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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

Till KONUNGEN. 

X djupaste underdånighet får Statistiska Centralbyrån härmed 
öfverlemna sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berät
telser för år 1902. Af berättelserna inkom den första till Cen
tralbyrån den 23 april 1903 och den sista den 25 januari inne
varande år. 

De lokala undersökningar, som af Hushållningssällskapen 
anställts för erhållande af uppgifter till årets berättelse, om
fatta följande pmrådep; 

i Stockholms län: Sollentuna härad och Vermdö skeppslag 
samt Vaxholms stad; 

i Uppsala län: Tolfta socken; 
i Södermanlands län: Vester- och Öster-Rekarne härad 

samt städerna Eskilstuna och Torshälla; 
i Östergötlands län: Sunds, Gårdeby, Hällestads och Drot-

hems socknar; 
i Jönköpings län: T veta härad; 

1902, 
Utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 



4 Lokala undersökningar. 

i Kronobergs län: socknarna Sjösås, Dref, Hornaryd, Notte
bäck, Granhult, Vexjö, Ljuder, Långasjö, Asa, Aneboda, Öjaby, 
Bergunda, Öja, Vederslöf, Virestad, Stenbrohult, Qvenneberga, 
Ryssby, Tutaryd. Angelstad, Ljungby och Kanna; 

i Gotlands län: socknarna Lye, Lau, Rone, Alfva, Fardhem, 
Lojsta, Levede, Gerum, Öja, Vamlingbo, Sundre, Näs, Fide, 
Hablingbo, Eksta, Sproge, Träkumla ocli Atlingbo; samt be
träffande endast kreatursantalet Älskog, Etelhem, Burs, Stånga, 
Hemse, Linde, Hamra, Hafdhem, Hejde, Klinte, Tofta, Mästerby 
och Vesterhejde; 

i Blekinge län: socknarna Lösen, Ronneby, Eringsboda, Sill— 
höfda och Sölvesborg samt städerna Ronneby och Sölvesborg; 

i Malmöhus län: Torna, Ilarjagers och Färs härad; 
i Göteborgs och Bohus län: socknarna Säfve, Halta, Resteröd, 

Torp, Berfendal, Dragsmark och Skede samt staden Kungelf; 
i Elfsborgs läns Norra del: Aie och Nordals härad; 
i Skaraborgs län: socknarna Falköpings Östra, Karleby, 

Kelfvene, Luttra, Näs, Slöta, Skörstorp och Vartofta-Asaka af 
Vartofta härad samt Ekby, Leksberg, Ullervad, Utby, Flistad, 
Götlunda, Locketorp och Väring af Vadsbo härad äfvensom 
staden Mariestad; 

i Vestmanlands län: socknarna Karbenning, Vester-Våla 
och Vestanfors; 

i Kopparbergs län: Stora Skedvi socken, hvarjämte för 
Aspeboda socken arealuppgifterna närmare justerats. 

Beträffande Jemtlands län hafva Östra och Vestra fögde
riernas socknar varit föremål för granskning och beträffande 
Norrbottens län hafva dels ändringar i förutvarande mantals
uppgifter blifvit vidtagna i enlighet med uppgifter från länets 
landtmäterikontor, dels nya uppgifter om kreatursantalet er
hållits, insamlade i samband med arbetet på afhjälpandet af 
den genom årets missväxt förorsakade nöden. 

Lämpligheten af sådana undersökningar som de nu anförda 
framhölls af Statistiska Centralbyrån i Sammandraget af 1867 
års berättelser och jämlikt nådiga brefvet den 23 mars 1870 
skulle de i detta Sammandrag lemnade anvisningar af Hushåll
ningssällskapen följas, när årliga priniäruppgifter i vederbörlig 
omfattning och utsträckning ej kunde åstadkommas. 

Det första af sällskapen, som lät anordna lokala undersök
ningar, var Kalmar läns Norra Hushållningssällskap, som redan 
för 1869 års berättelse hade förordnat lämplig, med ortens för
hållanden förtrogen person att ensam öfvertaga besväret med 
primäruppgifternas anskaffande inom en viss del af sällskapets 
område och mot ersättning kringresa till hvarje by eller gård 
och på stället skaffa sig kännedom om tillgängliga kartor och 
skifteshandlingar samt om utsäde, skörd, kreatursantal m. m. 
för året; och blef på sådant sätt under fyra på hvarandra föl
jande år sällskapets hela område föremål för undersökningar. 

Från denna tid hafva allt flere Hushållningssällskap följt 
exemplet från Kalmar län, och har Statistiska Centralbyrån å 
sin sida sökt verka för, att man genom sådana undersökningar, 
i all synnerhet beträffande arealen, måtte erhålla ett fast under
lag för vår jordbruksstatistik. Ännu år 1899 funnos dock trenne 
län, där inga lokala undersökningar företagits, hvadan Statistiska 
Centralbyrån i skrifvelse den 14 december samma år till veder
börande Hushållningssällskap framhöll behofvet och nyttan däraf, 
och hafva sedermera äfven i dessa trenne län detaljundersök
ningar blifvit anordnade. 

Sådan ställningen för närvarande är, hafva lokala under
sökningar, en eller flere gånger, öfvergått följande områden i 
deras hela utsträckning, nämligen Stockholms, Uppsala, Söder
manlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, 
Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Elfsborgs, Verm-
lands, Vestmanlands, Vesternorrlands och Jemtlands län, äfven
som Stockholms stad. Ännu pågående undersökningar hafva 
omfattat största delen af Gefleborgs och Vosterbottens län, samt 
dessutom 15 af Östergötlands läns 155 kommuner, 9 af Malmöhus 
läns 13 härad, 45 af Skaraborgs läns 270, 17 af Örebro läns 62 
och 33 af Kopparbergs läns 51 kommuner; hvarförutom på sär
skilda undersökningar grundade uppgifter om mantal och kreaturs
stock insamlats från hela Norrbottens län. 

Icke obetydligt har sålunda af Hushållningssällskapen blifvit 
åtgjordt för att genom detaljundersökningar vinna säkrare känne
dom om de jordbruksstatistiska förhållandena. I ett och annat 
fall synas emellertid de områdesdelar, som årligen göras till före
mål för undersökning, vara alltför begränsade, för att en under
sökning af hela området skall hinna verkställas inom en ej alltför 
långvarig tidrymd, liksom äfven kan anmärkas, att inom en del 
län undersökningarna, sedan en serie däraf fullbordats, alldeles 
afstannat, oaktadt så lång tid förflutit, att med den utveckling, 
som jordbruksnäringen erhållit, de en gång vunna siffrorna nu
mera äro alltför gamla, för att på dem en säker kännedom oiu 
nuvarande förhållanden kan grundas. 

Om också mera sällan, förekommer därjämte ännu, att upp
gifter af ett eller annat slag aldrig meddelats för enstaka kom
muner. Detta gäller hufvudsakligen vissa trakter af Vester-
bottens län, där arealuppgifter beträffande den naturliga ängen 
fortfarande saknas för 3 socknar och beträffande den skog
bärande marken för 6 socknar. Likaså föreligga inga uppgifter 
om brukningsdelarnes antal för 3 och om deras fördelning för 
13 kommuner inom Norrbottens län. 

Om utsäde och skörd af gräsfrö föreligga inga uppgifter 
från tre, om antalet bisamhällen inga uppgifter från ett och 
om antalet fjäderfä inga uppgifter från tre af Hushållnings
sällskapen. 

1. Jordbruk. 

Den öfversikt af 1902 års jordbruksstatistiska uppgifter, som 
i tabell 1 meddelas efter de särskilda Hushållningssällskapens 
berättelser, har utarbetats efter samma grunder som föregående 
års öfversikter, 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 därjämte, i likhet med 
hvad som äfven i Centralbyråns öfriga berättelser eger rum, an-
vändts, när uppgifter i öfrigt af en eller annan anledning måste 
betraktas såsom i väsentligare grad otillförlitliga. 

Till jämförelse med redogörelseårets uppgifter äro i tabellen 
motsvarande siffror för riket meddelade dels för närmast för-
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flutna år, eller 1901, dels för slutåren jämväl af de öfriga fem
årsperioder, för hvilka uppgifter från Hushållningssällskapen 
föreligga, eller för åren 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 
1895 och 1900. 

De uppgifter, hvilka i kol. 2 lemnas om nuvarande mantal, 
äro beträffande landsbygden nya, hämtade från Eders Kungl. 
Maj:ts BefallDingshafvandes fem årsberättelser för perioden 1896 
—1900, hvilka meddela sådana uppgifter för året 1900. 

I kol. 3—11 lemnas efter Hushållningssällskapens berät
telser uppgifter om antal brukningsdelar samt om dessas storlek 
och fördelning mellan själfegande 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 345,653. Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan 
égare och brukare, kol. 4—11, är känd för 341,578 bruknings
delar, men saknas helt och hållet för 4,075 brukningsdelar inom 
13 kommuner i Norrbottens län. 1 följd häraf blir för detta 
län, liksom för hela riket, uppgiften i kol. 3 större än upp
gifterna i kol. 4—11 tillsammans. 

Enligt tabell 1 brukades af nyssnämnda 341,578 bruknings
delar 290,050 (eller 84'9 %) af egarne själfva och 51,528 (eller 
15-i %) af arrendatorer, och fördelade de sig efter storleken på 
följande sätt: 

Af samtliga brukningsdelar egde sålunda nära 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 till
hörde den lägsta gruppen. Härvid förekomma dock, såsom synes, 
betydande olikheter mellan den jord, som brukas af egarne själfva, 
och den, som brukas af arrendatorer, hvilket åter har sin grund 
däri, 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 30'8 
% och bland de allra största brukningsdelarna, å mer än 100 
hektar, med ej mindre än 36-5 % Beträffande de olikheter i 
här förenämnda afseenden, som karakterisera de särskilda länen, 
får Centralbyrån hänvisa till 1900 års Sammandrag. 

På hvarje brukningsdel komma i medeltal 10-4 hektar odlad 
jord och, ur kameral synpunkt, O20 mantal. 

Antalet jordtorp och andra jordlägenheter (kol. 12) upp-
gifves för hela riket till 165,538, eller 1,743 färre än år 1901. 
Såsom redan i föregående Sammandrag blifvit anmärkt, äro dock 
uppgifterna i detta hänseende mindre tillförlitliga, och torde 
detta särskildt vara fallet beträffande de trakter af riket, där de 
typiska jordtorpen äro mindre vanliga. Huruvida en mindre 
lägenhet bör betraktas såsom jordlägenhet eller annan lägenhet, 
är i en mängd fall mycket svårt att afgöra och delvis äfven 
beroende på jordens bördighet och den omsorg, man åt den egnar. 

Äfven denna gång hafva de lokala undersökningarna i Malmöhus 
län visat, att jordtorpen och de andra jordlägenheterna i länet 
varit upptagna alltför högt, de mindre brukuingsdelarne i stället 
allt för lågt; och hafva de beriktiganden af föregående uppgifter, 
som häraf blifvit en följd, varit den hufvudsakliga orsaken till 
de skedda, här ofvan anmärkta, ändringarna af motsvarande 
rikssiffror. 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 13) upp
tages liksom föregående år i öfverensstämmelse 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-
ningar i och för reglering af administrativa oregelbundenheter. 

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 lemnas om ytvidden 
af särskilda egoslag, utgjorde denna år 1902: träd-, humle-och 
kålgård 38,516, åker och annan odlad jord 3,552,576, naturlig 
äng 1,441,470 och skogbärande mark 20,947,919 hektar. Jäm
förda med 1901 års siffror, visa de nyssnämnda ökning för samt
liga dessa egoslag, nämligen för träd-, humle- och kålgård med 
211, för åker och annan odlad jord med 12,199, för naturlig 
äng med 9,109 och för skogbärande mark med 71,813 hektar. 

Den största ökningen har beträffande trädgårdsarealen skett 
för Malmöhus län, med 120 hektar, och därnäst för Jönköpings 
och Stockholms län; Södermanlands län företer en rätt bety
dande minskning. Endast för två län uppgifves åkerarealen 
lägre än år 1901, däraf dock för Örebro län med ej mindre än 
1,025 hektar. Största ökningen visa Vesterbottens län med 
3,407, Jönköpings län med 1,777 samt Kristianstads, Gotlands 
och Malmöhus län med hvartdera öfver 1,000 hektar. Ängs
arealen har, såsom vanligt, nästan öfverallt minskats, däraf för 
Jönköpings län med ej mindre än 7,074 hektar. Att den ändock 
för hela riket afsevärdt ökats, är hufvudsakligen att tillskrifva 
ökningen för de båda nordligaste länen, tillsammans nära 22,000 
hektar. Äfven Malmöhus län visar en ej obetydlig ökning (1,358 
hektar). Skogsmarken uppgifves visserligen för Östergötlands 
län 5,659 hektar lägre, men i allmänhet högre än förut, sålunda 
för Jönköpings län 45,439, för Örebro län 7,961, för Kalmar 
läns Norra del 7,244, för Vestinanlands län 6,974 samt för 
hvartdera af Södermanlands och Kristianstads län omkring 2,500 
hektar högre än år 1901. 

De skedda förändringarna hafva ofta sin orsak i de förut 
omnämnda lokalundersökningarna för året. 

I tabell A (sid. 6) meddelas en i öfverensstämmelse med före
gående år utförd beräkning utaf den andel, hvari de särskilda ego
slagen ingå i hvarje områdes hela egovidd af fast mark. De än
dringar af någon betydenhet, som egt rum beträffande de absoluta 
siffrorna, 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 till 
den ökning, som de jordbruksstatistiska siffrorna utvisa, utan 
beror densamma nog, åtminstone till allra största delen, endast 
därpå, att uppgifterna år från år förbättrats. Det är ock mycket 
antagligt, att denna höjning af skogsarealens siffror ännu ej af-
stannat, eller med andra ord att den skogbärande marken i själfva 
verket utgör ännu mer än 50-94 % 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 
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ännu för flere län mycken mark är oredovisad, kan nian sluta 
däraf, att för de områden, såsom Uppsala, Östergötlands, Elfs
borgs, Skaraborgs, "Vermlands och Örebro län, hvilka varit före
mål för Ekonomiska Kartverkets undersökningar, procenttalen i 
ifrågavarande kolumn äro betydligt lägre än motsvarande tal för 
nästan alla andra närliggande områden. 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhållande 
till hvarje områdes hela egovidd af fast mark, år 1902. 

1) För Kalmar län i dess helhet äro procenttalen: trädgård 0'2S %, Sker 
15'38 %, äng 6'19 %, skogbärande mark 52-46 %, annan mark 25'7B %; för Elfs
borgs län i dess helhet: trädgård 0 l 2 % åker 18'48 %, äng 4'55 %, skogbärande 
mark 604 5 %, annan mark 16'4o %. 

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, ut
visar, att beträffande foderväxterna och trädan utvecklingens 
gång ända sedan år 1865 varit i det hela densamma, eller för 
de förra en stadigt fortgående ökning, för de senare enahanda 
minskning af deras andel af åkerarealen. Medan den mark, 
som lagts under plog, ökats med mer än 1,000,000 hektar, har 
det svenska jordbruket så gått framåt, att trädesarealen bibe
hållits nästan oförändrad. I samband härmed samt med ängs
markens anmärkningsvärda minskning och boskapsskötselns stor
artade framsteg har foderväxtodlingen ökats; dock endast i fråga 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1902. 
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om den för skörd afsedda arealen; de till bete och grönfoder 
anslagna fälten liafva i det stora hela varit af samma storlek. 
I fråga om sädesslagen intogo dessa ända till 1890-talets början 
samma andel, något mer än hälften, af åkerarealen, men med 
den olikhet att vårsädesodlingen ökades, medan höstsädesodlingen 
— relativt taget — gick tillbaka. Redan under 1880-talets 
senare år företer emellertid vårsädet en stagnation i utveck
lingen, som sedan förändras till en rätt afsevärd tillbakagång, 
äfven här dock endast relativt taget, hvaremot höstsäden å andra 
sidan bättre lyckas försvara den plats, den intagit. Rotfrukter, 
spånadsväxter och de mera sällan odlade kulturväxterna, såsom 
tobak m. ni., förlora i det hela mark, rotfrukterna dock endast 
relativt taget, och äfven detta endast till 1890-talet, då i följd 
af den stora sockerbetsodlingen utvecklingen blifver en annan. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1902 upp-
gifvas sålunda: 

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 därför lemnades i Sammandraget af 1900 års 
berättelser, samt till de där meddelade tabellerna D och E. 

Utsädet på hektar utgjorde år 1902, jämfördt med slutåren 
för de gångna årtiondena samt med närmast föregående år. i 
hektoliter: 

1870. 1880. 1890. 1900. 1901. 1902. 
Höstsäd 2'63 2'61 2'GO 2'59 2'61 269 

Vårstråsäd 4'00 40S 3'89 3'75 3'75 375 

Baljväxter 3 o i 3 i o 308 3'14 3 l l 3'07 

Potatis 16'7 17-8 17-9 18-8 18"9 19'8 

Spånadsväxter 2 l 3 2o9 2'47 2'67 2fi9 2'6l 

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 inhämtas, erhålla 
kännedom om den areal, som hvarje sädesslag upptager. Genom 
att på enahanda sätt förfara i fråga om 1902 års uppgifter 
erhållas samma slags upplysningar för detta år, och blifver det 
möjligt att närmare angifva sättet för användningen af rikets 
åkerjord; och lemnas härvid nu äfven uppgifter om den relativa 
andel hvarje växtslag intager af hela åkerjorden. Siffrorna äro 
följande: 

Af här upptagna 17 grupper visa 8 ökning af arealen sedan 
näst föregående år, med tillsammans 23,636 hektar, och 9 minsk
ning, med tillsammans 11,437 hektar. Största ökningen förete 
såsom vanligt foderväxterna till höskörd, med 14,925 hektar, 
hvarefter följa hösthvetet med 2,955 hektar, blandsäden med 
1,953 hektar, andra rotfrukter än potatis ined 1,915 hektar och 
höstråg med 778 hektar; ökning har dessutom egt rum för vår
råg, potatis och bönor. Minskningen drabbar i främsta rummet 
trädan, med 4,483 hektar, och därnäst kornet med 2,571, hafren 
med 1,649, vickern med 1,038 och ärterna med 998 hektar; 

En jämförelse med föregående år utvisar något lägre ut-
sädessiflfror för alla slag af stråsäd utom för hvete och blandsäd, 
som -visa ökning. Däremot är minskningen för baljväxterna, 
såsom ofta plägar vara fallet, genomgående. Att utsädet af 
potatis ökats, liksom att det af lin och hampa har minskats, 
hör äfvenledes till ordinarie förhållanden. 

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

Karakteristisk för utvecklingens gång under de senare åren 
är den ökade andel, hvari rågen, och den minskade andel, hvari 
hafren ingå i det sainfälda utsädet. 
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mindre betydande är minskningen i areal för foderväxter till 
bete och grönfoder, spånadsväxter, ej särskildt angifna växtslag 
och vårhvete. 

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 därnäst 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. Något mer än en niondedel af 
marken ligger i trade. 

Efterföljande tabell C innehåller uppgifter dels rörande 
blandsädens sammansättning, dels rörande lin- och hampodlingens 
andelar i den till spånadsväxter upplåtna arealen. Tabellen ut
visar beträffande den förra, att i medeltal för hela riket bland
säden till något mer än hälften utgöres af hafre, till något mer 
än tredjedelen af korn och till sin återstående del af baljväxter 
och, i mindre mån, vårråg. 

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
3,375 hektar, egnas endast 1 % åt odling af hampa. För öfrigt 
är det endast i få län, som någon nämnvärd odling förekommer 
ens af lin. Betecknande för utvecklingens gång är, att då år 
1870 å en samfäld åkerareal af 2,547,398 hektar omkring 16,500 
voro använda till odling af spånadsväxter, år 1902, oaktadt åker
arealen ökats med något mer än 1,000,000 hektar, arealen för 
spånadsväxter nedgått till den nyss här ofvan angifna, eller till 
endast en femtedel af hvad den var trettiotvå år förut. 

Skörden år 1902 lemnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 o. B. V.): 

Af det skördade hvetet voro 115,401 och af den skördade 
rågen voro 128,565 hektoliter vårsäd, återstoden höstsäd. 

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

Såsom äfven framgår af de månadsrapporter öfver årsväxt-
och skördeförhållanden, hvilka år 1902 för första gången af 
Landtbruksstyrelsen utarbetades och offentliggjordes (för måna
derna maj—september), ingaf detta års skörd under växttiden 
ganska stora förhoppningar, men var dess utveckling i hög grad 
försenad. De skörderapporter, på hvilka Länsstyrelsernas års-
växtberättelser och Statistiska Centralbyråns däraf utarbetade 

sammandrag grundade sig, kommo i följd af denna försening af 
skörden att delvis stödja sig icke på uppgifter om en skörd, 
soin redan var afslutad, utan om en, som man hoppades kunna 
inbärga. Dessa förhoppningar fiugo dock i verkligheten ringa mot
svarighet, och torde därför beträffande år 1902 de af Hushåll
ningssällskapen angifna lägre skördebeloppen vara de riktigare. 

Vid beräkningar af skördeutfallet plägar detta samman
ställas dels med utsädesbeloppet, dels med den besådda arealen. 

1) Åtven blandning med ärter och vicker. — 2) Äfven 67 % hafre och 
33 % vårråg. — 3) Äfven 33 % korn och 67 % hafre eller 33 % korn, 34 Ji hafre 
och 33 % vicker. — 4) Äfven 25 % korn, 50 % hafre och 25 % vicker eller ärter. 
I stället för de sistnämnda användes ock vårråg. — 5) Se länsberättelsen. — 6) Pä 
vissa orter äfven gråärter. — 7) Någonstädes äfven vicker. — 8) Xfven 50 j korn 
och 50 % ärter. — 9) Äfven 33 % sommarråg och 67 % korn. — 10) Jämför anm. 
2, 4 och 9 här ofvan. 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1902. 
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En sammanställning sådan som den första utvisar årets korntal, 
och har detta år 1902 och närmast föregående år varit följande 
enligt Hushållningssällskapens berättelser och enligt Årsväxt-
berättelserna : 

Bäst har sålunda skörden utfallit af den tidigare mognande 
höstsäden. Till mängden medelmåttig har den blifvit af vår
stråsäden, om ock kornet, under påverkan af de dåliga skörde
förhållandena i de norrländska länen, ej lemnat normal äring; 
hvilket äfven, efter korntalet att döma, varit fallet med po
tatisen. Märkligast har skördeutfallet varit för baljväxterna, 
såväl för dessa växter i allmänhet som för ärter och vicker. 
Arets korntal understiga här nämligen vida alla föregående under 
de år, för hvilka sammandrag af Hushållningssällskapens berät
telser hafva utgifvits. De lägsta korntal, dessa 37 år haft att 
uppvisa, hafva varit: för baljväxterna i allmänhet 8"38, för är
terna O50 och för vickern 3-io, allt år 1868. Lägre än 4 har 
korntalet därunder (1865—1901) varit för baljväxterna i all
mänhet under 6, för ärterna under 4 och för vickern under 10 
år, flertalet af dessa tillhörande perioden före år 1880. 

Af rofvor, rötter o. d. var skörden, som här mest bestämmes 
af förhållandena i Malmöhus län, den största som erhållits med 
undantag endast för år 1900. Däremot var skörden af socker
betor, 6,079,293 deciton, betydligt lägre än under de två närmast 

Sammandrag af Jordbruksstatistik för år 1902. 

föregående åren och äfveu lägre än medelskörden under åren 
1896—1900. Enligt Finansdepartementets Kontroll- och Juste-
ringsbyrå uppgick afverkningen af de för sockertillverkningen 
använda betor, som skördats år 1902, till 5,050,176 deciton, den 
lägsta afverkning som förekommit sedan år 1893. Visserligen 
afser detta tal vikten af de till fabrikerna öfverlemnade tvättade 
betorna, hvarförutom en del betor funnit användning vid brännvins-
brännerierna och vid kreatursutfodringen, om ock i obetydlig 
grad, för brännvinsbränningen endast 16,000 deciton; men äfven 
med fäst afseende härå visa sig dock, ovanligt nog, Hushåll
ningssällskapens skördeuppgifter här vara för höga. 

Skörden på hektar för såväl riket som särskilda områden 
angifves i tabell D, och torde härvid böra anmärkas beträffande 
spånadsväxterna, att, liksom föregående år, de skördade kvanti-

') Utom i rikets sydligare län har största delen af baljväxterna skördats 
såsom grönfoder. — 2) Den häri inräknade sockerbetsskörden har reducerats efter 
beräkning af 068 deciton pä hektolitern. — a) Efter fr&nräkning af de socknar, 
som ej lemnat fullständigs uppgifter i ämnet. 

2 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1902. 

De skiljaktigheter, som för år 1902 ega rum mellan Hus
hållningssällskapens uppgifter och Arsväxtberättelsernas, stå i 
nära öfverensstämmelse med förut angifna skiljaktigheter be
träffande skörden. 

Till närmare belysning af 1902 års skördeutfall af spann
mål och potatis meddelas enligt Hushållningssällskapens berät
telser följande uppgifter om de skördade korntalen dels år 1902 
och dels i medeltal för föregående perioder: 
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tetenia frö och spånadsämne hvar för sig jämföras med hela 
den till spänadsväxter anslagna arealen, enär Statistiska Central
byrån saknar kännedom om, huru stor del af densamma användts 
för det ena eller andra ändamålet, hvarför sålunda endast de 
bägge kolumnerna tillhopa kunna gifva uttryck för afkastningen 
af nämnda areal. För att underlätta bedömandet af skörde
resultatet för riket hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden 
på hektar i medeltal dels under det närmast föregående året och 
dels under de fyra närmast föregående femårsperioderna. Tabellen 
bekräftar det dåliga utfallet af baljväxtskörden, men utvisar å 
andra sidan en något större potatisskörd än vanligt. Att detta 
oaktadt samma skörd, efter korntal räknadt, blifvit lägre än den 
normala, beror däruppå, att potatisutsädet per hektar under årens 
lopp alltmer ökats. Foder- och spånadsväxter hafva lemnat mindre 
skörd än som vanligen plägar vara fallet. 

Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags text-
afdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af Bäd och rot
frukter reduceradt till rågvårde, 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 1902 
års skörd, dels äfven beträffande medelskörden under tioårs
perioden 1891—1900. 

För hela riket företer rågvärdet af rikets skörd af säd och 
rotfrukter en mycket ringa afvikelse från medeltalet för tioårs
perioden. Utsträcker man jämförelsen till de särskilda länen, 
blifver förhållandet ett annat. Man finner då, att afkastningen 
af säd och rotfrukter varit lägre än vanligt i samtliga län norr 
om de stora sjöarne, men högre än vanligt i de söder därom 
belägna länen. Undantag göra endast å ena sidan Vermlands 
län, å den andra Södermanlands och Östergötlands län. Sämst 
stå sig de öfre norrlandslänen, bäst Malmöhus län, som år 1902 
leranade drygt 1 5 &f hela sades- och rotfruktsskörden. 

De särskilda sädesslagen och rotfrakterna ingå, efter råg
värde räknadt, i 1902 års skörd med följande siffror: 

till väga på samma sätt som under närmast föregående år med den 
afvikelse i fråga om viktsberäkningen af utsädet, som i anmärk
ningarna till tabell F finnes angifven. Till jämförelse med årets 
siffror öfver tillgången (årskonsumtionen) per invånare lemfias 
motsvarande siffror i medeltal för närmast föregående femårs
perioder, så långt tillbaka som tillförlitliga viktsuppgifter kunna 
erhållas. 

Vid reduktionen af målen spannmål till omalen hafva härvid 
användts, såväl för år 1902 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 anmärk
ningarna till här intagna tabell F och utförligare i nämnda 
1895 års berättelse finnes redogjordt. 

Beträffande konsumtionen per innebyggare är denna i fråga 
om den hufvudsakliga brödsäden, råg och hvete, ovanligt hög. 
Delvis står detta i samband därmed, att i de delar af riket, 
där kornet finner enahanda användning, detta sädesslag all-

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1902. 

1) Här afses endast den för säd ocb rotfrukter, men icke den för splnadB-
oeh foderväxter samt för öfriga växtalag och för träda använda åkern. 

Vid den i tabell F (sid. 11) verkställda beräkning af de 
kvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt sockerbetor), som under 
året närmast efter 1902 års skörd, eller under tiden den 1 oktober 
1902 till och med den 30 september 1903, varit disponibla till 
konsumtion och som öfver hufvud äfven kunna anses utvisa själfva 
konsumtionen under samma tid, har Statistiska Centralbyrån gått 
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männeligen leranat ingen eller dålig afkastning. Hafre och 
blandsäd, som år 1901 visade en anmärkningsvärd nedgång i 
konsumtion, förete åter normala siffror. Arets i det stora hela 
till såväl mängd som beskaffenhet dåliga sädesskörd har för
orsakat en betydande spannmålsinförsel. Jämväl hafren visar 
införselöfverskott, något som dittills ej inträffat mer än en gång 

efter år 1838, eller år 1899. Af baljväxter är, såsom var att 
vänta af den till missväxt gränsande skörden, införseln ovanligt 
stor, dock ej tillräcklig att bringa upp det för konsumtion dispo
nibla kvantum till normal höjd. Af potatis har däremot den 
stora införsel, som under de närmast föregående åren hotat att 
blifva regel, högeligen gått tillbaka. 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om årets skörd äro här beräknade i vikt enligt de i Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser för året gifna 
viktstalcn för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 76'5 kg., vårhvete 74'S, höstråg 71'1, Tårråg 70'0, korn 61-9, hafre 44'0, blandsäd 524, ärter 77'7, bönor 76"5 och 
vicker 72-8 kg. För beräkningen af utsädets vikt hafva, särskildt för år 1902, dessa tal icke användts, såsom varande allt för låga, utan i deras ställe medelvikten för åren 
1881—1900 enligt samma berättelser, eller för hösthvete 78'1 kg., vårhvete 75 l kg., höstråg 72c kg., vårråg 69'8 kg., korn 63'4 kg., hafre 47? kg., blandsäd 55 8 kg., 
ärter 79'0 kg., bönor 77'3 kg. och vicker 74'6 kg. I öfrigt är vikten pr hl. antagen för bohvete till 60, för majs till 70, för potatis till 66 samt för öfriga rotfrukter 
till 62 kg. 

Enligt i Sammandraget of 1895 års jordbruksstatistik angifna grunder har målen spannmål reducerat» till omalen genom förhöjning för hvetemjöl med 67 %, 
för rågmjöl med 61 %, för kornmjöl med 82 %, för hafremjöl med 122 %, för ärtmjöl med 67 #, för bohvetemjöl med 100 % och för majsmjöl med 18 % »amt för 
hvetegryn med 100 #, för korngryn med 67 % och för hafregryn med 100 %. 

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor. 
Enär skördeåret 1902 anses vara afslutadt den 30 september 1902, omfattar det därpå följande komumtiomåret 1902—1903 tiden från och med den 1 oktober 

1902 till och med den 30 september 1903. 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven uuder konsumtionsåret spannmål, gryn och mjöl af »andra slag» om resp. 10,657, 68,852 och 11,620 kg. 

samt utfördes af spannmål 3,150 och af mjöl 460 kg. 

Tab. F. Resultaten af 1902 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 
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För jämförelses skull meddelas här följande uppgifter om 
införselöfverskottet af säd, reducerad till omalen spannmål, samt 
rotfrukter utom sockerbetor (eller, hvad som är nästan detsamma, 
potatis) under senare år, i 1,000,000-tal af kilogram: 

Hafren visar samtliga år exportöfverskott utom, såsom redan 
nämnts, året 1902—1903 och året 1899—1900, då importöver
skotten utgjorde resp. 83-7 och 669 millioner kilogram. Export-
öfverskotten däremot uppgingo till följande belopp: året 1901— 
1902 till 8-4, året 1900—1901 till IO5, året 1898—1899 till 51M, 
året 1897—1898 till 24'? samt åren 1896—1901 i medeltal till 
4-4 och åren 1891—1896 i medeltal till 119 7 millioner kilo
gram. 

För samtliga sädesslagen, hvete, råg, korn och hafre, äfven-
soni för baljväxter var importöfverskottet under det konsura-
tionsår, som följde på 1902 års skörd, det högsta under alla 
här angifna år. 

Den vida öfvervägande delen af spannmålen införes i omalet 
tillstånd. För året var införseln af kornmjöl och korngryn ovan
ligt stor. I fråga om råg och hafre har under åtskilliga år ut
förseln af mjöl och gryn varit större än införseln; och detta in
träffade äfven under det ogynnsamma året 1902—1903. 

Uppgifterna om spannmålens vikt i tabell G, skilja sig för 
år 1902 vida ifrån motsvarande siffror för hvart och ett af de 
fem närmast föregående åren, och detta beträffande hvartenda 
sädesslag. Öfverallt äro siffrorna för år 1902 betydligt lägre. 
Ärsväxtberättel8ernas viktsiffror äro visserligen äfven de ovanligt 
låga, men jämföras de, sådana de här i anmärkningarna till 
tabell F återgifvas, med motsvarande i tabell G, äro de öfverallt 
högre, och i allmänhet väsentligt högre. 

Om odlingen af gräsfrö samt foderskörden lem nas i ta
bell H (sid. 13) sedvanliga uppgifter. Klöfverns andel i gräsfrö
skörden skulle enligt denna år 1902 vara något lägre, än hvad 
som i allmänhet varit fallet under de närmast föregående åren. 
Hvad foderskörden angår, framgår af tabellen, att halmen under 
året lemnat större utbyte än vanligt, och detta framför allt af 
vårsädeshahnen. Höet har däremot till mängden, och endast 
därom är här fråga, gifvit medelskörd å den naturliga ängs
marken, men under medelskörd å den odlade jorden. 

Sammanställas de för foderskörden i tabell H angifna vikt
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: 

29 millioner deciton vårsädeshalm, 
16 » » höstsädeshalm, 
14 » » hö från naturlig äng, 
29 » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 

Medeltalen för de fem åren 1897—1901 äro: vårsädeshalm 
23°8, höstsädeshalm 14-e, hö från naturlig äng 14-e och hö från 
odlad jord 29-e millioner deciton. 

Det förhållandet, som för tidigare år blifvit påvisadt, att 
hälften af foderskörden utgöres af hö och hälften af halm samt 
att vårsädeshalmen i mängd ungefärligen motsvarar höet från 
odlad jord, har under de närmast förflutna åren, på grund af 
den sedan länge fortgående anmärkningsvärda ökningen af den 
till odling af foderväxter anslagna arealen, synts därutinnan 
undergå ändring, att höskörden från odlad jord alltmer vunnit 
i betydelse, jämförd med skörden af vårsädeshalm. I medeltal 
för de fem åren 1897—1901 uppgår sålunda höets öfvervikt öfver 
vårsädeshalmen till omkring 24 %. Ar 1902 rådde däremot 
åter det gamla förhållandet; vårsädeshalmen lemnade lika stor 
skörd som höet från odlad jord. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be
skaffenhet, som äro bifogade Hushållningssällskapens berättelser, 
var temperaturen under såväl våren som sommaren och hösten 
abnormt låg samt nederbörden under sommaren nästan öfverallt 
ovanligt riklig. Följden häraf var, att vårsådden måste fram-

Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1902. 
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skjutas, grödans utveckling förhindrades och skörden i högsta 
grad försenades. Då na i stället för den efterlängtade förbätt
ringen i väderleken i midten af september flere starka frost
nätter inträffade, togo vårstråsäd och i all synnerhet baljväxter 
häraf stor skada. Sämst ställde sig förhållandena i de nord
ligare länen, framför allt i Norrbottens, där skörden närmade 
sig missväxt; bäst ställde sig förhållandena i rikets södra delar. 
Med undantag för dessa befanns sädesskörden mer eller mindre 
skadad af frost och regn och höskörden i allmänhet af mindre 
god beskaffenhet. Potatisen, om ock delvis outvecklad och bort
frusen, stod sig bättre, än man kunnat förmoda. Skörden af 
sockerbetor kunde i Malmöhus län först den 10 oktober taga 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1902. 

sin början, men afbröts i midten af november i följd af in
träffad frost. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningahafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1902 års 
skörd, var: medelmåttig. Skulle ett omdöme grundas på Hus
hållningssällskapens berättelser, blefve det icke så förmånligt, 
och torde, synnerligast på grund af årets i hög grad försenade 
skördeförhållanden, h varigenom de preliminära uppgifterna härom 
i betydande grad måste stödja sig ej på kända fakta, utan på 
gjorda antaganden, det senare omdömet komma sanningen närmast. 

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

I sitt sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för 
år 1898 fann Statistiska Centralbyrån af anförda skäl lämpligt 
intaga en tabell öfver markegångsprisen för året å olika slag af 
spannmål, hö och halm samt smör, sådan denna markegång 
blifvit åsätt enligt föreskriften uti § 3 mom. 2 och 3 af nådiga 
kungörelsen den 11 maj 1855, angående grunderna och sättet 
för markegångsprisens bestämmande i fråga om ränte- och krono
tionde samt med dem jämförliga persedlar (Markegång A. l:o). 
En tabell af enahanda art, tabell I (sid. .14), meddelas nu äfven 
för år 1902, hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på 
samma sätt som förut, eller så, att, när prisuppgifter finnas för 
särskilda länsdelar, först medelprisen för dessa län beräknats, 
hvarefter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen för riket. 

Sammanställas medeltalssiffrorna i tabell I för de särskilda 
åren 1897—1902, finner man, att den allmänna prisstegring, som 
inträdde år 1901, fortgått endast i fråga om hafre och, i be
tydande grad, i fråga om ärter. För öfriga varor har inträffat 
prisfall; för hö, halm och smör dock endast i ringa grad, så 
att prisen härå fortfarande äro högre än under åren 1897—1900, 
hvilket däremot icke är fallet beträffande hvete, råg och korn. 
Markegångspriset å hvete är till och med betydligt lägre än 
under hvilket som helst af de år, för hvilka i tabellen lemnas 
uppgifter. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna härför 
erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell I, erhållas för bland
säd genom siffrorna i tabell C. Beträffande bönor finnas i marke-
gångstaxorna upplysningar för de två län, där öfver 4 5 af dessa 
baljväxter odlas; priset å vicker kan på grund af en i Blekinge 
läns taxa lemnad uppgift sättas lika med priset å ärter. Priset 
å halm enligt tabell I torde af brist på bättre uppgifter få gälla 
för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga om hö 
har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångstaxor ängshöet 
endast kunnat beräknas till 60 % af däri intagna höpris, 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 Central
byrån därför äfven nu ansett bäst att använda de till Finans
departementets Kontroll- och Justeringsbyrå inkomna uppgifterna 
om höstprisen å dessa rotfrukter. 

På grund af hvad nu senast är anfördt hafva följande värden 
antagits vid beräkningen: blandsäd 6 97, bönor 7-92 och vicker 
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13-38 kr- per hektoliter, ängsbö 3'87 kr. per deciton, potatis l-78 
samt rofvor, rötter o. d. I04 kr. per hektoliter och sockerbetor 
l-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 spärgel. Enligt prisuppgifter, hämtade 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 

') Markegångspriset å 1 hl. bönor: Halland» län 7-88 kr., Göteborgi o«b 
Bohu» län 8oo kr.; medeltal 7 9 kr. — 2) Kr 1 dt. starrhö 2 47 kr. — 3) För 
1 dt. mndhö 2'54 kr. — 4) För råghalm. — 6) För långhalm; för 1 dt. hafre-
halm 3 l 7 kr. — «) För åkerhö; för 1 dt. ängahö i Gestrikland 300 kr., i H«l-
singland 3" 18 kr. — ') För råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jemfland 3"75 kr., 
i Herjeådalen 4-oo kr. — ") För bättre hö; för 1 dt. »ämre hö 5-08 kr. — 8) För 
råghalm; för 1 dt. kornhalm 378 kr. 

på uppgifter från en härvarande fabriksfirma, kan skördevärdet 
af dessa produkter anslås till 5o millioner kr., däraf för gräsfrö 
3-2, för lin och hampa (frö och spånadsämne) 1 2 och för tobak 
in. m. 0'6 million kronor. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per 
hektoliter eller per deciton som i sin helhet, år 1902 följande, 
hvarmed sammanställas totalvärdena i medeltal af samtliga 
sköldeprodukter för femårsperioden 1897—1901: 

Hela värdet af 1902 års skörd uppskattas sålunda till 625 
millioner kronor, hvilket tal visserligen med 69 millioner under
stiger motsvarande värdesumma för år 1900, den högsta som före
kommit under de 10 år (1893—1902), för hvilka dylika värde
beräkningar hittills blifvit i Sammandragen af Hushållnings
sällskapens berättelser utförda, men med detta undantag öfver-
träffar året 1902 i fråga om skördevärdet hvart och ett af de 
föregående åren, och i jämförelse med medeltalet för de fem åren 
1897—1901 uppgår 1902 års öfvervikt ända till 40"2 millioner 
kronor. Detta är naturligen ej detsamma, som att 1902 års 
skörd varit den näst bästa på de tio senaste åren, utan beror 
mycket här uppå prisen, hvarigenom kan inträffa, att skörde
beräkningen för ett mycket dåligt år med höga pris kan ut
falla vida förmånligare än för ett godt år, då prisen äro låga. 
Beträffande årets värdesiffror kan därjämte anmärkas, att det 
begagnade beräkningssättet för året verkat till väl höga pris 
för spannmålen, enär prisen äro beräknade efter rymd, men 
vikten för året varit ovanligt låg, samt för höet, enär detta 
allmänneligen ej varit af god beskaffenhet. 

En sammanställning af ofvan anförda siffror, såväl för år 
1902 som för de närmast föregående fem åren i medeltal, ut
visar, att i totalvärdena ingå med nedannämnda belopp: 

i r 1902. Medeltal 1897-1901. 

Millioner kr. Millioner kr. 

Spannmål 2438 245'1 
Foder 327e 2813 
Rotfrukter 48'6 51-7 
Öfriga Täitslag 5°0 6°7 

Värdestegringen för året beror sålunda endast på fodret. 
Säden i sin helhet, eller spannmål och halm tillsammans, af-

Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton hö 
och halm samt 1 kilogram smör, år 1902. 
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kastade år 1902 342"8 millioner kronor, däraf spannmålen något 
mer än 70 % och halmen nära 30 %. Motsvarande siffror för 
de närmast föregående fem åren voro 324-o millioner kronor 
samt resp. 75 '/, och 25 %. 

I fråga om den stora betydelse, som enligt ofvanstående 
sammanställningar foderskörden eger för vårt land, torde dess
utom här böra anmärkas, att vid dessa värdeberäkningar ingen 
hänsyn är tagen till grönfoderskörden och betet. Värdet häraf 
kan visserligen icke beräknas; men att det icke är så obetyd
ligt, kan man sluta däraf, att år 1902, oafsedt betet å ängs
mark, skogar m. m. samt betet och grönfoderskörden å öfrig 
åkerjord, nära 158,000 hektar åkerjord, enligt tabell 1 kol. 24, 
användes enbart till dessa två ändamål. Detta mer än upp
väger, att beräkningen af värdet å det foder, som från åkerjorden 
och ängsmarken skördas, enligt här följda beräkningsgrunder 
kan komma att angifvas för högt. 

Jämföres arealen med den beräknade afkastningen, skulle 
den sistnämnda per hektar år 1902 hafva utgjort: för säden 
(med halm) 200-35. för åkerhö (jämte gräsfrö) 169-56 och för 
rotfrukter 236-70 kronor, allt utan hänsyn till trädan, samt för 
åkerarealen i dess helhet 161 46 och för ängen 35-66 kronor. 
Medelafkastningen för den föregående femårsperioden utgjorde: 
säden (med halm) 187-74, åkerhö (jämte gräsfrö) 159,i2, rot
frukter 25497, hela åkerarealen 154-oo och ängsmarken 31 55 
kronor. 

Af samtliga nio grupper hafva följaktligen endast de två, 
som afse hästarne, under året ökats; alla de öfriga minskats. 
Utsträcker man jämförelsen längre, framgår, att minskningen 
hufvudsakligen eller helt och hållet härrör från förhållandena 
inom de fyra nordligaste länen, hvilka alla erhållit en skörd 
betydligt under medelmåttan eller därunder. Märkeligt nog visa 
dock uppgifterna för det beträffande skörden mest vanlottade 
länet, eller Norrbottens län, undantagandes för svin nästan lika 
förmånliga eller till och med högre siffror än året förut; fårens 
antal uppgifves till och med dubbelt så högt som 1901; och vid 
en jämförelse de särskilda socknarna emellan ställa sig förhål
landena gynnsammast för de inre, svårast hemsökta socknarna, 
sämre för kustsocknarna. Såsom förklaring härå har från Hus

hållningssällskapet meddelats, att föregående uppgifter om krea
tursantalet voro väsentligen oriktiga och synas i allmänhet hafva 
varit för låga. Arets uppgifter stödja sig däremot på de till 
Länsstyrelsen inkomna uppgifter om kreatursantalet, som i och 
för nödhjälpsarbetet blifvit insamlade inom länets alla socknar. 

I följd af här angifna orsaker har kreatursstocken i sin 
helhet under året ansenligt minskats, eller med ej mindre än 
59,262 kreatur, I13 % af antalet vid årets början. Hela an
talet vid årets slut uppgick till 5,192,270. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folkmängden 
samt dess relativa ökning eller minskning under senaste tid 
vittna följande siffror, utvisande dels för år 1902 och dels för 
slutåren för föregående femårsperioder till och med 1870 det 
antal kreatur, som kommo på en folkmängd af 1,000personer: 

Är År År År År Ar År År 
1870. 1875. 1880. 1885. 1890. 1895. 1900. 1902. 

Hästar öfver 3 år 93 91 86 87 88 89 88 88 
Hästar under 3 år 10 14 15 16 14 14 15 16 
Oxar 65 68 63 60 53 49 43 40 
Tjurar 9 11 11 11 10 10 10 10 
Kor 295 311 309 326 330 347 344 341 
Ungnöt 102 110 105 109 108 110 107 105 
Får 383 367 319 308 282 267 246 230 
Getter 30 29 24 21 18 15 15 13 
Svin. . . . . . 85 95 92 110 135 160 157 156 

Summa 1,072 1,096 1,024 1,048 1,088 1,061 1,025 999 

Den sedan år 1895 fortgående minskningen af kreaturs
stocken i dess helhet i förhållande till folkmängden har under 
år 1902, till följd af den ofvanberörda absoluta nedgången, varit 
anmärkningsvärdt stor, så att år 1902 till och med uppvisar 
lägre tal än något af de i den meddelade öfversikten angifna 
föregående åren. Ar 1901 var slutsumman 1,015. 

I fråga om de särskilda djurgruppernas talrikhet i förhål
lande till folkmängden och den utveckling, som i detta hän
seende karakteriserat de tre senaste årtiondena, framgår af 
nämnda öfversikt, att hästarnes såväl som tjurarnes antal under 
hela tiden bibehållit sig nästan alldeles oförändradt och att det
samma är i det stora hela förhållandet äfven med ungnöten. 
En afgjord tillbakagång uppvisa däremot oxarne, fåren och 
getterna. De sistnämndas antal är, till och med absolut taget, 
nu föga mer än hälften af hvad det var enligt uppgifterna för 
den nuvarande jordbruksstatistikens första år, 1865. Antalet 
oxar och får ökades visserligen till omkring midten af 1870-
talet, men har sedan dess ständigt nedgått, så att de år 1902 
utgjorde endast omkring tre fjärdedelar 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 stagnation eller tillbakagång. 

Uppgifterna om bisamhällen och fjäderfä (kol. 82 och 83) 
hafva äfven för år 1902 fullständigats. Såvidt man af dem 
kan döma, torde för hela riket antalet bisamhällen uppgå till 
något mer än 100,000, antalet fjäderfä till öfver 3,000,000. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves för hela riket till 223,870, 
eller 2,290 mindre än närmast föregående år. 

2. Boskapsskötsel. 

Kreatursstocken, som vid 1902 års slut underhölls uti riket, 
fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på följande sätt, ined 
här angifna ökning eller minskning från år 1901: 



16 Nötkreatursenheter. In- och utförsel af ladugårdsalster. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreatursenheter 
enligt förut antagna och senast i noterna till tabell O i 1900 
års Sammandrag angifna regler, blifver resultatet följande för 
år 1902, för närmast föregående år och för slutåren i de gångna 
femårsperioderna: 

Såsom visserligen var att vänta af förut meddelade upp
gifter, men hvilket i och för sig mera sällan inträffar, visar år 
1902 minskning till och med beträffande absoluta antalet nöt
kreatursenheter, hvaraf följer en proportionsvis ännu betydligare 
minskning i de relativa talen, i förhållande till folkmängden, hela 
egovidden samt åker- och ängsarealen. 

Beträffande olikheterna de särskilda hushållningssällskaps
områdena emellan i fråga om antalet nötkreatursenheter och 
dessas förhållande till folkmängden och arealen får Statistiska 
Centralbyrån hänvisa till ofvannäninda 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 Kommers-

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1900—1902. 

kollegii berättelser i ämnet hämtade uppgifter om införseln och 
utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

Tabellen utvisar, att den försämring, som beträffande ladu
gårdens produkter varit utmärkande för rikets handelsbalans 
under senaste tid, år 1902 icke fortgått, utan att i stället en 
afsevärd förbättring därunder inträdt. Sålunda har, medan in
förseln af lefvande djur gått tillbaka, utförseln däraf ansenligt 
ökats. För fläsket har importöverskottet minskats från 9 i till 
3 s millioner kilogram, och köttet visar till och med öfver-
vägande utförsel; hvilket jämväl är fallet med margarinen, medan 
den förut nedgående utförseln af smör ånyo ökats. För ägg 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1902. 

l) Medeltalet af de i berättelsen angifna belopp. 
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har importöfverskottet minskats från 69'2 till 6 2 T millioner 
stycken. 

3. Arbetspris. 

De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berättelser 
lemnas om arbetsprisen, hafva blifvit sammanställda 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 gynnsammare konjunkturer i höjden 
ända till åren 1875 och 1876, då de stodo som högst. Här
efter 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 6E, om ock i det hela mindre betydande, åter
gång för de allra flesta prisslagen. Denna återgång har, såsom 
tabell L närmare utvisar, år 1902 fortfarit endast beträffande 
dagsverksprisen för män, medan årslönerna för män bibehållit 
sig oförändrade eller ökats och prisen å kvinnoarbete af alla 
här angifna slag blifvit höjda. 

Jämför man nu i stället 1902 års pris med motsvarande 
för år 1900, det år då en förändring i den under en längre tid 
oafbrutna prisförhöjningen lät sig förspörja, visar sig, att resul
taten i allmänhet blifva desamma som vid jämförelsen med 1901 
års pris, eller nedgång i fråga om dagsverksprisen för män, ned
gång eller oförändrade pris i fråga om årslön för män samt höj
ning i fråga om samtliga pris å kvinnoarbete. Häraf skulle man 
då kunna draga den slutsats, att den uppåtgående rörelsen i fråga 
om arbetspriset inom jordbruksnäringen endast i fråga om mans
arbetet nått sin höjdpunkt år 1900, men fortginge i fråga om 

| kvinnoarbetet. 

Stockholm den 2 april 1904. 

Underd&mgat 

KARL SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 

Sammandrag af Jordbruksstatistik för år 1902. 3 



18 

Tab. 1. Öfversikt af 1902 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1902 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1902 års jordbruks-



statistiska uppgifter. 
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 äro beträffande landsbygden hämtade 
från Kungl. Maj:fs Befallningshafrandes femårsberättelser för åren 1896— 
1900 samt beträffande städerna från Sammandraget af dessa berättelser för 
åren 1891—1895. 

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

Stockholm» ttad. Samtliga uppgifter afse året 1900 och hafva hämtats nr Ofver-
8tåthållareämbetets feinårsberättelse för åren 1896—1900. 

Uppsala lån. Kol. 66: Uppgift saknas. Kol. 70 och 71: Dessutom 33 kg. frö 
samt 1,000 björk- och 95,025 barrplantor ntsatta. 

Jönköpings lån. Uppgifterna i kol. 65 och 67 afse endast Tveta härad. 
Kalmar länt Norra del. Kol. 55, 56, 82 och 83: Uppgifter saknas. 
Göteborgs och Bohus lån. Kol. 55, 56 och 65—72: Uppgifter saknas. Kol. 83: 

Uteslutande höns. 
Elfsborgs låns Södra del. Uppgifterna i kol. 70 afse endast Marks, Vedens och 

Bollebygds härad, de i kol. 71 och 72 endast Marks härad. Kol. 83: Upp
gift saknas. 

Elfsborgs läns Norra del. Kol. 65—72: Uppgifterna afse endast Aie och Nor
dals härad »amt, delvis, Knllings och Vedbo härad. Kol. 83: Uteslutande 
höns. 

Vermland» län. Kol. 83: Uppgift saknas. 

Veslmanlands län. Kol. 52—54: Uppgifter saknas. 
Kopparbergs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Gefieborgs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Vesternorrlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Jemtlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Vetterbottens län. Uppgifterna i kol. 16 och 17, hvilka i länsberättelsen saknas 

för respektive 3 och 6 af länets 26 kommuner, hafva här kompletterats 
enligt den år 1868 tillsatta Skogskommitténs betänkande. 

Norrbottens län. Kol. 4—11: Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-
Luleå, Neder-Kalix, Korpilombolo och Juckasjärvi socknar. Kol. 52—56: 
Uppgifter saknas. Kol. 57: Beräknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och 
Upplysning litt. I i länsberättelsen. Kol. 83: Enligt 1892 års uppgift, och 
uteslutande höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1902. 

lia récolte de 1902 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 dn tabl. 1 donnent le nombre des espèces du bétail, etc.: 

les chevanx (col. 73—74), les boeufs (col. 75), les taureaux (col. 76), les vaches 
(col. 77), les bouvillons (col. 78), les moutons (col. 79), les chèvres (col. 80), 
les porcs (col. 81), les ruches d'abeilles (col. 82). la volaille (col. 83) et les 
rennes (col. 84). 

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

A = Relation des jardins (col. 3), des champs cultivés (col. 4), des prés naturels 
(col. ô) 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, jachères col. 6). 

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

D = Récolte par hectare (céréales d'hiver co). 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 del 
champs cultivés. 

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

0 = 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 dn foin (col. 6 et 7). 

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

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

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

Le nombre des unités cadastrales était de 67,245 à la campagne et de 900 
dans les villes. (Tabl. 1, col. 2). 

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 340,653, dont 290,050 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 51,528 fermiers (col. 8—11); la répartition 
des autres 4,076 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (>torp>) (col. 12) était de 165,538. 

De l'étendue de la terre ferme (411,195 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 38,516 hectares, les champs cultivés 3,552,576, les prés naturels 
1,441,470 et les forêts 20,947,919 hectares (col. 14-17) . 

Quant à l'emploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,667,772 hectares, les légumineuses 43,267, les pommes de terre 155,119, 
les autres racines 50,205, le lin (et le chanvre) 3,375, les plantes de four
rage 1,221,942 et les autres cultnres 770 hectares; 410,136 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 215,616 
hectolitres de froment, 1,071,276 de seigle, 661,587 d'orge, 3,294,017 d'avoine, 
457,450 de méteil, 132,856 de légumineuses, 2,987,546 de pommes de terre, 8,774 
de lin (et de chanvre) et plus de 92,900 quintanx métriques de graines des 
herbes (trèfle etc.). 

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



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 2 . 

STOCKHOLMS LÄN. 

Armppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 8 oktober 1903, jämte följande missiv: 

»Härmed liar Stockholms läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott äran öfverlämna sammandrag af uppgifterna till 
länets jordbruksstatistik för år 1902. 

Uppgifterna rörande Sollentuna härad och Vermdö skeppslag jämte Vaxholms stad grunda sig på lokalundersökningar utförda 
under innevarande år, hvaremot desamma beträffande öfriga delar af länet äro upprättade med stöd af äldre lokalundersökningar, därvid 
skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1902. 

Stockholm den 7 oktober 1903. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

THEODOR ODELBERG. 

Olof Stjernquist:. 

Jordbrukstlatittik 1902. Stockholms län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Mest 7- à 8-skiftes växelbruk och oregelbundet växelbruk ofta med 3- à 4-åriga vallar, endast på ett ringa fåtal 
ställen förekommer numera egentligt sädesskiftesbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 18 V« mantal; minsta 1 2000 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider; Regnig väderlek med jämförelsevis låg temperatur under nästan hela växttiden. Sådd af: 

vårsäd 10 maj—5 juni, höstsäd 15 augusti—1 september. Skörd af: hö 15 juli—30 augusti, höstsäd 2 september—10 oktober, 
vårsäd 20 september—15 november, potatis 15 oktober—15 november. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regn- och frostskadad i hög grad. Potatisskörden delvis skadad genom den regniga väder
leken. Halmskörden riklig men regnskadad. Höskörden ej obetydligt regnskadad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter h vete väger 72 kilogram; 1 hl. råg 65 kg.; 1 hl. korn <>0 kg.; 1 hl. hafre 40 kg. (Allt i 
medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 3 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. FrOodling för foderväxter: Endast timotejfrö skördades. 
T. Foderskfirden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 32 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 finnes. Brist för eget behof af utsäde. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgâng: Ved och något virke afyttras. 
N. Bränntorfsmossar begagnas på två ställen inom länet. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, skeppsbyggen, husslöjd, stenbrytning och tegeltillverkning, hvarjämte i Stockholms närhet finnes ett 

antal handelsträdgårdar och slakterier. 
P. Arslftn för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 120 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 2-io kr.; af kvinna 1 00 kr. Vinterdagsverke 

af man 1 40 kr.; af kvinna Oso kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. KnDgl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 2 . 

UPPSALA LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Knngl. Statistiska Centralbyrån den 1 juli 1903, jämte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1902 beträffande Uppsala 
län äfvensom meddela, att revision af jordbruksstatistiken för Tierps och Tolfta socknar blifvit under året verkställd genom insam
lande därstädes af på lokalundersökningar grundade prhnäruppgifter. 

Uppsala den 30 juni 1903. 
Enligt uppdrag: 

Carl Björk, 
Hushållningssällskapets sekreterare. » 

På därom af Statistiska Centralbyrån hos Hushållningssällskapets sekreterare gjord förfrågan har beträffande lokalunder
sökningen inom Tierps socken den upplysning meddelats, att af de insamlade primäruppgifterna, endast skördesiffrorna kunnat in
tagas i årets berättelse, enär vissa areal uppgifter vid närmare kontroll befunnits icke vara fullt riktiga. 

K. Statistiska Centralbyrån. 

Jordbruksstattitik 1902. Uppsala lån. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssitt : 2-skiftesbruk användes fortfarande på den hårda jorden hos ett fåtal mindre jordbrukare, för öfrigt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 2%3 inantal; minsta V1020 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Medeltemperaturen under året var 2 à 3 grader lägre än den normala. Nederbörden under 

året ölver det normala. Höstsådden 1901 afslutades ej förrän i början af september. Vårsådden 1902 börjades i midten af 
maj; liöbärgningen i slutet af juli och afslutades de sista dagarna i augusti. Rågbärgningen började de sista dagarna af 
augusti och fortgick under förra hälften af september. Inbärgningen af vårsäd fortgick ända in i november månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden blef tillfölje af det ihärdiga regnandet under sommaren sent mogen och inbärgades i mycket 
dåligt skick under slutet af september och till och med november månader. Potatisskörden har i allmänhet gifvit medelgod 
skörd, men af dålig beskaffenhet, och mycket blef kvarstående i jorden oupptaget. Halmskörden riklig, men af dålig beskaf
fenhet. Höskörden medelgod, men skadad af regn. 

E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 63 kilogram; 1 hl. råg (54 kg.; 1 hl. korn 53 kg.; 1 hl. hafre 34 kg.; 1 hl. 
ärter 45 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning; 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 32 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

26 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. TtUracklighet af sid och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu finnes. Brist för eget behof: Utsäde har måst anskaffas 

från sydligare orter. 
L. TtUracklighet af kreatur och andra ladugårdsalster : Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogsttllgång: Afyttring af skogsalster eger rum i norra delen af länet. Brist för eget behof förekommer i södra delen af länet. 
N. Brinntorfsmossar 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. Laxfisket vid Elfkarleö anses nära medelgodt och strömmingsfisket godt. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man I s ? kr.; af kvinna 0'97 kr. Vinterdagsverke af man 

1 22 kr.; af kvinna 0-6 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Kungl. Boktryckeriet . P. A. NoMtcdt & Söner. 
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SÖDERMANLANDS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 13 juni 1903, jämte följande missiv: 

»Sedan fullständiga primäruppgifter rörande jordbruksförhållandena år 1902 i Vester- och Öster-Rekarne distrikt blifvit in
fordrade och upplysningar om samma års skörderesultat inom länets öfriga delar erhållits, får jag härmed äran öfverlämna här-
städes utarbetadt sammandrag af jordbruksuppgifterna för nämnda år. 

Vester- och Öster-Rekarne distrikt oinfattar Vester- och Öster-Rekarne härad äfvensom Eskilstuna och Torshälla städer. 
Beträffande Eskilstuna stad har magistraten meddelat, att under de senare åren något jordbruk icke bedrifvits inom stadens område. 

Nyköping den 12 juni 1903. 

Carl Wellander. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 

Jordbrukutatiitik 1902. Södermanlands län. 1 
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Upplysningar. 

A. Brnkningssätt: 6- och 7-årigt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 101/2 mantal; minsta V600 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vintern jämn, våren kall och torr, sommaren regnig och ovanligt kall, hösten (september 

och förra hälften af oktober) någorlunda gynnsam. Vårsådden från senare delen af april; höstsådden från slutet af augusti. 
Skörd af höstsäd från slutet af augusti och af vårsäd från midten af september. Höskörden från midten af juli. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet regnskadad och till beskaffenheten underhaltig. Potatisskörden i allmänhet 
fullt medelmåttig till såväl mängd som beskaffenhet. Hal msk orden ovanligt riklig, särskildt af vårsäd. Höskörden regnskadad; 
till såväl mängd som beskaffenhet under medelmåttan. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 70 kilogram; 1 hl. råg 65 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 
70 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 inemot 100 procent 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20—25 procent och timotej-jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Poderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 34 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö frän naturlig äng 

20 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu något af höst- och vårsäd. Brist för eget behof af grobar 

utsädeshafre. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Öfverskott till afsalu af skogsalster. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma ej. Hushållningssällskapet har äfven för år 1902 beviljat anslag för undersökning af 

länets tillgång på dylika mossar. 
O. Binäringar: Fiske och husslöjd samt något tegeltillverkning och kalkbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna Too kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1903. Kung], Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 november 1903, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härined vördsamt öfverlämna 1902 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Sunds, Gårdeby, Hällestads och Drothems socknar grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 31 oktober 1903. 

Wilh. Heyman.> 

Jordbruksstatistik 1902. Östergötlands län. 1 



2 Östergötlands 



län. 3 



4 Östergötlands 



län. 5 



6 Östergötlands 



län. 7 



8 Östergötlands 



län. 9 



10 Östergötlands 



län. 11 



12 Östergötlands 



län. 13 



14 Östergötlands 



län. 15 



16 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 16 1.2 mantal; minsta 1/2880 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Ogynnsamma. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regn- och frostskadad. Potatisskörden något skadad af röta. Halmskörden regn-och frost-

skadad. Höskörden något regnskadad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 70 kilogram; 1 hl. råg 69 kg.; 1 hl. korn 59 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. 

ärter 74 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 47 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till af salu af höstsäd. Brist för eget behof af vårutsäde. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu betydligt. Brist för eget behof af dragoxar och små

grisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster sker delvis i ganska stor omfattning. Brist för eget behof förefinnes inom en del socknar. 
N. Brinntorfsmossar begagnade: Användas ej i någon större omfattning. 
O. Binäringar: Desamma som förut. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 210 kronor; för piga 132 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 485 kronor; för statpiga 276 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'io kr.; af kvinna l-24 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-39 kr.; af kvinna 0"84 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1904. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Arsuppgijterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 september 1903, jämte följande missiv: 

»Jönköpings läns Hushållningssällskap får härmed öfverlämna närslutna uppgifter angående jordbruksstatistiken för år 1902 
och samtidigt meddela, att Tveta härad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping den 20 september 1903. 

G. Lindman, 
Hushållningssällikapetä Sekreterare. » 

Jordbruksstatistik 1902. Jönköpings lån. I 

1902. 



2 J ö n k ö p i n g s 



län. 3 



4 Jönköpings 



län. 5 



6 

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

A. Brnkningssätt: Växelbruk med 7 à 8 skiften. 
B. Brukningsdelarnas storlek; Största brukningsdelen 10 1 4 mantal; minsta O004 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall; såningstid maj; höskörden juli—augusti; höstsäd augusti—september; vårsäd 

september—november. 
D. SkBrdens beskaffenhet; Sädesskörden skadad af regn och frost. Potatisskörden delvis skadad af frost och regn. Hahnskörden 

riklig. Höskörden god och delvis välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt; 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 67 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. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 40 deciton; höstsädeshalm 55 deciton; hö från naturlig äng 15 

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

af hvete och delvis råg. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngardsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

förefinnes dock på en del ställen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster sker i allt för stor skala. Brist för eget behof förefinnes mångenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Obetydligt. 
O. Binäringar: Träförädlingsfabriker. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet 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 l -so kr.; af kvinna l i o kr. Vinterdagsverke 

af man l-25 kr.; af kvinna 0'80 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Kungl. Boktryckeriet. V. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

K R O N O B E R G S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 november 1903, jämte följande missiv: 

>Härjämte har jag äran öfverlämna sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1902. 
Noggranna undersökningar hafva egt rum i följande socknar: Sjösås, Dref och Hornaryd, Nottebäck, Granhult, Vexjö lands

församling, Ljuder, Långasjö, Asa, Aneboda, Öjaby, Bergunda, Öja, Vederslöf, Virestad, Stenbrohult, Qvenneberga, Ryssby, Tutaryd, 
Angelstad, Ljungby och Kåuna. 

Vexjö den 4 november 1903. 

Enligt uppdrag: 

Aaby Ericsson. 

Jordbruksstatistik 1902. Kronobergs tån. 1 

1902. 



2 K r o n o b e r g s 



län. 3 



4 Kronobergs 



län. 5 



6 Kronobergs 



län. 7 



8 

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

A. Brnkningssatt: I allmänhet å större egendomar växelbruk med 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta O00005 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren och sommaren regniga, sena och kalla; frost i augusti (september). Sådden började 

i april, höskörden i juli och sädesskörden i augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden i allmänhet välbärgad, vårsäden till större delen skadad af frost och regn. Potatisskörden 

i allmänhet god och välbärgad. Halmskörden god, men delvis tegnskadad. Höskörden i allmänhet regnskadad. 
E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 57 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. 

ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Biandsidens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del korn eller vårråg. 
G. Lin- oeh hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99'6 7 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 47 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 24 deciton; hö från naturlig äng 5 

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

ärter, vicker, gräsfrö samt utsädeshafre. 
L. Tillrftcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, får, fläsk och mejerialster. Brist för 

eget behof ingen. 
M. SkogstiUgang: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar i Sunnerbo härad. 
N. Branntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockning, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 223 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 399 kronor; för statpiga 268 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 17 kr.; af kvinna l'24 kr. Yinterdagsverke 

af man l"5o kr.; af kvinna 0'87 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Kungl. Bokt rycker ie t . 1'. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 2 . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 9 juli 1903, jämte följande missiv: 

»Uppgifter till jordbruksstatistiken från Kalmar läns Norra Hushållningssällskap för år 1902 varda härmed öfverlämnade. 

Vestervik den 8 juli 1903. 

ex offieio: 

Ossian Theorin. 

Jordbrulitttaliatik 1902. Kalmar låns norra del. 1 

K A L M A R LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 



2 Kalmar läns 



norra del. 3 



4 Kalmar läns 



norra del. 5 



6 

Upplysn ingar . 

A. Brukningssätt: A de större gårdarna växelbruk och å de mindre treskiftesbruk med insåning. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 111/2 mantal; minsta 1 252 mantal. 
C. Väderlek, «anings- och skördetider: Våren kall, sommaren och hösten kalla med ymnig nederbörd. — Vårsådd i maj och de första 

dagarna af juni och höstsådd under augusti. — Skörd af höstsäd i juli och augusti, af vårsäd i september och oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden skadad af regn och frost. — Potatisskörden skadad af röta. — Halmskörden riklig, men 

skadad af regn. — Höskörden delvis välbärgad, delvis skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74-3 kilogram; 1 hl. råg 69s kg.; 1 hl. korn (>4-r> kg.; 1 hl. h a fre 38r, kg.; 1 hl. 

ärter 77 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: Kan ej med bestämdhet uppgifvas. 
G. Un- 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- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshahn 27-5 deciton; höstsädeshalm 34-4 dociton; hö från naturlig 

äng 14-2 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Knappast för eget behof af säd. — Brist för eget behof af potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugàrdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: På några ställen inom Hushållningssällskapets område. 
O. Binäringar: Järn-, tegel- och glastillverkning; stenhuggeri-, sågverks-, träförädlings- och handtverksrörelse m. in.; Iiandaslöjd 

inom de flesta folkskolor samt sjöfart och fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 208 kronor; för piga 114 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 434 kronor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af inan 1-87 kr.; af kvinna O'or. kr. Vinterdagsverke 

af man I35 kr.; af kvinna 0-70 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Kungl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 2 . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 19 september 1903, jämte följande missiv: 

»Härjämte har jag äran öfverlämna de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1902. 

Kalmar den 18 september 1903. 

C H R. R A P P F , 

C. Gethe. 

Jordbrukntatiitik 1902. Kalmar läits södra det. 1 

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



2 Kalmar läns 



södra del. 3 



4 Kalmar läns 



södra del. 5 



6 Kalmar läns 



s ö d r a d e l . 7 



8 

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

A. Brnkningssätt: Fas t l andsde len : I den öppna, sydliga kuststräckan samt delvis i öfrigt är växelbruket det rådande, och i 
annat fall öfvergår man småningom därtill från 3- eller 4-skiftesbruket. A nya mossodlingar fri växtföljd, mest hafre. 
Öland: I Norra Motet 3-skiftes-, delvis 4-skiftesbruket med någon insåning samt undantagsvis växelbruket, i Södra Motet 
dels 4- eller 3-skiftesbruket med insåning, dels växelbruket, som öfverallt på ön är i tilltagande. 

G. Väderlek, sånlngs- och skördetider: Januari ovanligt blid, föga snö, februari ovanligt kall med snötäckt mark och körbara isar; 
våren kall, men nederbördsrik; sommaren ovanligt kall med för årstiden stark frost under några nätter i senare hälften af 
september samt regnig med undantag för september; oktober—december något kallare än normalt, under normal nederbörd samt 
med snötäckt mark under största delen af december. Vårsåningstid april—juni, höstsåningstid augusti—oktober; skördetid 
juli—oktober samt undantagsvis (hafre) november. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden å fastlandet, beträffande höstsäden, i allmänhet välbärgad och af god beskaffenhet, ehuru 
något lättare till kärna än vanligt, vårsäden däremot, egentligen hafren, till ej obetydlig del frostskadad, men rost har icke 
förekommit. A Öland blef all säd till största delen välbärgad, men höstsäden »lätt». — Potatisskörden öfverhufvud af god 
beskaffenhet, ehuru delvis tillbakasatt af frosten. — Halmskörden af höstsäd välbärgad, af vårsäd delvis frostskadad. — Hö
skörden delvis regnskadad. 

E. 8ädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 
79 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning: Dels 1 del korn och 1 à 2 delar hafre, dels 1 del korn, 1 del hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent samt timotej- och annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 32 deciton; höstsädeshalm 44 deciton; hö från naturlig äng 15 

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

Öland äfven af »rofvor, rötter o. d.» (kol. 50). 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får, svin, mjölk, smör, ost 

och ägg. 
M. Skogstillgång: F a s t l a n d s d e l e n : Afyttringen af skogsalster från större delen af området ännu betydlig, så att brist på gröfre 

kärnigt byggnadsvirke mångenstädes råder och i Södra och Norra Möre till någon mindre del jämväl 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, Högsrum 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 härad föga, i öfrigt alls icke. 
O. Binäringar: Mejerihandtering; trädgårdsskötsel (som är stadd i framåtgående, särskildt fruktträdsodlingen); biskötsel (äfven-

ledes i framåtskridande); fiske, hvarvid bruttoinkomsten af saltsjöfisket uppskattats till 193,666 kronor och af insjöfisket (in-
beräknadt laxfisket i Emmån, 5,192 75) till 13,780-75 kronor; jakt; slöjd, däribland ekmöbelstillverkningen i Virserum (som 
till största del öfvergått till fabriksmässigt bedrifven konstindustri), laggkärlstillverkning och annan träslöjd (fastlandsdelen), 
utmärkt korgtillverkning (Södra Möre), tallrepstillverkning (Boda), mattväfnad (södra Öland); särskildt för fastlandsdelen 
skogsafverkning och förädling af skogsprodukter (däribland tjärubränning och kolning), tegeltillverkning (yppersta lera i Högsby-
Emmådalen) och bärplockning; å Öland brytning och tillhuggning eller slipning af kalksten (drifves äfven fabriksmässigt) samt 
kalkbränning äfven so m fjäderfäafvel, hvilken äfven på fastlandet är i starkt tilltagande. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 192 kronor; för piga 104 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 430 kronor; för statpiga 283 kronor; förutom husrum och vedbrand. (Allt 

i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man l-75 kronor; af kvinna 0-95 kronor. Vinter

dagsverke af man l 'as kronor; af kvinna 0"70 kronor. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Knngl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

G O T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo Ull Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 augusti 1903, jämte följande missiv: 

»Gotlands läns Hushållningssällskap får härined rtfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken från länet för år 1902. 

Visby den 13 augusti 1903. 

Enligt uppdrag: 

O. af Wetterstedt. 
Hushållningssällskapets Sekreterare.» 

På därom af Statistiska Centralbyrån gjord förfrågan har Hushållningssällskapets sekreterare meddelat, att lokalundersök
ningar för 1902 års berättelse egt rum inom socknarna Lye, Lav, Rone, Alfva, Fardhem, Lojsta, Levede, Gerum, Oja, Vamlingbo, 
Sundre, Nås, Fide, Hablingbo, Eksta, Sproge, Träkumla och Atlingbo samt rörande endast kreatursaritalet inom socknarna Al-
skog, Etelhem, Burs, Stånga, Hemse, Linde, Hamra, Hafdhem, Hejde, Klinte, Tofta, Måsterby och Vesterhejde. 

K. Statistiska Centralbyrån. 

Joråbruhutatiitik ItOi. Otti ands län. 1 



2 G o t l a n d s 



län. 3 



4 Gotlands 



län. 5 



6 Gotlands 



län. 7 



8 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I norra, östra och sydligaste delarna i allmänhet 3-skiftesbruk ; i öfrigt 6- à 7-årigt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5 594 mantal; minsta O00013 mantal. 
C. Väderlek, sanlngs- och skördetider: Riklig nederbörd under våren gynnade växtligheten, men den låga temperaturen under som

maren fördröjde sädens mognad. Sådden af vårsäden tog sin början i första hälften af maj och skörden i senare hälften af september. 
D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden å norra Gotland, försenad af ihållande regn, blef delvis ej mogen. Potatisskörden medel

måttig, af god beskaffenhet. Halmskörden riklig. Höskörden: vallar riklig, naturliga ängar ringa. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 8 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra Jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af 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. Binäringar: Kalkbränning och skeppning af råkalk, slipstenstillverkning, tegeltillverkning och sockerfabrikation. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 175—225 kronor; för piga 75—125 kronor. 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450—500 kronor; för statpiga 250—350 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2—2-5o kr.; af kvinna 1—lso kr. Vinterdags

verke af man 1 25—1 75 kr.; af kvinna 0É75—l-oo kr. 

Stockholm 1903. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norrtedt St Söner. 
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B L E K I N G E L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 oktober 1903, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap har härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik for år 1902 och 
•därvid tillkännagifva, att uppgifterna för Lösens, Ronneby, Eringsboda, Sillhöfda och Sölvesborgs socknar samt för städerna Ronneby 
och Sölvesborg grunda sig på nya lokala undersökningar. 

Karlskrona den 29 september 1903. 

Enligt uppdrag: 

S. Hellerström, 
Hushållningssällskapets t. f. sekreterare.» 

Jordbrvhsstatittik 1902. Blekinge län. I 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 Blekinge 



län. 5 



6 

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

A. Brakningssätt: A större egendomar 6- till 10-skiftes växelbruk, å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta Vaisoo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren gynnsam, sommaren något kylig och mot slutet mycket regnig, hvilket betydligt 

försenade bärgningen af årets skörd. Vårsådden verkställdes som vanligt i april och maj, höstsådden i september och oktober. 
Höskörden började i slutet af juni, rågskörden i början af augusti, hvete, korn och hafre i början af september och rotfrukter 
i slutet af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet någorlunda välbärgad. Potatisskörden något skadad af röta. Halmskörden 
medelgod. Höskörden medelgod. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1/a korn, V3 hafre och V3 vicker. 
G. Lin- och hampodling: Den härför använda arealen upptages uteslutande af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 7 

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

och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget 

behof ingen. 
M. Skogstillgång : Afyttring af sågtimmer, björk-, bok- och al virke samt grufstöttor och famnved. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Tämligen allmänt inom Torhamns, Sturkö, Aspö-Hasslö, Mjellby och Ysane socknar. 
O. Binäringar: Hufvudsakligen mejerirörelse, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, fiske, trädgårdsskötsel och bärplockning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 115 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 470 kronor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1 7 5 kr.; af kvinna 1 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm, 1903. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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K R I S T I A N S T A D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 juli 1903, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
för är 1902. Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande och städernas drätselkammare. 

Kristianstad den 1 juli 1903. 

L. J. Wahlstedt. 
Hushållningssällskapets sekreterare.> 



2 Kristianstads 



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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 40 mantal; minsta 1/i3328 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: I allmänhet gynnsamma; mot slutet af skördetiden regnigt. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis välbärgad. Potatisskörden välbärgad. Halmskörden delvis skadad af regn. Hö

skörden delvis skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-4 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 64'4 kg.; 1 hl. hafre 37-3 kg.; 1 hl. 

ärter 80 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: Vårsädeshalni 20 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 

13 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsala i större delen af länet utom den nordligaste. Brist 

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

trakter af dess nordvästra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Nästan Öfver hela länet. 
O. Binäringar: Biskötsel, fiske, tobaksodling, sprittillverkning, träslöjd, smide, tegel- och kalkbränning, stenhuggeri, stensliperi 

och stenbrytning samt i nordligaste delen en årligen ökad fruktodling. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 227 kronor; för piga 128 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 442 kronor; för statpiga 258 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 24 kr.; af kvinna 1'33 kr. Vinterdags

verke af man l-i 7 kr.; af kvinna 0-90 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Ktmgl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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MALMÖHUS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 och 31 oktober 1903, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns Hushållningssällskap anhåller härmed att få Öfversända 1902 års uppgifter till jordbruksstatistiken för 
Bara, Oxie, "Venimenhögs, Skytts, Rönnebergs, Onsjö, Luggude, Frosta, Herrestads och Ljunits härader äfvensom Torna härad, som 
af herr Mathias Weibull under året underkastats lokal undersökning. Uppgifterna för Harjagers och Färs härader äfvensom upp
lysningar till de jordbruksstatistiska uppgifterna anhåller Hushållningssällskapet att få öfversända, så snart där pågående lokala 
undersökningar blifvit afslutade. 

Malmö den 8 oktober 1903. 
På Hushållningssällskapets vägnar: 

L U D V . K O C K U M . 
G. Leufvén. 

»Sedan de lokala undersökiiingarne i Harjagers och Färs härader numera blifvit afslutade, får Malmöhus läns Hushållnings
sällskap härmed öfversända 1902 års uppgifter till jordbruksstatistiken för nämnda två härader, tillika med allmänna upplysningar 
till 1902 års jordbruksstatistik för länet. 

Malmö den 28 oktober 1903. 

På Malmöhus läns Hushållningssällskaps vägnar: 

L U D V . K O C K U M . 
G. Leufvén.t, 

JordbruktstatitUk 1902. Malmöhut län. 1 



2 Malmöhus 



län. 3 



4 Malmöhus 



län. 5 



6 Malmöhus 



län. 7 



8 Malmöhus 



län. 9 



10 Malmöhus 



län. 11 



12 Malmöhus 



län. 13 



14 Malmöhus 



län. 15 



16 Malmöhus 



län. 17 



18 

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

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta JlU}m mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden började i medio af april under gynnsamma väderleksförhållanden, men kunde ej 

fullt afslutas förr än i slutet af maj, till följd af ihållande regn. Sommaren kall och regnig, hvarigenom växternas utveckling 
fördröjdes, så att skörden ej kunde afslutas förr än i medio af september. Sockerbetornas upptagning började ej förr än om
kring den 10 oktober och blef afbruten i medio af november till följd af inträdande frost. 

D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad, men delvis något regnskadad. Potatisskörden god och frisk. 
Halmskörden god. Höskörden mycket god. 

E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- ock hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalin 39 deciton; hö från naturlig äng 32 

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

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

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

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

härader för eget behof, men inom flertalet socknar brist. 
O. Binäringar: Handtverk, fiske och biskötsel; socker-, brännvins- och tegeltillverkning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 240 kronor; för piga 133 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 503 kronor; för statpiga 286 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-11 kr.; af kvinna 1'30 kr. Vinterdagsverke 

af man 1 44 kr.; af kvinna 0'9 6 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1904. Knngl Bokt rycker ie t . 1'. A. Norstedt & Söner. 
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1902. 

Armppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 maj 1903, jämte följande missiv: 

»Hallands läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlämna det, med ledning af de inom länets 
kommuner insamlade primäruppgifter, upprättade sammandrag rörande länets jordbruk och boskapsskötsel under år 1902. 

Halmstad den 14 maj 1903. 

o 

A Förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. B R Û H N . 

Ernst von Porat.t 

Jordbruksstatistik 1902. HaUmttis län. 1 

H A L L A N D S LÄN. 



2 H a l l a n d s 



län. 3 



4 Hallands 



län. 5 



6 Hallands 



län. 7 



8 Hallands 



län. 9 



10 

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

A. Brukhingssitt: I allmänhet 6-årigt växelbruk; i några skogssocknar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-2 mantal; minsta O002 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall och torr. Sommaren öfvervägande låg temperatur. Nederbörd i juni ringa, i 

juli under den normala, i augusti nära normal. Hösten kall och regnig. Vårsådden påbörjades 28 april, höstsådden 22 sep
tember. Höskörden 1 juli till 22 juli. Rågskörden 4 augusti, vårsädesskörden från 1 september till 20 september. 

D. Skördens beskaffenhet : Sädesskörden välbärgad. (Endast i några skogssocknar obetydligt regnskadad.) Potatisskörden frisk, god 
skörd. Halmskörden god. Höskörden god. 

E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 82 kilogram; 1 hl. råg 78 kg.; 1 hl. korn 69 kg.; 1 hl. hafre 56 kg.; 1 hl. ärter 
84 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Un- och hamnodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröedling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 15 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillrieklighet af sid och andra jordhrnksalster: Öfverskott till afsalu af råg och något hvete från de flesta slättbygdssocknar. 

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

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

behof i samtliga kustsocknar. 
N. Briantorfsmossar begagnade: Allmänt i kustsocknarna. 
O. Biniringar: Snickeri i Lindoine och däromkring; handväfnad i socknarna mot Marks härad; sjöfart, fiske och stenhuggeri i kust

socknarna; någon, numera nästan nedlagd, handstickning af yllevaror i länets sydöstra socknar. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 175 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tirdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 375 kronor; för statpiga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinmardagsverke af man 2oo kr.; af kvinna 1-2 5 kr. Vinterdagsverke 

af man I-25 kr.; af kvinna 1 00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 190a. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Nontedt & Sö«er. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 2 . 

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 juli 1903, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlärana uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1902 från Göteborgs och Bohus läns Hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningar, som årligen företagas inom omkring V1" af länet, hafva for nämnda år egt rum inom Säfve, 
Halta, Resteröds, Torps, Berfendals, Dragsmarks och Skede socknar samt Kungelfs stad. 

Göteborg den 30 juni 1903. 

Enligt Förvaltningsutskottets uppdrag 

C. M. Ahlund. 
Hushållningssällskapets Sekreterare. > 

Jordbruksstatistik 1902. Göteborg! och Bohm län. 1 



2 Göteborgs och Bohus 



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 växelbruk med i allmänhet 7 à 8 skiften, eljest 
oregelbundet, hvarvid flerstädes intet trade. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-125 mantal; minsta 0-oooo46 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken regnig och kylig; vårsådden försenad; till följe häraf och af sommarens låga 

temperatur fördröjdes sädens mognad och skörd. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i kustsocknarna i allmänhet välbärgad, men i de inre delarna af länet skadad af regn 

och frost. Potatisskörden af mindre god beskaffenhet. Halmskörden riklig. Höskörden god, men skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del kom och 2 delar hafre. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 17 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
L. Tillr&cklighet af kreatur ock andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
M. Skogstillgång: Afyttriog af skogsalster i några delar af länet. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, håtbyggeri, tillverkning af träkärl. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 235 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinraardagsverke af man 2 00 kr.; af kvinna 1-25 kr. Vinterdagsverke af 

man l -so kr.; af kvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

ELFSBORGS LÄNS 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 april 1903, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Elfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott öfverlämnas härmed vördsamt 1902 
års uppgifter till jordbruksstatistiken från sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 21 april 1903. 

A. Andersson. 

Jordbruksstatistik 190i. Elfsborgs läns södra del. 1 



2 Elfsborgs läns 



södra del. 3 



4 Elfsborgs läns 



södra del. 5 



6 Elfsborgs läns 



södra del. 7 



8 Elfsborgs läns 



södra del. 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk, ofta ganska fritt, men med 2- à 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall och torr. Sommaren var ovanligt kall och regnig, hvarigenom växtligheten 

blef sent och otillräckligt utvecklad. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden skadad af regn och frost. Potatisskörden i södra orterna god, for öfrigt regn- och frost-

skadad. Halmskörden riklig, delvis frostskadad. Höskörden medelmåttig, delvis regnskadad. 
E. Sådesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 71 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 56 kg.; 1 hl. hafre 44 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre eller 1 del vårråg och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 6 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

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

6 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Brist för eget behof af hvete, råg och gräsfrö samt utsäde af alla slag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter. Brist för eget behof af kött och 

mejeriprodukter i fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår där någon skog tinnes kvar. Brist för eget behof i en del skogfattiga trakter. 
N. Brinntorfsmossar begagnade: Något till bränsle och torfströ. 
O. Binäringar: Handväfnad och maskinstickning, för öfrigt storartad fabriksindustri på flere ställen. 
P. årslön för tjänstehjon 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. Dagsverksprts för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1 • T s kr.; af kvinna 1 • 2 r> kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1903. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

ELFSBORGS LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 augusti 1903, jämte följande missiv: 

»A Elfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härmed vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt samman
drag öfver de jord bruksstatistiska uppgifterna för år 1902 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genomgångna Aie 
och Nordals härad. 

Venersborg den 1 augusti 1903. 

Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydow.» 

Jordbruksstatistik 1902. Elfsborgs läns norra del. 1 



2 Elfsborgs läns 



norra del. 3 



4 Elfsborgs läns 



norra del. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Allmänt växelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 103A mantal; minsta 7/777oo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall med ringa nederbörd under april; sommaren ovanligt kall och regnig; låg tem

peratur rådande äfven under hösten, som i början var utmärkt af ringa, sedermera ej obetydlig nederbörd. Vårarbetet började 
i slutet af april, slåttern kring medio af juli, skörden af höstsäd i slutet af augusti och af vårsäd cirka en månad senare. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden skadad af regn och frost. Potatisskörden delvis af mindre god beskaffenhet. Halmskörden 
flerstädes skadad af regn och frost. Höskörden i allmänhet af dålig beskaffenhet. 

E. Sadesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 47 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 klöfveifrö omkring 62 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

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

särskildt å Dalsland. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster : 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. Br&nntorfsmossar begagnade: Alltmera allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarna. 
O. Binäringar : Förutom de i 1892 års uppgifter omförmälda insamling och försäljning af medicinalväxter inom några socknar å 

Dalsland. 
P. årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 193 kronor; för piga 105 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Virdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 478 kronor; för statpiga — kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-78 kr.; af kvinna 1 32 kr. Vinterdagsverke af 

man 1 30 kr.; af kvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Kuugl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 2 . 

SKARABORGS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 juni 1903, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1902. 

Under året hafva följande socknar lokalt undersökts, nämligen: 
af Vartofta härad: Falköpings östra, Karleby, Kejfvene, Luttra, Näs, Slöta, Skörstorp och Vartofta-Asaka; 
af Vadsbo härad: Ekby, Leksberg, Ullervad, Utby, Flistad, Götlunda, Locketorp och Varing; samt 
af städerna: Mariestad. 

Sköfde den 26 juni 1903. 

Enligt uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
Sekreterare i Skaraborgs lans HathållnmgaiäUakup.i 

Jordbrukutatistik 1902. Skaraborgs län. 1 



2 S k a r a b o r g s 



län. 3 



4 Skaraborgs 



län. 5 



6 Skaraborgs 



län. 7 



8 Skaraborgs 



län. 9 



10 Skaraborgs 



län. 11 



12 Skaraborgs 



län. 13 



14 Skaraborgs 



län. 15 



16 Skaraborgs 



län. 17 



18 Skaraborgs 



län. 19 



20 

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

A. Brnkningssätt: 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 11-375 mantal; minsta 0 0001 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: I allmänhet gynnsam väderlek under sådden. Köld och riklig nederbörd försenade skörden, 

h varjämte den kom att utföras under ofördelaktig väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden riklig men regn- och delvis frostskadad. Potatisskörden medelmåttig; på grund af mycken 

nederbörd lös och föga hållbar. Halmskörden riklig. Höskörden medelmåttig, delvis illa bärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 61 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. ärter 

76 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 65 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu nästan allestädes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu flerstädes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom vissa delar af länet god. Brist för eget behof flerstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: På vissa trakter flitig bearbetning. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 199 kronor; för piga 111 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 435 kronor; för statpiga 240 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna l-23 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-19 kr.; af kvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

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



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

V E R M L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 juli 1903, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas från Vermlands läns hushållningssällskap uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1902. 

Karlstad den 11 juli 1903. 

Efter anmodan 

Axel Låftman.t 

Jordbruksstatistik 1902. Vermlunds län. 1 



2 Vermlands 



län. 3 



4 Vermlands 



län. 5 



6 Vermlands 



län. 7 



8 Vermlands 



län. 9 



10 

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

Å. Brnkningssätt: Allmännast 7- à 8-årigt cirkulationsbrak. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 875 mantal; minsta O'ooas mantal. 
G. Väderlek, sinings- och skördetider: Våren gynnsam för såning och växtlighet, hela sommaren däremot kylig och kall, hvarigenom 

växtligheten hämmades, så att hafren ej mognade. Ärter lämnade total missväxt utom i Karlstads och delar af Jösse härad, 
hvarest ringa skörd erhölls. Skörden inhöstades under regnig väderlek och blef därför mycket illa bärgad. 

D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden regnskadad, isynnerhet hafren. Potatisskörden skadad af röta och i öfrigt mindre god. 
Halmskörden råbärgad men tillräcklig. Höskörden äfven räbärgad och knapp. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 71-6 kilogram; 1 hl. råg 68 8 kg.; 1 hl. korn 47 kg.; 1 hl. ha fre 39 3 kg.; 1 hl. 
ärter 68 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre. 
G. Un- och hampodling: Den härför använda arealen upptages uteslutande af lin. 
II. Fröodling for foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillr&cklighet af säd och andra jordbroksalster: Råg till eget behof i södra delen af länet äfvensom i Elfdals härads nedre 

tingslag samt Fernebo, Nordmarks och Jösse härad. Brist för eget behof i öfriga delar. Utsädeshafre saknas i hela länet. 
L. Tillr&cklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Ehuru kreaturens antal måst minskas, isynnerhet i norra Vertnland, torde 

deras antal dock få anses tillräckligt. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster eger fortfarande rum. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa omfattning. 
O. Binäringar: Skogskörslor, fiske och slöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet 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 kvinna l'5o kr. Vinterdagsverke af 

man l s o kr.; af kvinna 1 00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Kung]. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

Årsuppgifterna inkommo tUl Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 augusti 1903, jämte följande missiv: 

»Det af Örebro läns K. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott upprättade sammandrag af de från länets samtliga kom
muner inkomna primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1902 får Utskottet härmed äran öfverlämna och där
jämte anmäla, att de särskilda, på Utskottets föranstaltande anordnade undersökningar i jordbruksstatistiskt hänseende af tvenne 
länets kommuner icke ännu hunnit afslutas, så att resultaten däraf kunnat i detta sammandrag intagas. 

Nora den 18 augusti 1903. 

För Förvaltningsutskottet: 

Enligt uppdrag: 

C. G. Löwenhielm. 

Jordbruksstatistik 1902. Örebro län. 1 

Ö R E B R O L Ä N . 



2 Ö r e b r o 



län. 3 



4 Örebro 



län. 5 



6 Örebro 



län. 7 



8 Örebro 



län. 9 



10 

U p p l y s n i n g a r . 
A. Brnkningssätt : Ingen förändring i meddelandena i nästföregående års sammandrag. 
B. Brukningsdelarnas storlek: De från länets kommuner lämnade upplysningarna härom innehålla utan angifvande af bruknings

delarnas namn, att de största delarna utgöras af 121/s mantal i Askersunds landsförsamling, 101/3 i Bo, 9n/i<i i Sköllersta, 
7 i Hackva, 6V2 i Rinkaby, 61/4 i Viby, 61/4 i Lännäs och 6 i Ekeby socken. Brukningsdelar under 6 mtl torde ej böra 
här upptagas. För öfrigt åberopas upplysningarna i 1901 års jordbruksstatistiska sammandrag. 

C. Väderlek, sânings- och skördetider: Med undantag af juni månad betecknas sommaren allmänt såsom regnig och kall. Sånings-
tiden under den torra våren var tjenlig för då försiggående arbete, men växtligheten var trög. och landtbruksarbetena blefvo 
försenade. Redan i medlet af augusti inträdde frost, och efter den 20 september förnyades densamma och blef starkare. Hafre 
började utsås den 26—28 april, och såninaen var i allmänhet slutad den 20—30 maj. Regn hindrade höstsädens såning 
ända till den 10—15 augusti, och dess afslutande fördröjdes af regn till den 20 september. Skördandet och inbärgningen af 
hö verkställdes mellan den 7 juli och den 9—24 augusti. Skörden af höstsäd kunde ej företagas förr än den 13—20 augusti 
och slutade ej förr än den 6—11 september, på en del ställen den 30 september—10 oktober. Hafreskörden försiggick den 
8—16 september till 4—24 oktober; slutade delvis den 5 novembeiv 

D. Skördens beskaffenhet och mängd: Hvad beträffar skörden i dess helhet, blef densamma till inemot hälften skadad af regn och 
frost. Af de olika sädesslagen åter blef hvetet af tämligen och rågen af mindre god beskaffenhet, enär den ej blef välbärgad. 
Hafren blef af ännu sämre beskaffenhet, såsom ej fullt mogen, frostskadad och mindre väl bärgad. Mest skadade blefvo alla 
sorter af baljväxter, som ej hunno mogna, innan frosten i grund förstörde dem. Skörden däraf användes mångenstädes till 
husdjurens utfodring, men har ock betecknats såsom dels »oduglig», dels »missväxt». Skörden af potatis har varit föremål för 
mycket olika bedömanden och kan i allmänhet sägas hafva utfallit ojämnt. Den uppgifves än vara af god beskaffenhet, än 
dålig, än åter småväxt, omogen och frostskadad. Till •mängden uppgifves potatisskörden än som fullt medelmåttig, än ringa. 
Den s. k. potatissjukan har bland kommunernas uppgifter ej nämnts. Skörden af halm säges varit än ymnig eller öfver 
medelmåttan, än medelmåttig och regnskadad. Skörden af hö uppgifves till mängden såsom i allmänhet under medelskörd 
eller därutöfver och till beskaffenheten ej välbergad och ej närande vid utfodring. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 69-6, 1 hl. råg 65-4, 1 hl. korn 58-1, 1 hl. hafre 41, 1 hl. ärter (11 uppgifter) 
73'3 kilogram; allt i medeltal räknadt. 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: Den vanligaste sammansättningen utgöres af hafre och en till större eller mindre 
mängd däremot svarande del af korn. På sina ställen tillsättes därjämte ärter eller vicker eller ock bådadera. Tämligen all
mänt utgöres blandsäden af hafre och ärter, hvilken blandsäd skördas antingen före mognaden till foder eller ock efter mog
naden, i hvilket senare fall skörden skiljes i 2 eller 3 slag af säd. 

G. Lin- och hampodling: Lin odlas obetydligt, uppgifterna härom ofullständiga. Hampa odlas icke. 
II. Fröodling för foderväxter: De från 24 kommuner inkomna uppgifterna visa i detta hänseende, att skörden af klöfverfrö i medeltal 

utgör 28 procent af hela fröskörden. Många uppgifter från öfriga kommuner anse klöfverskörden hafva helt och hållet felslagit, 
hvarjämte meddelas, att frågan ej kan besvaras, emedan fröskörden icke rengöres utan utsås i sina hylsor d. v. s. icke rengjord. 

I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Uppgifterna från 41 kommuner innehålla, att i medeltal har skörden af 
vårsädeshalm utgjort 23-9, af höstsädeshalm 31-7 deciton pr hektar. Inom 25 kommuner har den från naturlig äng vunna 
höskörden utgjort 152 deciton; allt i medeltal räknadt. 

K. Tillräcklighet af säd och andra Jordbruksalster: Alla kommuner i landslaget och flere i bergslaget hafva haft en för behofvet 
tillräcklig skörd af säd och en del andra jordbruksalster samt i allmänhet äfven haft öfverskott till afsalu, på samma gäng 
som hos de flesta förefunnits brist på vissa sädesslag. Sålunda har rådt brist på utsäde af råg, hafre, ärter, vicker, korn, hvete 
och gräsfrö. Brist på allehanda sädesalster har funnits i en del bergslagssocknar. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: I alla länets kommuner hafva tillgångarna varit tillräckliga för det egna 
behofvet, men dessutom i de flesta lämnat öfverskott till afsalu af ladugårdsalster, i synnerhet af mejerialster. Brist för det 
egna behofvet har i flere socknar rådt a hästar, dragoxar och spädgrisar. 

M. Skogstillgâng: Åberopande de i föregående sammandrag meddelade speciella upplysningar härom, må här tilläggas den allmänt 
gällande upplysningen, att den användbara tillgången på skogsalster årligen minskas i alla kommuner, där ej större skogs
bestånd finnas och egas af staten, större bolag eller enskild man och äro föremål för rationell hushållning och vård. Hos égare 
af mindre skogsbestånd saknas sådan vård. Genom flere större egendomars försäljning till enskilda spekulanter har skogstill
gången under senaste åren i betänklig grad aftagit. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: I Ervalla kommun hafva tillverkats 500 hl. bränntorf för det egna behofvet samt för afsalu42,793 
balar torfströ och 21,396 balar torfmull. I Skagershults kommun hafva för eget behof tillverkats 14,980 hl., i Hellefors 55,000 
hl. och i Bodarne ungefär lika mycket, allt bränntorf. I många af länets kommuner sägas inga bränntorfsmossar finnas, i 
andra finnas väl sådana, men torfven användes dels alldeles icke, dels beredes den till strö vid husdjursskötseln. 

O. Binäringar: Inga nya uppgifter utom de förr meddelade hafva inkommit. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 220 kronor; för piga 119 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 467 kronor; för statpiga 277 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-14 kronor; af kvinna T24 kronor. Vinter

dagsverke af man 1-32 kronor; af kvinna 086 kronor. (Allt efter medeltalsberäkning.) 

Stockholm 1903. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

VESTMANLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 augusti 1M03, jämte följande missiv: 

>Härmed öfversändas sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Vestmanlands län 
för år 1902. Nya fullständiga primäruppgifter äro därför insamlade inom Karbennings, Vester-Våla och Vestanfors socknar af 
Gamla Norbergs bergslag. 

Vesterås den 24 augusti 1903. 

J. O. Bergstrand.-» 
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2 V e s t m a n l a n d s 



län. 3 



4 Vestmanlands 



län. 5 



6 Vestmanlands 



län. 7 



8 

Upplysn ingar . 

A. Brukningssätt : Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt oraloppsbruk å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken i allmänhet kylig med ovanligt riklig nederbörd. Vårsådden började i slutet af 

april; höbärgningen pågick under juli och augusti; sädesskörden från midten af september till in i november. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regn- och frostskadad och i öfrigt mindre god. Potatisskörden god. Halmskörden 

icke fällt medelgod. Höskörden till stor del skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 68 kilogram; 1 hl. råg 63 kg.; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 42 kg.; 1 hl. ärter 

70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 8/3 hafre och V3 vicker. 
H. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres uteslutande af timotejfrö. Klöfverfröskörden felslog fullständigt. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 28 deciton; höstsädeshalm 22 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräckiighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillräckiighet af kreatur 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 delarna af länet bergsbruk och skogshandtering; i Öster-Våla snickeri och möbeltillverkning; i södra delarna 

af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltillverkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 190 kronor; för piga 129 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 431 kronor; för statpiga 248 kronor. (Allt i medeltaL) Häri ingår dock 

ej värdet för husrum och ved, hvilket anses uppgå till för statdräng 70 kr., för statpiga 49 kr. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1 92 kr.; af kvinna l i o kr. Vinterdagsverke 

af man l - s i kr.; af kvinna 0-78 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1903. Kungl. Boktrycker ie t . V. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 2 . 

Arwppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 augusti 1903, jämte följande missiv: 

»Förvaltningsutskottet får härmed äran insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel 
inom Kopparbergs län för år 1902. 

Mera detaljerade lokalundersökningar hafva utförts inom Stora Skedvi socken, och hafva arealerna för Aspeboda blifvit 
efter tillförlitliga källor närmare justerade. 

Falun den 27 augusti 1903. 

På Kopparbergs läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskotts vägnar: 

R. W. NATHHORST. 
V. ordföraude. 

Bengt Torssell. 

Jordbruksstatistik 1902. 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 växelbruk med 7 à 8 skiften och 3—4-åriga vallar. Uti norra och västra delarna 
förefinnes sällan fullt genomförd cirkulation, utan varieras efter omständigheterna mellan mångåriga vallar och vårsäd. Höst
säd användes där i jämförelsevis ringa utsträckning. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0 4 ar. 
C. Väderlek, sanings- och skQrdetider: Vintern var länge ihållande, så att någon bearbetning af jorden ej kunde begynnas förr än 

i slutet af maj. Sedermera följde en jämförelsevis torr period till sista delen af juli, då ymnigt med regn började falla, och 
fortfor regnandet med endast några kortare af brott af upphållsväder tills fram i september, då himlen klarnade; men inträffade 
samtidigt därmed starka nattfroster, som delvis ödelade den ännu grönt stående vårsäden. Rågen inbärgades i september och 
vårsäden mestadels i oktober. Dock fanns ännu i början af november mycket både råg och vårsäd stående ute. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden omogen, mindre väl torr, frostskadad och oduglig till utsäde. Potatisen blöt och outvecklad, 
men ej angripen af röta. Halmskörden, såsom varande efter omogna grödor, mycket näringsrik, ehuru delvis skadad under 
ogynnsam bärgning. Höskörden, såsom växt under kall och regnig väderlek samt illa inbärgad, mindre värdefull. 

E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 65 kilogram; 1 hl. råg 59 kg.; 1 hl. korn 48 kg.; 1 hl. hafre 35 kg. (Allt i 
medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 3 delar hafre och på vissa orter 1 del gråärter. 
G. Un- och hampodling: Den härför använda arealen upptages uteslutande af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 3 procent och tiraotejfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 15 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 möjligen af hö och hafre i de sydliga fögderierna. Brist 

för eget behof af hvete, råg, vårsäd till utsäde och äfven till utfodring i de norra delarna samt potatis och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur. Brist för eget behof 

i de norra och västra delarna af smågrisar, fläsk, ost samt delvis hästar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, bestående af timmer, ved, pappersved och kol, fortgår mycket, fastän icke i den ut

sträckning som vid slutet af 1890-talet. Brist för eget behof förekommer ännu icke. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekommer endast något litet vid bruksegendomar inom Grangärde och Säfsnäs socknar. 
O. Binäringar: Utom livad genom afyttring af bergsbruks- och skogsprodukter kan förvärfvas, söker den jordbrukande befolkningen 

arbetsförtjänster för sig själf och dragare vid industrien för dessa produkters förädling. Därjämte idka» slakt och kreaturs
handel, handtverk (snickeri, timring, målning, gelbgjuteri samt beredning och sömnad af skinnvaror) samt dessutom diverse 
husslöjd. 

P. årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 259 kronor; för piga 110 kronor. (AHt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 286 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-29 kr.; af kvinna 1 2 7 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'86 kr.; af kvinna To3 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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GEFLEBORGS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 september 1903, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna 1902 års jordbruksstatistiska sammandrag för Gefleborgs län. 

Gefle den 31 augusti 1903. 

Enligt uppdrag 
Agathon Westman. 

Gefleborgs läns Hushållningssällskaps sekreterare.» 
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Upplysningar. 

Â. Brnkningssätt: Det ordnade växelbruket undantränger fortfarande det gamla 2- och 3-skiftesbruket. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 453 mantal; minsta Oooa mantal. 
C. Väderlek, »anings- och skördetider: Tidig vinter och medelmåttig nederbörd, lämplig för skogskörslorna. Sen och kall vår 

samt däraf försenad sådd. Kall och regnig sommar med försenad växtlighet. Frost i september, skadande såväl korn som 
hafre. Hösten kall, försvårande den försenade höstplöjningen, som delvis ej hann utföras. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet mer eller mindre frost- och regnskadad. Potatisskörden under medelmåttan. 
Halmskörden riklig, å vissa orter något regnskadad. Höskörden god men delvis regnskadad. 

E. Sidesslagens vikt: Omöjligt att uppge, då säden, delvis ej hann till mognad. 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre (någonstädes uppblandad med vicker). 
G. Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 

6 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbmksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof å allt, undantagandes strå

foder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af nöt- och fårkreatur. Brist för eget behof af 

svinkreatur. 
M. Skogstillgång', Afyttring af skogsalster försiggår högst betydligt, allt mer och mer till öfverdrift. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Icke ännu. 
O. Binäringar: Se föregående år. 
P. årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 580 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonimardagsverke af man 2-50 kr.; af kvinna tab kr. Vinterdagsverke af 

man 2oo kr.; af kvinna 1M5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Kiiiigl. Boktrycker ie t . P. A. Nontcdt k Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1902. 

VESTERNORRLANDS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den .9 november 1903, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående jordbruk och boskapsskötsel inom Vesternorrlands län för år 1902 får 
Hushållningssällskapet härmedelst vördsamt öfverlämna. Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande. 

Hernösand den 7 november 1903. 

Ä Hushållningssällskapets vägnar: 

O. HAMMAR. 

L. M. Hedrén.n 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Tämligen fritt; å en del egendomar växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6 115 mantal; minsta 0 001 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Försommaren kall och torr; sommaren regnig och kylig, hösten likaledes. — Sådd i slutet af 

maj och början af juni. Skörd i augusti och september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden skadad af regn och frost; delvis omogen. Potatisskörden skadad af regn och frost. Halm

skörden god. Höskörden under medelmåttan både till myckenhet och till beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 59 kilogram; 1 hl. korn 47 kg.; 1 hl. hafre 33 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 inemot 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 3(5 deciton; hö från naturlig äng 9 

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 ladugårdsalster: Smör, kött och kreatur införas från Finland. Dessutom importeras ameri

kanskt 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 tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 275 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: Sommardagsverke af man 3 kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke af 

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

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



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 juni 1903, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas sammandraget för jordbruksstatistiken öfver Jemtlands län för år 1902. För sammandragets upp 
rättande hafva primäruppgifterna för östra och västra fögderiets socknar undergått granskning af respektive kommunalnämnder, 

Östersund den 23 juni 1903. 

På Jemtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

G U S T A F E R I K S O N . 
v. ordt 

J. F, Broman. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: A gammal åker vanligast 3- och 4-skiftesbruk, endast i fa fall ordnadt växelbruk. A nyodlade och mindre frost-
säkra fält odlas företrädesvis gräs med valibrott hvart 4:e till 6:e år. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2'267 mantal; minsta 0-ooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden sent verkställd, men väderleken därvid tämligen gynnsam. Våt och kall sommar 

med talrika froster. Såväl hö- som sädesgrödans inbärgning mycket försvårad af ymnig nederbörd. På ängsslåtten förlorades 
mycket foder af vattenflöde. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden till hufvudsaklig del frostskadad. Potatisskörden ringa och af dålig beskaffenhet. Halm
skörden medelmåttig. Höskörden under medelmåttan, skadad af regn. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 55 kilogram; 1 hl. korn 40 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 75 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

4 à 5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof betydlig. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar. I brist på foder hafva ladugårdsbesätt

ningarna, särskildt i fjälltrakterna, måst betydligt reduceras. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster af allt mindre dimensioner betydlig. Brist för eget behof ingenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma ej. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, fiske, handel och kalkbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 6- à 700 kronor; för statpiga 300 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'75 kr.; af kvinna l-75 kr. Vinterdagsverke 

af man 2 25 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1903. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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V E S T E R B O T T E N S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 november 1903, jämte följande missiv: 

»Vesterbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna sammandrag öfver 1902 års jord
bruksstatistiska uppgifter. 

Det försenade insändandet har berott på uteblifna uppgifter, från Löfånger, Fredrika och Stensele, och ha för dem äldre 
uppgifter måst användas med förändringar i följe af årets dåliga skörderesultat. 

Umeå den 14 november 1903. 

På förvaltningsutskottets vägnar: 

LUDV. SCHÖNING. 

E. O. Mångberg. 

Jordbruksstatistik 1902. Vesterbottens län. 1 



2 Vesterbottens 



län. 3 



4 Vesterbottens 



län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk med fleråriga vallar samt ensädesbruk i vissa trakter af Lappmarken. 
B. Brnknlngsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-547 mantal; minsta O002 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren torr och kall, sommaren kall och regnig, skördetiden nära en månad försenad. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regn-, rost- och frostskadad samt ingenstädes fullt mogen. Potatisskörden under medel, 

måttan, delvis rötskadad och på vissa ställen alldeles felslagen. Halmskörden god, men delvis regnskadad. Höskörden medel
måttig, men mycket skadad af regn och högt vattenstånd samt till följd af försenad bärgning af dålig beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 44 kilogram; 1 hl. korn 35 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre eller 1 del sommarråg och 2 delar korn. 
G. Lin- och hampodliug: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 28 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 intet. Brist för eget behof mycket stor af alla sädesslag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost, hudar och skinn. Brist för eget behof 

af svin och fläsk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof förefinnes endast i en del kustbyar och en del af Tärna 

församling. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärbränning, husslöjd, lax- och strömmingsfiske samt något fågelfångst i Lappmarken och själjakt 

vid kusten. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 95 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 587 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2"87 kr.; af kvinna 1 62 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm, 1903. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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Arsuppgif terna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 januari 1904, jämte följande miasiv: 

«Uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1902 för Norrbottens län får Hushållningssällskapet härhos öfverlemna. 

Luleå den 21 januari 1904. 

För Norrbottens läns Hushållningssällskap: 

K A R L J. B E R G S T R Ö M . 

P. O. Nordström.» 

Jordbruksitatistik 1902. Norrbotten» län. I 

NORRBOTTENS LÄN. 



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



län. 3 



4 Norrbottens län. 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Enträdesbruk. Växelbruk införd t på några 
ställen i kustlandet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal; 
minsta 3-{J-5 mantal. 

G. Väderlek, sanings- och skördetider: Kall och torr försommar, 
mycket regn under skördetiden. 

1). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regnskadad. Potatisskörden 
någorlunda. Halmskörden medelmåttig. Höskörden i följd af 
öfversvämningar betydligt under medelmåttan. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 60 kilogram; 1 hl. 
korn 55 kg. (Allt i medeltal.) 

G. Lin- och hampodling: Förekommer nästan icke inom länet. 
H. Fröodling för foderväxter: Förekommer icke i någon nämnvärd 

grad inom länet. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 

31 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 
6-2 deciton. (Om höskörden från odlad jord och äng upplyser 
kol. 57.) 

K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till 
afsalu finnes ej. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Brist för 
eget behof af alla jordbruksalster. 

M. Skogstillgàng : Afyttring af skogsalster i stor omfattning. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransporter, jakt, fiske, något 

hemslöjd och tjärbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; 

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

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

dagsverke af man 3-oo kr.; af kvinna 2-oo kr. Vinterdagsverke 
af man 2'oo kr.; af kvinna l-50 kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse pris under året.) 

') Uppgifterna om kreatursantalet stödja sig på de till Länsstyrelsen inkomna uppgifter 
härom, som i och för nödhjälpsarbetet blifvit insamlade inom länets- alla socknar. Föregående 
års siffror voro delvis väsentligen oriktiga, hvadan i åtskilliga fall kreatursantalet, som förut an-
gifvits alltför lågt, skenbarligen visar ökning, oaktadt förhållandet rarit ett helt annat. 

Stockholm, 1904. K u n g 1. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt k Söner. 
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