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GEFLEBORGS LÄN. 

Àrsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 oktober 1901, jemte följande missiv: 

»Med öfverlemnande af 1900 års jordbruksstatistiska sammandrag for Gefleborgs län får jag vördsamt meddela, att de från 
Gerle stad, Jerfsö och Forsa socknar insamlade primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel ännu icke hunnit att af veder
börande tjensteinan sammanföras, hvadan de ej heller kunnat läggas till grund för motsvarande delar af sammandraget. 

Gefle den 2 oktober 1901. 

Enligt uppdrag: 

Agaihon Westman. 
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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1900, 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

JL djupaste underdånighet far Statistiska Centralbyrån härmed 
öfverlemna sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berät
telser tor år 1900. 

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

i Stockholms län: Öknebo och SvartlÖsa härad med staden 
Södertelge; 

i Uppsala län: Laguoda ocli Hagunda härad; 
i Södermanlands län: Jönåkers härad utom Halta socken, 

RÖnö och Hölebo härad samt Nyköpings stad; 
i Jönköpings län: Östbo härad; 
i Kronobergs län: socknarna Lenhofda, Ekeberga, Dädesjö, 

Herråkra, Furuby, Nöbbele, Östra Torsås, Tolg, Urshult, Al-
mundsryd, Lekaryd, Hjortsberga, Slätthög, Mocda, Göteryd, 
Traryd, Hallaryd och Markaryd; 



4 Lokala undersökningar. Mantal. Brukningsdelar. 

i Gotlands län: Södra häradet; 
i Blekinge län: socknarna Rödeby, Tving, Hellaryd och 

Mörrum; 
i Malmöhus län: Bara, Oxie och Skytts härad; 
i Elfsborgs läns norra del: Kullings och Sundals härad 

samt Alingsås stad; 
i Örebro län: Stora Mellösa socken; 
i Västmanlands län: Norrbo härad; 
i Kopparbergs län: Nedan-Siljans fögderi, dock ej ifråga 

om kreatursantalet; 
i Vesterbottens län: hela området med undantag af sock

narna Löfånger och Stensele samt Skellefteå stad; emellertid 
saknas för detta län ännu uppgifter om arealen af naturlig äng 
och skogbärando mark för några socknar. 

Härförutom hafva för Marks och As härad inom Elfs
borgs läns södra Hushållningssällskaps område nya uppgifter 
om antalet jordtorp samt om arealen och dess fördelning er
hållits från Ekonomiska Kartverkets beskrifningar. 

För Jemtlands län har den i och med år 1897 inledda 
granskningen genom kommunalnämnderna fortgått inom Vestra 
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, Vestman-
lands, Vcsternorrlands och Jemtlands län, hvarförutom ännu 
pågående undersökningar omfattat största delen af Gefleborgs 
och Vesterbottens län. Af Malmöhus läns 13 härad hafva 
vidare 3, af Örebro läns 62 kommuner hafva 16, af Koppar
bergs läns 50 kommuner hafva 25 (deraf några dock icke i fråga 
om kreatursantalet och en endast hvad angår egovidden) och af 
Norrbottens läns 4 fögderier — dock här endast beträffande 
skördemängd och kreatursantal — hafva 2 varit föremål för 
undersökningar. Sedan numera lokala undersökningar blifvit 
för här ifrågavarande årsberättelse inledda inom Malmöhus län, 
återstå endast tvenne län, nämligen Östergötlands och Skara
borgs, för hvilka några dylika undersökningar aldrig blifvit före
tagna under de 36 år Hushållningssällskapen hittills afgifvit 
statistiska redogörelser angående jordbruk och boskapsskötsel. 
Emellertid hafva numera äfven inom desse begge län åtgärder 
vidtagits för jordbruksstatistikens förbättrande genom noggrannare 
detaljundersökningar. 

Om också med skäl kan påstås, att de jordbruksstatistiska 
uppgifterna blifvit under årens lopp både fullständigare och 
bättre, förekommer likväl ännu, att uppgifter af ett eller annat 
slag aldrig meddelats för enstaka kommuner. Detta gäller huf-
vudsakligen vissa trakter af Vesterbottens län, der uppgifter om 
arealen af naturlig äng fortfarande saknas för 3 socknar och af 
skogbärande mark för 6 socknar. Likaså föreligga inga upp
gifter om brukningsdelarnas antal för 3 och om deras för
delning för 14 kommuner inom Norrbottens län. De nu på
gående lokala undersökningarna inom dessa län gifva dock god 
förhoppning derom, att dessa bristfälligheter snart skola vara 
afhjelpta. 

Om utsäde och skörd af gräsfrö föreligga inga uppgifter 
från två Hushållningssällskap, och beträffande bisamhällen och 
fjäderfä, hvarom uppgifter först under de senare åren infordrats, 

saknas sådana om bisamhällen från ett och om fjäderfä från 
tre Hushållningssällskap. 

i. Jordbruk. 

Den öfversigt af 1900 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. mediœvaltyper, 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 

i 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 1899, 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-
j 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 338,416. Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan 
égare och brukare, kol. 4—11, är känd för 333,141 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. 

På grund af de i nyss omnämnda tabell 1 meddelade absoluta 
siffror hafva de beräkningar utförts, hvilkas resultat äi-o fram
lagda i tabell A och hvilka afse att lemna en redogörelse för 
jordstyckningen samt för jordens fördelning mellan brukare af 
egen och brukare af andras jord. Af tabellen framgår, att af 
samtliga brukningsdelar 2/3 egde en storlek från 2 till och med 
20 hektar och att af de åte2-stående de öfver 20 hektar voro 
icke fullt hälften så många som de, hvilka tillhörde den lägsta 
gruppen. Härvid förekomma dock, såsom synes, betydande olik-

j heter mellan den jord, som brukas af egarne sjelfva, och den, 
som brukas af arrendatorer. Sålunda innehades bland bruk
ningsdelar på högst 20 hektar endast 13'2 % af arrendatorer; 
bland brukningsdelar å 20—100 hektar var detta åter fallet med 
30'3 % och bland de allra största brukningsdelarna, å mer än 
100 hektar, med ej mindre än 36'5 %. Af samtliga egendomar 
brukades år 1900 af arrendatorer 15"i % mot 14-9 % år 1895. 

Hvad de särskilda länen beträffar, förekomma de större 
! egendomarna talrikast i Mälardalens län, Östergötlands län och-

Skaraborgs län, sparsammast dereinot i Kopparbergs län, de 
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norrländska länen, det inre Småland, södra delen af Elfsborgs 
län samt Göteborgs och Bohus län. Medan i hela riket på 
hvarje brukningsdel komma i medeltal 10'5 hektar åker och 
trädgårdsjord, äro motsvarande siffror för Södermanlands län 
25-c och för Kopparbergs län 3'G hektar. 

Såsom redan antydts, äro arrendeupplåtelser vida vanligare 
vid de större jordbruken än vid de mindre. En följd häraf blir, 
att de län, der de större jordegendomarna företrädesvis äro till 
finnandes, äfven komma att uppvisa jemförelsevis höga tal i 
fråga om arrendatorernas antal. Detta förhållande bekräftas 
äfven af tabellens siffror. Anmärkningsvärdt talrikt förekomma 
arrenden derjemte i Kalmar läns norra del, i Malmöhus län 
och i Örebro län samt äfven inom vissa af de norrländska 

länen. Synnerligt fåtaliga äro de inom Gotlands, Blekinge och 
Norrbottens län. 

Antalet jordtorp och andra jordlägenheter (kol. 12) upp-
gifves för hela riket till 167,452 eller 2,499 färre än år 1899. 

Den största olikheten i jemförelse med föregående år företer 
i detta hänseende Malmöhus län, der ifrågavarande jordlägen
heters antal nu uppgifves till endast 6,944 mot 10,925 år 1899. 
Nedgången berör ock nästan uteslutande de särskildt under
sökta häradena inom länet, i det att Bara härad fått vidkännas 
en nedsättning från 779 till 110 och Oxie härad från 1,637 
till 46, hvarjemte de i 1899 ars berättelse upptagna 1,604 jord
lägenheterna inom Skytts härad nu blifvit samtliga ur berättel
sen afförda. Till förklaring af detta förhållande har Hushåll-

Tab. A. Jordstyckningen och jordens fördelning mellan brukare af egen och brukare af andras jord, år 1900. 



6 

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

A. Brukningssätt: Vcxelbruk med fleråriga vallar samt ensädesbruk i vissa trakter af Lappmarken. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-54 7 mantal; minsta 0-oo2 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider. Våren sen och kall, såningstiden förra hälften af juni. Sommaren kall och bergnings-

vädret dåligt under höbergningen, godt för sädesskörden. 
1). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis frostskadad, delvis skördad omogen. Potatisskörden medelmåttig och af god 

beskaffenhet, der den ej skadats af frost. Ilalmskörden god och riklig. Höskörden under medelmåttan. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 40 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 hampodllng: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i inedeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 30 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 intet. Brist för eget behof af alla sädesslag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngârdsalster: 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 för

samling. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärubränning, husslöjd, lax- och strömmingsfiske samt något fogeljagt i Lappmarken. 
l \ Årslön for tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 240 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3 kr.; af qvinna 1.70 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm, 190-'. Knngl. Boktryckeriet. 1'. A. Noratedt & Sonef. 



Åkerjordens fördelning. Utsädesbelopp. 7 

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 derna, att uppgifterna år från år för
bättrats. Det är 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 
50'36 «/o 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. 

De största olikheterna vid jemförelse med föregående års 
siffror visa Elfsborgs läns södra del, Vesterbottens län och Jön
köpings län, för hvilka procenttalen för annan eller oredovisad 
mark nedgått med ej mindre än resp. 10-70, G21 och 5GG. Dessa 
minskningar hafva i alla tre områdena kommit skogsmarken 
till godo, i Vesterbottens län derjemte i viss mån äfven den 
naturliga ängen. 

Åkerjordens fördelning mellan de särskilda kulturväxterna 
åskådliggöres genom de relativa tal, som meddelas i tabell C. 
En granskning af tabellens siffror, så vidt de angå hela riket, 
visar, att utvecklingens gång äfven under år 1900 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 
man ändrat sig; att äfven i fråga om vårsäden enahanda ändring 
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. 

I fråga om åkerjordens användning inom olika delar af 
riket framgår af tabell C, att den relativt största andelen besås 
med höstsäd inom de sydöstra länen, eller Blekinge, Gotlands 
och Kalmar län, hvaremot detta sädesslag till ytterst ringa grad 
odlas i de fem norrländska länen; att vårsäden, som inom hela 
södra och större delen af mellersta Sverige tager i anspråk 
större del af åkerjorden än något annat växtslag, är särskildt 
rikt företrädd inom Kronobergs län, Göteborgs och Bohus län 
samt Elfsborgs läns södra del; att maximitalen för rotfrukter, 
lin m. m. träffas (frånsedt Stockholms stad) inom Blekinge län, 
de skånska länen, Kronobergs län och Gotlands län; samt att 
gräs och andra foderväxter, som inom de norrländska länen 
upptaga mer än hälften af hela åkerarealen, äfven inom de fyra 
länen omkring Mälaren äfvensom Örebro län och Kopparbergs län 

Tab. C. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1900. 

odlas till större omfattning än något af de här förut nämnda 
växtslagen. Trädans prooentiska andel följer i allmänhet höst
sädens. För jemförelsevis liten trädesareal utmärka sig dock 
Kronobergs, Blekinge och Hallands län. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 0. s. v. i tab. 1) år 1000 upp-
gifvas sålunda: 



Utsädesbelopp. Områdenas andel af utsädet. 8 

En jemförelse med föregående år utvisar i regeln något 
lägre utsädessiffror för samtliga slag utaf såväl stråsäd som 

baljväxter. De enda undantagen härifrån bilda hvete och bland
säd. Bland öfriga växtslag har, i motsats till hvad allmänne-
ligen plägar vara fallet, utsädet af potatis något minskats. 

De detaljerade beräkningar, som i tabell D meddelas, letnna 
tillfälle att beträffande spanmål och spånadsväxter anställa jem
förelse dels länen emellan och dels för hela riket med äldre 
tider i fråga om utsädesbeloppens vexlingar. Hvad då först 
talen för hela riket angår, har hvetets andel af hela utsädes
mängden under de sista 25 åren icke undergått några mera afse-
värda förändringar. Rågen dereraot, som ända till 1890-talets 
början var i stadig relativ återgång, har sedan dess åter vunnit 
i betydelse, hvaremot kornet under de 36 år jemförelsen omfattar 
ständigt gått tillbaka och år. 1900 upptager endast omkring x/o 
af hela utsädesmängden mot öfver 1/e år 1865. Ilafren, landets 
luifvudsäde, företer en utveckling rakt motsatt rågens: ökning 
i procenttalet till omkring år 1890, derefter tillbakagång. Bland
säden åter har liksom rågen att uppvisa först återgång och derpå 
en jemn stegring, men vändpunkten infaller här omkring ett årtionde 
tidigare än för rågen. Balj- och spånadsväxterna samt bohvete, 
raps och spergel slutligen hafva oafbrutet förlorat i betydelse, 
och gäller detta ej blott relativt utan äfven absolut taget. 

Hvad vidare de olika sädesslagens relativa betydelse inom 
de särskilda länen beträffar, ådagalägges af tabell D, att hafren 
utgör hufvudsädet inom samtliga län utom de fyra nordligaste samt 
Gotlands län, inom hvilka kornet är det herskande. Hvete ingår i 
mera ansenlig grad i utsädesbeloppet endast inom Gotlands län, 
länen omkring Mälaren samt Malmöhus län, hvaremot detsamma 
är så godt som okändt inom de norrländska länen. Inom dessa 
sistnämnda är äfven rågodlingen af mycket underordnad be
tydelse, under det att denna, såsom äfven enligt tabell C var 
att vänta, är synnerligen rikt företrädd inom de sydöstra länen, 
nämligen Kalmar, Gotlands, Blekinge och Kristianstads län, 
hvarest den tager i anspråk mera än en fjerdedel af hela det 
här ifrågavarande utsädesbeloppet.. Förutom i de norrländska 
länen och Gotlands län spelar kornodlingen någon mer bety
dande rol endast inom de skånska länen, Kalmar läns södra del, 
Uppsala län och Kronobergs län. Hafrens dominerande ställning 
såsom hufvudsäde framträder i synnerhet inom vestra Sverige; 
inom Elfsborgs län upptager den till och med öfver fyra femte
delar af den utsådda säden. Karakteristisk för Gotlands län är 
deremot hafreutsädets ringa andel. Odlingen af blandsäd är nästan 
uteslutande begränsad till Östergötlands län, de skånska länen 
samt länen omkring Mälaren. Likaledes ega baljväxterna den 
jemförelsevis största betydelsen för Mälarelänen och Östergöt
lands län, hvartill emellertid äfven komma, frånsedt Stockholms 
stad, Jemtlands län samt Göteborgs och Bohus län; deremot 
omtalas ingen odling af baljväxter inom Vesterbottens och Norr
bottens län. Lin och hampa hafva endast inom. Gefleborgs län, 
Blekinge län samt de småländska länen någon nämnvärd bety
delse. Bohvete, raps och spergel odlas blott inom några län i 
sydligare delarna af riket och ingenstädes till större omfattning. 

Medan af tabell D framgår, i hvilken omfattning de särskilda 
sädesslagen ingå i såväl hela rikets som hvarje läns eller om
rådes hela utsäde, sa lemnas i tabell E uppgifter om den andel 
länens eller områdenas utsäde af hvarje särsHldt sädesslag och 
af potatis utgör af hela rikels utsäde af samma våxtslag. 

Af sistnämnda uppgifter framgår bland annat såsom mest 
i ögonen fallande den utomordentligt vigtiga rol, som det till 

Tab. D. Utsädesbeloppet år 1900, i % af hvarje områdes ut
säde, oafsedt potatis och gräsfrö. 



Områdenas andel af utsädet. Utsäde på hektar. 9 

arealen så obetydliga Malmöhus län spelar i fråga om rikets 
åkerbruksförhållanden. Ensamt inom detta län utsås nämligen 
vid pass 1U af allt hvete och af all blandsäd, mer än Ve af 
allt korn o. s. v. I fråga om hufvudsädet för riket, hafren, in
tager dock Malmöhus län icke samma dominerande plats, utan 
komma härvid i främsta rummet de tre länen omkring Venern 
och dernäst Jönköpings län. Hela Norrland är ej af någon 
mera nämnvärd betydelse för rikets sädesproduktion utom i fråga 
om kornet, hvaraf här utsås nära en tredjedel af hela utsädet 
af detta sädesslag. En fjerdedel af hela blandsädsutsädet 
kominer på Östergötlands län och ej långt ifrån tre fjerdedelar 
af utsädet af åkerbönor på Göteborgs och Bohus län. I fråga 
om potatisen, som i öfrigt är mera jemnt fördelad på de olika 
områdena, upptager Blekinge län och Skåne nära en fjerdedel 
af hela utsädesbeloppet. 

Emellertid må beträffande tabellerna D och E anmärkas, 
att de icke förmå lemna en fullt exakt upplysning om de sär
skilda växtslagens betydelse för de olika områdena eller om 
den rol dessa sistnämnda öfver hufvud spela i fråga om våra 
jordbruksförhållanden. En sådan kunskap vinnes endast om 

skörderesultaten tagas i betraktande. Oafsedt att skörden icke 
fullständigt karakteriseras af de uppgifter, som lemnas om ut
sädet, äro härvid äfven andra växtslag att taga i betraktande 
än de i nämnda tabeller upptagna, i främsta rummet rotfrukter 
(utom potatis) samt foderväxter, hvilka senare särskildt for de 
norrländska länen hafva så utomordentligt stor betydelse, så
som af tabell C framgår. 

I tabell F (sid. 9) redogöres för utsädet på hektar år 1900 i 
riket och inom hvarje Hushållningssällskaps område, såvidt sådant 
af uppgifterna i tabell 1 kunnat inhemtas. I följd häraf lemnas ej 
någon redogörelse för utsädet af hvarje särskildt sädesslag, utan 
endast för utsädet inom olika grupper deraf. Då de särskilda 
sädesslagen i olika grad ingå i den gemensamma sildesgruppen, 
är det möjligt, att en del af de olikheter, som med afseende 
på utsädets täthet inom skilda delar af riket förefinnas, häri 
finna sin förklaring; dock är detta på långt när icke fallet med 
alla. De största afvikelserna från normala förhållanden förete en
ligt tabellen, när de osäkra siffrorna för Stockholms stad lemnas 
ur räkningen, i fråga om höstsäd Kronobergs län med 3-s och Ve-
sternorrlands län med 2 o, i fråga om vårstråsäd Jönköpings l&n, 

Tab. E. De särskilda områdenas relativa andel i hela rikets utsäde af särskilda slag af stråsäd och baljväxter samt af 
potatis, år 1900. 

Anm. Talet 0'0 betyder, ntt ifrågavarande vnxtalitg visserligen inom orten odlas, men ntt utsädet hfirof ej hinner till 0'1 af riket» oUode af «Amma växtalap. 
Sammandrag <tf Jordbruksstatistik för i°ir 1900. g 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssått: Vexelbruk, i allmänhet ganska fritt, med 2- à 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brnkningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Under såväl sånings- som skördetiden rådde en gynsam väderlek, med undantag af en 

kortare regnperiod i juli månad. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden mycket god i alla hänseenden. Halmskörden medelmåttig. 

Höskörden nära medelmåttig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

? kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre, eller 1 del vårråg och 2 delar 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 10 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 13 deciton; höstsädeshalrn 18 deciton; hö från naturlig äng 

5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hafre. Brist för eget behof af hvete, råg och grftsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortgår i stor massa. Brist för eget behof förefinnes på många orter inom länsdelen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Delvis till bränsle och ganska mycket till torfströ. 
O. Binäringar: De samma som förut. 
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 kr.; af qvinna 125 kr. Yinterdagsverke 

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

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



Blandsädens sammansättning. Lin- och hampodling. Skördebelopp. 11 

om andra växtslag än spanmål äfvensom trädan torde få hän
visas till tabell 1. 

Efterföljande tabell G innehåller uppgifter dels rörande 
blandsädens sammansättning, dels rörande lin- och hampodlingens 
andelar i den till spånadsväxter upplåtna arealen. Enligt tabellen 

Tab. G. Blandsädens vardiga sammansättning samt lin- och 

hampodling, år 1900. 

skulle under år 1900 en ökning af kornets och hafrens andelar i 
blandsädens sammansättning hafva egt rum på bekostnad af 
baljväxternas. Såsom redan i tidigare berättelser anmärkts, är 
emellertid svårt att afgöra, i hvad tnån den skedda förändringen 
har sin motsvarighet i verkligheten eller endast beror på rättel
ser af föregående uppgifter. 

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
3,926 hektar, egnas endast 1 %, eller inemot 40 hektar, åt od
ling af hampa. För öfrigt är det endast i få län, som någon 
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 1900, oaktadt åkerarealen ökats med 972,000 
hektar, arealen för spånadsväxter nedgått till den nyss här ofvan 
angifna, eller till mindre än en fjerdedel af hvad den var trettio 
år förut. 

Skörden år 1900 lemnade enligt Hushållningssällskapens be
rättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 o. s. v.): 

Af det skördade hvetet voro 114,942 och af den skördade 
rågen voro 127,962 hektoliter vårsäd, återstoden hösUäd. 

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

1900 års hela spanmålsskörd (41,696,678 hektoliter) är den 
högsta, som enligt Hushållningssällskapens berättelser någonsin 
förekommit i vårt land. Detsamma gäller ock såväl höstsädes
skörden i dess helhet som ock hösthvete och höstråg hvar för 
sig, och vårstråsäden har blott åren 1892 och 1898 kunnat upp
visa högre skördesiffror än år 1900. 

Såsom vanligt äro Arsväxtberättelsernas siffror högre 5n 
Hushållningssällskapens, och gäller detta omdöme icke blott de 
större växtgrupperna utan äfven de särskilda växtslagen; undan
tag göra för året endast hösthvetet, vårhvetet och vickern, för 
hvilka Hushållningssällskapens berättelser äro något högre. 
Olikheten i fråga om sädesskörden i dess helhet, hvilken lik
som differensen mellan de begge uppgifterna rörande potatis
skörden år 1900 är anmärkningsvärdt stor och »tan tvifvel torde 
få tillskrifvas allt för låga uppskattningar från Hushållnings
sällskapens sida, är hufvudsakligen beroende på uppgifterna om 
hafre- och höstrågsskördarna, som enligt Årsväxtberättelserna äro 

') Äfven blandning med nägot arter och vicker. — 2) Äfven 67 % hnfrc och 
3.'5 % vårråg. — ») Afven 33 % korn och 67 % hafrc. — «) Äfven 25 % korn, bQ% 
hnfre samt Ï5 % vicker eller iirter. 1 stället för de sistnämnda användes ock vår
råg. — 6) Delvis äfven råg. - •) Se länsbcrättelscn. — ') Pä vissa orler äfven 
gräärtcr.. — 8) NitgonsUides nfven vicker. — 9) Äfven 50 % korn och 50 % ärter. 
— ,0) Afven 33 % sommarrng och 67 % korn. — " ) Jcmför anm. 2, 4, 5 och 10 
har ofvan. 
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resp. 2,341,705 och 808,111 hektoliter större än enligt Hus
hållningssällskapens berättelser. 

Skörden af sockerbetor uppgifves för år 1900 till 8,190,000 
deciton, hvilket belopp med ej mindre än 2,500,000 deciton öf-
verstiger näst föregående års och derjeinte är det högsta, som 
den svenska jordbruksstatistiken hittills haft att uppvisa, Icke 
dess mindre synas Hushållningssällskapens siiFror äfven denna 
gång vara ej obetydligt för låga, i det att nämligen enligt Fi
nansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå afverkningen 
af de betor, som skördats 1900, uppgick till 8,759,116 deciton, 
hvilket tal derjemte afser vigten af de till fabrikerna öfver-
lemnade tvättade betorna. 

Vid beräkningar af skördeutfallet plägar detta samman
ställas dels med utsädesbeloppet, dels med den besådda arealen. 
En sammanställning sådan som den första utvisar årets korntal, 
och har detta år 1900 och närmast föregående år varit föl
jande enligt Hushållningssällskapens berättelser och enligt Ars-
växtberättelserna: 

S k ö r d i k o r n t a l . 

Enl. Hushållningssällskapen. Enl. K. M. Bef:s årsväxtberättelser. 

1895.1896.1897.1898.1899.1900. 1895.1896.1897.1898.1899.1900. 

Höstsäd. .6-5 7-9 7-8 7-i 7-0 8-i 68 8'3 8o 7'S 7-3 8'7 

Vttistråsäd.6-7 5-9 6-i 7 i 5-7 69 7'4 6 3 64 7'7 6-o 7 e 

Baljväxter. 5o 4'9 5 l 5 o 4 6 5'5 6'3 60 62 60 54 6'8 

Potatis . . 6-4 7-1 6-4 4-5 4-1 69 7-1 7'8 6'8 46 4-1 8 s 

De skiljaktigheter, som för år 1900 ega rum mellau 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 
emellertid derigenom, att i Arsväxtberättelserna vid korntalens 
beräknande bortses från det utsäde, efter hvilket grönfoder skör
dats, och detta var år 1900 fallet med bland annat omkring Y3 
af hela vickerutsädet. 

Af de särskilda sädesslagen har afkastningen i korntal år 
1900 enligt Hushållningssällskapen utgjort: hösthvete 9-5, höst
råg 7'9, vårhvete 6"6, vårråg 5o, korn Is, hafre 6'7, blandsäd 
8'4, ärter 6'1, bönor 5-i och vicker 4 9. 

Skörden på hektar för såväl riket som särskilda områden 
angifves i tabell II, och torde härvid böra anmärkas beträf-
ande spånadsväxterna, att, liksom föregående är, de skördade 
qvantiteterna frö och spånadsämne hvar för sig jemföras med 
hela den till spånadsväxter anslagna arealen, enär Statistiska 
Centralbyrån saknar kännedom om, huru stor del af den
samma användts för det ena eller andra ändamålet, hvarför 
sålunda endast de begge kolumnerna tillhopa kunna gifva uttryck 
for afkastningen af nämnda areal. För att underlätta bedö
mandet af skörderesultatet för riket hafva i tabellen bifogats 
uppgifter om skörden på hektar dels närmast föregående år, 
dels ock i medeltal under de tre närmast föregående femårs
perioderna. 

Det öfver hufvud synnerligen gynsamma skördeutfallet år 
1900 framgår med all tydlighet af en jemföielse med dessa 
genomsnittstal för tidigare år. 

Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags text-
afdeJning framlagts beräkningar af skördeutfallet af säd och rot-

') En betvdande del af skörden har aftagits såsom grönfoder. — a) Den 
häri inräknade sockerbetsskördcn har reducerats efter beräkning a( 002 deciton 
på hektolitern. — 3) Efter Mnräkning af de socknar, som ej lcmuat full
ständiga uppgifter i ämnet. — ) Se länsberättelsen. 

Tab. H. Skörd på hektar, år 1900. 

frukter reducerade till råguärde, enligt do 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 härined sättas sålunda vid ifrågavarande 
reduktion 10 hektoliter råg = 7 hektoliter hvote = 8 hektoliter 
ärter oller 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 I (sid. 13) blifvit framlagda dels beträf
fande 1900 års skörd, dels äfven beträffande medelskörden under 
tioårsperioden 1886—1895. 

Det sålunda funna rågvärdet för hela riket (nära 42 millio
ner hektoliter) år 1900 är det högsta, som på grund af Hus-



') Hiir afses endast den för säd och rotfrukter, men icke den för spånads-
ocb foderväxter samt för öfriga viixtslug och för triklu auviiada åkern. 
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hållningssällskapens skördesiffror beräknats. Jemförd med medel
talet för åren 1886—1895, uppvisar sades- och rotfruktsskörden 
i sin helhet år 1900 en öfvervigt af ända till 6,343,000 hekto
liter, och bidraga härtill alla områden utom fyra. Bland de 
olika länen framstå härvid särskildt Gotlands län (delvis dock 
såsom följd af den tilltagande betodlingen derstädes), Elfsborgs 
läns södra del, Vermlands län samt Malmöhus län, för hvilka 
1900 års rågvärde öfverstiger tioårsmedeltalet med öfver en tredje
del. Dernäst följer Östergötlands län. Endast inom Kopparbergs 
län samt de tre nordligaste länen har sades- och rotfruktsskörden 
år 1900 utfallit ogynsammare än under de tio åren 1886 — 1895; 
inom de sistnämnda länen såsom ett helt betraktade uppgår 
skilnadcn emellertid ända till en femtedel af medeltalet. 

Ej långt ifrån en femtedel, 18-3 %, af rikets sades- och rot
fruktsskörds rågvärde kom år 1900 ensamt på Malmöhus län, 
mot 15 8 % åren 1886—1895. I öfrigt hafva så godt som endast 
de förut nämnda Östergötlands län, Gotlands län, södra området 

Tab. I. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jemförd med åkervidden, år 1900. 

Vid den i tabell K (sid. 14) verkstälda beräkning af de 
qvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt sockerbetor), som under 
året närmast efter 1900 års skörd, eller under tiden den 1 ok
tober 1900 till och med den 30 september 1901, varit disponibla 
till konsumtion och som öfver hufvud äfven kunna anses utvisa 
sjelfva konsumtionen under samma tid, har Statistiska Central
byrån gått till väga på samma satt som under närmast före
gående år. Till jemförelse med årets siffror öfver tillgången 
(årskonsumtionen) per invånare lemnas 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 1900 som för föregående år, de rela
tionstal, som vid motsvarande beräkningar i och för 1895 års 
berättelse första gängen begagnades och för hvilka i anmärk
ningarna till här intagna tabell K och utförligare i nämnda 1895 
års berättelse finnes redogjordt. 

På grund af de goda skörderesultat,, som året 1900 hade 
att uppvisa, ställer sig rikets handelsbalans i afseende på spän-
mål och rotfrukter under konsumtionsåret 1900—1901 afsevärdt 
förmånligare än under nästföregående år. I fråga om omalen 
spanmål har nämligen införseln högst väsentligt nedgått för 
samtliga sädesslag; särskildt af råg infördes öfver 100 millioner 
kilogram mindre än under året 1899—1900. Af majs, som 
användes nästan uteslutande för bränvinsbränningen, är införseln 
tack vare den ovanligt gynsamraa potatisskörden nu reducerad till 
vid pass en tredjedel af föregående års; och oaktadt sålunda en 
större anpart af potatistillgången kommit till användning inom 
bränneriindustrien, har likväl införseln af rotfrukter likaledes 
nedgått till en tredjedel och förbrukningen per invånare likväl 
stigit med öfver 90 kilogram i förhållande till näst föregående 
år. Hafren, som sistnämnda år uppvisade det enastående för
hållandet af ett importöfverskott, uppträder nu åter såsom öfver-
vägande exportvara, om ock utförselsöfverskottet i följd af stegrad 
konsumtion inom landet ej nått högre än till 11 millioner kilo-
giam. I öfrigt är såsom vanligt exporten af omalen spanmål 
af mindre betydelse, hvilket äfven öfver hufvnd gäller såväl in
förseln som utförseln af spanmål i målet tillstånd. Såsom en 
egendomlighet för året må emellertid i sistnämnda afseende an
märkas, att utförseln af rågmjöl öfverstigit införseln. 

af Elfsborgs län samt Vermlands län i jemförelse med förhål
landena under sagda tio år förmått bibehålla sin andel i rikets 
skörd. 

De särskilda sädesslagen ingå, efter rågvärde räknadt, i 
1900 ars skörd med följande siffror: 



Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om skörd och ntsädesbehof Bro här beräknade i vigt enligt de i Kungl. Maj:ts Bcfallningshafvandcä årsvuxtberältelser 
för aret gifna vigtstnlen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 79ä kg., vilrhvete 76'7, höstråg 73'9, vårråg 72'fi, korn 64c, hafre 48'9, blandsäd 56'8, ärter 80'4 
bönor <7s och vicker 77'3 kg. I öfrigf är vigten pr hl. antagen för bohvete till 60, för majs lill 70, för potatis till G6 samt för öfriga rotfrukter till 62 kg. ' 

Enligt i sammandraget af 1895 ars jordbruksstatistik angifna grunder har målen spanmål reducerats till omalen genom förhöjning för hvelemjöl med 67 % 
för rågmjöl med 61 %, för kornmjöl med 82 % för hafremjöl med 122 %, för iirtmjöl med 67 %, för bohvetemjöl med 100 % och för majsmjöl med 18 % samt för 
hvetegryn med 100 %, för korngryn med 67 # och för bafregryn med 100 %. 

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor. 
, „ . „ Ea, i i r skördeåret 190U anses vara afslutadt den 30 september 1900, omfattar det dcrpå följande konsumtionsåret 1900—1901 tiden från och med den 1 oktober 
1900 till och med den 30 september 1901. 

Utom här ofvan upptagna qvantitcter infördes äfven under konsumtionsåret spanmål, gryn och mjöl ef >andrn s!nz» om resp. 59,778, 163,165 och 126 116 
kg. samt utfördes spanmål af »andra slag» om 12,480 kg. ' 
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De beräkningar, som i tabell K finnas meddelade rörande 
konsumtionen per inbyggare, ådagalägga visserligen, att i för
hållande till näst föregående år konsumtionen under året 1900— 
1901 aftagit för hvete, men ökats för trindsäd äfvensom för 
potatis. Utsträckes jemförelsen till de i tabellen upptagna fem-
årsmedeltalen, visar det sig emellertid, att den utveckling, som 
under en följd af år i det stora hela gjort sig gällande be
träffande spanmålen öfver hufvud, äfven karakteriserar det här 
i fråga varande året. Hveteförbrukniugen tilltager på bekostnad 
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af rågen; likaledes befinner sig framför allt hafren, men äfven 
blandsäden i stadigt uppåtgående. Kornförbrukningen har allt 
sedan senare hälften af 1870-talet hållit sig till omkring 50 kilo
gram per inbyggare, och trindsäden slutligen synes snarast för
lora i betydelse. I den egentliga brödsäden ingick under året 
1900—1901 hvetet med 34-o %, emot 18-0 % för åren 1876—1881. 

De uppgifter angående spanmålens vigt, som meddelas i 
tabell L, bära otvetydigt vittne om, att 1900 års skörd äfven i 
detta hänseende utfallit särdeles gynsamt. Anmärkas må, att 

Tab. K. Resultaten af 1900 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för bränvinsbränning och utsådesbehof. 
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Årsväxtberättelsernas rikssiffror för året äro öfverallt högre än 
de här angifna. 

Enligt de upplysningar om väderleken och årsskörJens be
skaffenhet, som äro bifogade Hushållningssällskapens berättelser, 
följde år 1900 på en kall och mycket snörik vinter en likaledes 
kall, men torr vår, hvarigenom vårbruket blef något försenadt. 
Under sommaren åter voro väderleksförhållandena inom största 
delen af landet särdeles gynsamma, med omvexlande regn och 
stark värme. I öfre Norrland rådde dock under sommarmåna
derna låg temperatur, på grund hvaraf säden blef illa mogen 
och delvis frostskadad samt äfven höskörden qvantitativt mindre 
tillfredsställande. I öfrigt blefvo såväl säden och potatisen som 
foderskördeu väl inbergade och af god beskaffenhet. 

Om odlingen af gräsfrö samt foderskörden lemnas i tabell M 
sedvanliga uppgifter. Den jemförelse med föregående fem år, 
som tabellen erbjuder i fråga om rikssiffrorna, visar att klöfverns 
andel i gräsfröskörden år 1900 uppgifves något mindre än medel

talet för nämnda fem år. Hvad foderskörden angår, blef den 
af såväl vår- som höstsädeshalm ej obetydligt rikligare än under 
år 1899 och öfversteg för höstsädeshalmen äfven nyssnämnda 
feinårsmedeltal; höskörden åter blef till qvantiteten mindre än 
både år 1899 och genomsnittstalet för åren 1895—1899. 

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

Tab. M. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1900. 

Tab. L. Spanmålens vigt i kilogram för 1 hektoliter, år 1900. 

') Uppgifterna af se endast Östbo härad. ') Uppgifterna afse endnst Östbo härad. 
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25 millioner deciton vårsädeshalm, 
15 » » höstsädeshalro, 
13 » > hö från naturlig äng, 
29 » » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Medeltalen för de 5 åren 1895—1899 äro: vårsädeshalm 

25-0, höstsädeshalm 144, hö från naturlig äng 15-fi och hö från 
odlad jord 29o millioner deciton. 

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 i det stora hela äfven 
af 1900 års siffror; dock har höet från odlad jord under året 
leninat ej obetydligt rikligare afkastning än vårsädeshalmen och 
höet från naturlig äng något ringare afkastning än höstsädes-
halmen. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1900 års 
skörd, var: nära god. Visserligen betecknades höskörden såsom 
endast medelmåttig, men såväl säd som potatis och halm lem-
nade en ovanligt riklig afkastning af i det hela mycket god be
skaffenhet. 

De i kol. G5—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 kunna derför, hvad hela riket beträffar, endast 
betraktas såsom minima. 

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 N, meddelas nu äfven för år 
1900, hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på samma 
sätt som förut, eller så att, när prisuppgifter finnas för särskilda 
länsdelar, först medelprisen för dessa län beräknats, hvarefter 
dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen för riket. 

Sammanställas medeltalssiffrorna i tabell N för de särskilda 
åren 1895—1900, framgår deraf, att den nedsättning i hvete-
priset, som inträdde med år 1898, äfven fortgått under år 1900, 
men att derjemte beträffande både råg, korn, hafre och ärter, 
livilka sädesslag sedan en följd af år nästan undantagslöst stigit 
i värde, under år 1900 ett prisfall inträdt, ehuruväl för hvart 
och ett af dessa sädesslag 1900 års pris äro högre än de för 
år 1898. Deremot hafva prisen å hö, halm och smör äfven år 
1900 satts högre än under näst föregående år. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna här
för erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell N, erhållas för 
blandsäd genom siffrorna i tabell G. Beträffande bönor finnas i 
markegångstaxorna upplysningar för de två län, der öfver 4/5 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 N torde af brist på bättre uppgifter 
få gälla för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga 

') Markegångspriset â 1 hl. bönor: Hallands liin 7'80 kr., Göteborgs och 
Bohus län 7'BO kr.; medeltal 7'40 kr. — 2) För 1 dt. stnrrhö 2'47 kr. — 3) För 
1 dt. madhö 2'27 kr. - - 4) För råghalm. — 6) For långhalm; för 1 dt. hafre-
halm 2i)4 kr. — 6) För åkerhö; för 1 dt. ängRhö i Gestrikland 4oo kr., i Hel-
singland 2'51 kr. —• 7) För råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jemtland 3-31 kr., 
i Herje&dalen 6'00 kr. — 8) För bättre hö; för 1 dt. sämre hö4'«7 kr. — 9) Fur 
råghalm; för 1 dt. kornhalm S il kr. 

Tab. N. Markegångsprisen å 1 hektoliter spanmål, 1 deciton hö 
och halm samt 1 kilogram smör, år 1900. 

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 
Centralbyrån derför äfven nu ansett bäst att använda de till 
Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå inkomna upp
gifterna om höstprisen å dessa rotfrukter. 
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På grund af livad nu senast är anfördt hafva följande vär
den antagits vid beräkningen: blandsäd 6-40, bönor 7-40 och vicker 
IToo kr. per hektoliter, ängshö 3-43 kr. per deciton, potatis 2-20 
samt rofvor, rötter o. d. Too kr. per hektoliter och sockerbetor 
1-75 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 roarke-
gångstaxorna och till en del (i fråga om tobak) från statistiska 
uppgifter från Nordtyskland, kan skördevärdet af dessa pro
dukter anslås till 69 millioner kr., deraf för gräsfrö 4'8. för lin 
och hampa (frö och spånadsämne) 1-5 och för tobak (K million 
kronor. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per hek
toliter, eller per deciton som i sin helhet, år 1900 följande, h var
med sammanställas totalvärdena i medeltal af samtliga skörde
produkter för femårsperioden 1895—1899: 

Säden i sin helhet, eller spanmål och halm tillsammans, 
afkastade år 1900 352-0 millioner kr., deraf spanmålen omkring 
76 % och halmen omkring 24 i». Motsvarande siffror för de 
närmast föregående fem åren voro 301 8 millioner kr. samt 74 •/, 
och 26 %. 

I fråga om den stora betydelse, som enligt ofvanstående 
sammanställningar foderskörden eger för vårt. land, torde här 
böra anmärkas, att densamma i verkligheten är större än livad 
som framgår af nämnda värdebei åkningar. Vid dessa är näm
ligen ingen hänsyn tagen till grönfoderskörden och betet. Vär
det häraf kan visserligen icke beräknas; men att det icke är 
så obetydligt, kan man sluta deraf, att år 1900, oafsedt betet 
å ängsmarken samt betet och grönfoderskörden å öfrig åkerjord, 
160,791 hektar åkerjord, enligt tabell 1 kol. 24, användes en
bart till dessa två ändamål. 

Jemföres arealen med den beräknade afkastningen, skulle 
den sistnämnda per hektar hafva utgjort: för säden (med halm) 
206-17, för åkerhö (jemte gräsfrö) 164-07 och för rotfrakter 
315-85 kr., allt utan hänsyn till trädan, samt för åkerarealen i 
dess helhet 166-85 ocli för ängen 30-54 kronor. Medelafkast-
ningen för den föregående femårsperioden utgjorde: säden (med 
halm) 177-90, åkerhö (jemte gräsfrö) 148-68, rotfrukter 234-79, 
hela åkerarealen 143-62 och ängsmarken 30-59 kronor. 

2. Boskapsskötsel. 

Kreatursstocken, som vid 1900 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 1899: 

Af samtliga nio djurgrupper hafva följaktligen endast tre, 
nämligen hästar öfver såväl som under 3 år samt ungnöt, ökats, 
hvaremot öfriga sex grupper sett sitt antal betydligt minskas, 
så att till och med hela kreatursstocken under år 1900 aftagit 
med 21,713, eller med 0-4i #; vid årets slut uppgick densamma 
till 5,262,729. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folkmängden 
samt dess relativa ökning eller minskning under senaste tid 
vittna följande siffror, utvisande dels för åren 1899 och 1900 
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: 

3 

Hela värdet af 1900 års skörd uppskattas sålunda till 
631-9 millioner kronor, hvilket tal med 55'7 millioner kronor 
öfverstiger motsvarande värdesumma för år 1898, som dock är 
den högsta kända för något af de 7 år (1893—1899), för hvilka 
dylika värdeberäkningar hittills blifvit i Sammandragen af Hus
hållningssällskapens berättelser utförda. I jemförelse med de i 
ofvan lemnade öfversigt meddelade femårsmedeltalen uppvisa 
endast ängshöet och »öfriga växtslag» lägre totalvärde år 1900. 
A andra sidan är potatisskördens värde år 1900 ej långt ifrån 
50 % högre än femårsmedeltalet. 

En sammanställning af ofvan anförda siffror, såväl för år 
1900 som för de närmast föregående fem åren i medeltal, ut
visar, att i totalvärdena ingå med nedannämnda belopp: 

Sammandrag af Jordbrukastatistik för är 1900. 
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Den sedan år 1895 fortgående minskningen af kreaturs
stocken i dess helhet i förhållande till folkmängden har under 
år 1900, till följd af den ofvanberörda absoluta nedgången, varit 
anmärkningsvärdt stor, så att år 1900 uppvisar ungefär samma 
tal som år 1880, hvilket år proportionen mellan kreatursan
talet och folkmängden dock var lägre än under något annat 
af de i den meddelade öfversigten förekommande åren. 

I fråga om de särskilda djurgruppernas talrikhet i förhål
lande till folkmängden och den utveckling, som i detta hänseende 
karakteriserat de tre senaste årtiondena, framgår af nämnda öf-
versigt, att hästarnes såväl som tjurarnes antal under hela tiden 
bibehållit sig nästan alldeles oförändradt och att detsamma är 
i det stora hela förhållandet äfven med ungnöten. En afgjord 
tillbakagång uppvisa deremot oxarne, fåren och getterna, om ock 
de sistnämndas relativa antal under senare delen af 1890-talet 
förmått hålla sig någorlunda konstant. De enda af djurgrup
perna, hvilkas antal öfver hufvud ökats hastigare än folkmäng
den, äro korna och svinen, men äfven för dessa har senare hälf
ten af 1890-talet varit utmärkt af stagnation och i viss mån 
äfven af tillbakagåug. 

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. 

Antalet renar (kol. 84) uppgår för riket till 231,960, deraf 
185,660 i Norrbottens län, 34,500 i Vesterbottens län och 11,800 
i Jemtlands län. År 1899 uppgafs hela antalet till 240,720. 
Minskningen, uppgående till 8,760, faller så godt som uteslutande 
på Vesterbottens län. 

Till underlättande af jemförelsen mellan särskilda län och 
områden med hänsyn till deras betydelse för boskapsskötseln, 
och man torde kunna säga äfven för foderskörden i riket, då 
hufvudparten af utfodringen väl sker af det inom området skör
dade fodret, finnas i tabell O sammanstälda uppgifter om hvarje 
områdes till nötkreatursenlieter reducerade kreatursstock, dennas 
proportion till områdets folkmängd och egovidd, äfvensom den andel 
hvarje områdes kreatursstock utgör af hela rikets. Reduktionen 
är verkstäld enligt samma grunder som tillförene (se tabellen). 

Tabellen utvisar, att antalet nötkreatursenheter är mindre år 
1900 än år 1899, och med hänsyn till den förut omnämnda be
tydande nedgången i antalet kreatur torde detta, om ock säll
synta förhållande icke böra väcka förvåning. Stäld i förhål
lande till folkmängden, har den reducerade kreatursstocken, 
frånsedt en tillbakagång omkring år 1880, allt sedan 1870-

') Härvid har 1 nötkreatur satts = s/s häst = 10 får = 12 geticr = 4 svin 
= 5 renar, hvarjemte 2 unghästar eller ungnöt satts lika med ett fullvuxet djur 
af samma kreatursslag. — 2) Eenar inga ej har i beräkningen, vare sig för hela 
riket eller för de län, de tre nordligaste, der de förekomma. 

Tab. O. Kreatursstocken reducerad till nötkreatur och i för
hållande till folkmängd och egovidd, år 1900. 

talet befunnit sig i ständig tillväxt ända till år 1895, då den 
nådde sin kulmen, nämligen 685 nötkreatursenheter mot 1,000 
menniskor. Sedan dess har relationstalet ständigt sjunkit; det 
utgjorde nämligen 683 år 1896, 677 år 1897, 676 år 1898, 673 
år 1899 och 668 år 1900. 

Jemförelsen mellan kreatursstocken och hela egovidden visar 
för hela den tid, h varför i tabellen redogöres, oafbrutna fram-
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steg, och med undantag för år 1900 och ett par tidigare år är 
detta äfven fallet, när jeraförelsen afser kreatursstocken och in-
egoarealen. 

Bland rikets särskilda län är, såsom tabellen visar, Mal
möhus län det vigtigaste i fråga om boskapsskötseln, om också 
icke i lika hög grad som i fråga om sades- och rotfruktsskörden 
(tabell I). Närmast detta län komma äfven här Skaraborgs, 
Östergötlands och Kristianstads län. De småländska och i ännu 
högre grad de norrländska länen visa framför andra bättre 
procenttal i fråga om kreatursstocken än i fråga om sades- och 
rotfruktsskörden. Då nu de här i tabell O utförda procenttalen 
för länen i viss mån äfven torde tjena till att utvisa deras be
tydelse i fråga om foderskörden i riket, är sålunda tydligt, att 
dessa läns betydelse för skörden i dess helhet är större, än 
hvad af procenttalen i tabell I angifves. 

Hvad beträffar förhållandet mellan nötkreatursenheter och 
antalet invånare inom de särskilda länen, är detsamma helt na
turligt åtminstone till en viss grad beroende af förekomsten af 
större städer eller andra industricentra inom området. Häri 
torde åtminstone få sökas den hufvudsakliga anledningen till de 
låga tal, som uppvisas af Göteborgs och Bohus, Blekinge, Gefle-
borgs och Vesternorrlands län. Likaså bör naturligtvis ett visst 
samband ega rum mellan å ena sidan kreatursstockens förhål
lande till hela egovidden och å andra sidan åkerjordens och 
ängsmarkens andel i områdets hela egovidd. En jemförelse 
mellan tabellerna O och B ådagalägger äfven, att så är fallet. 
Vexlingarna de särskilda områdena emellan äro för den skull i 
detta hänseende mera betydande än i fråga om relationen mellan 
kreatursstocken samt arealen af åker och äng. Frånsedt Stock
holms stad samt de två nordligaste länen är sistberörda rela-
tionstal högst i Göteborgs och Bohus län (944 nötkreatursen
heter mot 1,000 hektar åker och äng) samt lägst i Gotlands 
län (548). Anmärkningsvärd är den skarpa åtskilnad, som råder 
mellan Jemtlands län å ena samt Vesterbottens och Norrbottens 
län å andra sidan. Till en del synes denna låta sig förklaras 
ur den redogörelse för åkerjordens användning, som lemnas i ta
bell C och som visar, att af åkerjorden användas för gräs och 
andra foderväxter i Jemtlands län 73 2 %, i Vesterbottens län 69'6 
% och i Norrbottens län 53-5 «/„. I högre grad torde emellertid 
den påvisade differensen få tillskrifvas de osäkra uppgifterna om 
ängsarealen i dessa tre län äfvensom den vexlande beskaffenheten 
hos den jord, som i olika landsdel ar hänf öres under nämnda egoslag. 

I likhet med föregående år lemnas äfven nu, i tabell P , 
till belysning af boskapsskötselns ställning i riket, ur Kom-
merskollegii berättelser i ämnet hemtade uppgifter om införseln 
och utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

Tabellen visar, att den försämring beträffande ladugårds-
och liknande alster, som varit utmärkande för rikets handels
balans under de senare åren, i det stora hela äfven fortgått 
under år 1900. Visserligen ställer sig exportöfverskottet för horn
boskap äfvensom importöfverskottet för bland annat margarin, 
talg samt oberedda och beredda hudar ej obetydligt gynsam-
mare än år 1899. Men det allra vigtigaste af hithörande före
mål, smöret, uppvisar en minskning i exporten om 1V2 million 
kilogram, och för en del andra varor, såsom hästar, fläsk, 
kött och ister, befinner sig importöfverskottet i stadig tillväxt. 
Hvad slutligen angår artikeln ägg, har det tvära omslag, som 
är 1897 kunde iakttagas i fråga om handeln med densamma, 

äfven under år 1900 gjort sig synnerligen känbart, i det att 
importöfverskottet från 397 millioner stycken år 1899 stigit till 
60-9 millioner. 

3. Arbetspris. 
De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berättelser 

lemnas om arbetsprisen, hafva blifvit sammanstälda i tabell Q (sid. 
20). 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 1900 ytterligare blifvit höjda, 
och detta utan undantag för något af de åtta i tabellen upp
tagna prisslagen, 0111 ock stegringen i regel icke är af den stora 
betydenhet som under år 1899. Jemförda med motsvarande 
pris under tidigare år, visade sig redan 1899 års pris vara högre 
än någonsin. Äfven dessa öfverträffas nu af 1900 års pris, 
hvilka sålunda för alla prisslagen äro de högsta dittills iakt
tagna. 

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 

Tab. P. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1898—1900. 
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346, för piga 202 kronor, sommavdagsvevkspris för man 1-48, 
för qvinna 0'87 kronor; samt vinterdagsverkspris för man 0-99, 
för qvinna 0'69 kronor. Från denna tid hafva nu arbetsprisen, 
år 1900 i ej mindre än tretton år, varit stadda i oafbruten 
stegring. 

Jemföras 1900 års pris med motsvarande åren 1869, 1876 
och 1887, befinnes stegringen hafva utgjort i %: 

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 hvad i öfrigt är fallet, samt 
hvad åren 1869—1900 och 1887—1900 beträffar jemväl med 
undantag för dagsverksprisen. 

Frånsedt årslönen för piga i husbondes kost förekomma 
nästan undantagslöst de högsta arbetsprisen i de norrländska 
länen samt i Dalarne. Inom de förstnämnda såsom ett helt 
öfverstiga genomsnittprisen riksmedeltalen för exempelvis årslön 
för dräng med 26 %, sommardagsverkspris för man 33 % och 
för qvinna likaledes 33 %, vinterdagsverkspris för man 40 
% och för qvinna 28 %. För höga arbetspris utmärka sig 
bland andra äfven Vermlands län i fråga om både årslön för 
dräng och värde af stat och lön för såväl dräng som piga samt 
Jönköpings i de bägge sistnämnda hänseendena. De lägsta ar
betsprisen äro hufvudsakligen till finnandes i Hallands och Skara
borgs län samt särskildt beträffande dagsverksprisen äfven i 
Kalmar, Blekinge och Elfsborgs län. 

Årslönerna för qvinliga tjenare i husbondes kost förete inga 
större skiljaktigheter inom rikets olika delar. De högsta talen 
uppvisa Vestmanlands, Stockholms, Uppsala och Malmöhus län. 

I likhet med hvad som varit händelsen med öfriga af Sta
tistiska Centralbyrån hittills utgifna berättelser, hvilka afslötat 
det nittonde århundradet, har Centralbyrån äfven i fråga om 
Hushållningssällskapens berättelser ansett sig böra meddela en 
återblick i afseende på rikssiffrorna för hvart och ett af de 36 
år, hvarunder dylika berättelser afgifvits och af Centralbyrån 
sammanförts till för riket gällande Sammandrag. I enlighet 
härmed framläggas nu i efterföljande bilagor 1—7 de hufvudsak-
liga sifferuppgifter — reducerade, der så erfordrats, till nu gäl
lande mått- och vigtsystem — som innehållits i nämnda be
rättelser, nämligen om egovidden och dess fördelning (bil. 1), 
om utsädet (bil. 2), om skörden (bil. 3 och 5) samt om arbets
prisen (bil. 7). Härtill hafva fogats en del relativa beräknin
gar om utsäde och skörd per hektar (bil. 4 och 5) samt om ') Uppgifterna afse endast Östbo härad. — 2) Medeltalet af de i berättelsen 

angifmi belopp. — s) Enligt Statistisk Tidskrift, h. 50. 

Tab. Q. Arbetsprisen (i kronor), år 1900. 

korntalen (bil. 6). Härförutom lemna emellertid Hushållnings
sällskapens berättelser äfven upplysningar om mantalen, om 
brukningsdelarnas antal samt fördelning efter storleken och på 
brukare af egen och af annans jord, om antalet jordtorp, om 
vidden af verkstälda jordförbättringar, om planterade fruktträd, 
om kreatursstocken m. m. Dessa ämnen hafva dock icke gjorts 
till föremål för behandling i bilagorna 1—7, enär antingen de 
om dem föreliggande sifferdata äro allt för ofullständiga eller 
med hvarandra ej jemförliga under hela den förevarande tid
rymden eller ock ämnena sjelfva ansetts vara i tillräcklig grad 
belysta af den återblick för äldre år, som meddelas i tabell 1. 
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De i bilagorna 1—7 anförda sifferuppgifterna äro i hufvud-
sak återgifna enligt vederbörande årsberättelser. Beträffande 
egovidden och dess fördelning hafva emellertid en del korrek
tioner befunnits önskvärda. Ända till och med år 1886 öf-
verensstämma nämligen de i årssammandragen intagna talen 
för åkerjordens fördelning icke med den uppgifna hela åker
arealen, och för åren 1867 och 1868 saknas till och med alla 
uppgifter om åkerarealen inom Elfsborgs läns norra del och om 
dess användning inom Norrbottens län. Afven ängsarealen inom 
förstnämnda område är för dessa år uppenbarligen allt för lågt 
uppskattad, hvarför densamma nu tillökats i enlighet med upp
gifterna i 1869 års berättelse. I fråga ora åkerarealens för
delning åren 1865 och 1866 har Centralbyrån, med stöd af 
föreliggande uppgifter för följande år, ansett sig kunna förlägga 
den förefintliga differensen (resp. 141,120 och 33,218 hektar) i 
dess helhet på den för foderväxter använda jorden, hvarjenite 
den sålunda funna hela foderväxtarealen fördelats med Vö på 
arealen för bete och grönfoder och 4/s på arealen för hö
skörd. För åren 1867 och 1868 hafva talen för åkerjordens 
användning till en början tillökats med 1869 års uppgifter för 
Elfsborgs läns norra del och 1872 års uppgifter för Norrbottens 
län, och för åren 1885 och 1886 har en motsvarande höjning 
åstadkommits derigenom, att skilnaden för Vesternorrlands lät: 
utproportionerats på de för länet uppgifna olika egoslagen. De 
efter dessa kompletteringar återstående differenserna för dessa 
fyra år äfvensom skiljaktigheterna för åren 1869—1884 har Cen
tralbyrån dels på grund af de mindre betydande egovidder, hvar-
om här är fråga, dels ock i betraktande af den stora osäkerhet, 
som åtminstone för tidigare år vidlåder de flesta arealuppgif
terna, ansett sig kunna föra på arealen för höskörd. 

Det svenska jordbrukets utveckling åren 1865—1900, sådan 
densamma enligt Hushållningssällskapens berättelser gestaltat 

sig och i förevarande bilagor 1—7 finnes med siffror åskådlig
gjord, har Centralbyrån redan i det föregående haft tillfälle att 
i någon mån och från vissa synpunkter i korthet beröra. Nå
gon mera i detalj gående framställning af detta ämne synes 
derför ej här böra ifrågakomma, och detta så mycket mindre 
som den alltjemt fortgående förbättringen af Hushållnings
sällskapens berättelser åtminstone i vissa fall mana till en viss 
försigtighet vid en jemförelse mellan olika tidpunkter och så
lunda tabellbilagornas sifferdata understundom snarare torde få 
anses bära vittne om jordbruksstatistikens förbättrande än om 
jordbruksnäringens framåtgående. Såsom i stora drag karak
teristiskt för jordbruksnäringens utveckling synes emellertid kunna 
och böra anföras: 

att allt större vidder af den naturliga ängen blifvit under 
plog lagda och kommit hafre- och framför allt höodlingen till 
godo; 

att likaledes odlingen af andra rotfrukter än potatis be
finner sig i ett raskt uppåtgående; 

att deremot odlingen af såväl korn som balj- och spånads-
växter allt mera förlorar i omfattning; 

att utsädet per hektar, som för spanmåleu visar tendens till 
minskning, vidkommande potatisen befinner sig i hastig ökning; 

att skörden per hektar af höstsäd och spånadsväxter upp
visar ett glädjande uppåtgående, men att densamma beträffande 
vårsäd och potatis i det stora hela hållit sig ungefär oför
ändrad under de sista tre årtiondena och i fråga om höet 
snarare är stadd i tillbakagång; samt 

att skörden i korntal för hvarje slag af spanmål äfvenledes 
företer nästan utan undantag ett jemnt framåtskridande, under 
det deremot för potatisen under de två sista årtiondena ett mot
satt förhållande egt rum. 

Stockholm den 8 september 1902. 

Underdànigst 

KARL SIDENBLADH. 

e. f. 

Hugo Burström. 
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 äro hemtade från Kungl. Maj:ts Be-
fallniugshafvandes fem årsberättelser för åren 1891—1895. 

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

Uppgifter, som i vissa fall afvika från de för tidigare år här införda, 
finnas meddelade i efterföljande bilagor 1—7. 

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse året 1896 och äro hemtade ur Öfver-
ståthållareembetets femårsberättelse för åren 1891—1895. 

Södermanlands län. I länsberättelsen bör kol. 15 ökas med 5'6 hektar, fördelade 
på Kipsa, RuDtuna, Ludgo och Hölö socknar. 

Jönköpings län. Uppgifterna i kol. 65—72 afse endast Norra och Södra Vedbo, 
Östra, Vestra och Östbo härad samt Eksjö stad. 

Kronobergs län. Kol. 83: Uppgiften afser endast Allbo härad. 
Kalmar läns Norra Jiel. Kol. 55, 56, 82 och 83: Uppgifter saknas. 
Kristianstads län. Arsuppgifterna kompletterade med uppgifter för städerna från 

1885 års berättelse. 
Göteborgs och Bohus län. Kol. 54—56: Uppgifter saknas. Kol. 83: Uteslu

tande höns. 

Elfsborgs läns Södra del. Kol. 65—71 och 83: Uppgifter saknas. Kol. 72: 
Uppgifter endast från 11 socknar af Kinds härad. 

Elfsborgs läns Norra del. Uppgifterna i kol. 65—72 afse endast Aie, Kullings, 
Sundals och Vedbo härad samt Alingsås stad. Kol. 83: Uteslutande höns. 
För Väne, Aie och Vedbo härad samt Vencrsborgs stad saknas uppgifter. 

Vermlands län. Kol. 83: Uppgift saknas. 
Vestmanlands län. Kol. 52—54: Uppgifter saknas. 
Kopparbergs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Gejleborgs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Vesternorrlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Jemtlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Vesterbottens län. Uppgifterna i kol. 16 och 17, hvilka i länsberättelsen saknas 

för respektive 3 och 6 af länets 26 kommuner, hafva här kompletterats 
enligt 1868 års skogskomités belänkande. 

Norrbottens län. Kol. 4—11: Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-
Kalix, Korpilombolo och Juckasjärvi socknar. Kol. 52—54: Uppgifter saknas. 
Kol. 57: Uppgiften beräknad efter höskördens utfall å den odlade jorden i 
de tre närmast belägna länen. Kol. 83: Enligt 1892 års uppgift, och ute
slutande höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1900. 

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 338,416, dont 282,718 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 50,423 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 167,452. 

De l'étendue de la terre ferme (411,195 kilom. c., d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 37,661 hectares, les champs cultivés 3,519,881, les prés naturels 
1,460,504 et les forêts 20,707,117 hectares (col. 14-17) . 

Quant à l'emploi des champs cultivés, les céréales en occupaient 1,661,127 
hectares, les légumineuses 46,186, les pommes de terre 154,645, les autres 
racines 48,930, le lin (et le chanvre) 3,926, les plantes de fourrage 1,190,226 
et les autres cultures 935 hectares; 413,906 hectares étaient en jachère (col. 
18-27) . 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28—55): 204,903 hecto
litres de froment, 1,069,633 de seigle, 669,717 d'orge, 3,300,887 d'avoine, 439,628 
de méteil, 144,951 de légumineuses, 2,904,785 de pommes de terre, 10,072 de lin 
(et de chanvre) et plus de 90,200 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 par le Bureau central de statistique d'après les rapports 
des Préfets. 

En voici les chiffres: 
D'après D'après 

m i . J ionn lca Sociétés agricoles, les Préfets. 
Récolte de 1900. ((,o] a g j ^ 

Froment hectolitres 1,895,953 1,849,600 
Seigle » 8,354,651 9,165,300 
Orge » 4,870,332 5,210,700 
Avoine » 22,069,695 24,411,400 
Méteil » 0,701,875 3,993,800 
Légumineuses » 804,172 858,300 
Pommes de terre » 20,162,758 24,643,900 
Raves, navets etc > 6,618,534 
Betteraves à sucre quintaux métriques 8,190,000 
Graines de lin hectolitres 22,224 
Lin à filer quintaux métriques 14,344 
Plantes fourragères > 28,689,231 

Des deux séries des données sur la récolte ou peut supposer qu'en général 
les chiffres les plus élevés sont les pins vraisemblables. 

La récolte de 1900 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, presque bonne. 
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). 

D 

E 

F = 

Les sujets des tableaux A—Q, intercalés dans le texte, sont: 
A = Répartition du sol (col. 2—5) et nombre relatif des cultivateurs-propriétaires 

(col. 6—10) et des fermiers (col. 11—15). 
B = 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 
district. 

C = Emploi relatif des champs cultivés (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3, 
pommes de terre, lin etc. col. 4, herbes col. 5, jachères col. 6). 
Relation des semences au total des blés ensemencés (froment col. 2, seigle 
col. 3, orge col. 4, avoine col. 5, méteil col. 6, pois, fèves et vesces col. 7, 
lin et chanvre col. 8, sarrasin, colza et spergule col. 9). 
Semence de chaque district en pour-cent de la semence totale du royaume 
(froment d'hiver col. 2, froment d'été col. 3, seigle d'hiver col. 4, seigle d'été 
col. 5, orge col. 6, avoine col. 7, méteil col. 8, pois col. 9, fèves col. 10, 
vesces col. 11, pommes de terre col. 12). 
Semence par hectare (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3, légumineuses 
col. 4, pommes de terre col. 5, lin et chanvre col. 6). 

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

H = Récolte par hectare (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3, légumineuses 
col. 4, pommes de terre col. 5, autres racines col. 6, graines de lin col. 7, 
lin à filer col. 8, plantes de fourrage col. 9). 

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

K = 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. 

L = Pesanteur moyenne dn grain. 
M= Proportions des graines à fourrage (col. 2 et 3) et récolte moyenne de la paille 

(col. 4 et 5) et du foin (col. 6 et 7). 
N = 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). 

0 = Bétail réduit en unités bovines (col. 2) et comparé à la population (col. 4) 
et à l'étendue du territoire (col. 5—6). 

P = Importation (col. 2—4) et exportation (col. 5—7) des produits de la basse-cour. 
Q = Salaires des ouvriers agricoles, par an (col. 2—5) et par jour (col. 6—9). 

Les Annexes 1—7} pages 30—36, contiennent un aperçu des principaux faits 
de la statistique agricole de la Suède d'après les rapports des Sociétés agricoles 
jusqu'ici publiés (années 1865—1900). L'Annexe 1 montre la répartition du sol 
et l'emploi des champs cultivés; l'Annexe 2 les quantités ensemencées; l'Annexe 
3 la récolte des céréales; l'Annexe 4 la semence et la récolte, en chiffres absolus 
et par hectare, des céréales d'hiver, des céréales d'été et des légumineuses; l'An
nexe 5 la semence par hectare des pommes de terre ainsi que la récolte (en chiffres 
absolus et, en tant que possible, par hectare) des pommes de terre, des raves, 
navets etc., des betteraves à sucre, des liu et chanvre (en graines et eu filasse), 
des graines de trèfle etc., du foin (récolté sur les prairies artificielles), dn sarrasin, 
du coUa, du tabac et de la spergule; l'Annexe 6 leB multiples des grains ré
coltés; et enfin l'Annexe 7 les salaires des ouvriers agricoles. 
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Anm. Riketä hela egovidd (utan vatten) Kr för alla åren antagen till 41,119,488 hektar. — Uppgifterna beträffande arealen af träd-, humle- och kålgärd, nf 
naturlig äng, af skogbärande mark och af annan mark äro för de tidigare åren mycket osäkra. 

30 

Bilaga 1. Egovidden och dess fördelning åren 1865—1900, i hektar. 
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Bilaga 2. Utsäde åren 1865—1900. 
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') Angående bohvete se bil. 5. 
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Bilaga 3. Skörd af spanmål 1) åren 1865—1900, 1 hektoliter. 



skördat. »dLt gSote. ' BkÖrdea P " h e k ' a r hr° b e r â k D , d e P& « r u n d h ä r • ««.luppgifter, hyadan såluada intet afdrag gj.rU fflr d.n « a l , å hrilken 

Sammandrag af Jordbruhsstalistik för år 1900. « 

Bilaga 4. Utsäde och skörd af spanmål per hektar åren 1866—1900. 
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Bilaga 5. Utsäde per hektar och skörd af potatis samt skörd af andra rotfrukter, spånads-
växter, foderväxter m. m. åren 1865—1900. 



Bilaga 6. Skörd i korntal åren 1866—1900. 
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Bilaga 7. Arbetsprisen, i kronor, åren 1865—1900. 

Anm. Beträffande åren 1865—1875, för hvilka någon sammanfattning nf de i Hushållningssällskapens berättelserna förekommande uppgifter om arbetsprisen 
icke blifvit i Statistiska Centralbyråns Sammandrag af dessa berättelser utförd, äro ofvanstående riksmedeltal bemtade ur Statistisk Tidskrift, h. 50 (årg. 1877). 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1900. 

STOCKHOLMS LÄN. 

Armppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 september 1901, jernte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskap har härmed äran öfverlemna sammandrag af uppgifterna till länets jordbruksstatistik 
för år 1900. Uppgifterna rörande Oknebo och Svartlösa härad med staden Södertelge grunda sig på lokalundersökningar utförda 
under innevarande är, hvaremot desamma beträffande öfriga delar af länet äro upprättade med stöd af äldre lokalundersökningar, 
dervid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1900. 

Stockholm den 18 september 1901. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

E R . G U S T. B O S T R Ö M . 

Olof Stjernquist. 

Jordbruksstatistik 1H00. Stockholms län. 1 



S t o c k h o l m s 2 



län. 3 



4 Stockholms 



län. 5 



6 Stockholms 



län. 7 



8 Stockholms 



län. 9 

2 Jordbruksstatistik 1900. Stockholms län. 



Stockholms 10 

]) Häri, ehuru ej i soekenarealerna, iir Östra stambanans område inom häradet, 60 hektar, inräknadt. 



län. 11 



12 

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

A. Brukningssätt: Mest 7- à 8-skiftes vexelbruk och oregelbundet vexelbruk å större och mindre gårdar; endast på ett fåtal 
smärre jordbruk förekommer numera sädesskiftesbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 18V» mantal; minsta 1/bis mantal. 
C. Viderlek, sånings- och skördetider: Väderleken öfvervägande gynsam. Sådd af: vårsäd 25 april—20 maj, höstsäd 25 augusti— 

15 september. Skörd af: hö 3—30 juli, höstsäd 2—25 augusti, vårsäd 10 augusti—15 september, potatis 20 september—4 
oktober. 

D. Skördens beskaffenhet; Sädesskörden välbergad, god qvalitet. Potatisskörden frisk. Halmskörden god qvalitet. Höskörden 
mycket god qvalitet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79-5 kilogram; 1 hl. råg 73-5 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 505 kg.; 1 hl. 
ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning; 1 del korn, 3 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- jerute annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 13 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgâng: Ved och något virke afyttras. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Branntorf 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 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdritog 450lcronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'5o kr.; af qvinna I20 kr. Vinterdagsverke 

af man l-5o kr.; af qvinna 0'9o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1901. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

U P P S A L A L Ä N . 

Àrmppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 juli 1901, jemte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskap får - härmed öfverlemna sammandrag af primäruppgifterna till jordbruksstatistiken öfver 
Uppsala län för är 1900 äfvensom meddela, att revision af jordbruksstatistiken för Lagunda och Hagunda härader blifvit under 
samma år verkstäld och nya primnruppgifter genom derstädes utförda lokalundersökningar insamlade. 

Uppsala den 1 juli 1901. 

Enligt uppdrag: 

Carl Björk. 

Jorilbruhsttatittih 1V00. Upptala län. 1 



2 U p p s a l a 



län. 3 



4 Uppsala 



län. 5 



Uppsala 6 

1) Inom Biilinge, Skuttunge, Åkerby, Söderfors, Tierps, Danmarks, Gamla Uppsala, Vaksala, Alunda och Ekeby socknar stämmer icke arealen »odlad jord» öfvercns 
möjligt att skilja dem, ntan äro de redovisade, der innehafvaren bor. 



med siffrorna beträffande densammas användning för hvnrje socken, cniir g.lrdar inom olika socknar innehafvas af samma person och brukas i «ambruk, hvadan det ej rarit 

län. 7 



8 Uppsala 



Jordbruksêtatistik 1900. Uppsala län. 2 

län. 9 



10 

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

A. Brukningsrätt: 2-skiftesbruket användes fortfarande på den hårdare jorden hos ett fåtal mindre jordbrukare; för öfrigt vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 jjjj mantal; minsta JT}Wt mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Se Hushållningssällskapets årsberättelse för är 1900. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, här och der skadad af frost. Potatisskörden delvis skadad af frost. Halm

skörden här och der skadad af frost, eljest välbergad. Höskörden välbergad, på lätt jord frostskadad. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77 - kilogram; 1 hl. råg 72-2 kg.; 1 hl. korn G7-6 kg.; 1 hl. hafre 49'4 kg.; 1 

hl. ärter 80-8 kg. (Allt i inedeltal.) 
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. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 11 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes hufvudsakligen af höstsäd. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngârdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgâng: 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, Österby, Vattholma, Enköping m. fl. 
O. Binäringar: Se Hushållningssällskapets årsberättelse. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 130 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 kr. Vinterdagsverke af man 

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

Stockholm, 1901. Kungl. Boktryckeriet . 1'. A. Norstedt & Söncf. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 0 . 

SÖDERMANLANDS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den S juni 1901, jemte följande missiv: 

»Sedan fullständiga primäruppgifter rörande jordbruksförhållandena är 1900 i Jönåkers, Rönö och Hölebo härad samt i 
städerna Nyköping och Trosa blifvit infordrade och upplysningar om samma års skörderesultat inom länets öfriga delar erhål
lits, har jag äran härmed öfverlemna sammandrag af uppgifterna för nyssnämnda är, med tillkännagifvande att, i anseende till 
uteblifna meddelanden angående Hälla socken och Trosa stad, de om dessa kommuner intagna sifferuppgifter äro endast approxi
mativa. 

Nyköping den 30 maj 1901. 

Carl Wellander. 
Hushållningssällskapets sekreterare.> 

JordbruhtatatisUk 1900. Södermanlands län. 1 



2 S ö d e r m a n l a n d s 



län. 3 



4 Södermanlands 



Jordbruksstatistik 1600. Södermanland/ län. 2 

län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: 6- till 8-årigt vexclbruk; 2- à 3-årigt skiftesbruk å mindre egendomar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta O'o625 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern jemn och snörik; våren intriid.de i vanlig tid. Maj månad torr och kull. Frän 

och med juni månad under hela sommaren stark värme samt, öfver hufvud taget, jemförelsevis torr väderlek. Vårsådd frän 
slutet af april; höstsådd frän sista dagarne af augusti. Höskörden från sista dagarne af juni. Skörd af höstsäd från bör
jan af augusti och af vårsäd från midten af samma månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad; beskaffenheten god. Potatisskörden medelmåttig och af god beskaffenhet. 
Halmskölden ojemn. Höskörden under medelmåttan men af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del vickér 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- jeiute annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö frän naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu hufvudsakligen af säd och potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Öfverskott till afsalu. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma icke. Hushållningssällskapet beviljade den 1 dec. 1900 ett förslagsanslag ä 500 kr. 

i och för undersökande of länets tillgång på dylika mossar. 
O. Binäringar: Fiske och husslöjd samt någon tegeltillverkning och kalkbränning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost:' För dräng 200 kronor; för piga 110 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!) kr.; af qvinna 0 7 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 

http://intriid.de


B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 0 . 

Ö S T E K G Ö T L A N D S LÄN. 

Ar »uppgifter na. in kom m o till Kvngl. Statistiska Centralbyrån den 24 oktober 1,901, jemte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns. hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlemn 1900 årt 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Linköping den 22 oktober 1901. 

WiUi. Heyman. 

Jordbruksstatistik 1900. Östergötland» län. 1 



2 Ö s t e r g ö t l a n d s 



l ä n . 3 



4 Östergötlands 



län. 5 



6 Östergötlands 



län. 7 



8 Östergötlands 



Jordbruksstatistik 1900. Östergötlands län. 2 

9 län. 



10 Östergötlands 



län. 11 



12 Östergötlands 



län. 13 



14 Östergötlands 



län. 15 



16 

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

A. Brukningssätt : Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 161 2 mantal; minsta. V2880 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Gynsatnma. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden utmärkt god och oskadad. Halmskörden god. Höskörden å 

l:sta årets vall mindre god, å öfriga vallar god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn <î9 kg.; 1 hl. liafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre; stundom inblandning af ärter och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 54 procent och timotej-jemte annat gräsfrö återstoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 34 deciton; hö från naturlig äng 

13 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu betydligt, särdeles af råg. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes ganska betydligt. Brist för eget behof af drag

oxar och smågrisar. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster sker i ganska stor omfattning. Brist för eget behof förefinnes inom en del socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Användas ej i någon större omfattning. 
O. Binäringar: Desamma som förut. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 208 kronor; för piga 126 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 471 kronor; för statpiga 271 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 - n kr.; af qvinna V23 kr. Vinterdagsverke 

af inan 1'42 kr.; af qvinna 0-8i kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under aret.) 

Stockholm 1902. Kung]. Bokt rycker ie t . 1'. A. NorHtedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 0 . 

JÖNKÖPINGS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 december 1901, jemte följande missiv: 

»Jönköpings läns Hushållningssällskap får härmed öfversända sammandrag af jordbruksstatistiken for länet för år 1900 
och derjemte meddela, att Östbo härad under innevarande år varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping den 20 december 1901. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

J. W. S P Å N B E R G . 

G. Lindman. 

Jordbruksstatistik 1900. Jönköpings län. 1 



J ö n k ö p i n g s 2 



län. 3 



4 Jönköpings 



län. 5 

2 Jordbruksstatistik 1900. Jönköpings län. 



6 

Upplysningar. 
(Afse endast Östbo härad.) 

A. Brnkningssätt: På de större egendomarne 7- à 8-trädesvexelbruk ; på de mindre gårdarne utan ordnad växtföljd. 
B. Brakningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 61/4 mantal; minsta 1/iu mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Gynsam väderlek. Vårsådden började omkring 1 maj, höstsådden i slutet af augusti. 

Skördetid: råg medlet af augusti, hafre i slutet af augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden riklig, men delvis skadad af röta. Halmskörden god. Hö

skörden medelmåttig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger ? kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter ? kg. 

(Allt i medeltal.) 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
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 25 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 

3 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Af hafre något till salu. Råg ej tillräcklig för ortens behof. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Kreatur äfvensom smör afyttras. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster: Skogsafverkning större än tillväxt. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Begagnas obetydligt. 
O. Binäringar: I norra delen af häradet tillverkning af arbets- och fjedervagnar. Träförädling i mindre skala. 
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 600 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af mau 2 kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1902. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & SSucr. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

KRONOBERGS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 september 1901, jemte följande missiv: 

»Härjemte har jag äran öfverlemna sammandrag af jordbrnksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1900. 
Noggranna undersökningar liafva egt rum i följande socknar: Lenhofda, Ekeberga, Dädesjö, Herråkra, Furuby, Nöbbele, Östra 

Torsås, Tolg, Urshult, Almundsryd, Lekaryd, Hjortsberga, Slätthög, Moeda, Göteryd, Traryd, Hallaryd och Markaryd. 
Anledningen till att åkerjorden minskats i Asa socken uppgifves vara, att flera torplägenheter med betydlig åkerareal utlagts 

till betesmark och skogssådd. Af samma orsak härleder sig den lilla minskningen för Aneboda. 
Vexjö den 6 september 1901. 

Enligt uppdrag: 

Aaby Ericsson. 

JordbruhsiMtistik 1900. Kronobergs län. 1 



2 Kronobergs 



län. 3 



4 Kronobergs 



län. 5 



6 Kronobergs 



län. 7 



8 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : I allmänhet å större egendomar vexelbrok med 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta O00005 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern ovanligt kall, rik på nederbörd; våren torr och kall; försommaren torr, sedan vex-

lande väderlek; under sensommaren och hösten tillräcklig, delvis betydlig nederbörd. Sådden började i slutet af april, höskörden 
i juli och sädesskörden i augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och välbergad. Potatisskörden i allmänhet mycket god. Halmskörden god och till
räcklig. Höskörden medelmåttig, välbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 7fi kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn fi4 kg.; 1 hl. hafre 4fi kg.; 1 hl. ärter 
82 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-jemte annat gräsfrö återstoden. 
I. FoderskBrden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 19 deciton; höstsädeshalm 25 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 ladogårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, fläsk och mejerialster. Brist för eget 

behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar i 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 208 kronor; för piga 109 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 382 kronor; för statpiga 262 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af inan 2 kr.; af qvinna 104 kr. Vinterdagsverke af 

man r+6 kr.; af qvinna 0-80 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. 

1900. 

K A L M A R LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 juli 1901, jetnte följande missiv: 

»Uppgifter till jordbruksstatistiken från Kalmar läns Norra Hushållningssällskap för år 1900 varda härmed öfverlemnade. 

Vestervik den 3 juli 1901. 

ex officio: 

Ossian Theorin.t 

Jordbrulctstatittik 1900. Kalmar läns norra del. 1 



2 Kalmar läns 



norra del. 3 



4 Kalmar läns 



Jordbruksstatistik 1900. Kalmar läns norra del. 2 

norra del. 5 



6 

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. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 17V mantal; minsta V252 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vintern riklig på snö; våren kall; sommaren och hösten oinvexlande med regn och värme. 

— Vårsådd i maj och höstsådd under augusti. — Skördetider: höstsäd i medio och slutet af juli; vårsäd under september; 
rotfrukter under september och oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. — Potatisskörden välbergad. — Halmskörden välbergad. — Höskörden 
villbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77-8 kilogram; 1 hl. råg 73-6 kg.; 1 hl. korn 67-2 kg.; 1 hl. hafre 499 kg.; 
1 hl. ärter 8iW 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 ocli timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden; beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23-6 deciton; höstsädeshalm 33-i deciton; hö från naturlig äng 

14"3 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K.. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugàrdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalstcr. 
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 tjärubränning, handaslöjd inom de flesta folkskolor samt sjöfart och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 201 kronor; för piga 112 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 424 kronor; för statpiga 269 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-94 kr.; af qvinna 0'9o kr. Vinterdagsverke 

af man 1'39 kr.; af qvinna 0'67 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kung] . Bok t rycke r i e t . 1'. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 0 . 

K A L M A E LÄNS 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 november 1901, jemte följande missiv: 

»Härjemte har jag äran öfversända de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1900. 

Kalmar den 2 november 1901. 

C II R. R A P P E. 

Carl Getlie.-» 

Jordbruksstatistik 1900. Kalmar läns södra del. 1 



') A fastlandet till störie delen, il Öland till nägon del skogbeïâjt. — 2) Kol. 17 angifrer hvad som i Ekonomiska Kartverket uttryckes med: »annan duglig skog

Kalmar läns 2 



södra del. 3 

beväxt maii> (d. T. a. annan än den skogbeväita ängen). — 3) Ej nämnvärd skogbeväit areal 



4 Kalmar läns 



södra de l . 5 



')—') Se not. 1—3 fl sid. 2. — ) Inbegripet 250 statens remonter. 

Kalmar läns 6 



s ö d r a d e l . 7 



8 

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 rådande, i skogs
bygden i öfrigt det gamla treskiftesbruket, öfvergäende till vexelbruk. Öland: 1 allmänhet tre- och fyraskiftesbrnk, det förra 
det vanligaste i Norra, det senare i Södra Motet, dock tilltager vexelbruket årligen och är flerstädes rådande. 

C. Väderlek, sanings- och skördetider: Snörik vinter, sen och kall vår; väderleken i öfrigt öfver hufvud gynsain, ehuruväl som
marens torka i någon mån nedsatte vårsäden. Såningstider: april—juni och augusti—september. Skördetider: juli—oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden i allmänhet synnerligen god och föga skadad af röta. Halm
skörden välbergad. Höskörden välbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1 del hafre och 1 del vicker; äfven 1 del korn och 2 delar 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 70 procent och timotej- jemte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 26-3 deciton; höstsädeshalm 44"2 deciton; hö från naturlig äng 

16-G deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbmksalster: Öfverskott till afsalu af alla stråsädesslag samt potatis och sockerbetor. Brist 

för eget bchof af ärter, vicker och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får, svin, mjölk, smör, ost, ägg 

och fjäderfä. 
M. Skogstillgâng: Fas t l andsde len : Afyttringen af skogsalster ännu betydlig från nästan alla socknar; skogen dock hårdt anli

tad, så att brist å grö fre byggnadsvirke mångenstädes råder, i kustlandet af Norra och Södra Mö re jemväl af bränsle. Öland: 
Afyttring af skogsalster endast från Boda kronopark. I öfrigt stor brist i de flesta af öns socknar; endast i Högsrum, Högby, 
Köping, Gärdslösa, Torslunda, Algutsrum och Glönuningc finnes någon eller ringa skog till husbehof. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: A Öland samt inom Norra och Södra Mö re föga; i öfrigt alldeles icke. 
O. Binäringar: Mejerihandtering; trädgårdsskötsel; biskötsel; fiske (särskildt ål- och laxfiske i F-mmån) och jagt; slöjd (deribland 

mattväfnad, tallrepstillverkningen i Boda och ekmöbelstillverkningen i Virserum, hvilken senare utvecklat sig till fabriksmessigt 
bedrifven konstindustri); särskildt å fastlandet skogsafverkning, tegeltillverkning och bärplockning; ä Öland brytning och 
huggning af kalksten samt fjäderfäskötsel. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 191 kronor; för piga 103 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 425 kronor; för statpiga 276 kronor; förutom husrum och vedbrand. (Allt 

i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man Tso kr.; af qvinna Too kr. Vinterdagsverkc 

af man l-27 kr.; af qvinna 0-"i kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kung]. Boktrycker ie t . P. A. Norste.lt & Söner. 

http://Norste.lt


BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 0 . 

G O T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 januari 1902, jemte följande missiv: 

»Gotlands läns Hushållningssällskaps.förvaltningsutskott får härmed öfverlemna uppgifter till länets jordbruksstatistik för år 
1900, samlade och bearbetade af landtbruksingeniören John Conr. Wellenius, som meddelat, att förnyade undersökningar företagits 
rörande samtliga uppgifter för Södra häradet och att för Norra häradet endast införts sockerbetsskörden. 

Visby den 17 januari 1902. 

För Förvaltningsutskottet: 

C. C E D E R C R A ^ T Z . 

G. af Wetterstedt.-» 

På derom af Statistiska Centralbyrån gjord framställning har Hushållningssällskapet sedermera äfven öfverlemnat öfriga upp
gifter för Norra häradet samt Visby stad, och inkommo till Centralbyrån de sista af dessa kompletterande uppgifter den 12 maj 1902. 

K. Statistiska Centralbyrån. 

Jordbruhutatistilc i960. Gotlands län. 



2 Gotlands 



län. 3 



4 Gotlands 



län. 5 



Gotlands 6 



län. 7 



8 

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

A. Brnkningssätt: Inom kustsocknarne i allmänhet 3-skiftesbruk ; i öfrigt undantagsvis 6- och 7-årigt vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brnkningsdelen 5-594 mantal; minsta O0002 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider; Våren torr och kall, sommaren gynsam väderlek med lagom nederbörd, efterhösten mycket 

regnig. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbergad. Potatisskörden medelmåttig. Halmskörden i allmänhet god. Hö

skörden medelmåttig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 71 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Un- och hampodling: Af härfor använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodllng för foderväxter: Förekommer ej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 13 

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

af hafre och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, får, ägg, smör och mjölk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster större än tillväxten. Brist för eget behof förefinnes i allmänhet ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Användas föga. 
O. Binäringar: Kalkbränning och skeppning af rå kalksten, slipstenstillverkning på Sydgotland, sockerfabrik i Roma. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200—225 kronor; för piga 100—125 kronor. 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 435—500 kronor; för statpiga 250—275 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-so—2T>O kr.; af qvinna 1—1-25 kr. Vinter 

dagsverke af man 1—175 kr.; af qvinna 075—1 kr. 

Stockholm, 1902. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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B L E K I N G E LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 november 1901, jernte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1900 och 
dervid tillkännagifva, att uppgifterna från Rödeby, Tvings, Hellaryds och Mörrums socknar grunda sig på nya lokala undersök
ningar, som blifvit verkstälda innevarande år. 

Karlskrona den 4 november 1901. 

Enligt uppdrag: 

Aug. Leijonhielm, 
Hushållningssällskapets Sekreterare.! 

Jordbruksstatistik 1900. Blekinge län. 1 



2 B l e k i n g e 

') Iliiraf skördades endast srrönfoder å ÏU2 hektar. 



län. 3 



') Häraf erhölls efter 2,731 hektoliter endast grönfoder. 

4 Blekinge 



län. 5 

2 JordbrulcsitatisUk 1900. Blekinge län. 



6 

Upplysningar. 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta V2!"00 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren kall, försommaren torr, sensommaren gynsam, bergningsvädret godt i allmänhet. 

Vårsådden verkstäldes i april och maj samt höstsådden i september och oktober. Höskörden påbörjades i slutet af juni, råg
skörden i slutet af juli, hvete, korn, hafre och baljväxter i början af augusti samt potatis och andra rotfrukter i midten af 
oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad i allmänhet. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden god. Hö
skörden god och välbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn (!7 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
84 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: ' /3 ^orn, 1/s hafre och V» vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 35 procent och timotej-jemte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 40 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 af råg, hafre och potatis. Brist för eget behof af 

hvete, ärter, vicker, gräs- och klöfverfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får och svin samt mejeri

produkter. Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af sågtimmer, björk-, bok- och alvirke samt grufstöttor och famnved. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Temligen allmänt inom Mjellby, Ysane, Aspö-IIasslö, Sturkö och Torhamns socknar. 
O. Binäringar: Hufvudsakligen mejerirörelse, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, fiske, trädgårdsskötsel och bärplockning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 195 kronor; för piga 115 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: Sommardagsverke af man 175 kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke af 

man 125 kr.; af qvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

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

Arsuppgifterna inkommo till .Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 juli 1901, jemte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
för år 1900. Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande. 

Kristianstad den 23 juli 1901. 

L. J. Wahlstedt. 
Hushfdlningssällskapets sekieteiaie.» 

Jordbruksstatistik 1900. Kristianstads län. 1 



2 Kristianstads 



län. 3 



4 Kristianstads 



län. 5 



' ) I kol. 4 öro inberäknade 20 afaöndrade lägenheter. 

6 Kristianstads 



län. 7 



8 Kristianstads 



län. 9 

2 Jordbruksstatistik 1900. Kristianstads län. 



10 Kristianstads 



l ä n . 11 



12 

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. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 40 mantal; minsta JJSSS niantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: I allmänhet gynsamma. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden välbergad och i allmänhet frisk. Halmskörden tillräcklig. 

Höskörden medelmåttig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 82-4 kilogram; 1 hl. råg 73-2 kg.; 1 hl. korn 65-7 kg.; 1 hl. hafre 48-75 kg.; 1 

hl. ärter 85-3 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1—2 delar hafre och 2—1 del vicker, ärter eller vårråg. 
G. Lin- och hampodling; Af härför använd areal upptager lin nästan det hela. 
II. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres nästan uteslutande af timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 1335 deciton; höstsädeshalm 1935 deciton; hö från naturlig 

äng 7-3 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, stenhuggeri och stenbryt-

ning samt i nordöstligaste delen en årligen ökad fruktodling. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 124 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 444 kronor; för statpiga 252 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-33 kr.; af qvinna 149 kr. Vinterdagsverke 

af mun 150 kr.; af qvinna 0"97 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1901. Kuagl. Boktrycker ie t . P. A, Norstedt & Söner. 
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MALMÖHUS LÄN. 

Arsupp gifter na inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 8 januari 1902, jemte ?nissiv, hvarur i livad rörcr årets 
uppgifter här anför es: 

»Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskap auhåller att få till Eder öfverlemna sammandrag af uppgifterna till länets 
jordbruksstatistik för år 1900. 

I sammanhang härmed får Sällskapet meddela, att uppgifterna från Bara härad grunda sig på lokala undersökningar vit
förda af undertecknad Leufvén, uppgifterna från Oxie och Skytts härader på liknande undersökningar utförda af hr Math. Weibull. 
Vid dessa undersökningar har sålunda tillgått, att undersökaren hos vederbörande pastoratsordförande eller å annat lämpligt ställe 
sammanträffat med 4—8 framstående landtmän från socknens olika delar. Med ledning af medförda fyrktals- eller mantalslängder, 
äfvensom från förste landtmätaren i länet infordrade arealuppgifter, har socknen blifvit noggrant genomgången, hvarvid de tillstädes
varande förtroendemännen tillfölje sin grundliga kännedom om sina orter kunnat lemna tillförlitliga uppgifter angående egendomarnes 
areal och jordens fördelning samt antal vid årets slut underhållna kreatur, äfvensom varit i tillfälle att kontrollera hvarandras 
uppgifter i dessa hänseenden samt att enas om för socknen nästan fullt exakta medeltal för utsäde och skörd. 

Malmö den 4 januari 1902. 

På Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskaps vägnar: 

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

O. Leufvén, 

Jordbruksstatistik 1900. Malmöhus lån. 1 



2 
Malmöhus 



län. 3 



4 Malmöhus 



län. 5 



6 Malmöhus 



län. 7 



8 Malmöhus 



Jordbruksstatistik 1900. Malmöhus län. 2 

l ä n . 9 



10 Malmöhus 

' ) FlygsandsfiiH. 



län. 11 



12 
Malmöhus 



län. 13 



Malmöhus 14 



län. 15 



16 
Malmöhus 



län. 17 

Jordbruksstatistik 1900. Malmöhus län. 3 



18 

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

A. Bruknlngssätt: 7-skiftes vexelbruk allmännast, men äfven 6- och 8-skiftes vexelbruk rätt vanliga; 4-, 5-, 9- och 10-skiftes 
vexelbruk någon .gång förekommande; på större gårdar i sockerbetsdistrikten följes ofta den si k. Norfolkcirkulationen (socker
betor, korn, klöfver, hvete), och i närheten af städerna är fritt landtbruk ingalunda sällsynt. 

B. Brnkningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta 1/f>wm mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden började i midten af april under gynsam väderlek. Senare delen af maj månad 

var kall, men nästan hela juni torr och varm. Under juli, augusti och september månader omvexlade fuktighet med värme. 
D. Skördens beskaffenhet: All säd blef välbergad. Potatisskörden god, likaså sockerbetorna. Halmskörden riklig. Höskörden 

dålig på grund af felslagen första års vall. 
K. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 82 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 69 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

ärter 78 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 100 procent. 
11. 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 24 deciton; höstsädeshalm 43 deciton; hö från naturlig äng 

30 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hvete, korn och sockerbetor, på sina ställen äfven 

af potatis. Brist för eget behof af gräs- och klöfverfrö, på sina ställen äfven af råg, hafre och potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, ungnöt och svin samt ladugårdsprodukter. 

Brist för eget behof: ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom några få socknar i Bara, Torna, Luggude, Frosta och Färs härader. Brist för 

eget behof inom flertalet af länets socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inom några socknar af Frosta och Onsjö härader till afsalu, inom vissa socknar af länets alla 

härader för eget behof, men inom flertalet socknar brist. 
O. Binäringar: Handtvcrk, fiske och biskötsel; socker-, bränvins- och tegeltillverkning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 490 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 i o kr.; af qvinna 1'22 kr. Vinterdägs-

verke af man 1-34 kr.; af qvinna 0-93 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1902. Kung). Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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H A L L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 31 maj 1901, jemte följande missiv : 

»Hallands läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlemna det, med ledning af de inom 
länets kommuner insamlade primäruppgifter, upprättade sammandrag rörande Hallands läns jordbruk och boskapsskötsel under år 1900. 

Halmstad den 28 maj 1901. 

A Förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. B R U H N . 
V. Ordförande. 

Ernst oon Porat: 

Jordbruksstatistik 1900. Hallands län. 1 



') Af Knalfifs socken hö™ 11'IfiO maniai med 2,f)Gl hektar till Halmstads härad. — 2) Af ïorups »ocken höra 31T.58 mantal med 10.3G4 hektar till Halmstads härad. 

2 H a l l a n d s 



län. 3 



4 H a l l a n d s 



län. 5 



6 Hallands 



län. 7 



8 Hallands 



l ä n . 9 

2 Jordbruksstatistik 1900. Hallands län. 



10 

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

A. Brukningssatt : I allmänhet G-, men äfven 7-årigt vexelbruk; i några skogssocknar oregelbundet. 
13. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 142 mantal; minsta O002 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren medelmåttigt varm och torr, ofta med nattfrost; sommaren torr och varm, flera 

nattfroster på försommaren; hösten i början god, sedan kall och regnig. Vårsådden påbörjades i slutet af april och början af 
maj; höstsådden i slutet af september. Höskörden började 20 juni, men allmänt i slutet af månaden. Sädesskörden i slutet 
af juli till medlet af september. 

1). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden god, endast å några få ställen rötskadad. llalmskörden något 
under medelskörd. Höskörden välbergad, å några ställen god, men å andra ställen till följd af torkan ringa. Flerestädes an-
märkes att klöfvern under vintern till stor del gått ut. 

K. 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 och 1 del vicker och ärter. 
G. 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- 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 jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg, något hvete och korn från de flesta slättbygds

socknar. Brist för eget behof af råg och hvete i skogssocknarna. 
h. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, boskap, svin och mejeriprodukter. Brist 

för eget behof ingen. 
M. Skogstillgâng: 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 Lindomc och deromkring; handväfnad i socknarna mot Marks härad; sjöfart, fiske och betydligt sten-

huggori 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.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man l'7.r> kr.; af qvinna l n o kr. Vinterdags

verke af man l-or> kr.; af qvinna 0"75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kungl. P.oktryckerie t . V. A. Norstedt & Silncr. 
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G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centvalbyrån den 2 juli 1901, jemte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1900 från Göteborgs och Bohus läns Hus
hållningssällskap. 

Göteborg den 30 juni 1901. 

Enligt Förvaltningsutskottets uppdrag 

C. M. Åhhmd, 
Sekreterare.» 

Jordbruksstatistik 1900. Göteborgs och Bohus län. 1 



2 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 
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4 Göteborgs och Bohus 
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6 Göteborgs och Bohus 
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8 Göteborgs och Bohus 



Jordbruksstatistik 1900. Göteborgs och Bohus län. 2 

9 län. 



10 

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 14125 mantal; minsta O00004G mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren började första dagarne af maj. Våren torr. Rågen skördades sista dagarne af juli. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden god. Halmskörden riklig. Höskörden ringa. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 85 kilogram; 1 hl. råg 80 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

85 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. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och tiinotej- jemte annat gräs frö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 14 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd och potatis. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster från en del trakter af länet. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, skepps- och båtbyggeri, tillverkning af träkärl. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; for 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 l-oo kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1901. Ktingl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

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

Arsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 maj 1901, jemte följande missiv: 

»På uppdrag af Elfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har undertecknad insamlat och bearbetat 
uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1900 från sällskapets hela område. 

För Kinds härad har den ekonomiska kartan ej ännu varit att tillgå, h vadan den förra arealberäkningen måst bibehållas 
för detta härad. 

Förenämnda uppgifter öfversändas härmed. 

Salgutsered, Fritsla den 21 maj 1901. 

På Elfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskotts vägnar: 

A. Andersson.» 

Jordbruksstatistik 1900. Elfsborgs läns södra del. 1 



2 Elfsborgs läns 

l) Baljväxtarealen är helt och hållet eller dclfis inräknad i kolumn 24. 



s ö d r a del. 3 



') För en del socknar ingår här äiVen utsädet p& trädan. 

4 Elfsborgs läns 



s ö d r a d e l . 5 



') Se anm. a sid. 2. 

6 Elfsborgs läns 



södra d e l . 7 



') Se anm. S sid. 4. — s) För en del socknar inom Kinds hfirad synes höskörden frän naturlig äng vara här inräknad. 

8 Elfsborgs läns 



s ö d r a del. 9 

Jordbruksstatistik 1900. Elfsborgs läns södra del. 2 



10 

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

A. Brukningssått: Vexelbruk, i allmänhet ganska fritt, med 2- à 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brnkningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Under såväl sånings- som skördetiden rådde en gynsam väderlek, med undantag af en 

kortare regnperiod i juli månad. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden mycket god i alla hänseenden. Halmskörden medelmåttig. 

Höskörden nära medelmåttig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

? kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre, eller 1 del vårråg och 2 delar 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 10 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 13 deciton; höstsädeshalrn 18 deciton; hö från naturlig äng 

5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hafre. Brist för eget behof af hvete, råg och grftsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortgår i stor massa. Brist för eget behof förefinnes på många orter inom länsdelen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Delvis till bränsle och ganska mycket till torfströ. 
O. Binäringar: De samma som förut. 
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 kr.; af qvinna 125 kr. Yinterdagsverke 

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

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



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

ELFSBORGS LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 3 september 1901, jemte följande missiv: 

»Härjemte får jag å Elfsborgs läns Norra Hushållningssällskaps vägnar vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt samman
drag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1900 tillika med sockenuppgifter för de under året. noggrant genomgångna 
Kullings härad med Alingsås stad och Sundals härad. 

Venersborg den 31 augusti 1901. 

Knligt uppdrag: 

Kr. von Sydow.» 

Jordbruksstatistik 1900. Elfsborgs läns norra del. 1 



2 E l f s b o r g s läns 



norra del. 3 



4 Elfsborgs läns 



n o r r a d e l . 5 

2 Jordbruksstatistik 1900. Elfsborgs läns norra del. 



6 

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

A. Brukningssätt: Allmänt vexelbruk, G- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10 s/i mantal; minsta 7/777CO mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Snörik vinter med jemförelsevis låg temperatur, våren kall och torr, sommaren med temligen 

normal värmegrad men med nederbördsmängd under den normala; hösten mild med nederbörd, utom beträffande oktober, ej upp
gående till den vanliga. Vårarbetet började kring maj månads ingång; slåttern i slutet af juni; skörden af höstsäd i början al 
augusti, af vårsäd mot samma månads slut och potatisupptagningen sista dagarna af följande månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. — Potatisskörden i största allmänhet af god beskaffenhet. — Halmskörden af 
utmärkt beskaffenhet. — Höskörden af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 
ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar 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 70 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. FoderskBrden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 42 deciton; hö från naturlig äng 

G deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu oj betydligt. Brist för eget behof i största allmänhet ingen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

ingen. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortfarande ej obetydlig. Brist för eget behof inom flere delar af området. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ganska 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 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 460 kronor. (J medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-70 kr.; af qvinna P25 kr. Vinterdagsverke 

af man 12 5 kr.; af qvinna 0-9 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Knn« l . B o k t r y c k e r i e t . 1'. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

Ar suppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 juli 1901, jemte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfVersända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1900. 

Sköfde den 29 juni 1901. 

Enligt Förvaltningsutskottets uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
Sekreterare.» 

Jordbruksstatistik 1900. Skarnborgs lån. 1 



' ) Ilttllams socken i sin helhet här redovisad. 

2 Skaraborgs 



län. 3 



4 Skaraborgs 

') Hällums socken i sin helhet här redovisad. — 2) Dessutom grönfoder. 



län. 5 



') Mira drets uppgift felaktig. 

6 Skaraborgs 



län. 7 



l) Dessutom grönfoder. — s) Förra årets uppgift felaktig. 

Skaraborgs 8 



Jordbruksstatistik 1900. Skaraborgs län. 2 

län. 9 



') Förra årets uppgift felaktig. 

10 Skaraborgs 



län. 11 



') Dessutom grönfoder. — 2) Förra årets uppgift felaktig. 

12 Skaraborgs 



län. 13 



14 Skaraborgs 

') Förra årets uppgift felaltig. 



län. 15 



') Missviiit på första årets vallar. — 2) Dessutom grönfoder. 

Skaraborgs 16 



Jordbruksstatistik 1900. Skaraborgs län. 3 

län. 17 



') Förra arets uppgift felaktig. — ) Dessutom grönfoder. 

18 Skaraborgs 



län. 19 



20 

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-ärigt skiftesbruk. 
15. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 11-37 5 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Nästan allestädes gynsam väderlek för såväl sådd som skörd. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad och riklig. Potatisskörden riklig, af bästa beskaffenhet. Halniskörden riklig. 

Höskörden välbergad och god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

ärter 78 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. 
II. 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 19 deciton; höstsädeshalm 26 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 nästan allestädes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu flerstädes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster på en del ställen god, på andra ingen. Brist för eget behof flerstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Tillgången på en del orter betydlig; på andra ingen. 
O. Binäringar: Fiske, jagt och slöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 186 kronor; för piga 103 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 415 kronor; för statpiga 245 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 187 kr.; af qvinna l ' i7 kr. Vinterdags

verke af man l - i3 kr.; af qvinna 0-7 2 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

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



Jordbruksstatistik 1900. Vermlanås län. 1 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

V E R M L A N D S L Ä N. 

Arsiippgifterna inkommo till Kmtgl. Statistiska Centralbi/rån den 9 oktober 1901, jemte följande mimtiv : 

»Härmed öfverlenmas uppgifter till jordbruksstatistiken för är 1900 frän Vermlands län. 

Karlstad den 9 oktober 1901. 

Efter anmodan: 

Avel Làftman.t 



2 
Vermlands 



län. 3 



') À trädesjord. 

4 Vermlands 



län. 5 



6 Vermlands 



län. 7 



8 Vermlands 



Jordbruksstatistik 1900. Vermlands län, 
o 

län. 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Allmännast 7- ;i 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9-875 mantal; minsta O0035 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Efter det utsigterna för växtligheten vid vårens början varit mindre goda, inträdde snart 

efter vårsådden gynsam väderlek med omvexlande värme och nederbörd, som fortfor under hela växtperioden. Skörden in
höstades under mycket godt bergningsväder. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad och af god beskaffenhet, hvilket omdöme jemväl gäller såväl potatisskörden som 
halm- och höskörden. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77-7 kilogram; 1 hl. råg 73-6 kg.; 1 hl. korn 57'5 kg.; 1 hl. ha fre 47-7 kg.; 1 
hl. ärter 76'6 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre, delvis äfven råg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. 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 19-s deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 

15 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af såväl säd som foder i länets södra delar. Brist för 

eget behof af både säd och foder i Öfre Fryksdalen och Elfdals härad. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortfarande högst betydlig. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-2 5 kr.; af qvinna 1-2 5 kr. Vniterdags-

ve/ke af man I/50 kr.; af qvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. 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. 

1900. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 augusti 1901, jemte följande missiv: 

»Det af Örebro läns K. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott upprättade sammandrag af de från länets samtliga kom
muner inkomna primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1900 får Utskottet härmed äran öfverlemna och der-
jemte anmäla, att resultatet af en i år afslutad, af Utskottet föranstaltad särskild jordbruksstatistisk undersökning af Stora Mellösa 
kommun tillgodogjorts vid författandet af detta sammandrag. 

Örebro den 25 augusti 1901. 

För Förvaltningsutskottet: 

F A B I A N D E G E E R . 

C. G. Löwenhiehn.t 

Jordbruhsstntiatik 1900. Örebro län. 1 



, ,.. X) .TB,en , ' i ? ' ; , , ? , 8 - 2 7 c r h S 1 I n» SCIIOm k a l k .v L — 2) M he'a cgoviMcIen upptagits i enlighet med Kungl. Statistiska Centralbyråns skrifvelae den 29 oktober 1896, 
Jet förr uugitim talet 10,010. 

2 Ö r e b r o 



har kommunens arealuppgift måst i förhållande dertill reduceras. — 3) Den nf Hushållningssällskapet ombesörjda undersökningen angifver 10,475 och upptages i stället för 

län. 3 



Örebro 4 

') Skörden i sin helhet eller till en del använd före taognaden. — 2) Större delen inräknad i hafreskörden. — 3) Deraf 200 hl. morötter. — 4) På trädan. 



län. 5 



') För l3/8 mantal i samband med egendomen Lannafors och innehållande ob hektar åker redovisas i Vintrosa sockens uppgifter. — 2) Enligt primäruppgiften 025 
sid. 2. — 6) Den använda egoviddeu ingår i kol. 2-1. 

Örebro 
6 



har. — 3) Den anviiudn egoviddcu ingår för Jemboås i kol. 19 och för Ramsberg i kol. 18. — ) Den använda egovidden ingår i den i kol. 21 angifna. — 6) Se not 2 ä 

län. 7 



Ö r e b r o 8 

'1 Skörden i si» helhet eller till en del använd före mognaden. — i ) Knn e) uppgifvas. enär det till utsäde använda oeh det skördade gräsfröet h varken skiljes från 



län. 9 

fröhylsorns eller rengöres. 

Jordbruksstatistik 1900. Örebro län. 8 



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

A. Bruknlngssätt: I största allmänhet kan sägas, att vcxelbruk i 5—8 skiften begagnas i alla kommuner. Smärre delar af några 
kommuner göra härifrån undantag; sålunda begagnas koppelbruk i Glanshammar och Ervalla, treskiftesbruk i Svennevad, Snaf-
lunda och Knista samt ett ej regelbundet vexelbruk i Hallsberg, Kumla och Skagershult. 

B. Brukningsdelarnes storlek: Med åberopande af det i nästföregående års sammandrag omförmälda i fråga härom bör tilläggas, 
att minsta brukningsdelen i Lindesbergs landsförsamling uppgifves vara V"080 hemman. 

C. Väderlek, sanings- och skördetider: Den i allmänhet ej tidiga, delvis torra vårens väderlek var mycket gynsani för jordbruks
arbetet. Sommaren var torr och varm, men hösten mot slutet regnig. SåmngsHderna: för vårsäd: från de sista dagarna af 
april eller de första i maj till den 15—23 maj; för höstsäd: från den 10—15 augusti till 27 samma månad, nndantagsvis till 
den l—9 september. Skördetiderna: för höstsäd: från 27 juli eller 3 augusti till 1(5 augusti; undantagsvis den 15—23 septem
ber; för lui fre och vårsäd: från 20 augusti till 17 september, alldeles slut 25 september; för hö: från 27 juni eller 1 juli till 
30 juli; rotfrukter sattes eller såddes omkring 15 maj, skördades 18 september till 9 oktober. 

I). Skördens beskaffenhet och mängd: Samtliga kommuner hafva härom letnnat ovanligt sammanstämmande upplysningar. Öfver-
allt har skörden af säd varit välbergad och af fullgod beskaffenhet samt till mängden betecknats som god. Skörden af potatis, 
öfverallt oskadad och välbergad, har till mängden ansetts god eller t. o. in. riklig, endast delvis varit medelmåttig. Ilalmskör-
den har af både höst- och vårsäd utfallit öfver medelmåttan, men äfven betpeknats som god, t. o. m. riklig, samt öfverallt blif-
vit välbergad. Höskörden har ansetts dels medelmåttig, dels öfver medelmåttan och äfven den delvis riklig; till beskaffenheten 
välbergad eller god. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77-9, 1 hl. råg 71-1, 1 hl. korn 64-0, 1 hl. hafre 488, 1 hl. ärter .80-0 kilogram, 
allt i medeltal räknadt. 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: Två tredjedelar af kommunerna meddela, att hafre ständigt ingår i blandningen till en 
mängd af vanligen 1—2, stundom 3—4 delar mot 2 delar korn eller i dess ställe 1 del ärtväxter. 

G. Lin- och hampodling: Ingen ändring i de härom förr lemnade upplysningarna har meddelats. 
II. Fröodling för foderväxter: Af kommunerna hafva 39 upplyst, att skörden af klöfverfrö, vexlande mellan 5 och 50 procent af 

hela fröskörden, har i medeltal utgjort 311, men i de flesta kommuner 20, 30, 40 procent. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: 40 kommuner hafva upplyst, att halmskörden utgjort af vårsäd 23 och 

af höstsäd 31'5 deciton; höskörden från naturlig äng har af 31 kommuner uppgifvits hafva utgjort 17 deciton pr hektar, allt 
i medeltal räknadt. 

K. Tillräckllghet af säd och andra Jordbruksalster: Öfverskott till afsalu har i allmänhet funnits i alla kommuner med undantag 
af städerna och de till länets nordligaste bergslag hörande flesta kommuner. På samma gång upplyses, att dels å vissa alster, 
såsom gräsfrö, dels i enskilda delar af med öfverskott försedda kommuner rådt brist. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngardsalster: Några upplysningar af annat innehåll än de i föregående sammandrag 
meddelade hafva ej inkommit. 

M. Skogstillgâng: Brist för eget behof råder i Stora Mellosa,. Ilackva, Edsberg och Kumla. Tillgången synes vara tillräcklig för 
det egna behofvet i Mosjö, Anstå, Lillkyrka, Hardemo, Knista. Öfverskott till afyttring angifves från Eker, Tysslinge, Ödeby, 
Götlunda, Lännäs. Svennevad, Sköllersta, Bo, Hammar, Snaflunda, Bodarne, Skagershult, Tångeråsa samt Bjurtjärn, Karlskoga, 
Jernboås, Nora med Viker, Grythyttan, llellefors, Lindesberg, Ramsberg och Ljusnarsberg. I öfriga 25 finnes en del hemman med 
»öfvcrskotU, på samma gång som en del andra hemman i dessa hafva brist på skogsalster eller egentligen på bränsle och gårds-
fång. Anmärkas bör, att under senaste år har skogssköfiing, under namn af träförädling, å vissa på spekulation inköpta hem
man försiggått i Kil, Ervalla, Axberg, Hofsta och Nora kommuner. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: I let närmaste enahanda upplysningar som de i 1899 års sammandrag anförda. Särskildt angifves, 
att under år 1900 har i Ervalla dels användts 1,800 hl. bränntorf, dels tillverkats och försålts 48,G25 balar eller 3,403,750 kg. 
torfströ och torfmull, samt i Bodarne 65,000, i Skagershult 12,480 och i llellefors 47,971 samt i Lerbäck 170,000 hektoliter. 
Dessutom begagnas bränntorfstillgåncen i flere kommuner utan att mängden uppgifves. 

O. Binäringar: Inga upplysningar äro att tillägga till de utförliga sådana, som i de föregående årens sammandrag meddelats. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 221 kronor; för piga 121 kronor, allt i medeltal. 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 453 kronor och för statpiga 269 kronor, allt i medeltal. 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-20 kronor; af qvinna T23 kronor. Vinter

dagsverke af man 1-37 kronor och af qvinna 0-85 kronor, allt efter medeltalsberäkning. 

Stockholm 1901. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

V E S T M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 31 augusti 1901, jemte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Vestmanlands län 
för år 1900. Nya fullständiga primäruppgifter äro derför insamlade inom socknarne i Norrho härad. 

Vesterås den 28 augusti 1901. 

./. O. Bergstrands 

Jordbruksstatistik 1900. Vestmanlands län. 1 



') Uppgifter om atsäde och ilcörd af sp&nadiväxter hafni icke erhållits. 

2 Vestmanlands 



län. 3 



>) Uppgifterna rörande dikning och bisamhällen samt utsäde och skörd af frö, äfrensom skörd af rofvor, rötter o. d. äro, med undantag för Norrbo härad, delvis 

4 Vestmanlands 



län. 5 

endast approiimativa. 



6 
Vestmanlands 

') Se not 1 ä sid. 2. — ') Se not 1 8 sid. 4. 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssätt: Vexelbruk â största delen odlad jord; oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
H. Brukntngsdelarnes storlek: »Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken under våren vann; vid midten af juni blåsig ocli kall med frost här och livar; 

under bergningstiden ovanligt vacker och gynsam. Vårsådden pågick från början af maj till inemot midten af juni; höberg-
ningen under förra hälften af juli; råg- och hveteskörden under augusti; vårsädesskörden från midten af augusti till inemot 
slutet af september. 

I). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af sot och rost. Potatisskörden god. Halm- och höskörden af mycket god 
beskaffenhet. 

K. Sädesslagens -vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn G5 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2/s h a fre och 1/a vicker. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej- jointe annat gräsfrö åter

stoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 

13 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster helt ringa utom länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid några bruk och större egendomar. 
O. Binäringar: 1 norra delarne af länet bergsbruk och skogshandtering; i Öster-Våla snickeri och möbeltillverkning; i södra 

delarno af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltillverkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 140 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor (hvari dock ej ingår värdet för husrum och ved, hvilket anses 

uppgå till 100 kr.); för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverkc af man 2-25 kr.; af qvinna Too kr. Vinterdagsverke af 

man l-&o kr.; af qvinna 07 6 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1901. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 

Arsufjpgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 september 1901, jemte följande missiv: 

»Har äran härmed öfversäuda sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Koppar
bergs län för år 1900. 

Dervid får jag vördsamt anmäla, att inom Nedan-Siljans fögderi äro, med undantag för kreatursantalet, hvarom icke 
detaljerade uppgifter ännu hunnit insamlas, noggrannare undersökningar utförda af konsulenten Larsson. 

Falun den 31 augusti 1901. 

Enligt uppdrag af Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott: 

Bengt Torssell. 
Sekieteraie.> 

Jordbruksstatistik 1900. Kopparbergs lån. 1 



') Hela fKoviddeii enligt kol. 13 för Siljansuäs iugår i den för Leksand angiCua arealen i samma koluuia. 

2 Kopparbergs 



län. 3 



') Deiautom grönfoder. 

Kopparbergs 4 



Jordbruksilatistik 1900. Kopparbergs län. 2 

län. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Bruknlngssätt: I de södra delarne af länet vexelbruk med 7 à 8 skiften och 3—4-åriga vallar. I norra och vestra delarne 
förelinnes sällan fullt genomförd cirkulation, utan varieras mest mellan mångåriga vallar och vårsäd. Höstsäd användes der 
till ringa utsträckning. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vårsådden, något försenad, egde rum under gynsam väderlek. Vid tiden för rågsådden 

rådde stark torka, hvaraf brodden kom ojemnt upp och skadades af mask. 13ergning af såväl hö som säd skedde under den 
bästa väderlek. 

1). SkOrdens beskaffenhet: Hågen välbergad, ljus och vacker, ehuru delvis anfrätt af mask. Vårsäden inkom ined få undantag 
torr och fin samt var, med undantag för nordligare lägen, till utsäde fullt användbar. Potatisskörden frisk och god, ej skadad 
af röta. Halmskörden mycket god. Höskörden utmärkt. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvcte väger 76 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. ärter 82 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 bampodllng: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
11. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent ocli timotej återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 43 deciton; hö från naturlig äng 

102 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra Jordbruksalster: Öfverskott till afsalu något af hafre, råg och hö i de södra fögderierna. 

Brist för eget behof i de norra och vestliga delarne af hvete, råg, hafre och gräsfrö. Potatisskörden tillräcklig för provinsens 
behof. 

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

M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster eger fortfarande rum i länets alla delar till alltför stor utsträckning och utan nödig 
omsorg för åtcrväxten. Brist för eget behof kan blifva att befara inom Stora Tuna, Gustafs och en del af Gagnefs socken. 

N. Bränntorfsmoss&r begagnade: Begagnas endast till ringa utsträckning vid några bruksegendomar i Säfsnäs och Grangärde. 
O. Binäringar: Dessa äro till arten desamma, som omnämnas i uppgifterna for 1899, ehuru, med anledning af de fallande konjunk

turerna för jern och trä, ej af den omfattning och betydelse, som under närmast föregående år, 
P. Årslön for tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 289 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 566 kronor; för statpiga 293 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2"7 6 kr.; af qvinna 1 

4o kr. Vinterdagsverke 
af man 2-24 kr.; af qvinna Pos kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1901. Kuiijçl. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt Se Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

GEFLEBORGS LÄN. 

Àrsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 oktober 1901, jemte följande missiv: 

»Med öfverlemnande af 1900 års jordbruksstatistiska sammandrag for Gefleborgs län får jag vördsamt meddela, att de från 
Gerle stad, Jerfsö och Forsa socknar insamlade primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel ännu icke hunnit att af veder
börande tjensteinan sammanföras, hvadan de ej heller kunnat läggas till grund för motsvarande delar af sammandraget. 

Gefle den 2 oktober 1901. 

Enligt uppdrag: 

Agaihon Westman. 

Jordbruksstatistik 1900. Gefleborgt lä». 1 



2 Gefleborgs 



län. 3 



4 Gefleborgs 
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l ä n . 5 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Det ordnade vexelbruket undantränger fortfarande det gamla 2- och 3-skiftesbruket. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19-453 mantal; minsta 0'oos mantal. 
C. Väderlek, sânlags- och, skördetider; Vintern i allmänhet kall och snörik, i synnerhet eftervintern. Våren ganska tidig, hvadan 

vårsådden kunde börja något tidigare än vanligt. Sommaren varm och ovanligt torr, hvadan stråväxten undertrycktes. Skörde
tiden vann och torr. Hösten torr, hvarigenom höstplöjningarne försvårades. 

D. Skördens beskaffenhet: »Sädesskörden välbergad. Potatisskörden välbergad. Halmskörden ringa, men välbergad. Höskörden 
under medelmåttan, men välbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. ha fre 48 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. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 5 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af vårsäd och potatis. Brist för eget behof af höstsäd. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af nöt- och fårkreatur samt af mjölk och smör. Brist 

för eget behof af svinkreatur. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster försiggår högst betydligt, inom allt flere 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 

striickstenstillverkning, forsling af skogsprodukter och handelsvaror, tillverkning af pappersmassa, åker- och körredskap, fiske, 
hästafvel in. in. 

P. årslön lör tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 295 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 565 kronor; för statpiga 295 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-85 kr.; af qvinna 1'45 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-ao kr.; af qvinna l 'as kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1901. Kunç l . B o k t r y c k e r i e t . V. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

V E S T E R N O R R L A N D S L Ä N . 

Avsuppgiftenia inkommo till Kuiigl. Statistiska Centralbyrån den 19 november 1901, jemte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående jordbruk och boskapsskötsel inom Vesteniorrlamls län för år 1900 
öfverleninas härniedelst vördsamt. Primäruppgifterna liafva insiindts af kommunalnämndernas ordförande. 

llernösand den 15 november 1901. 

L. M. 1 ledrtn, 
11 iishålluingssällskajiels sekreterare.> 

Jorilbiitl-sstatiitik 1'JOU. Vesteriwrrlanth län. 1 



2 Vesternorrlands 
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U p p l y s n i n g a r 

A. Brukningssätt: Tcmligen fritt; på större egendomar vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukuingsdelen (>• 115 mantal; minsta 0-oo3 mantal. 
C. Väderlek, sânlngs- och skördetider: Försommaren torr: flerestädes äfven ogynsam väderlek för höskörden. Såningstid slutet 

af maj och början af juni. Sädesskörd i augusti ocli september. 
1). Skördens beskaffenhet: Kornet i vissa trakter något frostskadadt. Potatisskörden medelmåttig af god, delvis mycket god be

skaffenhet, llalmskörden öfver medelmåttan, af god beskaffenhet. Höskörden under medelmåttan, i allmänhet. 
E. Sïdesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger (!(! kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: ;')0 delar korn och 50 delar hafre eller ärter. 
G. Un- och hampodllng: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
11. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 35 procent och timotcj- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 2G deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Brist för eget behof med undantag af korn. 
Ii. Tillräckllghet af kreatur och andra ladugârdsalster: Smör, kött och nötkreatur samt svin införas från Finland. Dessutom im

porteras amerikanskt fläsk. 
M. Skogstillgâng: A fy 11 ring af skogsalster, trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och llottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt strömmingsfiske vid 

kusten. 
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: Kör statdräng 500 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3 kr.; af qvinna V a a kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1902. Kuogl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & SSncr. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 0 . 

J E M T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 juni 1901, jemte följande missiv: 

»Härmed öfverlemnas sammandraget för jordbruksstatistiken öfver Jemtlands län för år 1900, och har vid detsammas upp
rättande den i och med är 1897 inledda granskningen genom kommunalnämnderna fortgått inom Vestra fögderiets socknar. 

Östersund den 14 juni 1901. 

På Jemtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

K. U. S P A R R E . 

J. F. B, l'oman.-» 

Jordbruksstatistik 1900. Jemtlands län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Bruknlngssätt: A gammal åker 3- och 4-skiftesbruk. A nyodlingar och mindre frostsäkra fält odlas företrädesvis gräs, med 
vallbrott livavt 4—G år. 

1J. Brnkningsdelaraes storlek: Största brukningsdelen 2-267 mantal; minsta 0-ooi mantal. 
0. Väderlek, sânings- och skördetider: Sen såningstid, kall och våt sommar samt ogynsamt skördeväder, isynnerhet för säden, som 

sunt inbergades. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden omogen och frostskadad. Potatisskörden öfver hufvud dålig. Skadades tidigt af frost. 

Ilalmskördcn god. Höskörden något under medelmåttan. 
K. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter rå» väger 58 kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 45 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 75 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres alltsammans af timotej. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 8 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Brist för eget behof af sädesvaror med undantag af korn. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngärdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och nötboskap. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster betydlig. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma ej. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, fiske, handel och kalkbränning. 
1'. 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 G- à 700 kronor; for statpiga 300 kronor. 
11. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverkc af nian 2'75 kr.; af qvinna l-so kr. Vinterdagsverke af 

man 2.25 kr.; af qvinna 1 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 11)01. KnnKl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt Se Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

V E S T E R B O T T E N S L Ä N . 

Arsnppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 december 1901, jemte följande missiv: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlemna sammandrag öfver 1900 års 
jordbruksstatistiska uppgifter för länet. 

Inseende de många brister, som vidlådt föregående års statistiska uppgifter, beslöt förvaltningsutskottet vid detta års 
början att på försök anvisa ett belopp af 2,000 kronor för bestridande af kostnaderna för noggranna uppgifters insamlande, och 
.utsågs inom hvarje socken till insändare en med ortsförhällandena fullt förtrogen trovärdig och pålitlig person. 

Resultatet af dessa personers arbete föreligger i nä.rlagda sammandrag med undantag för Löfångers och Stensele socknar, 
hvarifrån uppgifter ännu ej hunnit erhållas, ehuru sammandragets afslutande uppskjutits i det längsta i afvaktan dera. För dessa 
2 socknar hafva föregående års siffror blifvit använda likasom å kreatursantalet för Skellefteå stad, sedan derifrån ingått den 
upplysning, att inom stadens område ej finnes annat jordbruk än något köksväxtodling å stadens tomter. 

Umeå den 29 november 1901. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

A. A S K E R . 

E. O. Alchigberg.» 

Jovdbruhsstatislik 1000. Vesterbottens län. 1 



') Staden har intet eget jordbruk, utan de djur, som finnas i staden, underhållas från hemman, som stadsboar ega i omkringliggande byar. 

Vesterbottens 2 



län. 3 



4 Vesterbottens 

') Dessutom grönfoder. 



Jordbruksstatistik 1900. Vesterbotlens län. 2 

l ä n . 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Vcxelbruk med fleråriga vallar samt ensädesbruk i vissa trakter af Lappmarken. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-54 7 mantal; minsta 0-oo2 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider. Våren sen och kall, såningstiden förra hälften af juni. Sommaren kall och bergnings-

vädret dåligt under höbergningen, godt för sädesskörden. 
1). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis frostskadad, delvis skördad omogen. Potatisskörden medelmåttig och af god 

beskaffenhet, der den ej skadats af frost. Ilalmskörden god och riklig. Höskörden under medelmåttan. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 40 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 hampodllng: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i inedeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 30 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 intet. Brist för eget behof af alla sädesslag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngârdsalster: 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 för

samling. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärubränning, husslöjd, lax- och strömmingsfiske samt något fogeljagt i Lappmarken. 
l \ Årslön for tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 240 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3 kr.; af qvinna 1.70 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm, 190-'. Knngl. Boktryckeriet. 1'. A. Noratedt & Sonef. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1900. 

NORRBOTTENS LÄN. 

Ar.iuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 november 1.90/, jernte följande missiv: 

»Härmed insändes sammandraget af jordbruksstatistiken för Norrbottens län för år 1900. 
Sedan Hushållningssällskapet numera anvisat ett årligt anslag af 1,500 kronor för erhållande af ett säkrare underlag för de 

jordbruksstatistiska uppgifterna, har Sällskapet genom sitt Förvaltningsutskott låtit uppdz-aga åt kompetent person att i första 
hand revidera de i kol. 2—27 meddelade uppgifterna angående brukningsdelarnes antal, arealen af odlad mark, åker och äng ni. m. 
Då detta arbete emellertid icke ännu är på långt när färdigt, -s$ bibehållas ännu de i föregående års uppgifter meddelade siffrorna. 

Luleå den 20 november 1901. 

A Norrbottens läns Hushållningssällskaps vägnar: 

K A R L J. B E R G S T R Ö M . 

Paul Hellström.» 

Jordbruksstatistik 1900. Norrbottens län. 1 



') Uppgifter om såväl iitsiide som skörd föreligga ej. — ») Från säräl odlad jord som naturlig äng. 

2 Norrbottens 



län. 3 



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

Norrbottens län. 4 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Enträdesbruk. Vexelbruk in förd t endast pä 
några ställen i kustlandet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal; 
minsta 3 ? ; 5 inantal. 

C. Väderlek, sanings- och skördetider: Sen såningstid, torr och 
kall för- och högsommar, ganska gynsamt bergnings- och 
skördeväder. 

D. :Skördens beskaffenhet: Sädesskörden illa mogen, delvis frost-
skadad, på flere ställen alldeles felslagen. Potatisskörden nära 
missväxt, det skördade af dålig beskaffenhet. Ilalmskörden 
öfver medelmåttan. Höskörden under medelmåttan. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 50 kilogram; 1 hl. 
korn 45 kg. (Allt i medeltal.) 

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

30 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 
7 deciton. (Om höskörden i dess helhet upplyser kol. 57.) 

K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster; Öfverskott till 
afsalu finnes ej. Brist för eget behof af hvete, råg, korn, 
ha fre och ärter. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: 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. Bränntorfsmossar 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.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommar-

dagsverke af man 3"25 kr.; af qvinna 2'00 kr. Vinterdagsverke 
af man 2-25 kr.; af qvinna 1'50 kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 
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