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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och BoskapsskötseL 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser for år 

1901. 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

I djupaste underdånighet får Statistiska Centralbyrån härmed 
of ver lem na sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berät
telser för år 1901. 

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

i Stockholms län: Sotholms och Färentuna härad; 
i Uppsala län: Bälinge härad; 

i Södermanlands län: Oppunda härad utom Flöda och 
Lerbo socknar samt Villåttinge härad; 

i Östergötlands län: socknarna Hycklinge, Härberga, Lill-
kyrka. Krokek, Borg, Blåvik, Styra, Vårdsberg, Rök, östra 
Husby, Fornåsa samt beträffande kreaturen Hällestad och Drothem; 

i Jönköpings län: Vestbo härad; 
i Kronobergs län: socknarna Helleberga, Algutsboda, Hofman-

torp, Hemmesjö och Tegnaby, Väckelsång, Tjoreda, Ormesberga, 



4 Lokala undersökningar. 

Kalfsvik, Jät, Skatelöf (Kinnevaldsdelen), Aringsâs, Or, Härlöf, i 
Odensjö, Lidhult, Vrå, Annerstad, Torpa och Nöttja; 

i Gotlands län: Norra häradet utom socknarna Hejdeby, 
Ekeby, Vestkinde, Martebo, Lumnielunda, Lärbro, Fleringe, Got
hem, Norrlanda, Dalhem, Viklau, Vänge och Angå; 

i Blekinge län: socknarna Mjellby, Hjortsberga, Fridlefstacl, 
Ramdala, Aspö och Hasslö samt Tjurkö; 

i Malmöhus län: Herrestads, Ljunits och Venimenhögs 
härad ; i 

i Göteborgs och Bohus tan (hvarest tiy undersökningsserie I 
påbörjats, hvilken emellertid icke omfattar egoviddens fördelning 
efter de olika egoslagen, kol. 14—17): socknarna Vestra Frö
lunda, Backa, Norum, Röra, Bäfve, Sanne och (Jville; 

i Elfsborgs läns Norra del: Väne härad med Venersborgs 
stad samt Vedbo härad; 

i Skaraborgs län: Vilske och Fröltirfdshärad saoit astVidsbo 
härad socknarna BjÖrsäter, Ek, Beateberg, Berg, Binneberg, Böja, 
Frösve, Horn, Lerdala, Lastad, Odensåker, Säter, Tidavad och 
Timmersdala; 

i Örebro län: Län näs socken; 
i Vestmanlands län: Vagnsbro härad; 
i Kopparbergs län : Vestçtf Bergslags fögderi samt socknarna 

Svärdsjö och Enviken af Falu fögderi äfvensom beträffande 
kreatursantalet Nedan-Siljans fögderi. 

Härförutom hafva för Kinds härad inom Elfsborgs läitt 
Södra hushållningssällskaps område nya uppgifter om bruknings
delarna och antalet jordtorp samt om egovidden och dess fördel
ning erhållits från Ekonomiska Kartverkets beskrifningar. 

För Jemtlands län har den med år 1897 inledda gransk
ningen genom kommunalnämnderna fortgått inom Norra och en 
del af Södra fögderiets socknar. 

I fråga om den nya undersökningsserie, som med år 1901 
påbörjats inom Göteborgs och Bohus län, har Hushållnings
sällskapets sekreterare meddelat, att någon ändring i de befint
liga uppgifterna om egoviddens fördelning efter de olika ego
slagen icke egt rum, jdels emedan en sådan med någon afsevärd 
grad af tillförlitlighet endast torde kunna ske efter hemmanens 
uppmätning, såsom vid Ekonomiska Kartverket eger ruin, dels 
emedan det vid försök att för en justering af de ifrågavarande 
siffrorna använda de under senaste åren tillkomna egokartor — i 
dessa beröra hufvudsakligen kronodomäner — visat sig, att å det I 
ena hemmanet åkerarealen ökats, men att å ett annat hemman 
nämnda areal förminskats till följd af en del åkers utläggande 
till betesmark", hvadan socknens åkerareal förblifvit densamma, 
och äro förändringarna således utan betydelse för jordbruks
statistiken, dels ock emedan förhållandena öfver hela länet utan 
tvifvel äro enahanda, enär sedan längre tid inom Bohuslän all 
till åker duglig mark varit odlad och, der odling numera sker, 
gammal åker utlägges till betesmark. Hvad arealen af skog-
beväxt mark beträffar, så har densamma ändrats i enlighet med 
de beräkningar, som gjorts uti en i Hushållningssällskapets qvar-
talsskrift 1901 sid. 187 intagen uppsats om 'Bohusläns skogar'. 
Med afseende åter å fördelningen af åkerarealen enligt kol. 18— 
27 sker jemkning i den mån de lokala undersökningarna sådant 
föranleda». 

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, 
Elfsborgs, Vermlands, Vestmanlands, Vesternorrlands och Jemt
lands län, hvarförutom ännu pågående undersökningar omfattat 
största delen af Gefleborgs och Vesterbottens län. Af Östergöt
lands läns 155 kommuner hafva vidare 13 (deraf två dock endast 
i fråga om kreatursantalet), af Malmöhus läns 13 härad hafva 6, af 
Skaraborgs läns 270 kommuner hafva 28, af Örebro läns 62 
kommuner hafva 17, af Kopparbergs läns 51 kommuner hafva 
32 (deraf en dock endast hvad angår egovidden) och af Norr
bottens läns 4 fögderier — dock här endast beträffande skörde
mängd och kreatursantal — hafva 2 varit föremål för under
sökningar. 

Sedan lokala undersökuingar blifvit för här ifrågavarande 
årsberättelse påbörjade äfven inom Östergötlands och Skara
borgs län, hafva dylika åtgärder till jordbruksstatistikens för
bättrande tourner» blifvitvidtagna inom rikets samtliga län, om 
ock önskvärdt vore, att undersökningarna här och hvar bedrefves 
i närmare öfverensstämmelse med det med dem afsedda ända
mål, än hvad nu understundom är förhållandet. A ena sidan 
synes nämligen i vissa fall den områdesdel, som årligen under-
sökes, vara allt för begränsad, för att en undersökning af hela 
området skall ; hinna verkställas inom en ej allt för lång tid
rymd. A andra sidan'"förekommer flerstädes, att undersöknin
garna, sedan en serie af desamma afslutats, antingen alldeles 
«fsUmnat eller ock först efter åtskilliga års förlopp åter upp
tagits. Under sådana förhållanden är det tyvärr helt naturligt, 
att för en del län Hushållningssällskapens berättelser icke förmå 
i önskvärd grad följa utvecklingens gång och sålunda icke heller 
lemna de mera tillförlitliga upplysningar om jordbruks- och 
kreatursafvelsnäringarnas tillstånd, som genom ett ändamålsen-
ligare bedrifvande af dessa lokala undersökningar otvifvelaktigt 
kunde vinnas. 

Om också ined 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 detta 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. 

1. Jordbruk. 
Den öfversigt af 1901 års jordbruksstatistiska uppgifter, som 

i tabell 1 meddelas efter de särskilda Hushållningssällskapens 
berättelser, har utarbetats efter samma grunder söm föregående 
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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, an-
vändts, när uppgifter i öfrigt af en eller annan auledning måste 
betraktas såsom i väsentligare grad otillförlitliga. 

Till jemförelse med redogörelseårets uppgifter äro i tabellen 
motsvarande siffror för riket meddelade dels för närmast för
flutna år, eller 1900, dels för slutåren jemväl af de öfriga fem
årsperioder, för hvilka uppgifter från Hushållningssällskapen 
föreligga, eller för åren 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 
och 1895. 

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

1 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 340,976. Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan 
égare och brukare, kol. 4—11, är känd för 335,701 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 uppgif
terna i kol. 4—11 tillsammans. 

Enligt tabell 1 brukades af nyssnämnda 335,701 bruknings
delar 284,859 (eller 84-9 '/.) af egarne sjelfva och 50,842 (eller 
15i %) af arrendatorer, och fördelade de sig efter storleken på 
följande sätt: 

Brukningsdelarna! Brukade af Brakade af Samtliga 

storlek. egarne. arrendatorer. brukningadelar. 

Hektar. %. %. %. 

Högst 2 20-4 2 8 23-2 

2 - 2 0 570 90 660 

20—100 6-9 3 0 9-9 

Öfver 100 . . . • • • • PC 0 3 0̂ 9 

Stimma 8å'9 15 1 100 0 

Af samtliga brukningsdelar egde sålunda 2/3 en storlek från 
2 till och med 20 hektar, och af de återstående voro de öfver 
20 hektar icke fullt hälften så många som de, hvilka tillhörde 
den lägsta gruppen. Härvid förekomma dock, såsom synes, be
tydande olikheter mellan den jord, som brukas af egarne sjelfva, 
och den, som brukas af arrendatorer, hvilket åter har sin grund 
deri, att arrendeupplåtelser äro vida vanligare vid de större jord
bruken än vid de mindre. Sålunda innehades bland bruknings
delar på högst 20 hektar endast 13'2 % af arrendatorer; bland 
brukningsdelar å 20—100 hektar var detta åter fallet med 3,4 
•/. och bland de allra största brukningsdelarna, å mer än 100 
hektar, med ej mindre än 3 6 . %. Beträffande de olikheter i 
här före nämnda afseenden, som karakterisera de särskilda länen, 
får Centralbyrån hänvisa till 1900 års Sammandrag. 

På hvarje brukningsdel komma i medeltal 10's hektar odlad 
jord och, ur kameral synpunkt, O20 mantal. 

Antalet jordtorp och andra jordlägenheter (kol. 12) upp-
gifves för hela riket till 167,281 eller 171 färre än år 1900. 
Såsom i näst föregående Sammandrag berördes, torde emellertid 
uppgifterna i detta hänseende få anses vara mindre tillförlitliga. 
Till stöd härför må anföras, att Malmöhus läns hushållnings
sällskap redan nu ansett sig böra vidtaga sådana ändringar be
träffande de år 1900 särskildt undersökta Bara, Oxie och Skytts 
härad, att antalet af ifrågavarande jordlägenheter inom dessa 
härad, hvilket i 1899 års berättelse upptogs till inalles 4,020 
och år 1900 på grund af undersökarnes uppgifter och af skäl, 
som i det årets Sammandrag omnämndes, nedsattes till 156, nu 
åter med stöd af meddelanden från pastoratsordförandena förhöjts 
till 1,105. 

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

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 lemnas om ytvidden 
af särskilda egoslag, utgjorde denna år 1901: träd-, humle- och 
kålgård 38,305, åker och annan odlad jord 3,540,377, naturlig 
äng 1,432,361 och skogbärande mark 20,876,106 hektar. Jem-
förda med 1900 års siffror, visa de nyssnämnda en ökning för 
träd-, humle- och kålgård med 644, för åker och annan odlad 
jord med 20,496 och för skogbärande mark med 168,989 hektar, 
hvaremot arealen af naturlig äng minskats med 28,143 hektar. 

Trädgårdsjordens areal har ökats i de allra flesta län, ehuru 
knappt någonstädes i mera afsevärd omfattning; störst är till
växten i Örebro och Södermanlands län. Endast i fyra län 
uppgifves åkerarealen lägre än år 1900. Den mest betydande 
nedgången (1,365 hektar) kommer här på Jönköpings län. Den 
största ökningen företer deremot Elfsborgs läns Södra del, eller 
5,323 hektar, hvarefter följa Skaraborgs län med 4,183 hektar, 
Malmöhus län 2,615 hektar, Kalmar läns Södra del 1,612 hektar, 
Gotlands län 1,204 hektar och Örebro län 1,190 hektar. Hvad 
ängsarealen beträffar, har nämnvärd ökning förekommit endast i 
Elfsborgs läns Södra del, nämligen med 1,033 hektar. Deremot 
har densamma minskats i Jönköpings län med 9,892 hektar, i 
Elfsborgs läns Norra del med 5,097 hektar, i Skaraborgs län 
med 3,601 hektar, i Kalmar läns Södra del med 2,932 hektar 
och i Gotlands län med 2,201 hektar. I fråga om skogsmarken 
har den största ökningen egt rum i Elfsborgs läns Södra de), 
eller ej mindre än 108,462 hektar. Afsevärd har tillväxten 
varit äfven för Jönköpings län, eller 29,876 hektar, hvartill vi
dare komma Göteborgs och Bohus län med 12,818 hektar, Jemt> 
lands län 8,621 hektar, Kalmar läns Södra del 6,035 hektar 
o. s. v. Minskning i skogsarealen uppvisa hufvudsakligast Stock
holms län, 5,482 hektar, och Malmöhus län, 2,813 hektar. 

De skedda förändringarna äro förnämligast att tillskrifva de 
gjorda lokalundersökningarna. Beträffande Elfsborgs läns Södra 
del åter bero desamma derpå, att, såsom nämndt, för Kinds 
härad nya arealuppgifter erhållits ur Ekonomiska Kartverkets 
beskrifningar. De nya uppgifter om skogsarealen, som tillgodo
gjorts för Göteborgs och Bohus läns berättelse, äro i det före
gående berörda. 
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1 tabell A meddelas en i öfverensstämmelse med föregående 
år utförd beräkning utaf den andel, livari de särskilda egoslagen 
ingå i hvarje områdes hela egovidd af fast mark. De ändringar 
af någon betydenhet, som egt rum beträffande de absoluta siff
rorna, finna här sin motsvarighet i fråga om de relativa. Sär-
skildt anmärkningsvärd är ökningen af den skogbärande markens 
procenttal, en ökning som emellertid med få afbrott fortgått ända 
från år 1875. I verkligheten finnes dock ingen motsvarighet 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhållande 
till hvarje områdes hela egovidd af fast mark, år 1901. 

till den ökning, som de jordbruksstatistiska siffrorna utvisa, utan 
beror densamma nog, åtminstone till den vida öfvervägande delen, 
endast derpå, att uppgifterna år från år förbättrats. Det är 
ock mycket antagligt, att denna höjning af skogsarealens siffror 
äunu ej afstannat, eller med andra ord att den skogbärande 
marken i sjelfva verket utgör ännu mer än 50-77 'A af Sveriges 
areal af fast mark. I tabellens kolumner benämnes ock den 
mark, som ej utgöres af inegor eller skogsmark, annan eller 
oredovisad mark. Att ännu för flere län mycken mark är oredo
visad, kan man sluta deraf, att för de områden, såsom Uppsala, 
Östergötlands, Elfsborgs, Skaraborgs, Vermlands och Örebro län, 
hvilka varit föremål för Ekonomiska Kartverkets undersökningar, 
procenttalen i ifrågavarande kolumn äro betydligt lägre än mot
svarande tal för andra närliggande områden. 

De största, olikheterna vid jemförelse mod föregående års 
siffror visa Elfsborgs läns Södra del, Göteborgs och Bohus län 
samt Jönköpings län, för hvilka procenttalen för annan eller 
oredovisad mark nedgått med resp. 19-«o, ^'62 och I75. Dessa 
minskningar hafva i alla tre områdena kommit skogsmarken till 
godo, inom Elfsborgs läns Södra del derjemte i viss mån äfven 
inegoarealen. 

Åkerjordens fördelning mellan de särskilda kulturväxterna 
åskådliggöres genom de relativa tal, som meddelas i tabell B. 
En granskning af tabellens siffror, så vidt de angå hela riket, 
visar, att utvecklingens gång äfven under år 1901 i hufvudsak 
varit densamma, som kunnat iakttagas alltsedan år 1865, eller 
att höstsäden (med undantag måhända för de allra senaste åren) 
och i samband denued trädan relativt taget — ej absolut — är 
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 ändrat 
sig så till vida, att dessa växtslags andel i hela åkerjorden i det 
hela bibehållit sig oförändrad; att äfven i fråga om vårsäden en 
ändring egt rum vid midten af 1880-talet, dock här i motsatt 
riktning, så att vårsäden, som förut vunnit mark på öfriga kultur
växters bekostnad, derefter fått gifva tillbaka något af sina er-
öfringar; samt att slutligen foderväxternas andel i den svenska 
åkerjorden i högst betydande grad stigit, detta i samband dels 
med boskapsskötselns storartade framsteg, dels med ängsmarkens 
anmärkningsvärda minskning. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1901 upp-
gifvas sålunda: 

') För Kalmar län i dess helhet äro procenttalen: trädgård 0/2» %, åker 
1 5 ' 8 i , äng 6-84 %, skogbärande mark 51-69 X, annan mark 26'44 %; för Elfs
borg» län i dess helhet: trädgård 0 l « %, åker 18'48 %, äng 4'56 X, skogbärande 
mark 60'88 rf, annan mark 16'41) %. 
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En jemförelse med föregående år utvisar något högre ut
sädessiffror för hvarje slag af stråsäd, hvaremot baljväxtutsädet 
lika genomgående minskats. Bland öfriga växtslag har, i likhet 
med hvad allmänneligen plägar vara fallet, utsädet af potatis 
något ökats. 

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

landsdelarna i fråga om utsädesmängden per hektar hänvisas till 
tabell F i Sammandraget af 1900 års berättelser. 

I sitt sammandrag af 1890 års berättelser sökte Statistiska 
Centralbyrån att genom sammanställning af de uppgifter om ut
sädesbelopp och areal, som föreligga, och de upplysningar, hvilka 
om utsädestätheten för olika växtslag kunnat inhemtas, erhålla 
kännedom om den areal, som hvarje sädesslag upptager. Genom 
att på enahanda sätt förfara i fråga om 1901 års uppgifter 
erhållas samma slags upplysningar för detta år, och blifver det 
möjligt att närmare angifva sättet för användningen af rikets 
åkerjord; och leinnas härvid nu äfven uppgifter om den relativa 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1901. 

Den utvecklingsgång, som sedan flere år tillbaka i detta 
hänseende varit utmärkande för det svenska jordbruket, har så
lunda äfven under år 1901 gjort sig gällande. Hvetets andel af 
hela utsädesmängden har visserligen ej undergått några mera 
afsevärda förändringar, men kan dock i det hela sägas vara i 
uppåtgående. Rågen, som ända till början af 1890-talet var i 
stadig relativ återgång, har sedan dess åter vunnit i betydelse, 
hvaremot landets hufvudsäde hafren uppvisar en rakt motsatt 
utveckling: ökning i procenttalet till omkring år 1890, derefter 
tillbakagång. Blandsäden åter företer sedan ett 20-tal år till
baka en jemn stegring. Kornet slutligen samt balj- och spånads-
växter äfvensom bohvete, raps och spergel förlora oafbrutet i 
betydelse, och detta ej blott relativt utan äfven öfver hufvud 
absolut taget. 

I fråga om de här berörda växtslagens relativa betydelse, 
efter utsädet räknadt, inom olika landsdelar samt dessa senares 
andelar af utsädesmängderna inom hela riket för hvarje särskildt 
slag af stråsäd och baljväxter samt för potatis torde Statistiska 
Centralbyrån här kunna inskränka sig till att hänvisa till de 
redogörelser, som derför lemnades i Sammandraget af 1900 års 
berättelser, samt till de der meddelade tabellerna D och E. 

Utsädet på hektar utgjorde år 1901, jemfördt med slutåren 
för de gångna årtiondena, i hektoliter: 

Särskildt hvad vårstråsäden angår, är sålunda utsädes
mängden per hektar i tydligt sjunkande, medan deremot såväl 
potatisen som spånadsväxterna visa en fortgående ökning af det 
relativa utsädet. Beträffande olikheterna mellan de särskilda 
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andel hvarje växtslag intager af hela åkerjorden. Siffrorna äro 
följande: 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 

hampodling, år 1901. 

2,547,398 hektar omkring 16,500 voro använda till odling af 
spånadsväxter, år 1901, oaktadt åkerarealen ökats med 993,000 
hektar, arealen för spånadsväxter nedgått till den nyss här ofvan 
angifna, eller till föga mer än en femtedel af hvad den var 
trettioett år förut. 

Af här upptagna 17 grupper visa 8 ökning af arealen sedan 
näst föregående år, med tillsammans 26,064 hektar, och 9 minsk
ning, med tillsammans 5,568 hektar. Största Ökningen förete 
såsom vanligt foderväxterna till höskörd, med 19,591 hektar, 
hvarefter följa blandsäden med 3,487 hektar, vårhvetet med 
1,220 hektar, hafren med 768 hektar och trädan med 713 hektar; 
mindre ökning har egt rum beträffande vårråg, korn och bönor. 
Minskningen drabbar i främsta rummet foderväxterna till bete 
och grönfoder, med 2,396 hektar, och dernäst höstrågen, med 
956 hektar, vickern, med 697 hektar, andra rotfrukter än potatis, 
med 640 hektar, spånadsväxterna, med 343 hektar, ärterna, med 
234 hektar, och hösthvetet, med 171 hektar; mindre betydande 
är minskningen i arealen för potatisen och de ej särskildt an
gifna växtslagen. 

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

Efterföljande tabell C innehåller uppgifter dels rörande 
blandsädens sammansättning, dels rörande lin- och hampodlingens 
andelar i den till spånadsväxter upplåtna arealen. Enligt tabellen 
skulle under år 1901, hvad riksmedeltalet angår, en ökning af 
kornets andel i blandsädens sammansättning hafva egt rum på 
bekostnad af baljväxterna, men är denna förändring uteslutande 
att tillskrifva den omständigheten, att uppgifter nu meddelats 
äfven för Jönköpings län. 

Åf den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
3,583 hektar, egnas endast 1 %, eller omkring 35 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 

') Äfven blandning med något ärter och vicker. — s) Äfven 67 % hafre och 
33 % vårråg. — s) ÄtVen 33 % korn och 67 % hafre. — ) Äfven 26 % korn, 50 % 
hafre och 25 % vicker eller ärter. 1 stället för de sistnämnda användes ock vår
råg. — •) Delvis äfven råg. — •) Se länsberättelsen. — ') Pä vissa orter äfven 
gråärter och (inom Flöda socken) v&rråg...— ) Någonstädes äfven vicker. — B) 
Xfven 50 % korn och 50 % ärter. — 10) Äfven 33 % sommarråg och 67 % korn. 
— ") Jemför anm. 2, 4, 5, 7 och 10 här ofvan. 



Skördebelopp. Skörden i korntal och på hektar. 

Skörden år 1901 lemnade enligt Hushållningssällskapens be
rättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 o. s. v.): 

Till närmare belysning af 1901 ars skördeutfall af spaumål 
och potatis meddelas enligt Hushållningssällskapens berättelser 
följande uppgifter om de skördade korntalen dels år 1901 och 
dels i medeltal för föregående perioder: 

Af det skördade hvetet voro 139,817 och af den skördade 
rågen voro 130,995 hektoliter vårsäd,' återstoden höstsäd. 

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

Nästan utan undantag hafva sålunda korntalen för de sär
skilda slagen af spanmål hittills varit stadda i ett glädjande 
uppåtgående. Emellertid har året 1901 endast beträffande de 
mindre betydande sädesslagen vårhvete, vårråg och bönor gifvit 
högre korntal än det näst föregående årtiondet, medan å andra 
sidan korntalen särskildt för hösthvete, öfriga baljväxter och 
potatis betydligt understiga nyss berörda tioårsmedeltal. 

Af rofvor, rötter o. d. skördades år 1901 5,230,069 hekto
liter mot 5,018,534 hektoliter år 1900. Bland de närmast förut
gångna 36 åren har emellertid i öfrigt blott år 1897, och detta 
i endast mindre afsevärd mån, Ieranat qvantitativt förmånligare 
skörd af dessa rotfrukter än år 1901. 

Skörden af sockerbetor uppgifves för år 1901 till 8,383,961 
deciton, hvilket belopp med omkring 195,000 deciton öfverstiger 
näst föregående års och derjemte är det högsta, som den svenska 
jordbruksstatistiken hittills haft att uppvisa. Icke dess mindre 
synas Hushållningssällskapens siffror äfven denna gång vara ej 
obetydligt för låga, i det att nämligen enligt Finansdeparte
mentets Kontroll- och Justeringsbyrå afverkningen af de för 
sockertillverkningen använda betor, som skördats 1901, uppgick 
till 9,037,923 deciton, hvilket tal derjemte afser vigten af de till 
fabrikerna öfverlemnade tvättade betorna. 

Skörden på hektar för såväl riket som särskilda områden an-
gifves i tabell D (sid. 10), och torde härvid böra anmärkas be
träffande spånadsväxterna, att, liksom föregående år, de skördade 
qvantiteterna frö och spånadsämne livar för sig jeinföras med hela 
den till spånadsväxter anslagna arealen, enär Statistiska Central
byrån saknar kännedom om, huru stor del af densamma användts för 
det ena eller andra ändamålet, h varför sålunda endast de begge 
kolumnerna tillhopa kunna gifva uttryck för afkastningen af 
nämnda areal. För att underlätta bedömandet af skörderesul
tatet för riket hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden på 
hektar i medeltal under de fyra närmast föregående femårs
perioderna. Af tabellen framgår, att af de mera betydande 
växtslagen endast andra rotfrukter än potatis leninat för riket 

2 

Såsom vanligt äro Ärsväxtberättelsernas siffror högre än 
Hushållningssällskapens, och gäller detta omdöme icke blott de 
större växtgrupperna utan äfven de särskilda växtslagen; un
dantag göra för året vårhvetet, vårrågen, blandsäden, bönorna 
och vickern, för hvilka Hushållningssällskapens siffror äro något 
högre, synnerligast beträffande blandsäden och vårhvetet. Olik
heten i fråga om sädesskörden i dess helhet är hufvudsakligen 
beroende på uppgifterna om hafreskörden, som enligt Årsväxt-
berättelserna är 574,000 hektoliter högre än enligt Hushållnings
sällskapens berättelser. 

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 1901 och närmast föregående år varit följande 
enligt Hushållningssällskapens berättelser och enligt Årsväxt-
berättelserna: 

S k ö r d i k o r n t n l . 

Enl. Ilushnllningssiillsknpen. Enl. K. M. Hef:s årsväxtberättelser. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 

Höstsiid. . 7'84 7'08 6'95 8'13 7'19 7'99 7'31 7's!0 8'G8 7'80 

VårstrSsäd. G'08 7 l 3 509 694 6 l 3 0-41 7'71 5-95 7'59 631 

Baljviixter. 5-15 Ö02 4'61 5'55 4 l 5 G'20 5'9G 5'89 6-80 4,70 

Potatis . . 6'41 4'54 4 l 3 6 94 5'28 (V77 4C3 4'07 8 ' . 5'50 

De skiljaktigheter, som för år 1901 ega rum mellan Hus
hållningssällskapens uppgifter och Ärsväxtberättelsernas, 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 Ärsväxtberättelserna vid korntalens 
beräknande bortses från det utsäde, efter hvilket grönfoder skör
dats, och detta var år 1901 fallet med bland annat omkring Y3 
af hela vickerutsädet. 

HammtuuJray nf Jtirilbruksstutistik för ur 1901. 
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Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jemförd med åkervidden, år 1901. 

Skörden reducerad till rågvärde. 10 

i dess helhet större afkastning år 1901 än i medeltal för de näst 
föregående fem åren. 

Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags text-
afdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af säd och rot
frukter reduceradt till rågvärde, enligt de grunder som angifvas 
i 1877 års berättelse och hvilka Statistiska Centralbyrån af skäl, 
som i 1894 års berättelse angifvas, ansett sig fortfarande böra 
bibehålla. I enlighet härmed sättas sålunda vid ifrågavarande 
reduktion 10 hektoliter råg = 7 hektoliter hvete — 8 hektoliter 
ärter eller annan trindsäd = 11 hektoliter korn = 14 hektoliter 
blandsäd = 17 hektoliter hafre = 40 hektoliter potatis och andra 
rotfrukter. Dessa relationstal hafva blifvit använda vid de be
räkningar, som i tabell E blifvit framlagda dels beträffande 
1901 års skörd, dels äfven beträffande medelskörden under tio
årsperioden 1891—1900. 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1901. 

I det hela understiger rågvärdet af 1901 års skörd medel 
talet för de tio åren 1891—1900 med endast 570,240 hektoliter, 
eller föga mer än IV2 %. Rikligare än under nämnda tio år 
har skörden blifvit i 9 hushållningssällskapsområden förutom 
Stockholms stad, och uppgår öfverskottet för dessa 10 områden 
till 1,220,913 hektoliter. Främst komma härvid Malmöhus län 
och Elfsborgs läns Södra del, begge med 13 '/o öfver medeltalet, 
samt Vesternorrlands län, med en öfvervigt af 12 %. Af de 17 
områden, som för år 1901 uppvisa lägre rågvärde än tioårsmedel-
talet och för hvilka skilnaden i detta hänseende uppgår till 
inalles 1,791,153 hektoliter, framträda särskildt de fyra länen 
omkring Mälaren. Rågvärdet år 1901 understiger nämligen medel
talet inom Uppsala län med 22 %, inom Stockholms län med 
16 %, inom Södermanlands län med 14 •/. och inom Vestman-
lands län med 13 %. För låga rågvärden utmärka sig bl. a. 
äfven Gefleborgs och Kronobergs län, der skilnaden uppgår till 
resp. 17 och 11 %. 

De nu anförda absoluta talen för 1901 års skörd inom de 
särskilda områdena, reducerad till rågvärde, hafva naturligtvis 

') En betydande del af skörden har aftagits såsom grÖDfoder. — s) Den 
häri inräknade aockerbetsskörden har reducerat» efter beräkning af l)-6S dcciton 
på hektolitern. — ') Efter frfmräkning af de socknar, som ej lemnat full
ständiga uppgifter f ämnet. — 4) Se länsberättelsen. 

') Här afses endast den för säd och rotfrukter, men icke den för spånads-
och foderväxter samt för öfriga vältslag och för träda anvSnda åkern. 
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äfven åstadkommit någon förändring i de relativa tal, som i 
tabell E finnas angifna rörande områdenas andelar i hela rikets 
rågvärde. De största afvikelserna från tioårsmedeltalet uppvisa, 
såsom var att vänta, å ena sidan de fyra Mälarlänen och å 
andra sidan Malmöhus län, för hvilket sistnämnda 1901 års 
skörd af spanmål och rotfrukter uppgår till i det allra närmaste 
en femtedel af hela rikets. 

De särskilda sädesslagen ingå, efter rågvärde räknadt, i 
1901 års skörd med följande siffror: 

Tab. F. Resultaten af 1901 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för bränvinsbränning och utsädesbehof. 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om skörd och utsädesbehof öro här beräknade i vigt enligt de i Kuugl. Maj:ts Befallningshafvandcs årsväitberättelser 
för aret gifna vigtstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 78'6 kg., vårhvete 75'8, höstråg 73 ï , vårråg 723, korn 63n, hufre 46-7, blandsäd 55'6, ärter 78-6, 
bönor b0'7 och vicker 77'4 kg. I öfrigt är vigtcn pr hl. antagen för bohvete till 60, för majs till 70, för potatis till 66 saint för öfriga rotfrukter till 62 kg. 

Enligt i Sammandraget nf 1895 års jordbruksstatistik angifna grunder har målen spanmål reducerats till omalen genom förhöjning för hvetemjöl med 67 $ 
för rågmjöl med 61 #, för kornmjöl med 82 %, för hafremjöl med 122 %, för ärtinjöl med 67 %, för bohvctemjöl med 100 % och för majsmjöl med 18 % samt för 
hvetegryn med 100 %, för korngryn med 67 # oeh för hafregryn med 100 %. 

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) iugå ej sockerbetor. 
Enär skördeåret 1901 anses vara afslutadt den 30 september 1901, omfattar det derpå följande konsvmtionsarei 1901—1902 liden från och ined den 1 oktober 

1901 till och med den 30 september 1902. 
Utom här ofvan upptagna qvnntiteter infördes äfren under kousumtionsåret spanmll, gryn och miöl af »andra slag» om resp. 8,167, 30,565 och 8 548 kg 

samt utfördes af spanmål 7,230 och af mjöl 416 kg. ^' 



12 Disponibelt qvantum af säd och rotfrukter. Spanmålens vigt. Gräsfrö. Foderskörd. 

Vid den i tabell F (sid. 11) verkstäida beräkning af de 
qvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt sockerbetor), som under 
året närmast efter 1901 års skörd, eller under tiden den 1 ok
tober 1901 till och med den 30 september 1902, 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 sätt som under närmast före
gående år. Till jemförelse med årets siffror öfver tillgången 
(årskonsumtionen) per invånare leninas motsvarande siffror i 
medeltal för närmast föregående femårsperioder, så långt tillbaka 
som tillförlitliga vigtsuppgifter kunna erhållas. 

Vid reduktionen af målen spanmål till omalen hafva härvid 
användts, såväl för år 1901 som för föregående år, de relations
tal, som vid motsvarande beräkningar i och för 1895 års be
rättelse första gången begagnades och för hvilka i anmärknin
garna till här intagna tabell F och utförligare i nämnda 1895 
års berättelse finnes redogjordt. 

I fråga oin konsumtionen per inbyggare ådagalägges af 
tabellen, att under det här ifrågavarande året utvecklingen i 
hufvudsak gått i samma riktning som under senare tider. Hvete-
förbrukningen har ökats, men rågförbrukningen deremot minskats, 
så att under året 1901—1902 hvetet ingår i den egentliga bröd
säden med 34-7 % mot 18"o % för åren 1876—1881. Likaledes 
befinner sig förbrukningen af korn, trindsäd och potatis m. ni. i 
nedåtgående. Egendomliga för året äro deremot talen för hafre 
och blandsäd. För hvartdera af dessa sädesslag har konsum
tionen, så långt femårsmedeltalen derom lemna upplysning, före
tett en oafbruten ökning, men året 1901—1902 uppvisar för 
såväl hafren som blandsäden en nedgång på omkring 10 %. 1 
begge fallen påkallas nedgången af den ringare skörden, hvilken 
icke motväges af någon ökad införsel. Tvärtom är utförsels-
öfverskottet af hafre året 1901—1902 icke afsevärdt mindre än 
under det näst föregående konsurationsåret, och detta oaktadt 
1901 års skörd med ända till 168 millioner kilogram under
steg skörden för det i detta fall synnerligen förmånliga året 
1900. 

I öfrigt är såsom vanligt utförseln af spanmål i omalet till
stånd af mindre betydelse, medan deremot införseln ansenligt 
ökats i jemförelse med det näst föregående året, och gäller detta 
särskildt de i tabellen upptagna rotfrukter. Detta förhållande 
betingas i första hand af det underlägsna skördeutfallet. Hvad 
potatisen angår, synes det emellertid äfven stå i samband med 
den ytterligare nedgång i importen af majs, som under året egt 
rum och hvarigenom en relativt stor mängd potatis kommit till 
användning vid bränvinsbränningen. 

Såsom i allmänhet plägar vara fallet, har äfven under kon
surationsåret 1901—1902 såväl in- som utförseln af målen span
mål öfver hufvud egt rum i mindre omfattning. Såsom en egen
domlighet för året liksom för det näst föregående må emellertid 
anmärkas, att utförseln af rågmjöl öfverstigit införseln. 

Af de uppgifter angående spanmålens vigt, som meddelas i 
tabell G, framgår, att 1901 års riksmedeltal visserligen beträf
fande hvete, korn och hafre äro något underlägsna talen för det 
härvid mycket gynsamma året 1900, men deremot i det stora 
hela fullt nå upp till medeltalen för den närmast föregående 
femårsperioden. Motsvarande riksmedeltal för år 1901 enligt Års
växtberättelserna äro i fråga om hvetet, rågen och kornet högre, 
för hafren och ärterna deremot lägre än de här angifna. 

Tab. G. Spanmålens vigt i kilogram för 1 hektoliter, år 1901. 

Om odlingen af gråsfrii samt foderskörden lemnas i tabell H 
(sid. 13) sedvanliga uppgifter. Den jemförelse med föregående fem 
år, som tabellen erbjuder i fråga om rikssiffrorna, visar, att klöf-
verns andel i gräsfröskörden år 1901 uppgifves ej obetydligt större 
än medeltalet för nämnda fem år. Hvad foderskörden angår, 
blef afkastningen per hektar, särskildt i fråga om vårsädes-
halmen, väsentligt lägre än nyssnämnda femårsmedeltal. 

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

21 millioner deciton vårsädeshalm, 
14 » » höstsädeshalm, 
14 >> ••> hö från naturlig äng, 
29 > -.> hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Medeltalen för de fem åren 1896—1900 äro: vårsädeshalm 

24"4 höstsädeshalm 14s, hö frän naturlig äng 15-o och hö från 
odlad jord 29"2 millioner deciton. 
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Den tidigare gjorda iakttagelsen, att hälften af foderskörden 
utgöres af hö och hälften af halm samt att vårsädeshahnen i 
mängd ungefärligen motsvarar höet från odlad jord, höstsädes-
halmen höet från naturlig äng, bekräftas äfven af 1901 års 
siffror för så vidt angår höstsädeshalmen och höet från naturlig 
äng. Deremot har närmast i följd af den sedan länge fortgående 
anmärkningsvärda ökning af den till odling af foderväxter an
vända åkerarealen, som i det föregående berörts, höskörden från 
odlad jord på senare tiden alltmer vunnit i betydelse i jem-
förelse med skörden af vårsädeshalm. I medeltal för de fem 
åren 1896—1900 uppgår sålunda höets öfvervigt öfver vårsädes-

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1901. 

halmen till omkring 20 % och för år 1901 ända till inemot 40 
% detta sistnämnda ansenliga öfverskott står likväl äfven till 
ej ringa del i samband med den mera knappa afkastning. som 
stråskörden af vårsäd det året lemnade. 

Enligt de upplysningar om väderleken och årsskördens be
skaffenhet, som äro bifogade Hushållningssällskapens berättelser, 
följde år 1901 på en jeruförelsevis kall vinter med vexlande 
nederbörd en merendels kall vår med ihållande stark torka, som 
dels förorsakade, att hösthvetet inom Skåne till stor del bortfrös, 
och dels särskildt inom Mälardalens område verkade hämmande 
på såväl höst- som vårsäden. Under försommaren inträffade 
visserligen regnfall inom de flesta delarna af riket, men inom 
Mälarlänen fortfor torkan alltjemt. I öfrigt var sommaren inom 
hela riket utmärkt af en ovanlig värme med ihållande torka, på 
grund hvaraf skörden flerstädes brådmognade och strået under
trycktes i växten. Hela skörden inbergades under de mest gyn-
samma väderleksförhållanden och blef till beskaffenheten öfver-
vägande god, höskörden i åtskilliga län till och med utmärkt. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1901 års 
skörd, var: medelmåttig. Visserligen understeg skörden af span-
tnål och rotfrukter, särskildt potatis, qvantitativt taget medel
måttan, men detta uppvägdes dels af en mera förmånlig foder
skörd och dels af hela skördens öfver hufvud goda beskaffenhet. 

De i kol. 65—72 af tabell 1 meddelade upplysningarna om 
vidden af under året utförda jordförbättringar med hänsyn till 
nyodling, vattenaftappning, underdikDing (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 / (sid. 14), meddelas nu äfven för 
år 1901, livarvid 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 I för de särskilda 
åren 1896—1901, framgår deraf, att det allmänna prisfall för 
spanmål, som egde rum år 1900, under år 1901 efterträdts af en 
nästan lika genomgående prisstegring. Endast rågen uppvisar nu 
lägre värde än under det föregående året, hvaremot prisen a hö, 
halm och smör äfven år 1901 satts högre än under något af de 
föregående åren. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna här
för erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell I, erhållas för 
blandsäd genom siffrorna i tabell C. Beträffande bönor finnas i 
markegångstaxorna upplysningar för de två län, der öfver 4/s af 
dessa baljväxter odlas; priset å vicker kan på grund af en i 
Blekinge läns taxa leinnad uppgift sättas lika med priset â ärter. 
Priset å halm enligt tabell I torde af brist på bättre uppgifter 
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få gälla för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga 
om hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångstaxor 
ängshöet endast kunnat beräkuas 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. 

Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spanmål, 1 deciton hö 
och halm samt 1 kilogram smör, år 1901. 

På grund af hvad nu senast är anfördt hafva följande värden 
antagits vid beräkningen: blandsäd 6-8i, bönor 7-75 och vicker 
11"82 kr. per hektoliter, ängshö 3-69 kr. per deciton, potatis 2'35 
samt rofvor, rötter o. d. Tio 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) erhållna från 
markegångstaxorna och till en del (i fråga om tobak) grundade 
på uppgifter från en härvarande fabriksfirma, kan skördevärdet 
af dessa produkter anslås till 6-7 millioner kr., deraf för gräsfrö 
4'8, för lin och hampa (frö och spånadsämne) 1.4 och för tobak 
Os million kronor. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per hek
toliter eller per deciton som i sin helhet, år 1901 följande, hvar-
med sammanställas totalvärdena i medeltal af samtliga skörde
produkter för femårsperioden 1896—1900: 

Hela värdet af 1901 års skörd uppskattas sålunda till 613s 
millioner kronor, hvilket tal visserligen med 18-i millioner under
stiger motsvarande värdesumma för år 1900, den högsta, som 
förekommit under de 9 år (1893—1901), för hvilka dylika värde
beräkningar hittills blifvit i Sammandragen af Hushållnings
sällskapens berättelser utförda, men med detta undantag öfverträffar 
året 1901 i detta hänseende hvart och ett af de föregående åren, 
och i jemförelse med medeltalet för de fem åren 1896—1900 
uppgår 1901 års öfvervigt ända till 47'e millioner kronor. Det 
jemförelsevis mycket höga värde, som sålunda åsatts 1901 års 
skörd i dess helhet, är till allra största delen att tillskrifva den 
ofvan omnämnda ansenliga prisstegringen för året. I sjelfva 
verket hafva nämligen utom sockerbetor samt rofvor, rötter o. d. 
endast vårhvete, vårråg och bönor lenyiat till qvantiteten rik
ligare afkastning än i medeltal för åren 1896—1900. 

En sammanställning af ofvan anförda siffror, såväl för år 
1901 som för de närmast föregående fem åren i medeltal, ut
visar, att i totalvärdena ingå med nedannämnda belopp: 

') Markegängspriset å 1 hl. bönor: Hallands län 7'50 kr., Göteborgs ocb 
Bohus län 800 kr.; medeltal 7'75 kr. — 2) För 1 dt. starrhö 2'47 kr. — 3) För 
1 dt. madhö 2'54 kr. — 4) För råghalm. — 6) För långhalm; för 1 dt. hafrc-
halm 3 l 2 kr. — 6) För åkerhö; för 1 dt. ängshö i Gestrikland 500 kr., i Hel-
singland 3-13 kr. — ') För räghalm; för 1 dt. kornhalm i Jemtland 350 kr., 
i Herjeadalen 4,oo kr. — 8) För bättre hö; för 1 dt. sämre hö 4'67 kr. — 9) För 
räghalm; för 1 dt. komhalm 3 . kr. 
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så att till och med hela kreatursstocken under år 1901 aftagit 
med 11,197, eller med O21 %; vid årets slut uppgick densamma 
till 5,251,532. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folkmängden 
samt dess relativa ökning eller minskning under senaste tid 
vittna följande siffror, utvisande dels för år 1901 och dels för 
slutåren för föregående femårsperioder till och med 1870 det 
antal kreatur, som kommo på en folkmängd af 1,000 personer: Den såväl absolut som relativt största ökningen kommer 

sålunda på foderskörden, hvaremot värdestegringen i fråga om 
spanmålen är af ringa betydelse. Säden i sin helhet, eller span-
mål och halm tillsammans, afkastade år 1901 320-i millioner 
kronor, deraf spanmålen omkring 75 % och halmen omkring 25 %. 
Motsvarande siffror för de närmast föregående fem åren voro 
317'2 millioner kronor samt likaledes 75 och 25 %. 

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 hvad 
som framgår af nämnda väldeberäkningar. Vid dessa är näm
ligen ingen hänsyn tagen till grönfoderskörden och betet. Värdet 
häraf kan visserligen icke beräknas; men att det icke är så 
obetydligt, kan man sluta deraf, att år 1901, oafsedt betet å 
ängsmarken samt betet och grönfoderskörden å öfrig åkerjord, 
158,395 hektar åkerjord, enligt tabell 1 kol. 24, användes enbart 
till dessa två ändamål. 

Jemföres arealen med den beräknade afkastningen, skulle 
den sistnämnda per hektar år 1901 hafva utgjort: för säden 
(med halm) 187os, för åkerhö (jemte gräsfrö) 174'73 och för 
rotfrukter 279-95 kronor, allt utan hänsyn till trädan, samt för 
åkerarealen i dess helhet 158'77 och för ängen 36-o9 kronor. 
Medelafkastningen för den föregående femårsperioden utgjorde: 
säden (med halm) 184'28, åkerhö (jemte gräsfrö) 152'07, rot
frukter 250'5i, hela åkerarealen 149'9i och ängsmarken 30'5i 
kronor. 

2. Boskapsskötsel. 

Kreatursstocken, som vid 1901 års slut underhölls uti riket, 
fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på följande sätt, med 
här ansifna öknins eller minskning; från år 1900: 

Af samtliga nio djurgrupper hafva följaktligen endast fyra, 
nämligen hästar öfver såväl som under 3 år, kor och svin, ökats, 
hvaremot öfriga fem grupper sett sitt antal betydligt minskas, 

Den sedan år 1895 fortgående minskningen af kreaturs
stocken i dess helhet i förhållande till folkmängden har under 
år 1901, till följd af den ofvanberörda absoluta nedgången, varit 
anmärkningsvärdt stor, så att år 1901 till och med uppvisar lägre 
tal än något af de i den meddelade öfversigten angifna före
gående 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 
öfversigt, 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 af-
gjord tillbakagång uppvisa deremot oxarne, fåren och getterna, 
om ock de sistnämndas relativa antal efter midten af 1890-
talet förmått hålla sig någorlunda konstant. Sedan den nu
varande jordbruksstatistikens begynnelse, eller år 1865, har 
getternas antal emellertid minskats med öfver två femtedelar. 
Antalet oxar och får ökades visserligen till omkring midten af 
1870-talet, men har sedan dess ständigt nedgått, så att de år 
1901 utgjorde endast omkring tre fjerdedelar af antalet år 1865. 
De enda af djurgrupperna, hvilkas antal öfver hufvud ökats 
hastigare än folkmängden, äro korna och svinen, men sedan 
midten af 1890-talet hafva äfven för dessa kreatursslag de 
relativa talen burit vittne om en stagnation och i viss mån 
äfven om en tillbakagång. 

I kol. 82 och 83 leninas uppgifter om antalet bisamhällen 
och fjäderfä, hvilka dock ännu ej äro fullständiga för hela 
riket, om de ock, såsom af en jemförelse med tidigare år fram
går, år från år förbättrats. 

Antalet renar (kol. 84) uppgår för riket till 226,160, deraf 
185,660 i Norrbottens län, 28,700 i Vesterbottens län och 11,800 
i Jemtlands län. Ar 1900 uppgafs hela antalet till 231,960. 
Minskningen, uppgående till 5,800, faller uteslutande på Vester
bottens län. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreatursenheter 
enligt de senast i noterna till tabell O i 1900 års Sammandrag 
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angifna regler, blifver resultatet följande för år 1901 och slut
åren för de gångna femårsperioderna: 

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 
uuder år 1901. Visserligen ställer sig importöverskottet för 
bland annat hästar, fläsk, margarin och ull ej obetydligt gyn-
sammare än år 1900. Men det allra vigtigaste af hithörande 
föremål, smöret, uppvisar en minskning i exportöfverskottet om 
700,000 kilogram, och för en del andra varor, såsom oberedda 
och beredda hudar, ister m. fl., är 1901 års importöfverskott 
väsentligt högre än 1900 års. Hvad slutligen angår artikeln ägg, 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1901. 

Antalet nötkreatursenheter har sålunda under år 1901 ökats, 
ehuru ej i samma proportion som folkmängden, medan i sist
nämnda hänseende förhållandet ännu under 1890-talets förra 
hälft var det motsatta. Deremot förändras fortfarande propor
tionen mellan nötkreatursenheter och såväl hela egovidden som 
särskildt åker- och ängsarealen till de förras förmån. 

Beträffande olikheterna de särskilda hushållningssällskaps
områdena emellan ifråga om antalet nötkreatursenheter och 
dessas förhållande till folkmängden och arealen får Statistiska 
Centralbyrån hänvisa till ofvannämnda tabell O af 1900 års 
Sammandrag. 

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

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1899—1901. 
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har det tvära omslag, som år 1897 kände iakttagas i fråga om 
handeln med densamma, äfven under år 1901 gjort sig känbart, 
i det att importöfverskottet från 6O9 millioner stycken år 1900 
stigit till 69-2 millioner. 

3. Arbetspris. 

De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berättelser 
lemnas om arbetsprisen, hafva blifvit sammaustälda i tabell L 
(sid. 16). 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 prisfall åren 1877—1879, åtföljdt af en ny höjning 
åren 1880—1884 och ett nytt prisfall åren 1885—1887. Från 
denna tid voro arbetsprisen i tretton år eller till och med 
år 1900 stadda i en oafbruten stegring, hvilken emellertid år 
1901 åtföljts af en återgång för de allra flesta prisslagen. En
dast årslönen i husbondes kost för piga samt sommardagsverks-
priset för qvinna hafva äfven under år 1901 i någon mån 
ökats. Nedgången för de öfriga prisslagen är emellertid i det 
hela mindre betydande, så att 1901 års priser för alla slagen 
äro anmärkningsvärdt högre än 1898 års och, med undantag 
endast för dagsverksprisen för män, jemväl öfverstiga 1899 års 
priser, hvilka dock i sin ordning voro de högsta dittills iakttagna. 

Stockholm den 6 april 1903. 

Underdånigst 

KARL SIDENBLADH. 

e. f. 

Hugo Burström. 
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärhnmg. Uppgifterna i kol. 2 äro hemtnde från Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes femårsberättelser för «ren 1891—1895. 

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

Beträffande de här införda uppgifter för tidigare ar, som afvika från de 
i föregående Sammandrag meddelade, hänvisas till Sammandraget af 1900 års 
berättelser med dertill fogade Bilagor. 

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse året 1900 och hafva hemtats nr Ofver-
ståthållnreembetets under utgifning varande femårsberättelse för åren 1896 
—1900. 

Uppsala län. Kol. 56: Uppgift saknas. Kol. 71: Dessutom 176,736 plantor 
utsatta. 

Jönköping» lån. Uppgifterna i kol. 65 och 67 afse endast Vestbo härad. 
Kronoberg» län. Kol. 83: Uppgifter saknas för Uppvidinge och Norrvidinge härad. 
Kalmar läns Norra del. Kol. 55, 56, 82 och 83: Uppgifter saknas. 
Malmöhus län. Kol. 60: Uppgift saknas. 
Göteborgs och Bohus län. Kol. 23, 52—56 och 65—72: Uppgifter sakna». Kol. 

83: Uteslutande höns. 

Elfsborgs låns Södra del. Uppgifterna i kol. 67 och 69 afse endast resp. 5 och 
7 socknar af Marks härad, de i kol. 72 resp. 13 och 11 socknar af As och 
Kinds härad. Kol. 83: Uppgifter saknas. 

Elfsborgs läns Norra del. Kol. 67—72: Uppgifterna ufse endast Väne, Aie, 
Kullings och Vedbo härad samt Vcnersborgs stad. Kol. 83: (Ilrslntandc böns, 
och snknas uppgifter för Aie härad. 

Vermlands län. Kol. 83: Uppgift saknas. 
Vestmanlands län. Kol. 52—54: Uppgifter snknas. 
Kopparbergs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Gejleborgs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Vesternorrlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Jemtlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Vesterbotiens län. Uppgifterna i kol. 16 och 17, hvilka i läusberättelsen 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 1901. 

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 340,976, dont 284,859 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 50,842 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 167,281. 

De l'étendue de la terre ferme (411,195 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 38,305 hectares, les champs cultivés 3,540,377, les prés naturels 
1,432,361 et les forêts 20,876,106 hectares (col. 14-17) . 

Quant à l'emploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,665,732 hectares, les légumineuses 45,283, les pommes de terre 154,603, 
les autres racines 48,290, le lin (et le chanvre) 3,583, les plantes de four
rage 1,207,421 et les antres cultures 846 hectares; 414,619 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantité» de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 209,572 
hectolitres de froment, 1,072,428 de seigle, 669,931 d'orge, 3,303,286 d'avoine, 
450,973 de méleil, 140,659 de légumineuses, 2,925,208 de pommes de terre, 9,280 
de lin (et de chanvre) et plus de 91,900 quintaux métriques de graines des 
herbes (trèfle etc.). 

Quant à la récolte, il y a denx 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. 

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

La récolte de 1901 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, moyenne. 
Les col. 65—-71 du tabl. 1 contiennent les données sur les améliorations 

du terrain. 
La col. 72 indique le nombre des arbres fruitiers plantés. 
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 rnches d'abeilles (col. 82), la volaille (col. 83) et les 
rennes (col. 84). 

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

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

B = 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, jachère» col. 6). 

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

D = Récolte par hectare (céréales d'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 fourragères col. 9). 

E = Récolte des blés et des racines réduite en seigle et référée à l'étendue des 
champs cultivé». 

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

G = Pesanteur moyenne du grain. 
H = Proportions des graines à fourrage (col. 2 et 3) et récolte moyenne de la paille 

(col. 4 et 5) et du foin (col. 6 et 7). 
I = Taxe officielle des céréales (froment col. 2, seigle col. 3, orge col. 4, avoine 

col. 5, pois col. 6), du foin (col. 7), de la paille (col. 8) et du beurre 
(col. 9). 

K = Importation (col. 2—4) et exportation (col. 5—7) des produit» de la basse-cour. 
L = Salaires des ouvriers agricoles, par an (col. 2—5) et par jour (col. 6—9). 
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S T O C K H O L M S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den IS oktober 1902, jemte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskap har härmed äran öfverlemna sammandrag af uppgifterna till länets jordbruksstatistik 
för år 1901. 

Uppgifterna rörande Sotholms och Färentuna härad grunda sig på lokalundersökningar utförda under innevarande år, hvar-
emot desamma beträffande öfriga delar af länet äro upprättade ined stöd af äldre lokaliindersökningar, dervid skörden beräknats 
med hänsyn till skördeförhållandena under år 1901. 

Stockholm den 13 oktober 1902. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

ER. GUST. BOSTRÖM. 

Olof Stjernquist. 

Jordbrukastatittik 1901. Stockholms lån. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 187$ mantal; minsta V2000 mantal. 
C. Yåderlek, sånings- och skördetider: Torr väderlek hela tiden. Sådd af: vårsäd 20 april—15 maj, höstsäd 24 augusti—20 sep

tember. Skörd af: hö 25 juni—20 juli, höstsäd 22 juli—10 augusti, vårsäd 1 augusti—1 september, potatis 24 september— 
15 oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, god qvalitet, på enstaka ställen något skadad af sot och rost. Potatisskörden 
i allmänhet frisk. Halmskörden god qvalitet. Höskörden mycket god qvalitet. 

E. SadeBSlagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80"5 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 50-5 kg.; 1 hl. 
ärter 8 1 . kg. (Allt i medeltal.) 

F . Biandsidens 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 40 procent och timotej-jemte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 12 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 

13 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Ttllracklighet af sid och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu obetydligt. Brist för eget behof: foderskörden på flere 

ställen otillräcklig. 
L. Ttllracklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Ved och något virke afyttras. 
N. Branntorfsmossar begagnade: Begagnas obetydligt. 
O. Bin&ringar: 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 215 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Virdet 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 2-25 kr.; af qvinna 115 kr. Vinterdagsverke af man 

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

Stockholm 1903. Kungl. Boktryckeriet . F. A. Norstedt Se Söner. 
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Arsvppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 22 juli 1902, jemte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskap far härmed öfverlemna sammandrag af primäruppgifterna till jordbruksstatistiken öfver 
Uppsala län för år 1901 äfvensom meddela, att revision af jordbruksstatistiken öfver Bälinge härad blifvit under samma år verk-
stäld och nya primäruppgifter genom derstädes utförda lokalundersökningar insamlade. 

Uppsala den 21 juli 1902. 

Enligt uppdrag: 

Carl Björk. 

Jordbruksstatistik 1901. Uppsala län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: 2-skiftesbruket användes fortfarande på den hårdare jorden hos ett fåtal mindre jordbrukare, för öfrigt vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 2%3 mantal; minsta l/1020 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Medeltemperaturen under året var något högre än medeltemperaturen (under G5 år) för länet. 

Månaderna november—mars voro kallare, men de öfriga månaderna varmare än vanligt. Nederbörden under året var betydligt 
mindre än medelnederbörden. Höstsådden år 1900 afslutades ej förr än i tredje veckan af september. Vårsådden år 1901 
började sista dagarna af april. Höbergningen tog sin början första dagarna af juli. Rågen började att skäras omkring den 
20 juli och var liksom hvetet inbergad i början af augusti. Inbergningen af vårsäd var afslutad före augusti månads utgång. 
Upptagning af potatis och öfriga rotfrukter verkstäldes i slutet af september och början af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, af god beskaffenhet. — Potatisskörden af god beskaffenhet men ringa. — Halm
skörden välbergad. — Höskörden af god beskaffenhet men ringa. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77-4 kilogram; 1 hl. räg 69"2 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 51-2 kg.; 
1 hl. ärter 82-2 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och harapodling: 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 15 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

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

och delvis hö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu tinnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster eger rum i norra delen af länet. Brist för eget behof förekommer delvis i södra delen 

af länet. 
N. Brännterfsmossar begagnade: Vid Söderfors, Österby, Vattholma, Enköping m. fl. 
O. Binäringar: Inom norra delen af länet utgöra fortfarande skogskörslor och kolning äfvensom vid kusten fisket binäringar till 

jordbruket. Om det sistnämnda meddelar Elfkarleby hushållningsnämnd, att laxfisket varit det sämsta i mannaminne, nejon-
ögonsfisket högst litet gifvande, strömmingsfisket medelmåttigt och saltsjöfisket dåligt. 

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 l-90 kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke 

af man l -s5 kr.; af qvinna 0-60 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1Ô02. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 
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S Ö D E R M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån dm 3 juli 1902, jetnte följande missiv: 

»Sedan fullständiga primäruppgifter rörande jordbruksförhållandena år 1901 i Oppunda och Villåttinge härad blifvit infordrade 
och upplysningar om samma års skörderesultat inom länets öfriga delar erhållits, har jag äran härmed öfverlcmna sammandrag af 
uppgifterna för nyssnämnda år, med tillkännagifvande att, i anseende till uteblifna eller ofullständiga meddelanden angående Flöda 
och Lerbo socknar, de om dessa kommuner intagna sifferuppgifter äro endast approximativa. 

Nyköping den 30 juni 1902. 

Carl Wellander. 
Hushållningssällskapets sekreterare.' 

Jordbruks>tatltlk 190i. Södermanlands län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssàtt : 6- till 8-ârigt vexelbruk; 2- à 3-ârigt skiftesbruk å mindre egendomar. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 143A mantal; minsta 15/ä688 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern suörik med ojemn temperatur. Våren torr och kali. I midten af juni några dagars 

ymnigt regn i södra och mellersta delarne af länet; derefter inträdde en period af ovanligt stark värme och torka, som varade 
till slutet af september. — Vårsådd från slutet af april, höstsådd från sista dagarne af augusti. — Höskörden från senare hälf
ten af juni. Skörd af höstsäd från senare hälften af juli och af vårsäd från början af augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, men till mängd och beskaffenhet under medelmåttan. Potatisskörden ringa, men 
af god beskaffenhet. Halmskörden och höskörden likaledes ringa, men af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

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

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 10 deciton; höstsädeshalm 20 deciton; hö från naturlig äng 

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

trakter af hö och halm. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Öfverskott till afsalu. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma ej. Hushållningssällskapet beviljade äfven år 1901 ett förslagsanslag å 500 kr. i och 

för fortsatt undersökning af länets tillgång på dylika mossar. 
O. Binäringar: Fiske och husslöjd samt någon tegeltillverkning och kalkbränning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 180 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 400 kronor; för statpiga 240 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 kr.; a fqv inna lk r . Vinterdagsverke af man 

1-2 5 kr.; af qvinna 0-7 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1902. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 1 . 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkornmo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 januari 1903, jemte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härined vördsamt öfverlerana 1901 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Alla uppgifterna rörande Hycklinge, Härberga, Lillkyrka, Krokek, Borg, Blåvik, Styra, Vårdsberg, Rök, Östra Husby och 
Fornåsa, jemte uppgifterna rörande kreatursantalet för Hällestads och Drothems socknar grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 17 januari 1903. 

Wilh. Heyman.D 

J'urilbruksatutistik 0)01. Osteryötlunds län. 



2 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 3 



4 Östergötlands 



län. 5 



6 Östergötlands 



län. 7 



8 Östergötlands 



län. 9 



10 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 11 



12 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 13 



14 Östergötlands 



län. 15 



16 

Upplysningar. 

A. Brakningssätt: Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 1(3Y2 mantal; minsta 1/t»so mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Mycket gynsamma. 
D. SkSrdens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden god. Halmskörden välbergad. Höskörden välbergad. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter livete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

81 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 60 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 19 deciton; höstsädeshalm 30 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 betydligt. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu betydligt. Brist for eget behof af dragoxar och små

grisar. 
M. Skogstillgång: 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 211 kronor; för piga 136 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och Un för stathjon: För statdräng 482 kronor; för statpiga 268 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-4i kr.; af qvinna I21 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-39 kr.; af qvinna 0'83 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt 8c Sonet. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1901. 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 december 1902, jemte följande missiv: 

»Jönköpings läns Hushållningssällskap får härmed öfversända närslutna uppgifter för år 1901. 

Jönköping den 23 december 1902. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

J. W. S P Å N B E R G . 

G. Lindman. 

Jordbruksstatistik 1901. Jönköpings län. 1 



2 J ö n k ö p i n g s 



län. 3 



4 Jönköpings 



län. 5 
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Upplysningar. 

A. Brukntngssätt: Vexelbruk med 7 à 8 skiften, stundom jemväl treskiftesbruk. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen lO1/ .mantal; minsta 0'oo4 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig och sommaren varm. Såningstid: maj. Höskörd: juli—augusti. Sädesskörd: 

augusti—september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad och god. Potatisskörden god. Halmskörden god. Höskörden god och välbergad. 
E. Sädesslagens Tigt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
I. FoderskSrden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 45 deciton; hö från naturlig äng 

15 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu finnes i allmänhet af hafre och råg. Brist för eget behof 

af hvete och delvis råg. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfar i allt för stor skala. Brist for eget behof förefinnes mångenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Obetydligt. 
O. Binäringar: Skogsafverkning. 
P. irslBn för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man Tso kr.; af qvinna l - j5 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-25 kr.; af qvinna 0'85 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Ktingl. 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 

1901. 

KRONOBERGS LÄN. 

Arsupp gifter na inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 augusti 1902, jemte följande missiv: 

»Härjemte har jag äran öfverlemna sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1901. 
Noggranna undersökningar hafva egt rum i följande socknar: Helleberga, Algutsboda, Ilofinantorp, Henimesjö och Tegnaby, 

Väckelsang, Tjureda, Ormesberga, Kalfsvik, Jät, Skatelöf (Kinnevaldsdelen), Aringsas, Ör, Härlöf, Odensjö, Lidhult, Vrå, Annerstad, 
Torpa och Nöttja. 

Vexjö den 27 augusti 1902. 

Enligt uppdrag: 

Åaby Ericsson.» 

Jordbrukastatistik 1901. Kronobergs län. 1 



2 K r o n o b e r g s 



län. 3 



4 Kronobergs 



län. 5 



6 Kronobergs 

') Delvis uts&dd pil trädan. 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssått: I allmänhet å större egendomar vexelbruk med 7—9 skiften; å mindre bemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelcn 23 mantal; minsta Ooooos mantal. 
C. Väderlek, «anings- och Bkördetider: Vintern ostadig; våren torr med varma dagar och kalla nätter; försommaren vacker med 

tjenlig väderlek; högsommaren varm, ovanligt torr; hösten blid med ringa nederbörd. Sådden började i slutet af april, hö
skörden i juli och sädesskörden i augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och välbergad. Potatisskörden i allmänhet god, men i några trakter skadad af röta. 
Halmskörden god. Höskörden god och välbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. 
ärter 83 kg. (Allt i medeltal.) 

F . Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del korn eller vårråg. 
G. lin- och hamnodling: 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. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; böstsädeshalm 23 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, korn och potatis. Brist för eget behof af hvete, 

råg, ärter, vicker och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster ; 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, biskötsel, bärplockning och skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 220 kronor; för piga 114 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 394 kronor; för statpiga 267 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sominardagsverke af man 2os kr.; af qvinna 1-j8 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.s kr.; af qvinna Os7 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1902. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt Se Söner. 
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K A L M A R LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Ar8uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 juli 1902, jemte följande missiv: 

»Uppgifter till jordbruksstatistiken från Kalmar läns Norra Hushållningssällskap för år 1901 varda härmed öfverlemnade 

Vestervik den 19 juli 1902. 

ex officio: 

O. Theorin.T 

Jordbrukutatittik 1901. Kalmar låna norra del. 1 



2 K a l m a r läns 



n o r r a del 3 



4 Kalmar läns 



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

A. Brnkningssatt: Â de större gårdarna vexelbruk och å de mindre treskiftesbruk med insåning. 
B. Brnkningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 171/ .mantal; minsta V/252 mantal. 
C. Tiderlek, sånings- och skördetider: Våren i allmänhet torr och kall; sommaren gynsain för skörd. — Vårsådd i slutet af april 

och i början af maj och höstsådd under augusti. — Skördetider: höstsäd under senare delen af juli; vårsäd i slutet af augusti 
och i början af september; rotfrukter under september och i början af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. — Potatisskörden delvis skadad. — Halmskörden välbergad. — Höskörden 
välbergad. 

E. Sidesslagens tigt: 1 hektoliter hvete väger 78-9 kilogram; 1 hl. råg 71/7 kg.; 1 hl. korn 6 4 . kg.; 1 hl. hafre 48M kg.; 1 hl. 
ärter 83 kg. (Allt i medeltal.) 

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

återstoden. 
I. Fodtrskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 3 2 . deciton; hö från naturlig äng 

1 3 . deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillrtcklighet af sad och andra jordbraksalster: Öfverskott till afsalu af säd. — Brist för eget behof å en del ställen af potatis. 
L. Tillräckligast af kreatur och andra ladngirdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar inom Hushållningssällskapets område. 
N. Branntorfsmossar begagnade: På några ställen inom Hushållningssällskapets område. 
O. Binäringar: Jern-, tegel- och glastillverkning; mejeri-, stenhuggeri-, träförädlings- och handtverksrörelse, trädgårdsskötsel, kol-

och tjärubränning, handaslöjd inom de flesta folkskolor samt sjöfart och fiske. 
P. irslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 212 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tardet af Stat och lon för stathjon: För statdräng 431 kronor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-81 kr.; af qvinna 0 . 2 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.6 kr.; af qvinna 0'66 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1902. Kung). Boktryckeriet. P. A. Norstedt le Söner. 
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SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1901. 

K A L M A R L Ä N S 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 7 november 1902, jemte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfverlenina de jordbruksstatistiska uppgifterna för är 1901 rörande Kalmar läns Södra Hushållnings
sällskaps område. 

Kalmar den 30 oktober 1902. 

C HR. R A P P E . 

C. Getlie.» 

Jordbruksstatistik 1901. Kalmar läns södra del. i 



2 Kalmar läns 



s ö d r a d e l . 3 



4 Kalmar läns 



s ö d r a d e l . 5 



6 Kalmar läns 



s ö d r a d e l . 7 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Fas t l andsde len : I den öppna kusttrakten samt delvis i öfrigt är vexelbruket det rådande, och i annat fall 
öfvergår nian småningom dertill från 3-, 4- eller 2-skiftesbruket. A nyare niossodlingar fri växtföljd, mest liafre. Öland: I 
Norra Motet 3- eller 4-skiftesbruket med ringa insåning, i Södra Motet dels 3- eller 4-skiftesbruket, dels vexelbruket, som 
öfverallt är i tilltagande. 

C. Väderlek, sänings- och skördetider: Kall vinter (januari—mars), men med undernormal mängd af snö; vår och försommar neder
bördsrika; eftersomraaren högst ovanligt varm; hösten blid och nederbördsrik; november—december kalla och nederbörds-, del
vis snörika. Vårsåningstid april—juni, höstsåningstid augusti—oktober; skördetid juli—oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbergad och af god beskaffenhet ehuru hösthvete, korn och hafre något un-
dernormala i vigt, men vårhvetet ä Emmådalens nyodlingar och hafren äfveu annorstädes voro rostskadade, delvis högst betyd
ligt. — Potatisskörden öfver hufvud af medelgod och i sydligare delen af området af god beskaffenhet och föga skadad af röta.— 
Halmskörden välbergad. — Höskörden välbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 46 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. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 70 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 28 deciton; höstsädeshalm 43 deciton; hö från naturlig äng 

16 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af alla stråsädesslag, potatis och sockerbetor; från södra 

Öland äfven af »andra rotfrukter», ej sockerbetor. Brist för eget behof af ärter, vicker och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får, svin, fjäderfä samt mjölk, 

smör, ost och ägg. 
M. Skogstillgång: Fas t l andsde len : Afyttringen af skogsalster från större delen af området ännu betydlig; skogen dock hårdt 

anlitad, så att brist på gröfre byggnadsvirke mångenstädes råder och i kustlandet af Norra och Södra Möre till någon mindre 
del jeniväl af bränsle. Öland: Afyttring af skogsalster endast från Boda kronopark. I öfrigt råder så godt som total brist i 
de flesta af öns socknar; endast i Högby, Köping, Gärdslösa, Högsruin samt As (Ottenby kungsgård), Vickleby, Torslunda, 
Algutsrum och Glömminge finnes någon eller ringa skog till husbehof. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: A Öland samt inom Norra och Södra Möre härader föga; i öfrigt alls icke. 
O. Binäringar: Mejerihandtering; trädgårdsskötsel; biskötsel; fiske, hvarvid bruttoinkomsten af saltsjöfisket uppskattats till 296,479 

kronor samt af insjötisket (deribland laxfisket i Emmån) till 12,834 kronor; jagt; slöjd, deribland ekmöbelstillverkning i Virserum 
(som till största del öfvergått till fabriksniessigt bedrifven konstindustri), laggkärlstillverkning och annan träslöjd (fastlandsdelen), 
utmärkt korgtillverkning (Södra Möre), tallrepstillverkning (Boda), mattväfnad (södra Öland); särskildt å fastlandsdelen skogs-
afverkning och förädling af skogsprodukter (deribland tjärubränning och kolning), tegeltillverkning (yppersta lera i Högsby-
Emmådalen) och bärplockning; å Öland brytning och tillhuggning eller slipning af kalksten (drifves äfven fabriksniessigt) samt 
kalkbränning äfvensom fjäderfäafvel, hvilken binäring äfven å fastlandsdelen är i starkt tilltagande. 

P. årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 192 kronor; för piga 104 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 427 kronor; för statpiga 277 kronor; förutom husrum och vedbrand. (Allt 

i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-75 kr.; af qvinna 0-95 kr. Vinterdagsverke 

af inan l-33 kr.; af qvinna 0-70 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Knng l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1901. 

G O T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 december 1902, jemte följande missiv: 

»Härmed öfverlemnas uppgifterna till jordbruksstatistiken från Gotlands län för år 1901. 
Förnyade undersökningar hafva företagits rörande uppgifterna för Norra häradet med undantag af följande socknar: Hejdeby, 

Ekeby, Vestkinde, Martebo, Lummelunda, Lärbro, Fleringe, Gothem, Norrlanda, Dalhem, Viklau, Vänge och Angå. 

Visby den 19 december 1902. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 
Hushållningssällskapets Sekreterare. > 

Jordbrukatathtik 1901. Ootlandt län. 1 



2 G o t l a n d s 



län. 3 



4 Gotlands 



län. 5 



6 Gotlands 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssatt: I norra, östra och sydligaste delarna i allmänhet 3-skiftesbruk; i öfrigt 6- à 7-årigt vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5.94 mantal; minsta Oooois mantal. 
G. Yiderlek, «anings- och skördetider: Torka och frost under våren; regn strax före midsommar, derefter ihållande torka och 

hetta. Vårbruket börjades i slutet af april och början af maj. Skördetid juni ojçh augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbergad. Potatisskörden flerstädes angripen af röta, medelmåttig. Halm

skörden nära god. Höskörden medelmåttig. 
E. Sådesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. räg 71 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

83 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Biandsidens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härfor använd areal upptager lin omkring 70 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Förekommer i ringa mängd. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalm 20 deciton; hö från naturlig äng 

11 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af sid och andra jordbrnksalster: Öfverskott till af sa lu 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 nöt, får, ägg, smör och mjölk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster större än tillväxten. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Börja något användas. 
O. Biniringar: Kalkbränning och skeppning af råkalk, slipstenstillverkning, tegeltillverkning och sockerfabrikation. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 150—225 kronor; för piga 80—135 kronor. 
Q. Tardet af stat och lön för stathjon: För statdräng 400—450 kronor; för statpiga 150—250 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man l -so à 2-50 kr.; af qvinna 1 à l a s kr. Vin

terdagsverke af man 1.5 à l -so kr.; af qvinna O50 à 1 kr. 

Stockholm 1903. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Noriledt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 1 . 

BLEKINGE LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 27 augusti 1902, jemte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1901 och 
dervid tillkännagifva, att uppgifterna från Mjellby, Hjortsberga, Fridlefstad, Ramdala, Aspö och Ilasslö samt Tjurkö socknar 
grunda sig på nya lokala undersökningar. 

Karlskrona den 2(i augusti 1902. 

Enligt uppdrag: 

Ang. Leijonhielm, 
Hushållningssällskapets .Sekreterare. > 

Jordbruksstatistik 1901. Blekinge län. 1 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 Blekinge 



län. 5 



6 

Upplysningar. 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta Vaieoo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren gynsam, sommaren ovanligt torr, bergningsvädret synnerligen godt. Vårsådden 

verkstäldes i april och maj samt höstsådden i september och oktober. Höskörden påbörjades i slutet af juni, rågskörden i 
slutet af juli, hvete och hafre i början af augusti, korn och baljväxter i midten af augusti samt potatis och andra rot
frukter i midten af oktober. 

D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden välbergad i allmänhet. Halmskörden i det närmaste god. Hö
skörden god och välbergad. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73-5 kg.; 1 hl. korn 07 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
84 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: !/3 korn, 1/s hafre och 1/s vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. FrSodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jemte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskorden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; liöstsädeshalm 38 cleciton; hö från naturlig äng 

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

ärter, vicker, gräs- och klöfverfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: 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 famn ved. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Temligen allmänt inom Mjellby, Ysane, Aspö-Hasslö, Sturkö och Torhamns socknar. 
O. Binäringar: Hufvudsakligen mejerirörelse, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, fiske, trädgårdsskötsel och bärplockning. 
P. Årslön for 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 450 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinmardagsverke af inan 1-75 kr.; af qvinna 1 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm, 1902. Knnjrl. Boktryckeriet. P. k. Norrtedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 1 . 

K R I S T I A N S T A D S L Ä N . 

Ars upp gif tema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 juli 1902, jemte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
för är 1901. Priniäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande och städernas Drätselkammare. 

Kristianstad den 22 juli 1902. 

L. J. Walilstedt. 
Hushållningssällskapets sekreterare. » 

Jordbruhistatistik 1901. Krittianstads län. 1 



2 K r i s t i a n s t a d s 



län. 3 



4 Kristianstads 



län. 5 



6 Kristianstads 



län. 7 



8 Kristianstads 



län. 9 



10 Kristianstads 



län. 11 



12 

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

A. Brukningssått : 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 V13328 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: I allmänhet gynsamma. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden mycket välbergad. Potatisskörden välbergad. Halmskörden något under medelmåttan, 

välbergad. Höskörden välbergad. 
E. Sädesslagens Tigt: 1 hektoliter hvete väger 77-5 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 63 kg,; 1 hl. hafre 43-5 kg.; 1 hl. 

ärter 82'3 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. 
H. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres nästan uteslutande af timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 14-5 deciton; höstsädeshalm 19 deciton; hö från naturlig äng 

1 1 . 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 socknarna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu i större delen af länet. 
M. Skogstillgång: 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 . 3 kr.; af qvinna Wn kr. Vinterdags

verke af man 1-ao kr.: af avinna O97 kr. (Allt i medeltal, enlist aänese Driser under året.1 

Stockholm 1902. Knngl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 0 1 . 

M A L M Ö H U S L Ä N . 

Ärsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 11 augusti 1902, jemte följande missiv: 

»Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskap har härmed äran öfverlemna sammandrag af uppgifterna till länets jordbruks
statistik för år 1901 och får pä samma gång meddela, att uppgifterna från Herrestads, Ljunits och Venimenhögs härader grunda 
sig på lokala undersökningar utförda af hr Math. Weibull i enlighet med förra årets plan. 

Malmö den 6 augusti 1902. 

På Malmöhus läns Kungl. Hushållningssällskaps vägnar: 

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

G. Leufvén.t 

Jordbruktstatittik 1901. Molmöhns län. 1 



2 M a l m ö h u s 



län. 3 



4 Malmöhus 



län. 5 



6 Malmöhus 



län. 7 



8 Malmöhus 



län. 9 



10 Malmöhus 



län. 11 



12 Malmöhus 



län. 13 



14 M a l m ö h u s 



län. 15 



16 Malmöhus 



l ä n . 17 



18 

Upplysningar. 

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

B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta 1/ÔOOOO mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Under barvinter med stark rimfrost bort frös en stor del af hösthvetet. Vårsäden utvecklade 

sig till en början väl, men hejdades dock något af en regnperiod i juni och en stark torka i juli månad. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, men lätt. Potatisskörden mindre god. Halmskörden god. Höskörden välber-

gad, mycket god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafrc 49 kg.; 1 hl. ärter 

79 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del ha fre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväster: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och tiniotej- jointe annat gräsfrö återstoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

33 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, pä sina ställen äfven af råg, hafrc 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. Skogstillgâng: Afyttriug 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 hä

rader för eget behof, men inom flertalet socknar brist. 
O. Binäringar: Handtverk, fiske och biskötsel; socker-, bränvins- och tegeltillverkning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 235 kronor; för piga 128 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 503 kronor; för statpiga 26(5 kronor. (Allt i medeltal.) 
U. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-io kr.; af qvinna 1-28 kr. Vinterdagsverke 

af man l u o kr.; af qvinna 0-94 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Kungl. Bokt rycker ie t . 1». A. NorBlcdt & Söner. 
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H A L L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 juli 1902, jemte följande missiv: 

»Hallands läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlemna det, med ledning af de inom länets 
kommuner insamlade primäruppgifter, upprättade sammandrag rörande länets jordbruk och boskapsskötsel under år 1901. 

Halmstad den 24 juli 1902. 

Ä Förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. B R U H N . 
Vice Ordförande. 

Ernst von Porat.» 

Jordbruksstatistik 1901. Hallands län. 1 



2 H a l l a n d s 



län. 3 



4 Hallands 



län. 5 



6 Hallands 



län. 7 



8 Hallands 



l ä n . 9 



10 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet 6-årigt vexelbruk; i några skogssocknar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-2 mantal; minsta O002 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren vann och torr. Sommaren mycket varm och torr. Hösten med ovanligt godt väder. 

Vårsådden påbörjades 22 apri), höstsådden 23 september. Höskörden 25 juni till 20 juli. Sädesskörden 22 juli till 24 augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden frisk, under medelskörd. Halmskörden af höstsäd medel

skörd, af vårsäd under medelskörd. Höskörden nära medelskörd, af utmärkt beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. ärter 84 kg. 

(Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre 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 frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg och något hvete från de flesta slättbygdssocknar. 

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

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

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

huggeri i kustsocknarna; någon, numera nästan nedlagd, handstickning af yllevaror i länets sydöstra socknar. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 175 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 375 kronor; för statpiga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-75 kr.; afqvinna l#oo kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1902. Knngl. Boktryckeriet. P. A. NoMtedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1901. 

G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Arsuppgifterna inko mm o till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 juli 1902, jemte följande missiv: 

»Härjemte får jag vördsamt öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1901 från Göteborgs och Bohus läns Hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningar, hvaraf ny serie börjats nämnde år, hafva för detsamma egt rum inom Vestra Frölunda, Backa, 
Noruins, Röra, Bäfve, Sanne och Qville socknar eller omkring i'io af länets område. 

Göteborg den 30 juni 1902. 

Enligt Förvaltningsutskottets uppdrag 

C. Af. À hlund, 
HuahålluingaäiillakapeU Sekreterare.> 

Jordbruksstatistik 1901. Göteborgs och Bohus lär.. 1 



2 G ö t e b o r g s och B o h u s 



län. 3 



4 Göteborgs och Bohus 



län. 5 



6 Göteborgs och Bohus 



län. 7 



8 Göteborgs och Bohus 



län. 9 



10 

Upplysningar. 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-i2» mantal; minsta O000046 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden verkstäldes under gynsamma väderleksförhållanden. Sommaren var ovanligt torr 

och varm. Såväl hö- som sädesskörden inbergades under särdeles gynsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden af god beskaffenhet. Haluiskörden af vårsäd ringa, af höstsäd 

riklig. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 78 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

82 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 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres uteslutande af tiinotej- jemte annat gräsfrö. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshaliii 35 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 i allmänhet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i vissa delar af länet. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, bätbyggeri, tillverkning af träkärl. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af qvinna l . o kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm li)02. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 0 1 . 

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

Ärsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 april 1902, jemte följande missiv: 

»På uppdrag af Elfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har undertecknad insamlat och bearbetat 
uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1901 från sällskapets hela område. 

Arealuppgifterna äro nu för hela området upptagna i enlighet med den de ekonomiska häradskartorna åtföljande beskrif-
ningen. 

Förenämnda uppgifter öfversändas härmed. 

Salgutsered, Fritsla den 26 april 1902. 

På Elfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskotts vägnar: 

A. Andersson. 

Jordbruksstatistik 1901. Elfsborgs läns södra del. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Vexelbruk, ganska fritt, med 2- à 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren kall och torr med regn i juni månad, sedan rådde en intensiv torka, som gjorde 

att säden delvis brådmognade. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden frisk och god. Halmskörden något under medelskörd. Höskörden 

välbergad, medelmåttig. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre, och 1 del vårråg och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 10 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalin 11 deciton; höstsädeshalm 17 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 gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår i stor skala. Brist för eget behof i en del trakter. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Delvis till bränsle och mycket till torfströ. 
O. Binäringar: 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 l-25 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1902. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel, 

1 9 0 1 . 

ELFSBORGS LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 augusti 1902, jemte följande missiv: 

»Bärjemte får jag à Elfsborgs läns Norra Hushållningssällskaps vägnar vördsamt öfversända ett häradsvis npprättadt sam
mandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1901 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genomgångna 
Väne härad med Venersborgs stad samt Vedbo härad. 

Venersborg den 12 augusti 1902. 

Enligt nppdrag: 

Kr. von Sydow. 

Jordbrulctttatittik 1901. Elfsborg» länt norra det. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : Allmänt vexelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brnkningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 103,4 mantal; minsta '/"'«o mantal. 
C. Täderlek, sånings- och skördetider: Mild vinter med obetydlig nederbörd, våren torr och varm, sommaren och hösten utmärkta 

för ovanligt hög värmegrad och ringa nederbörd. Vårarbetet började i slutet af april, slåttern i slutet af juni, skörden af 
höstsäd cirka en månad senare och af vårsäd i början af augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden af god beskaffenhet. Halmskörden af god beskaffenhet Hö
skörden af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens Tigt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 
82 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. 
H. fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 71 procent och timotej- jemte annat griisfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 41 deciton; hö från naturlig äng 7 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till af salu ej betydligt. Brist för eget behof inom några socknar, 

särskildt å Dalsland. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngardsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof: 

ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande ej ringa. Brist för eget behof inom flere delar af området, 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Alltmera allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarna. 
O. Binäringar: Se 1892 års uppgifter. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 193 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: B̂ ör statdräng 500 kronor; för statpiga — kronor. (I medeltal.) 
R. Bagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1/92 kr.; af qvinna I s a kr. Vinterdagsverke 

af man 1-38 kr.; af qvinna O97 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Knogl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel 
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S K A R A B O R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 juli 1902, jemte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1901. 

Under året bafva följande socknar lokalt undersökts, nämligen: 
Vilske och Frökinds häraders alla socknar samt socknarne Björsäter, Ek, Beateberg, Berg, Binneberg, Böja, Frösve, Horn, 

Lerdala, Lastad, Odensåker, Säter, Tidavad och Timmersdala af Yadsbo härad. 

Sköfde den 29 juni 1902. 

Enligt uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
Sekreterare i Skaraborgs läns Hushållningssällslia]).» 
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Upplysningar. 

A. Brokningssätt : 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-ârig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen II-375 mantal; minsta O0001 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Gynsam väderlek för såväl sådd som skörd. 
D. SkSrdens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, men ringa till följd af torka. Potatisskörden till qvaliteten god, men till följd 

af torka mindre gifvaude. Halmskörden medelmåttig. Höskörden välbergad och delvis riklig. 
E. S&desslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. 

ärter 80 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 97 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 52 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalm 27 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 nästan allestädes. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: 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 191 kronor; för piga 109 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 423 kronor; för statpiga 241 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 kr.; af qvinna l - i8 kr. Vinterdagsverke af 

man l-19 kr.; af qvinna 0-7 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1902. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1901. 

V E R M L A N D S LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 26 juli 1902, jemte missiv, hvarur i kvad rörer året» 
uppgifter anföres: 

»Härmed öfverlemnas uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1901 från Venulands läns hushållningssällskap. 

Karlstad den 25 juni 1902. 

Efter anmodan 

A. Billström, 
Hushållningssällskapets t. f. sekreterare.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Allmännast 7- à 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9'S75 mantal; minsta O0035 mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Växtligheten gynnades under våren och försommaren af omvexlande solsken ooh regn. Vår

sådden fortgick utan afbrott och slutades i god tid. Vid midsommartiden inträffade ihållande torka med tryckande värme, 
som fortfor under hela växtperioden. Bergningsvädret synnerligen godt. 

D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad och af god beskaffenhet. Potatisskörden välbergad och af god beskaffenhet, 
delvis småväxt. Halmskörden och höskörden välbergade och af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens Tigt: 1 hektoliter hvete väger 77-6 kilogram; 1 hl. råg 73'2 kg.; 1 hl. korn 51 kg.; 1 hl. hafre 44-- kg.; 1 hl. 
ärter 76-2 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. 
H. FrOodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jeuite annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 15-6 deciton; höstsädeslialin 40-8 deciton; hö från naturlig äng 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser ko). 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg och foder i länets sydöstra del och Nedre Fryks-

dalen. Brist för eget behof i länets nordligaste socknar och delvis i Nordmarks härad. 
L. Tillracklighet af kreatnr och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande högst betydlig. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tlrdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; for statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-25 kr.; af qvinna I25 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm, 1902. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt &x Söuer. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1901. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Ar »uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 27 augusti 1902, jemte följande missiv: 

»Det af Örebro läns K. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott upprättade sammandrag af de från länets samtliga kom
muner afgifna primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1901 får Utskottet härmed äran öfverlenina och till
lika meddela, att resultatet af en i år afslutad, af Hushållningssällskapet beslutad särskild undersökning i jordbruksstatistiskt hän
seende af Lännäs kommun ingått i detta sammandrag. 

Örebro den 26 augusti 1902. 

För Förvaltningsutskottet: 

AX. G. S V E D E L I U S . 

C. G. Löwenhielm.i 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnknlngssätt: Vexelbruk i 5—8 skiften användes numera ännu allmännare än under föregående är. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen är 121/2 hemman (i Askersunds landsförsamling), dernäst 10'/i hemman (i Bo 

socken). Minsta brukningsdelen är 1/i2»6o (i Grythyttans socken), dernäst V2720 (i Ljusnarsbergs socken). 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Med undantag af ett starkt regn midsommartiden var våren mycket torr och sommaren 

utan undantag torr och varm. Detta oaktadt angifves från länets kommuner denna väderlek som gynsain, ehuru menligt in
verkande på skörderesultatet. Såning af vårsäd verkstäldes den 20—30 april, af höstsäd den In augusti—15 september. Råg
skörden utfördes den 16—28 juli. Vårsäden skördades den 1—3 augusti, höet den 26 juni—8 juli, rotfrukterna omkring den 
23 september. All säd var inbergad den 1—9 och senast den 20 september. 

D. Skördens beskaffenhet och mängd: Skörden har af såväl säd som potatis blifvit välbergad och varit af god beskaffenhet. Till 
mängden har höstsäden lemnat dels en »gifvande», dels en »knappt medelmåttig» skörd; af vårsäd en »gifvande» sådan utom af 
baljväxter, som delvis lemnat missväxt. Potatisen har lemnat en skörd, som i allmänhet varit af god och oskadad beskaffen
het, ehuru outvecklad och småväxt. Till mängden har skörden af potatis betecknats såsom »under medelmåttan», »föga gif
vande», t. o. m. alldeles felslagen. På en del sandjord har potatisen varit skadad af röta och till beskaffenheten ej god, hvar-
jemte anmärkts, att rotknölarna befunnits grodda före upptagningen och hafva bildat nya små rotknölar samt företett ett svart 
tjockskaligt yttre, hvarjemte skörden, förvarad i källare, angripits af s. k. torröta. Skörden af halm angifves som välbergad 
och god samt till mängden medelmåttig eller delvis derutöfver. Höskörden, som blifvit väibergad, har till mängden ansetts rik 
eller medelmåttig, men äfven delvis derutöfver. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 78-7, 1 hl. råg 72-8, 1 hl. korn 63, 1 hl. hafre 49-G, 1 hl. ärter 79'9 kilogram, 
allt i medeltal räknadt. 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: Den vanligaste sammansättningen består af hafre jemte korn till större eller mindre 
mängd. Dessutom består den af hafre och ärter samt skördas dels som grönfoder, dels mogen, i hvilket senare fall ärterna 
frånskiljas. 

G. Lin- och hampodling: Lin odlas obetydligt, hampa alls icke. 
H. Fröodling för foderväxter: 39 kommuner hafva upplyst, att skörden af klöfverfrö, vexlande mellan 5 och 75 procent af hela 

fröskörden, i medeltal utgjort 336, men i allmänhet 3 0 - 4 0 procent. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: 41 kommuner hafva upplyst, att halmskörden af vårsäd utgjort 20-5, af 

höstsäd 28'7 deciton. Från naturlig äng har höskörden inom 30 kommuner utgjort 132 deciton pr hektar, allt i medeltal räknadt. 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu har funnits i nästan alla landslagets kommuner, och der 

detta ej varit förhållandet, har i några behofvet fylts af tillgångar inom kommunen. 1 2 af landslagets och alla bergslagets 
kommuner har brist egt ruin. I vissa delar af de senare har behofvet fylts af tillgångar inom samma kommun. I 17 af 
landslagets kommuner har rådt brist på potatis, ärter, vicker och gräsfrö samt i några på hvete, korn, hafre och halm. 

L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngardsalster: Öfverskott till afsalu i de flesta kommuner eller tillräckligt för behofvet 
i några få. I 8 kommuner angifves brist för eget behof af småsvin eller af oxar. 

M. Skogstillgång: Med åberopande af de senast afgifna upplysningarna härom må här meddelas, att för Edsbergs, Hackva och 
Mosjö kommuner uppgifves brist råda, desslikes i vissa delar af kommunerna Qvistbro, Hidinge, Kräklinge, Kumla, Viby, 
Sköllersta, Norrbyås, Ekeby, Gellersta, Stora Mellösa, Asker, Ervalla, Rinkaby, Glanshammar, Vintrosa, Täby, Kil, Hofsta, 
Gräfve, Axberg och Almby. I andra delar af de sist uppräknade kommunerna samt i öfriga ej här ofvan angifna kunna 
dels afyttras skogsalster, dels sådana, tillräckliga för eget behof, anses vara tillgängliga. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Under år 1901 hafva tillverkats i Ervalla kommun dels 600 hl. bränntorf, dels 80,345 balar torf-
strö och torfmull (55,743 + 24,602), i Bodarne 70,000, i Skagershult 11,065, i Hellefors 46,153 hl., hvarjemte bränntorfs
mossar begagnas i Ekers, Gräfve, Tysslinge, Fellingsbro, Bo, Ekeby, Sköllersta, Kumla, Hidinge, Qvistbro, Tångeråsa, Bjurtjärns, 
Karlskoga, Jernboås, Ramsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

O. Binäringar: Intet är att tillägga till de förr lemnade upplysningarna. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 243 kronor; för piga 123 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 465 kronor; för statpiga 273 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-09 kronor; af qvinna 1-22 kronor. Vinter

dagsverke af man 1-37 kronor; af qvinna 0-81 kronor. (Allt efter medeltalsberäkning.) 

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 1 . 

V E S T M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 september 1902, jemte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Vestnianlands län 
för år 1901. Nya fullständiga priniäruppgifter äro derför insamlade inom Vagnsbro härad. 

Vesterås den 1 september 1902. 

J. O. Bergstrand. 
HushSllningasällskapets sekreterare. ; 

Jordbruksstatistik 1901. VettmanlanAs tält. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Vexelbruk å största delen odlad jord; oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Väderleken ovanligt torr och varm. Vårsådden pågick i april och början af maj; höberg-

ningen i slutet af juni och början af juli; sädesskörden under slutet af juli och förra hälften af augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad. Potatisskörden god. Halm- och höskörden god. 
E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2/s hafre och 1/a vicker. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 23 deciton; hö från naturlig äng 10 

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

af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltillverkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 201 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 444 kronor; för statpiga 254 kronor. (Allt i medeltal.) Häri ingår dock 

ej värdet för husruin och ved, hvilket anses uppgå till för statdräng 76 kr., för statpiga 53 kr. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-o3 kr.; af qvinna Ti4 kr. Vinterdagsverke af 

man 1.3 6 kr.; af qvinna 0.8 2 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1902. Knngl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt ät Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1901. 

KOPPARBERGS LÄN. 

Arsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 10 september 1902, jemte följande missiv: 

»Har äran härmed öfversända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län för år 1901. 

Dervid får jag vördsamt anmäla, att närmare undersökningar blifvit af konsulent Larsson utförda inom Vester-Bergslags 
fögderi samt socknarna Svärdsjö och Enviken af Falu fögderi. Dessutom har nu kreatursräkning egt rum uti Nedan-Siljans fögderi. 

Falun den 8 september 1902. 

Enligt uppdrag af Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott: 

Bengt Torssell. 
Sekreterare.» 

Jordirukestatiitik 1901. Kopparbergs län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I de södra delarna af länet vexelbruk med 7 à 8 skiften och 3—4-åriga vallar. I norra och vestra delarna 
förefinnes sällan fullt genomförd cirkulation, utan varieras mest mellan mångåriga vallar och vårsäd. Höstsäd användes der 
mycket litet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden kunde börjas första dagarna af maj och försiggick oafbrutet under mycket torr 

och sommarliknande väderlek. Då från midsommar tills fram i oktober endast några få mm. regn erhölls, var jorden vid råg
sådden alltför torr. Hö och säd inbergades till största delen utan en droppe regn. 

D. Skördens beskaffenhet: All säd välbergad och af god beskaffenhet utom från högt belägna torra platser, der den brådniognade 
och blef slö. Potatisskörden frisk och god, någon ringa del skadad genom utgroning under växttiden. Ilalmskörden af bästa 
beskaffenhet. Höskörden likasom halmskörden. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 71T> kg.; 1 hl. korn fiO-n kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 78"4 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar liafrc och på vissa orter 1 del gruärter. Inom Flöda socken 
blandas korn och hafre med vårråg å vissa trakter. 

G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet ulgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej- jemte annat, gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 10 deciton; liöstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 

11.3 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Föga ofverskott till afsalu utom af råg och möjligen något liafrc och hö från 

enstaka ställen i södra delen af länet. Brist för eget behof i de öfre delarna af hvete, råg, hafre och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: Ofverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur. Brist för eget behof 

i de norra och vestra delarna af smågrisar, fläsk, ost och ägg samt äfvenledes hästar i vissa socknar. 
M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster: genom de dåliga konjunkturerna å trävarumarknaden har en välbehöflig stagnation inom 

skogsafverkningen inträdt. Öfverallt finnes ännu skog till eget behof, men kan snart brist deraf vara att befara inom vissa 
delar, såsom Stora Tuna, Gustafs och en del af Gagnefs socknar. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Begagnas endast till ringa utsträckning vid några bruksegendomar i Säfsnäs och Grangärde. 
O. Binäringar: Till följd af de dåliga tiderna för bergshandteringen och sågverksrörelsen hafva tillfällena till biförtjenster betydligt 

minskats. För öfrigt gäller derom likasom rörande den egentliga husslöjden livad som uppgifvits i föregående sammandrag. 
(Se närmare för 1899.) 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 282 kronor; för piga 113 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 555 kronor; för statpiga 291 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare ined egen kost: Sommardagsverke af man 2'49 kr.; af qvinna l:u> kr. Vinterdagsverke 

af man 2-os kr.; af qvinna I12 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1902. Kung). Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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GEFLEBORGS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 15 oktober 1902, jemte följande missiv: 

»Härjemte får jag vördsamt öfveriemna 1901 års jordbruksstatistiska sammandrag för Gefleborgs län. 

Gefle den 13 oktober 1902. 

Enligt uppdrag: 

Agathon Westman. 

Jordbrukittatittik 1901. Gejltborgi lin. I 



2 G e f l e b o r g s 



län. 3 



4 Gefleborgs 



län. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : Det ordnade vexelbruket undantränger fortfarande det gamla 2- ocli 3-skiftesbruket. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 1 î>-4r>.-î mantal; minsta (Voo.n mantal. 
( Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern med jenin kyla och måttlig nederbörd. Tidig, regnfattig vår. Ovanligt torr ocli 

varm sommar, hvadan växterna brådmognade och strået undertrycktes i växten. Skördetiden gynsam. Hösten torr; regn först 
i oktober, snö i november. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, men ringa till qvantiteten. Potatisskörden ringa till qvantitet, men god. Halm-
skörden ringa, men välbergad. Höskörden ringa, men välbergad. 

E. Sidesslagens Tigt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 4M kg.; 1 hl. ärter 78 kg. 
(Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre (någonstädes uppblandad ined vicker). 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Aï det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jemto annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshahn 15 deciton; höstsädeshalm 20 deciton; hö från naturlig äng 

4\5 deciton. (Om höskörden frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Ofverskott till afsalu intet näninvärdt. Brist för eget behof hufvudsakligast 

af höstsäd och potatis. 
L. Tillrackllgnet af kreatur och andra ladngårdsalster: Ofverskott till afsalu af nöt- och fåikreatur. Brist för eget behof af 

svinkreatur. 
M. Skogstillgång: 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 

sträckstenstillverkning, forsling af skogsprodukter, tillverkning af pappersmassa, åker- och könedskap, fiske, hästafvel m. m. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 555 kronor; för statpiga 285 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-65 kr.; a fqv innaWs kr. Vinterdagsverke af 

man 2'i5 kr.; af qvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1902. Knngl. Bokt rycker ie t . P. A. Norgtedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1901. 

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

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 november 1902, jemte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående jordbruk och boskapsskötsel inom Vesternorrlands län år 1901 får 
Hushållningssällskapet härmedelst vördsamt öfverlemna. Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande. 

Hernösand den 25 november 1902. 

A Hushållningssällskapets vägnar: 

G. RUDEBECK. 

IJ. M. Hedrén.f 

Jordbruksitatistik 1901. Vetlernorrlanât län. 1 
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Upplysningar . 

A. Brukningssätt: Temligen fritt; å en del egendomar vexelbruk. 
B. Brukningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 6"115 mantal; minsta 0-oo3 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Hela sommaren ovanligt varm och torr. Väderleken gynsam för sådd och skörd. Sänings-

tid senare hälften af maj; skördetid juli och augusti (ovanligt tidig). 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden fullt medelmåttig, välbergad, af god beskaffenhet. Potatisskörden fullt medelmåttig, af 

god, på vissa ställen utmärkt god beskaffenhet. Halmskörden medelmåttig. Halmen kort. Höskörden medelmåttig, af god 
beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 67 kilogram; 1 hl. korn 57 kg.; 1 hl. hafre 41 kg.; 1 hl. ärter 70 kg. (Allt i 
medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre 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 procent och timotej- jemte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 34 deciton; hö från naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: H vete- och rågmjöl införes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Smör, kött, nötkreatur och svin införas från Finland. Dessutom importeras 

amerikanskt fläsk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och flottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt strömmingsfiske vid 

kusten. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinmardagsverke af man 3-oo kr.; af qvinna l-5o kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1903. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 0 1 . 

J E M T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgiffema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 juni 1902, jemte följande missiv: 

»Härmed öfverlemnas sammandraget för jordbruksstatistiken öfver Jemtlands län för år 1901. För sammandragets upp
rättande hafva primäruppgifterna för norra och en del af södra fögderiets socknar undergått granskning af respektive kommunal
nämnder. 

Östersund den 26 juni 1902. 

På Jemtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

K. U. S P A R R E . 

J. F. Broman. 

Jordbrvktitatiitik 1901. Jtmtlandt län. 1 
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Upplysn ingar . 

A. Brnknlngssatt: A gammal åker 3- och 4-skiftesbruk. A nyodlade och mindre frostsäkra falt odlas företrädesvis gräs med vall
brott hvart 4:e till 6:e år. 

B. Brokningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 2.267 mantal; minsta 0.ooi mantal. 
G. yiderlek, sinings- och skördetider: Såningstiden gynsain, skördetiden likaså. Ovanligt torr och varm sommar. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, men på torrare ställen delvis brädmognad. Potatisskörden af god beskaffenhet. 

Halmskörden medelmåttig. Höskörden väl inbergad, men mindre närande. 
£. Sådesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 72 kilogram; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 75 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blands&dens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
6 . Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 75 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxten Det skördade fröet ntgöres uteslutande af timotej- jemte annat gräsfrö. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshaim 18 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillracklighet af sid ock andra jordbrnksaister: Ofverskott till afsalu af något korn och potatis. Brist för eget behof af öfriga 

sädesvaror-
L. TttlrlckUghet af kreatur och andra ladngårdsatster: Ofverskott till afsalu af hästar och nötboskap. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof förefinnes ingenstädes. 
N. Brinntorfsmossar begagnade: Förekomina ej. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, fiske, handel och kalkbränning. 
P. årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tirdet af stat och lön för stathjon: För statdr&ng 6- à 700 kronor; för statpiga 300 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.7» kr.; af qvinna 1.75 kr. Vinterdagsverke 

af man 2"25 kr.; af qvinna 1 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1902. KtjBgl. Boktryckeriet. 1». A. Norstedt b Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1901. 

V E S T E R B O T T E N S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 december 1902, jemte följande missiv: 

»Vesterbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlemna sammandrag öfver 1901 års 
jordbruksstatistiska uppgifter för länet. 

Det försenade insändandet har berott på uteblifna utlofvade uppgifter från Löfangers och Stensele socknar, och ha nu, 
likasom förlidet år, de gamla siffrorna för dessa socknar måst användas. 

Umeå den 13 december 1902. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

L U D V . S C H Ö N I N G . 

E. O. Mångberg 

Jordbruksstatistik 1901, Vesterbottens lån. 1 



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

Brukningssätt : Vexelbruk med fleråriga vallar samt ensädesbruk i vissa trakter af Lappmarken. 
Brnkningsdelarnes storlek: Största brukningsdelen 2-547 mantal; minsta O002 mantal. 
Väderlek, sânings- och skördetider: Våren tidig, varm och torr. Sommaren varm och gynsam, men något för torr. Hösten 
mild. Såningstiden slutet af maj. Skördetiden juli och augusti. 
Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbergad, fullt medelmåttig. A vissa ställen bradmogen. Potatisskörden i allmänhet 
medelmåttig och af god beskaffenhet. Halmskörden under medelmåttan. Höskörden medelmåttig. 
Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 63 kilogram; 1 hl. korn 56 kg.; 1 bl. hafre 44 kg. (Allt i medeltal.) 
Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del bafre eller 1 del sommarråg och 2 delar korn. 
Lin- och hampodling; Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 7 
deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ofverskott till afsalu intet. Brist för eget behof af alla sädesslag. 
Tillräcklighet af kreatur och andra ladngardsalster: Ofverskott till afsalu af smör, ost, liudar och skinn. Brist för eget behof 
af svin och fläsk. 
Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof endast i en del kustbyar och en del af Tärna för
samling. 
Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
Binäringar: Skogsafverkning, tjärubränning, busslöjd, lax- ocli strömmingsfiske samt något fogelfångst i Lappmarken. 
Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 240 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Souimardagsverke af man 3 kr.; af qvinna I70 kr. Vinterdagsverke af 
man 2 kr.; af qvinna 1 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Kuogl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1901. 

NORRBOTTENS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 oktober 1902, jemte följande missiv: 

»Sammandraget af jordbruksstatistiken för Norrbottens län för år 1901 öfversändes härmed. Den förut omnämnda revisionen 
af de i kol. 2—27 meddelade uppgifterna angående brukningsdelanies antal, arealen af odlad mark, åker och äng m. ni. är ej ännu 
afslutad, hvarför de gamla siffrorna på detta område änmi bibehållas. 

Luleå den 12 oktober 1902. 

A Norrbottens läns Hushållningssällskaps vägnar: 

K A R L J. B E R G S T R Ö M . 

Paul Hellström » 

Jordbrnlctttatiitik 1901. Sorrbottens län. I 



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



län. 3 



4 N o r r b o t t e n s län. 

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

A. Brukningssitt: Enträdesbruk i de öfre socknarna, vexelbruk 
i de nedre kustsocknarna. 

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

C. Väderlek, sittings- och skördetider: Kall och torr försommar, 
gynsamt bergningsväder, lång vacker höst, väl egnad för od
lingsarbeten. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden väl mogen och väl ber-
gad. Potatisskörden god. Halmskörden medelmåttig. Hö
skörden medelmåttig. 

E. Sädesslagens vigt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. 
korn 62 kg.; 1 hl. hafre 44 kg. (Allt i medeltal.) 

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

30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 
10 deciton. (Om höskörden i dess helhet upplyser kol. 57.) 

K. Tillräcklighet af säd och andra Jordbruksalster; Öfverskott till 
afsalu finnes ej. Brist för eget behof af hvete, råg, hafre 
och ärter. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Öfverskott 
till afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom im
port i synnerhet från Finland. 

M. Skogstillgàng: Afyttring af skogsalster i stor omfattning. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga, utom ett par små mossar 

vid Holmfors och Ljusa i Öfver-Luleå socken. 
O: Binäringar: Skogsafverkningar, varutransporter, jagt, fiske samt 

något hemslöjd och tjärubränning. Arbete vid grufvorna. 
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 3oo kr.; af qvinna 2oo kr. Vinterdagsverke 
af man 2oo kr.; af qvinna 1-so kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

STATISTISKA C E N T V U . : Y R Å N 
BI3LIO.EKET 

STOCKHOLM 27 

Stockholm, 1902. K u n g 1. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt Se Söner. 
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