, jemte följande missiv: 

»Härmed öfverlemuas sammandraget för jordbruksstatistiken öfver Jemtlands län för år 1899, och har vid detsaminas upp
rättande den i och med år 1897 inledda granskningen genom kommunalnämnderna fortgått inom Östra fögderiets socknar. 

Östersund den 27 juni 1900. 

På Jemtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

K. U. S P A R R E . 

J. F. Broman. 

Jordbruksstatistik 1899. Jemtlands län. i 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: A gammal åker 3- och 4-skiftesbruk. A nyodlade och mindre frostsäkra fält odlas företrädesvis gräs, med 
vallbrott hvart 4—6 år. 

B. Brakningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 2'2C7 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Sen såningstid, kall och våt eftersommar, temligen gynsam väderlek för höskörden, men un

der sädesskörden regnig, blåsig och kall. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden dåligt mogen och till stor del frostskadad. Potatisskörden ringa och af dålig kvalité. 

Halmskörden under medelmåttan. Höskörden medelmåttig och väl inbergad. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 55 kilogram; 1 hl. korn 48 kg.; 1 hl. hafre 35 kg.; 1 hl. ärter 70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 80 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 10 procent och timotej- jemte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshaim 38 deciton; hö från naturlig äng 9 

deciton. (Om höskörden frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes ej. Brist för eget behof af hvete, råg, hafre och 

ärter. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och nötboskap. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig, äfven af små dimensioner. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, jagt, fiske, handel och kalkbränning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjori: För statdräng 6- à 700 kronor; för statpiga 300 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonimardagsverke af man 2-75 kr.; af qvinna Tys kr. Vinterdagsverke af 

man 2 kr.; af qvinna 1 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1900. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 8 9 9 . 

V E S T E R B O T T E N S LÄN. 

Arsuppgifterna inkomino till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 december 1900, jemte följande missiv; 

»"Vesterbottens läns Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlemna sammandrag öfver 1899 års jordbruks
statistiska uppgifter för länet. 

Umeå den 26 november 1900. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

A. A S K E R . 

E. O. Mångberg. 

Jordbrakaatathtih 1899. Vetterbottmi län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : Vexelbruk med fleråriga vallar, samt ensädesbruk delvis i Lappmarken. 
B. Brnkningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 2-54- mantal; minsta O002 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren sen och kall. Såningstiden inföll under förra hälften af juni månad. Sommaren i 

allmänhet kall. Bergningsvädret för hö godt, för säd och rotfrukter dåligt. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden nära missväxt. Potatisskörden nästan missväxt och öfver allt dålig. Halmskörden betyd

ligt under medelmåttan. Höskörden medelmåttig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 50 kilogram; 1 hl. korn 4(5-8 kg.; 1 hl. hafre 38-5 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre, eller 1 del sommarråg och 2 delar korn. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 8 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes ej. Brist för eget behof af alla sädesslag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost, hudar och skinn. Brist för eget behof 

af svin och fläsk. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof endast i en del kustbyar och en del af Tärna församling. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärubränning och husslöjd, lax- och strömmingsfiske samt fogeljagt i Lappmarken. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 650 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3 kr.; af qvinna l'7.r. kr. Vinterdagsverke 

af man 2 kr.; af qvinna 1 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 8 9 9 . 

N O R R B O T T E N S LÄN. 

Àrmppgifterna inkouimo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 december 1000, jetnte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandraget för jordbruksstatistiken för år 1899. Med anledning af K. Statistiska Centralbyråns i 
skvifvelse af den 5 januari d. å. gjorda påpekande af, att de utaf Hushållningssällskapet för Gellivare, Pajala med Muonionalusta 
och Tärendö samt Arvidsjaur meddelade arealsiffrorna för åker och annan odlad jord, naturlig äng och skogsbärande mark icke 
stämma med uppgifterna i Ekonomiska Karteverkets åren 1898—1900 utgifna beskrifningar, får Hushållningssällskapet fästa upp
märksamheten vid, att de i Karteverkets beskrifningar meddelade siffrorna till stor del grunda sig på de under 1860—70- och 80-
talet upprättade afvittringskartorna, och att enligt i härvarande landtmäterikontor tillgängliga skifteshandlingar åkerarealen för de 
flesta af de i beskrifningarne upptagna byarne är 2—4 gånger större än som uppgifves i Ekonomiska Karteverkets beskrifningar. 
På grund häraf liar äfven i detta sammandrag bibehållits de af Hushållningssällskapet förut meddelade siffrorna såsom med verk
liga förhållandet mera öfverensstämmande än de andra. 

Luleå den 5 december 1900. 

På Norrbottens läns Hushållningssällskaps vägnar: 

.1. S A H L I N. 

Paul Hellström.-» 

J ordlrukssiaiistik 1899. Norrbottens län. 1 



2 N o r r b o t t e n s 



län. 3 



4 N o r r b o t t e n s l ä n . 

U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : Ensädesbruk. Vexelbruk infördt endast på 
några ställen i kustlandet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal; 
minsta ? |J Ï Ï mantal. 

C. Väderlek, sanings- och skördetider: Sen såningstid, torr för
sommar, regnigt och ogynsamt bergnings- och skördeväder. 

I). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden illa mogen, delvis frost-
skadad och till största delen regnskadad. Potatisskörden nära 
missväxt, det skördade af dålig beskaffenhet. Halmskörden 
under medelmåttan. Höskörden medelmåttig, regnskadad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter räg väger 57 kilogram; 1 hl. 
kom 52 kg.; 1 hl. ha tre 35 kg. (Allt i medeltal.) 

G. Lin- och hampodling: Förekommer nästan icke inom länet. 
H. Fröodling för foderväxter: Förekommer ej inom länet. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 

20 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 
8 deciton. (Om höskörden i sin helhet upplyser kol. 57.) 

K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till 
afsalu finnes ej. Brist för eget behof af hvete, råg, h a fre och 
ärter. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott 
till afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom im-
port hufvudsakligen från Finland. 

M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster förekommer i stort om
fång. 

N. Briinntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkningar, varutransporter, jagt, fiske samt 

något hemslöjd och tjärubränning. Malmbrytning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; 

för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 700 kronor; 

för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommar-

dagsverke af man 3'oo kr.; af qvinna 2'oo kr. Vinterdagsverke 
af man 2'25 kr.; af qvinna Tso kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

Stockholm, 1901. K u n g 1. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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