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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1903, 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

I djupaste underdånighet får Statistiska Centralbyrån härmed 
öfveiiemna sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser 
om jordbruk och boskapsskötsel år 1903. Berättelserna inkommo 
till Centralbyrån under tiden från och med den 5 april till och 
med den 14 november innevarande år. 

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

i Stockholms län: Vallentuna och Seminghundra härad samt 
Danderyds skeppslag; 

i Uppsala län: Vendels, Västlands och Älfkarleby socknar; 
i Södermanlands län: Åkers, Selebo och Daga härad utom 

Frustuna socken; 
i Östergötlands län: Kisa, Mjölby, Ulrika, Vreta klosters, 

Björsäters, Kärna, Börrums.Tjällmo, Jonsbergs, Simonstorps, Västra 
Tollstads, Väderstads, Asks, Rogslösa och Kristbergs socknar; 



4 Lokala undersökningar. Mantal. Brukningsdelar. 

i Jönköpings län: Vista och Mo härad samt Grenna 
6tad; 

i Kronobergs län: Aseda, Älghults, Södra Sandsjö, Tingsås, 
Uråsa och Söraby socknar, Allbodelen af Skatelöfs socken samt 
Vislanda, Mistelås, Hvittaryds, Berga, Dörarps och Hinneryds 
socknar; 

i Gottlands län: Garde, Närs, Eke, Linde, Grötlingbo, Silte, 
Väte, Klinte, Fröjels, Eskelhems, Sanda, Mästerby, Västergarns, 
Stenkumla, Valls och Hogräns socknar samt ined undantag för 
uppgifterna om kreatursantalet äften Älskogs, Etelhems, Burs, 
Stånga, Hemse, Hamra, Hafdhems, Hejde, Tofta och Västerhejde 
socknar; 

i Blekinge län: Kristianopels, Edestads, Äryds, Asarums och 
Gammalstorps socknar; 

i Göteborgs och Bohus län: Tanums, Bottna, Högas, Ståla, 
Grinneröds, Harestads, Partilie och Råda socknar samt Udde
valla stad; 

i Älfsborgs läns norra del: Vätle och Valbo härad; 
i Skaraborgs län: Mo, Svenneby, Vads, Hjälstads, Hasle och 

Berga, Färeds, Bellefors, Bäcks och Ekeskogs socknar af Vadsbo 
härad samt Habo, Velinge, Suntaks, Vättaks, Tidaholms, Agne
torps, Baltaks, Kylingareds, Nykyrka, Bjurbäcks, Hvarfs, Ack-
linga, Östra Gerums, Ottravads, Dimbo, Hvalstads, Hångsdala 
och Kymbo socknar af Vartofta härad; 

i Örebro län: Askers och Norrbyås socknar; 
i Kopparbergs län: Hedemora, By, Grytnäs, Avesta och 

(delvis) Folkärna socknar; -
i Gäfleborgs län: Forsa socken. 
Dessutom har för Värmlands län undersökning skett be

träffande brukningsdelarnas antal och fördelning. 
I fråga om Göteborgs och Bohus län är att märka, att un

dersökningarna, liksom under tidigare år, icke afsett uppgifterna 
om hela ego vidden och dess fördelning. 

För detta liksom för ett par andra län insamlas upp
gifterna för enstaka socknar i spridda delar af området, 
medan enligt regel undersökningarna omfatta sammanhängande 
områden. 

Sedan Kalmar läns Norra Hushållningssällskap började med 
dessa lokala undersökningar, nämligen för 18G9 års berättelse, 
hafva sådana en eller flere gånger öfvergått följande områden i 
hela deras utsträckning, nämligen Stockholms, Uppsala, Söder
manlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gottlands, Blekinge, 
Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Värm
lands, Västmanlands, Västernorrlands och Jämtlands län, äfven-
som Stockholms stad. Ännu pågående undersökningar hafva 
därjämte omfattat Gäfleborgs län utom 2 och Västerbottens län 
utom 1 kommun äfvensom 30 af Östergötlands läns 155 kom
muner, 9 af Malmöhus läns 13 härad, 72 af Skaraborgs läns 
270, 19 af Örebro läns 62 och 38 af Kopparbergs läns 51 kom
muner; hvarförutom på särskilda undersökningar grundade upp
gifter om mantal och kreatursstock insamlats från hela Norr
bottens län. 

Visserligen hafva i allmänhet inom de län, h vilka blifvit i 
siii helhet utforskade, undersökningarna ändock blifvit fortsatta, 
men är detta dock icke alltid fallet, utan hafva de tvärtom inom 
några områden alldeles afstannat, och har därigenom i några 
fall blifvit en följd, att med den utveckling, som jordbruks
näringen erhållit, de en gång vunna siffrorna numera äro alltför 

gamla, för att på dem en säker kännedom om nuvarande för
hållanden 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 hufvudsakiigen Västerbottens län, där areal
uppgifter beträffande den naturliga ängen fortfarande saknas för 
3 socknar och beträffande den skogbärande marken för 6 
socknar. Likaså föreligga inga uppgifter om brukningsdelarnas 
antal för 3 och om deras fördelning för ytterligare 14 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 två af Hushållnings
sällskapen. 

1. Jordbruk. 

Den öfversikt af 1903 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 så vidt 
möjligt kompletterats med uppgifter från äldre årgångar af jord
bruksstatistiken eller, när dessa ej kunnat lemna någon upplys-

• ning, från andra källor. Härvid hafva de länssiffior, hvilka till 
någon väsentlig del stödja sig på uppgifter af nyssnämnda slag, 
betecknats med s. k. medisevaltyper, hvilka därjämte, i likhet 
med hvad som äfven i Centralbyråns öfriga berättelser eger rum, 
såväl i detta sammandrag som i de särskilda berättelserna an-
vändts, när uppgifter äro afsevärdt ofullständiga eller i öfiigt 
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
flutna år, eller 1902, dels-för slutåren af de femårsperioder, 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 hämtade från Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes fem
årsberättelser för perioden 1896—1900. 

I kol. 3—11 lemnas efter Hushållningssällskapens berät
telser uppgifter om antal brukningsdelar samt om dessas storlek 
och fördelning mellan själfegaude 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 349,379. Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan 
égare och brukare, kol. 4—11, är känd för 345,304 bruknings
delar, men saknas helt och hållet för 4,075 brukningsdelar inom 
14 kommuner i Norrbottens län. I följd häraf blir för detta 
län, liksom för Thela riket, uppgiften i kol. 3 större än upp
gifterna i kol. 4—11 tillsammans. 

Enligt tabell 1 brukades af nyssnämnda 345,304 bruknings
delar 293,724 (eller 85i %) af egarne själfva och 51,580 (eller 
14'9 °/°) af arrendatorer, och fördelade de sig efter storleken på 
följande sätt: 



Brukningsdelar. Jordtorp. Ytvidd af fastland. Särskilda egoslag. 5 

Brukningsdelarnas Brukade af Brukade af Samtliga 
storlek. egarne. arrendatorcr. brukningsdelar. 

Hektar. Ii. %• °f>-

Högst 2 21'9 SS 247 

2—20 560 Ö-8 64-8 

20—100 6-G iSo 9 G 

Öfver 100 • • • • • . • PC 0-3 Oj) 

Summa 85-1 149 100 0 

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 hälften så många som de, hvilka tillhörde 
den lägsta gruppen. Härvid förekomma dock, såsom synes, be
tydande olikheter mellan den jord, som brukas af egarne själfva, 
och den, som brukas af årrendatorer, hvilket åter har sin grund 
däri, att arrendeupplåtelser äro vida vanligare vid de större 
jordbruken än vid de mindre. 

En jämförelse med närmast föregående år visar för samt
liga brukningsdelar en ökning af 3,726, hvaraf 3,425 utgöra 
brukningsdelar om högst 2 hektar, som brukas af egarne själfva. 
Denna höjning beror hufvudsakligen på ändringar af siffrorna för 
Värmlands län i följd af förut anförda undersökning, som där 
egt rum. Denna utvisar nämligen en höjning af antalet bruk
ningsdelar med ej mindre än 14 %, hvilken enligt i ämnet in
hämtade upplysningar förklaras därmed, att dels förutvarande 
uppgifter under en följd af år kvarstått i det närmaste oför
ändrade, dels, efter tillkomsten af den nya lagen om hemmanskiyf-
ning ra. m., ett betydande antal smärre brukningsdelar uppkommit. 

På hvarje brukningsdel komma i medeltal 10É3 hektar odlad 
jord och, ur kameral synpunkt, 0'2o mantal. 

Bland brukningsdelar äro ej inräknade jordtorp och andra 
jordlägenheter, hvilka särskildt redovisas i kol. 12. För året 
uppgifvas de till 164,696, eller 842 färre än år 1902. 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 13) upp
tages liksom föregående år i öfverensstämrneise 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 1903: träd-, humle-och 
kålgård 38,862, åker och annan odlad jord 3,565,288, naturlig 
äng 1,426,137 och skogbärande mark 20,984,376 hektar. Jäm
förda med 1902 års siffror, visa de nyssnämnda ökning för träd-, 
humle- och kålgård med 346, för åker och annan odlad jord 
med 12,712 och för skogbärande mark med 36,457 hektar, men 
för naturlig äng minskning med 15,333 hektar. 

Beträffande trädgårdsarealen är någon märkligare ökning skedd 
endast för Stockholms och Södermanlands län samt minskning för 
Östergötlands län. Åkerarealen har blott i ett län (och där icke af-
sevärdt) minskats; största ökningen uppgifves för Uppsala län med 
1,798, Kopparbergs län.med 1,633, Skaraborgs län med 1,337 och 
Kristianstads län med 1,255 hektar. I stället har ängsmarken enligt 
regel lägre siffror än föregående år, och är minskningen störst 
för Östergötlands, Gottlands och Skaraborgs län, mellan 2,700 
och 2,900 hektar. Den största ökningen af den skogbärande 
marken kommer för året på Kristianstads län med 17,748, Jön
köpings län med 10,774 och Södermanlands län med 8,737 
hektar. Östergötlands län visar här en minskning af 7,174 hektar. 

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

I tabell A meddelas en i öfverensstämrneise med föregående 
år utförd beräkning utaf den andel, hvari de särskilda egoslagen 
ingå i hvarje områdes hela egovidd af fast mark. De ändringar 
af någon betydenhet, som egt rum beträffande de absoluta siffrorna, 
finna här sin motsvarighet i fråga om de relativa. Fäster man 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhållande 
till hvarje områdes hela egovidd af fast mark, år 1903. 
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sig, vid de förändringar, som inträffat under en längre följd af 
år, äro procentsiffrorna för den skogbärande marken särskildt 
anmärkningsvärda. Med få afbrott utvisa dessa ända från år 
1875 betydande ökning. I verkligheten torde dock härtill ej 
rinnas motsvarighet, utan beror denna ökning nog, åtminstone 
till allra största delen, endast därpå, att uppgifterna år från år 
förbättrats. Det är ock mycket antagligt, att densamma ännu 
ej afstannat, eller med andra ord att den skogbärande marken i 
själfva verket utgör mer än 51·03 % af Sveriges areal af 
fast mark. I tabellens kolumner benämnes ock den mark, som 
ej utgöres af inegor eller skogsmark, annan eller oredovisad 
mark. Att ännu för flere län mycken mark är oredovisad, kan 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1903. 

man sluta däraf, att för de områden, såsom Uppsala, Östergöt
lands, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län, hvilka 
varit föremål för Ekonomiska Kartverkets undersökningar, pro
centtalen i ifrågavarande kolumn äro betydligt lägre än mot
svarande tal för nästan alla andra närliggande områden. Till 
någon del bero äfven olikheterna härvidlag de särskilda länen 
emellan på olika uppfattning af hvad med skogbärande mark 
bör förstås. 

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 
om den för skörd afsedda arealen; de till bete och grönfoder 
anslagna fälten hafva i det stora hela varit af samma storlek. 
1 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. m., 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. 

Närmare, delvis på beräkningar grundade, uppgifter om åker
arealens fördelning och de förändringar, som däri inträdt under 
redogörelseåret, lemnas å sid. 7, i likhet med hvad under en 
följd af år egt rum. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1903 upp-
gifvas sålunda: 

Hvete 212,878 hektoliter. 

RSg 1,066,761 

Korn 658,748 

Hafre 3,296,549 > 

Blandsäd . . 458,796 > 

Summa stråsäd 5,693,732 hektoliter. 

Ärter 65,819 hektoliter. 

Bönor 11,859 > 

Vicker . . 52,058 » 

Summa baljviixtcr 129,736 hektoliter. 

Potatis 2,988,043 hektoliter. 

Lin och hampa 6,754 » 

Gräsfrö mer än 91,300 deciton. 

Bohvetc 298 hektoliter. 

Raps 5 > 

Spärgel 236 » 
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En jämförelse med år 1902 utvisar i allmänhet någon minsk
ning af utsädessiffrorna, men är denna minskning särdeles ringa. 
Undantag gör endast lin och hampa, för hvilka växtslag utsädet 
minskats med 2,020 hektoliter, ett i jämförelse med hela ut
sädet mycket ansenligt belopp. 

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

1870. 1880. 1890. 1900. 1902. 1903. 

%. fl. %. '/o. %. %. 

Hvete 2'97 3'23 3-28 3'51 3'69 3'65 

Råg 20-51 18-87 1764 18-31 18'34 18'29 

Korn 16'G9 14'60 12 i9 H'47 H'33 l l ' so 

Hafre 49-46 53-89 57-41 56-52 56-ss 56-54 

Blandsäd . 6o i 5'56 6'39 7-53 7'83 7'87 

Ärter, bönor, vicier . . 3'56 3 s 3 2'8G 2'48 2'27 2'22 

Lin och hampa . . . . 0'77 050 0'27 0 l 7 0 l 5 0 l 2 

Bohvete m. m. • • • • 003 O02 Po l Po l P o l Ooi 

Summa lOOoo lOOoo lOOoo lOOoo lOOoo lOOoo 

Karakteristisk för utvecklingens gång under de senare åren, 
om också icke för 1903, är den ökade andel, hvari rågen, och 
den minskade andel, hvari hafren ingår i det samfällda utsädet. 

Utsädet på hektar utgjorde år 1903, jämfördt med slutåren 
för de gångna årtiondena samt med närmast föregående år, i 
hektoliter: 

1870. 1880. 1890. 1900. 1902. 1903. 
Höstsäd . . . . . . . 2-63 2-61 2-60 259 2'59 2'69 

Vårstråsäd 400 4'08 3'89 3'75 375 3'7f) 

Baljväxter 3 o i 3 l o 3os 3 l 4 3o7 3o7 

Potatis . . . . : . . . 16-7 17-s 17-9 18-8 19-8 19s 

Spånadsväxter 2'13 2'09 2'47 2É57 2'61 2'38 

Hushållningssällskapens berättelser lemna icke uppgifter om 
den andel af åkerarealen, som hvarje särskildt växtslag upptager, 
utan redovisas denna beträffande sädesslagen allenast för dettas 
trenne hufvudgrupper höstsäd, vårstråsäd och baljväxter. Genom 
sammanställning af de uppgifter, som i berättelserna meddelas 
oin utsädesbelopp och areal, och de upplysningar, hvilka om ut
sädestätheten för olika växtslag kunna inhämtas, blifver det 
likväl möjligt att erhålla kännedom om den areal, som hvarje 
sädesslag upptager. Genom att gå så till väga har Statistiska 
Centralbyrån, i likhet med livad som egt rum från och med 1890 
års sammandrag, där utförligare redogörelse i ämnet meddelas, 
erhållit följande siffror, utvisande användningen af rikets 
åkerjord : 

Hektar. %. 

Hösthvete 74,729 2-io 

Vårhvete 6,421 0-18 

Höstråg 401,250 11-20 

Vårråg 9,038 0-25 

Korn 214,048 6'00 

Hafre 824,084 23-u 

Blandsäd 135,564 3'80 

Ärter 21,416 060 

Bönor 5,502 0 l 6 

Vicker 15,406 048 

Hektar. %. 

Potatis 154,866 4 s 4 

Andra rotfrukter 52,252 1·47 

Spånadsväxter 2,851 008 

Foderväxter till bete och grönfoder 158,997 4-46 

Foderväxter till höskörd 1,077,328 30-22 

Andra växtslag 790 0"02 

Träda • • • . 410,746 11-52 

Summa 3,605,288 lOOoo 

Af de 17 här ofvan angifna grupper visa 8 ökning af 
arealen sedan år 1902 med tillsammans 17,535 hektar, 9 minsk
ning med tillsammans 4,823 hektar. Totala ökningen blifver 
sålunda 12,712 hektar, hvilken emellertid understiger ökningen 
för ensamt ett af de angifna växtslagen, eller foderväxter till 
höskörd, hvilkas areal under året tillväxt med ej mindre än 
13,377 hektar. Ökning visa därjämte andra rotfrukter än po
tatis med 2,047, foderväxter till bete och grönfoder med 1,006 
och, ovanligt nog, träda med 610 hektar samt därjämte bland
säd, hafre, »andra växtslag» och vicker ined mindre tal. Största 
absoluta minskningen drabbar höstråg ined 1,347, korn med 
1,020, ärter med 861, spånadsväxter med 524 och vårhvete med 
482 hektar samt i öfrigt potatis, hösthvete, bönor och vårråg. 
Bland de 8 grupper, hvilkas areal ökats, har denna ökning 
endast för 3, foderväxter till höskörd, andra rotfrukter än 
potatis samt, i ringa mån, äfven foderväxter till bete och grön
foder, varit så betydande, att deras relativa andel af åker
arealen äfvenledes förete högre procenttal, medan den i 
jämförelse med hela tillväxten af åkerarealen för 3 grup
per, hafre, blandsäd och trädesjord, ej varit tillräckligt stor 
att förhindra, att dessa gruppers procenttal för året miuskats. 

I det stora hela liafva emellertid de inträdda förändringarna 
utöfvat blott ringa inverkan på de procenttal, som angifva 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 foderväxterna och 
därnäst af hafren. Hö och hafre skördas på något mer än hälften 
af Sveriges åkerfält. Till hafre är dubbelt så stor areal an
slagen som till råg. Något mer än en niondedel af marken 
ligger i trade. 

A den areal, som är anslagen till andra rotfrukter, odlas 
dels sockerbetor, dels hufvudsakligen till foder afsedda växter, 
såsom rofvor, rötter, foderbetor ni. ni. Huru arealen mellan dessa 
växtslag är fördelad, upplyser ej jordbruksstatistiken, men af 
det underdåniga betänkande, som den 17 maj innevarande år 
af därtill i nåder förordnade konimitterade afgafs angående be
skattning af hvitbetssockertillverkningen, framgår, att socker
bruken till sin betafverkning under tillverkningsåret 1903—04 
eller med andra ord under kalenderåret 1903 använde 27,377 
hektar (däraf omkring 800 hektar å deras egen till 3,911 hektar 
uppgående jordareal). Arealen för rofvor, rötter ni. m. skulle 
sålunda samtidigt hafva uppgått till 24,875 hektar. 

Under år 1891 utgjorde sockerbetsarealen enligt nyss an
förda betänkande 9,571 och under år 1902 24,048 hektar, och 
skulle sålunda enligt jordbruksstatistiken den till rofvor, rötter 
m. m. anslagna arealen år 1891 hafva uppgått till 16,932 samt 
år 1902 till 26,157 hektar. Häraf framgår, att det är så långt 
ifrån, att sockerbetodlingens stora framsteg skett på bekostnad 
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af de till foderväxter företrädesvis använda rotfrukterna, att i 
stället jämväl dessa samtidigt i hög grad vunnit mark. Dock 
har enligt ofvanstående speciellt under år 1903 en tillbakagång 
skett, enär den tillväxt af 2,047 hektar i arealen för »andra 
rotfrukter», som enligt Hushållningssällskapen under året egt 
rum, icke är nog för att förklara tillväxten af sockerbetsarealen 
ined 3,329 hektar, utan måste arealen till rofvor, rötter m. m. 
samtidigt hafva minskats med 1,282 hektar. En närmare un
dersökning utvisar, att hela denna minskning skett i de socker-
betsproducerande länen, och att den där till och ined varit ännu 
större, eller nära 2,700 hektar, enär arealen för rofvor, rötter 
m. m. i de öfriga länen ökats med inemot 1,400 hektar. 

Öfver sockerbetsodlingens utbredning i de olika länen lemnas 
i Sammandraget af 1894 års jordbruksstatistik sid. 8 några 
uppgifter. En sammanställning med 1903 års siffror ådagalägger 
bland annat, att betodlingen i Kalmar läns södra del, eller med 
andra ord å Öland, samt å Gottland gjort afsevärda framsteg, 
men att så icke är fallet vare sig i Blekinge eller Halland. 
Betskörden å Öland år 1903, eller 47,700 ton, var nära hälften 
större än i Halland och föga mindre än i Blekinge. Under året 
hafva betor försöksvis odlats i Skaraborgs län, där, i Lidköping, 
en sockerfabrik blifvit uppförd. 

Såsom af öfversikten framgår, intages den minsta andelen 
utaf åkerjorden af andra växtslag, 0 02 % af det hela, eller 790 
hektar. Af utsädes- och skördesiffrorna i tabell 1 lär man 
vidare känna, hvilka dessa växtslag äro, eller bohvete, raps, 
tobak och spärgel, men arealen för hvarje. särskildt slag endast 
i det fall, att blott ett af växtslagen odlas inom samma län. 
Genom att gå till länsberättelserna, kunna dock ytterligare upp
gifter antingen direkt erhållas eller ock genom samman
ställning af förut kända beräknas. Om också åt de uppgifter, 
som om dessa mindre odlade växtslag meddelas, icke alltid 
kan tillmätas full trovärdighet, har det likväl synts, att 
en närmare utredning i ämnet vore på sin plats, och har 
denna gifvit till resultat, att enligt Hushållningssällskapens 
berättelser dessa växtslag af åkerjorden intaga följande areal: 

Bohvete. Raps. Tobak. Spärgel. 

Hektar. Hektar. Hektar. Hektar. 

Stockholms stad — — 127 — 

Stockholms län . — — 60 — . 

Uppsala län — — 1 — 

Södermanlands län — — 2 - — 

Kalmar lans södra del 27 — — — 

Gottlands län — 14 — — 

Blekinge län 5 — 10 — 

Kristianstads län 111 — 125 87 

Malmöhus liin 8 — 165 18 

Hallands län 20 — — 9 

Gäfleborgs län — — 1 — 

Summa 171 14 491 114 

Samfällda arealen, 790 hektar, är betydligt mindre än under 
äldre år och visar fortfarande tendens att minskas. Ar 1865 
uppgafs den till ej mindre än 5,67(3 hektar. Största tillbaka
gången utvisar rapsen, som år 1903, enligt uppgift, endast odlats 
inom två socknar i Gottlands län. Äfven bohvetesodlingen har 
gått ansenligt tillbaka. Bättre står sig då tobaken, synnerligast 

vid jämförelse med siffrorna från 1860- och 1870-taIen. För 
spärgel lemnas fullständigare uppgifter endast under föga mer 
än ett decennium. 

Odlingen af bohvete och spärgel är mera spridd och icke så 
koncentrerad som odlingen af tobak. Af de närmare 500 hektar, 
som åt tobaken äro anslagna, träffas 187 hektar inom Stock
holms stads område och de till Stockholm gränsande socknarna 
Solna, Brännkyrka och,Nacka, 105 hektar inom den södra 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1903. 
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delen af Villands härad (öster om Helgasjön) i Kristianstads län 
samt 110 hektar söder om Landskrona eller i östra delarna af 
Harjagers, Onsjö och Rönnebergs härad i Malmöhus län. Nord
ligast förekommer tobaksodlingen i en socken i södra Gästrik
land. 

Förestående 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 til! något mer än hälften utgöres af h a fre, 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, som i sin helhet, 
hufvudsakligen på grund af ändringar i uppgifterna för Jön
köpings län, nu upptages till endast 2,851 hektar, egnas blott 
13 hektar, eller icke fullt O5 % 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 samfälld åkerareal af 2,547,398 hektar omkring 16,500 
voro använda till odling af spånadsväxter, år 1903, oaktadt 
åkerarealen ökats med något mer än 1,000,000 hektar, arealen 
för spånadsväxter nedgått till den nyss här ofvan angifna, eller 
till endast en sjettedel af hvad den var för några och trettio 
år sedan. 

Skörden år 1903 lemnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 o. s. v.): 

Hektoliter. Hektoliter. 

Hvete 1,951,600 Ärter 410,340 

lUg 8,231,934 Bönor 84,295 

Korn 4,782,081 Vicker 252,C07 

Hafre 21,017,314 Potatis 20,903,231 

Blandsäd 3,731,674 

Af det skördade hvetet voro 127,849 och af den skördade 
rågen voro 142,487 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: 

S k ö r d i h e k t o l i t e r . 

Enl. Hush.-sällskapcn. Enl. K. M:ts Bcf-.de. 

Höstsäd 9,913,198 10,219,300 

Vårstråsäd 29,801,405 31,451,000 

BalJTäxter . . 747,242 l 6 ^ 0 . 

Summa säd 40,461,845 42,438,600 

Potatis 20,903,231 22,757,600 

Såsom vanligen är fallet, äro Arsväxtberättelsernas siffror 
högre än Hushållningssällskapens, och detta i främsta rummet 
för hafre och potatis. Synnerligast hvad potatis beträffar kom
ma dock de högre sköldesiffrorna antagligen sanningen närmast, 
då helt säkert af den i sin helhet betydande areal, som vid 
torpställen och andra smärre lägenheter är använd till potatis
odling, endast en del torde redovisas i de af Hushållningssäll
skapen lemnade uppgifterna. 

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

Sammandrag af Jordbruksstatistik för år 1903. 

En sammanställning sådan som den första utvisar årets korntal, 
och har detta år 1903 och närmast föregående år varit följande 
enligt Hushållningssällskapens berättelser och enligt Årsväxt-
berättelserna: 

S k ö r d i k o r n t a l . 

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

1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Höstsäd . . 6'95 8'13 7'10 7'50 8'05 7'2G 8'G8 7'80 7'73 8'23 

Vårstråsäd. 5'G9 6'94 6'] 3 6'3G 6'G8 5-95 7'59 Gsi 6'7f. 7'09 

Baljväxter. 4'G1 Ö55 4'15 2'15 5É7G 5'39 6-80 4'70 2'G4 6'53 

Potatis . . 4-13 6'94 5'28 6ûG 7'00 4'07 8'28 5'50 6'84 7-74 

De skiljaktigheter, som för år 1903 ega rum mellan Hus
hållningssällskapens uppgifter och Arsväxtberättelsernas, stå i 
nära öfverensstämmelse med förut angifna skiljaktigheter be
träffande skörden. 

Till närmare belysning af 1903 års skördeutfall af spann
mål och potatis meddelas enligt Hushållningssällskapens berät
telser följande uppgifter om de skördade korntalen dels år 1903 
och dels i medeltal för föregående perioder: 

M e d e l t a l År 

1865-1870. 1871—1880. 1881—1890. 1891-1900. 1903. 

Hösthvete 6'G9 7'07 7'4l 8'42 944 

Vårhvete 4'97 5'46 5'72 Ö91 6'51 

Höstråg 6'07 6'69 6-88 7'80 7'79 

Vårråg 4'04 4'6G 469 4'7l 5 i a 

Korn Ö59 6'37 6'7S 6'98 7É2G 

Hafre 4-79 f>75 Ö98 6'18 6'38 

Blandsäd 5'2G 6'2G 6'9G 7'58 8 l 3 

Ärter 4'52 5'24 5'36 5'48 6'2S 

Bönor 4'14 4'98 4'78 5'55 7-11 

Vicker 4-06 4o9 4 G I 4 G 7 4'85 

Höstsäd 6'14 6É74 6-95 7'47 8'05 

Vårstråsäd Ö02 5'92 6 l 8 6'43 6'G8 

Baljväxter . . . . . . 4'SG Ö01 5'04 5lG 5'76 

Potatis 5'8G 665 632 6'10 7()0 

Hösthvetet har, alltsedan Hushållningssällskapens berättelser 
började utgifvas, blott ett enda år utvisat högre korntal, eller 
9'50 år 1900, och höstrågen blott trenne år högre korntal, däraf 
det högsta, 7g2, år 1893. Utfallet af höstsädesskörden har så
lunda varit ovanligt förmånligt. Äfven vårstråsäd, baljväxter 
och potatis visa högre korntal än de ordinära, om också icke i 
lika mån som höstsäden. 

Skörden af rofvor, rötter o. d. uppgick år 1903 till 7,626,635 
hektoliter, eller till betydligt mer än något föregående år. När
mast komma skördarna år 1900 å 5,618,534 och år 1902 å 
5,581,188 hektoliter. Jämförd med sistnämnda års skörd, visar 
den år 1903 för nästan samtliga län mycket högre siffror. Un
dantag gör dock Malmöhus län, där ökningen endast uppgår till 
13'44 %, så att länets andel i riksskörden, som år 1902 utgjorde 
31-87 %, år 1903 nedgått till 26-46 %. Detta utvisar dock ej, att 
skörden i Malmöhus län utfallit oförmånligare än i andra delar 
af riket, utan stämmer väl öfverens därmed, att den åt dessa 
rotfrukter anslagna arealen, enligt hvad förut är anförd t, synes 
hafva varit väsentligt mindre år 1903 än under närmast före
gående år. 

2 
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Skörden af sockerbetor uppgifves i Hushållningssällskapens 
berättelser för året till 6,612,960 deciton. Enligt förut anförda 
kommittébetänkande utgjorde emellertid de vid sockerfabrikerna 
kontrollvägda (tvättade) betorna 7,484,460 deciton, livadan den 
förenämnda uppgiften är för låg. 

Skörden på hektar för såväl riket som särskilda områden 
angifves i tabell I), och torde härvid böra anmärkas, att, liksom 
under föregående år, skörden afser hela den besådda arealen, 
oafsedt om en del af densamma afkastat endast grönfoder, hvil-
ket särskildt i de nordligare länen ej sällan är fallet, äfvensom 
att i fråga om spånadsväxterna af brist på specialuppgifter de 
skördade kvantiteterna af frö och spånadsämne livar för sig jäm
föras med hela den areal, som till odlingen af dessa växter varit 
använd. 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1903. 

För att underlätta bedömandet af skörderesultatet för riket 
hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden på hektar i me
deltal dels under det närmast föregående året och dels under de 
fyra närmast föregående femårsperioderna; och bekräfta dessa 
uppgifter, att sädesskörden år 1903 utfallit på ett förmånligt 
sätt, samt utvisa därjämte, att samma förhållande egt rum be
träffande höskörden från odlad jord. I fråga om rotfrukterna 
har potatisen visserligen lemnat öfver medelskörd, men andra 
rotfrukter endast afkastat hvad som varit det normala under 
1890-talet, eller den tid då sockerbetsodlingen egt större utbred
ning. Af rofvor, rötter o. d. har dock afkastningen varit be
tydande, eller 307 hektoliter per hektar, mot 213 året förut. 
Sockerbetorna hafva å andra sidan lemnat blott 242 deciton per 
hektar. Sistnämnda tal är likväl, enligt hvad förut blifvit 
påvisadt, för lågt. Enligt uppgift å beloppet af kontrollvägda betor 
skulle skörden af sådana utgöra 273 deciton per hektar; men 
äfven detta uppgår ej till medelskörd, som efter förhållandena 
åren 1894—1902 kan beräknas utgöra 283 deciton, allt kon
trollvägda, eller tvättade, betor. 

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1903. 
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Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags text-
afdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af säd och rot
frukter reduceradt till rågvärde, enligt de .grunder som angifvas 
i 1877 års berättelse och hvilka Statistiska Centralbyrån af skäl, 
som i 1894 års berättelse angifvas, ansett sig fortfarande böra 
bibehålla. I enlighet härmed sättas sålunda vid ifrågavarande 
reduktion 10 hektoliter råg = 7 hektoliter hvete = 8 hektoliter 
ärter eller annan trindsäd = 11 hektoliter korn = 14 hektoliter 
blandsäd = 17 hektoliter hafre = 40 hektoliter potatis och andra 
rotfrukter. Dessa relationstal hafva blifvit använda vid de be
räkningar, som i tabell E (sid. 10) blifvit framlagda dels be
träffande 1903 års skörd, dels äfven beträffande medelskörden 
under tioårsperioden 1891—1900. 

Skörden per hektar af säd och rotfrukter å därför använd 
areal (oafsedt träda) uppgick sålunda år 1903 till 21-5 hekto
liter, mot 19-9 hektoliter i medeltal åren 1891—1900. Flertalet 
län visa ännu förmånligare siffror i förhållande till medelskörden, 
men detta uppväges däraf, att motsatt förhållande råder i tre af de 
förnämsta jordbrukslänen, eller Östergötlands, Kristianstads och 
Skaraborgs län. De tre nordligaste länens skördesiffror äro be
tydligt lägre än de normala, men särskildt för dessa län bör 
ihågkommas, att här endast är fråga om sades- och rotfrukts-
skörden, men icke om den synnerligast för dessa län så viktiga 
foderskörden. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter råg
värde räknadt, i 1903 års skörd med följande siffror: 

Hektoliter r&gvärde. %. 

Hvete 2,788,000 6'7 8 

Elg . , 8,231,934 20oi 

Korn 4,347,346 1057 

Hafre 12,363,126 30oe 

Blandsäd 2,665,481 6'48 

Baljväxter 934,053 2'27 

Potatis 5,225,808 1271 

Öfriga rotfrukter • • • • 4,573,175 l l i a 

Summa 41,128,923 lOOoo 

I tabell F (sid. 12) lemnas liksom under föregående år en be
räkning af de kvantiteter säd och rotfrukter, som under året när
mast efter 1903 års skörd, eller under tiden den 1 oktober 1903 
till och med den 30 september 1904, varit disponibla till kon
sumtion och som äfven öfver hufvud taget kunna anses utvisa 
själfva konsumtionen under samma. tid. Vid här utförda be
räkningar skedde i senast afgifna redogörelse den afvikelse från 
dittills följda tillvägagångssätt, att utsädets vikt ej längre be
räknades efter viktsiffrorna för året, enär dessa på grund af 
skördens dåliga beskaffenhet voro så låga, att med fog kunde 
antagas, att den säd, som begagnades till utsäde, egde större 
tyngd. Dels utväljes nämligen den bättre säden till utsäde, dels 
kan numera i vida högre grad än tillförene lämpligt utsäde in
köpas, när den egna skörden därtill är mindre användbar. På 
grund häraf antogs sädesslagens medelvikt åren 1881—1900 så
som reduktionstal i fråga om utsädet för 1903 års skörd. Om 
också utfallet af den egna skörden i mycket blifver bestämmande 
för det använda utsädets beskaffenhet, så att icke antagas kan, 
att exempelvis utsädets vikt hvarje år är detsamma, torde likväl 
böra förutsättas, att den i vanliga fall icke understiger medel-

vikten; och har Statistiska Centralbyrån därför ansett, att vid 
reduktionerna af utsädets vikt denna bör sättas till den i Läns
styrelsernas årsväxtberättelser angifna vikten för året endast i 
det fall denna icke understiger motsvarande medelvikt enligt 
samma berättelser (senast beräknad efter förhållandena åren 
1881 — 1900). Då 1903 års viktsiffror äro något högre än do 
normala, verkar detta likväl vid de beräkningar, som denna gång 
blifvit utförda, eller beträffande utsädet till 1904 års skörd, 
endast i ett fall något undantag från det förut följda tillväga
gångssättet, eller i fråga om bönorna, hvilkas vikt satts till 77-3 
kilogram per hektoliter, medan vikten år 1903 var något lägre, 
eller 77'o kilogram. 

Beträffande de vid beräkningen använda reduktionstalen 
lemna de till tabellen fogade anmärkningar vidare upplysningar. 

Enligt hvad tabellen utvisar, har konsumtionen af såväl 
säd som rotfrukter under året 1903—1904 varit högre än van
ligt, synnerligast i fråga om hvete, hafre, blandsäd och rotfrukter. 
Rågkonsumtionen närmar sig de höga talen förtiden 1881—1891. 
Endast för korn har förbrukningen ej hållit sig i jämnhöjd med 
föregående femårsperioder, och detta gäller äfven för baljväxter, 
om man från jämförelsen undantager den senaste femårsperioden, 
eller åren 1896—1901. 

Äfven konsumtionsåret 1903—1904 kännetecknas liksom 
det närmast föregående af importöfverskott i fråga om sädes
slagen, och däribland jämväl hafre, äfvensom i fråga om 
potatis. Och öfverskottet har ej väsentligen minskats, såsom 
man, utgående från den inhemska skördens utfall, skulle 
hafva väntat. Evetet visar till och med, oaktadt den bättre 
skörden, ökad införsel, hvilket dock motväges af minskning i 
råginförseln och sålunda står i samband med den sedan länge 
gjorda iakttagelsen, att hvetet i allt större mån användes i den 
inhemska förbrukningen i stället för råg. Den fortfarande stora 
införseln af sädesslagen finner i den ökade konsumtionen sin 
hufvudsakliga förklaring. Särskildt i fråga om hafre torde dock 
det synnerligen dåliga utfallet af 1904 års hafreskörd i sin mån 
härtill hafva bidragit, enär hafreinförseln under augusti och sep
tember månader år 1904 var nära 12,000,000 kilogram större 
än under samma tid år 1903. 

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: 

Konsumtionsår. Hvete. USg. Korn. Boljviixter. Rotfrukter. 

1903—1904 . . . . 249-9 147s 10o 8 5 23-7 

1902—1903 . . . . 237-0 171-8 18-4 14-7 34g 

1901-1902 . . . . 200-8 88-9 3-8 5 i 142-7 

1900-1901 . . . . 162-0 42-5 1-2 Vi 26-n 

1899—1900 . . . . 191-7 158-6 12c 60 84-6 

1898-1899 . . . . 186-6 140-5 3 a 3 s 68-7 

1897—1898 . . . . 109-2 66'i 97 1'9 3 i 

Medeltal, 

1896—1901 . . . . 157-2 94-7 Ti 2'9 37-2 

1891—1896 . . . . 157c 116-a 6-G 0-4 2-8 

Hafren har alltsedan år 1838 hvarje år utvisat export-
öfverskott, och ofta ett betydande sådant, ända till skördeåret 
1899—1900 då, efter en under senare tid iakttagen minskning i 
detta öfverskott, ett importöfverskott förefanns af 6G'9 millioner 



12 Disponibelt kvantum af säd och rotfrukter. Spannmålens vikt. Gräsfrö. Foderskörd. 

kilogram. Under de två följande åren var exporten större, 
men året 1902—1903 visade åter importen öfvervikt, af 83-7 
millioner kilogram, och så liar nu varit fallet äfven under det 
näst följande året, med 6'3-g millioner kilogram, och är på grund af 
skördeutfallet helt säkert att förvänta äfven under året 1904—1905. 

I tabell G (sid. 13) meddelas uppgifter om spannmålens 
vikt, och skilja sig dessa" för år 1903 föga från förhållandena 

under normala år. Sammandraget af Länsstyrelsernas årsväxt
berättelser utvisar, såsom vanligt, högre viktsiffror för året än 
de i tabell'G angifna, men öfverensstämmer med dessa så till 
vida, att äfven dessa siffror föga skilja sig från medel vikten. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lemnas i 
tabell H (sid. 13) uppgifter i likhet med föregående år. Enligt 
tabell 1, hvars uppgifter dock här ej äro fullständiga, såddes år 

Tab. F. Resultaten af 1903 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om urets skörd äro hiir beräknade i vikt enligt de i Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser för året gifna 
viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvcte 78'1 kg., vårhvete 76'3, höstråg 72'9, vårråg 72-1, korn 63'6, hafre 47-9, blandsäd 56-1, ärter 79'1, bönor 77'0 och 
vicker 74'8 kg., hvilko, enligt hvad här ofvan i texten är anfördt, jämväl användts vid beräkningen af utsädets vikt, utom i fråga om bönor, för hvilka användls medel-
vikten för aren 1881—1900 enligt årsväxtberättelsérna, som här är högre än ärsvikten, eller 77'S kg. I öfrigt är vikten pr hl. antagen för bohvete till GO, för majs 
till 70, för potatis till 66 samt för öfriga rotfrukter till 62 kg. 

Enligt i Sammandraget af 1895 ars jordbruksstatistik angifoa grunder har maten spannmål reducerats till omalen genom förhöjning för hvctemjöl 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 % samt för 
hvetegryn med 100 %, för korngryn med 67 % och för hafregryn med 100 %. 

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor. 
Enär skördearet 1903 anses vara afsliitadt den 30 september 1903, omfattar det därpå följande konsumtionsåret 1903—1904 tiden från och med den 1 oktober 

1903 till och med den 30 september 1901 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven under konsumtionsåret spannmål, gryn och mjöl af »andra slng» om resi). 18.515, 67,307 och 9,045 kg. 

samt utfördes af mjöl 342 kg. 
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1903 af gräs- och andra foderväxter 91,308 deciton frö och 
skördades 55,094 deciton. Skörden är, liksom alltid, ej nog för 
att tillgodose det egna behofvet; också infördes år 1903 af klöfver-
och ej specificeradt gräsfrö 24,972 samt af timotejfrö 14,714 
deciton, till värde af något mer än 4 millioner kronor, däraf 
icke fullt fjärdedelen för timotejfrö. Enligt tabell H skulle af 
årets fröskörd 39 % utgöras af klöfverfrö samt (il % af timotej
frö ra. m., hvilket gör en skörd af 21,500 deciton klöfverfrö 
samt 33,600 deciton tiwotej- och annat gräsfrö. Oaktadt tull
taxans och jordbruksstatistikens rubricering ej är fullt densamma, 
torde dock af hvad här är anfördt framgå, att såväl i och för 
sig som ännu mer i förhållande till den inhemska skörden in
förseln af det dyrare klöfverfröet är af större betydelse än in
förseln af timotejfrö. 

Hvad foderskörden beträffar har enligt tabell II halmen 
under året leninat större utbyte än vanligt, och detta framför 
allt i fråga om vårsädeshalmen. Höet har å den naturliga ängs
marken gifvit medelmåttig och å den odlade jorden öfver medel
måttig skörd. 

Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1903. 

Sammanställas de för foderskörden i tabellen 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, 
IG •» » höstsädeshalm, 
14 » » hö från naturlig äng, 
35 · » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Medeltalen för de fem åren 1898—1902 äro: vårsädeshalm 

25'o, höstsädeshalm 15o, hö från naturlig äng 14'2 och hö från 
odlad jord 30'o millioner deciton, livilka oafsedt för ängshö äro 
lägre än skördetalen för år 1903, som likväl därutinnan ined dem 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd å hektar, 
år 1903. 
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öfverensstämmer, att det gamla förhållandet, att skörden af vår-
sädeshalm till mängden motsvarar höskörden från odlad jord, ej 
längre eger giltighet, en följd af den starkt tilltagande odlingen 
af gräs- och andra foderväxter på åkerarealen. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be
skaffenhet, som äro bifogade Hushållningssällskapens berättelser, 
var våren år 1903 kall och regnig, så att sådden därigenom 
försenades, hvaremot sommaren, synnerligen under sin tidigare del, 
var rätt varm och torr. Höet blef till följd häraf väl inbärgadt. 
Under loppet af augusti månad inträdde, i några län förr, i 
andra senare, en intensiv regnperiod med nedsatt temperatur, 
som försvårade och försenade inbärgningen af sädesskörden, 
hvilken i Norrland mångenstädes ej uppnådde full mognad. 
Däremot var i Norrland potatisen af bättre beskaffenhet än i 
det öfriga riket, där den i allmänhet var mer eller mindre svårt 
angripen af röta. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1903 års skörd, 
var: öfver medelmåttan. Riktigheten af detta omdöme bekräftas 
af Hushållningssällskapens berättelser. 

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, liksom alltid, mycket 
ofullständiga och kunna därför, livad hela riket beträffar, endast 
betraktas såsom minima. 

I sitt sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för 
år 1893 fann Statistiska Centralbyrån af anförda skäl lämpligt 
intaga en tabell öfver markegångsprisen för året å olika slag af 
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, meddelas nu äfven för år 
1903, hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på samma 
siitt som förut, eller så, att, när prisuppgifter finnas för sär
skilda länsdelar, först medelprisen för dessa län beräknats, hvar-
efter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen för riket. 

Sammanställas dessa medelpris för år 1903 med motsvarande 
för år 1902, visar sig, att ett allmänt prisfall under året in-
trädt med undantag endast för hvete; men också var marke-
gångspriset å detta år 1902 betydligt lägre än under närmast 
föregående år. Största prisfallet har egt rum i fråga om ärter 
och hö. I allmänhet äro markegångsprisen år 1903 äfven lägre 
än medeltalen för femårsperioden 1898—1902, men däremot ej 
oväsentligt högre än medeltalen för femårsperioden 1893—1897, 
såsom af tabell 1 närmare framgår. 

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. 

Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton hö 
och halm samt 1 kilogram smör, år 1903. 
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På grund af hvad nu senast är anfördt hafva följande värden 
antagits vid beräkningen: blandsäd 6-67, bönor 7-65 och vicker 
12'i6 kr. per hektoliter, ängshö 3-20 kr. per deciton, potatis 1-92 
samt rofvor, rötter o. d. l-oo kr. per hektoliter och sockerbetor 
l-90 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 erhållna från markegångstaxorna och från annat håll, kan 
skördevärdet af dessa produkter anslås till 6'e millioner kronor, 
däraf omkring s/a för gräsfrö, ·/4 för lin och hampa (frö och 
spånadsämne) samt återstoden hufvudsakligen för tobak. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per 
hektoliter eller per deciton som i sin helhet, år 1903 följande, 
hvarmed sammanställas totalvärdena i medeltal af samtliga 
skördeprodukter för dels femårsperioden 1898—1902, dels femårs
perioden 1893—1897: 

Å ioriQ M e d e l v ä r d e n 

Ar lJUd. !898-1902. 1893-1897. 

Millioner kr. Millioner kr. Millioner kr. 

Hvete à 10-S7 kr. för hl. = 20'2 17'9 14'1 
Råg > 8-4i > > > = 69-2 67-2 55-8 

Kom » 7-66 > » > — 36-6 36-2 328 

Hafre 4 G S » » > = 97'8 95"4 82c 

Blandsäd . . . . > 6'07 > > > = 24"9 23'3 18'7 

Ärter » 12-ie > > > = 5'0 3 8 4 5 

Bönor > 7-65 > > > = Oc Oo O-t 

Vicker > 12'lG > > > = 3 l 2'C 2'8 

Halm > 2-14 > > dt. — 96s 83'5 783 

Åkerhö > 5"84 > > > = I869 164'9 130'8 

Ängshö > 3'20 » J > = 44'8 46'8 45'9 

Potatis > 1-92 > . hl. = 4 0 · - " 7 34'8 32'2 

Rofvor, rötter o. d. » 1'00 > > > = 7'G 5'7 5-5 

Sockerbetor . . . > l-90 > > dt. = 12'G l l - 3 101 

Öfriga vältslag = 6 G 6'3 7'5 

Summa 651;s GOOs 522o 

Hela värdet af 1903 års skörd uppskattas sålunda till 651"8 
millioner kronor, eller till mer än något af de föregående tio 
åren. Närmast komma åren 1900 med 631'9 och 1902 med 625 
millioner kronor. Lägst var värdet år 1894, eller 501-6 millioner 
kronor. Medelvärdet under dessa tio år var 561"2 millioner 
kronor, hvarvid medelvärdet för de fem senare åren af perioden 
öfversteg samma värde för de fem tidigare åren med ej mindre 
än 78'3 millioner kronor, men också voro, såsom af tabell I 
synes, markegångsprisen under periodens senare del betydligt 
högre än under dess förra del. 

En sammanställning af ofvan anförda siffror, såväl för år 
1903 som för nyss angifna femårsperioder i medeltal, utvisar, att 
i totalvärdena ingå med nedannämnda belopp: 

År 1903. Åren 1898-1902. Åren 1893-1897. 

Millioner kr. Millioner kr. Millioner kr. 

Spannmål 256'9 247"0 211-7 

Foder 328'0 29Ö2 255o 

Rotfrukter 60s 51-8 47-8 

Öfriga vältslag 6'6 6'3 7-5 

Summa 651'8 600-s 522-0 

Värdestegringen för året beror hufvudsakligen på fodret. 
Säden i sin helhet, eller spannmål och halm tillsammans, af-
kastade år 1903 353-2 millioner kronor, däraf spannmålen 73 % 
och halmen 27 %. Motsvarande siffror för femårsperioden 1898 
—1902 voro 330-5 millioner kronor samt resp. 75 % och 25 %, 
och för femårsperioden 1893—1897 290 millioner kronor och 
resp. 73 % och 27 %. 

I fråga om den stora betydelse, som enligt ofvanståendo 
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 är 1903, oafsedt betet å ängs
marker, skogar m. m. samt betet och grönfoderskörden å öfrig 
åkerjord, nära 159,000 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 hafva utgjort: 

År 1903. Åren 1898-1902. Åren 1893-1897. 

Kronor. Kronor. Kronor. 

Säden (med halm) . . . . 206'8G 19125 171'90 

Åkerhö (jämte gräsfrö) . . 177'57 164'41 143'25 

Rotfrukter 291·14 255-00 24277 

Hela åkerarealen 170 25 15787 139'45 

Ängsmarken 31-41 32'24 30'32 

Vid beräkningen af skörden per hektar af säd, åkerhö och 
rotfrukter är ingen hänsyn tagen till trädan, utan endast till 

. den med dessa växtslag besådda arealen. 

2. Boskapsskötsel. 

Kreatursstocken, som vid 1903 års slut underhölls uti riket, 
fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på följande sätt, med 
här angifna ökning eller minskning från år 1902: 

Antal. Ökning ( + ) eller minskning (—). 

Hästar öfver 3 ar 401,847 + 2,906 = + 0c3 %. 

Hästar under 3 är 84,560 + 1,343= + l o i » 

Oxar 201,449 — 5,460 = — 2 e i > 

Tjurar 50,310 + 9 G = + 0 i 9 > 

Kor 1,782,683 + 8 ,146= + 046 > 

Ungnöt 551,762 + G,013= + l-in » 

Får 1,167,473 —28,216 = —2-3C » 

Getter 67,969 — 1,424 = —2-05 > 

Svin 816,479 + 8 , 8 5 8 = + l-io » 

Af samtliga nio grupper hafva följaktligen, enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser, sex under år 1903 ökats och tre 
minskats i antal; dock är minskningen för de kreatursslag, det 
här gäller, eller oxar, får och getter, större än ökningen i öfrigt 
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och är ensamt för fåren minskningen så betydande, att den mer 
än uppväger den samtida ökningen för de sex kreatursslagen. 
Härigenom uppstår för hela kreatursstan) ni en en minskning af 
7,738 kreatur, O15 % af antalet vid 1903 års början. Vid dess 
slut var hela kreatursantalet 5,184,532. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folkmängden 
samt dess relativa ökning eller minskning under senaste tid 
vittna följande siffror, utvisande dels för år 1903 och dels för 
slutåren för föregående femårsperioder till och med 1870 det 
antal kreatur, som kommo på en folkmängd af 1,000 personer: 

Ar Ar Ar Ar Ar Ar Är Ar 

1870. 1875. 1880. 1885. 1890. 1895. 1900. 1903. 

Hästar öfver 3 fvr 03 91 86 87 88 89 88 88 
Hästar under 3 är 10 14 15 16 14 14 15 IG 
Oiar 65 68 63 60 53 49 43 39 
Tjurar 9 11 11 11 10 10 10 ,- 10 
Kor 295 311 309 326 330 347 344 341 
Ungnöt 102 110 105 109 108 110 107 106 
F8r 383 367 319 308 282 267 246 224 
Getter 30 29 24 21 18 15 15 13 
Svin . . . . . • 85 95 92 110 135 160 157 156 

Summa 1,072 1.09G 1,024 1,048 1,038 1,061 1,025 993 

Då folkmängden under år 1903 ökats, men kreatursstammen 
minskats, måste här angifna relation i det hela ställa sig oför
månligare år 1903 än år 1902. Sistnämnda år var här ofvan 
angifna slutsumma 999. 

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 den 
lemnade öfversikten, att hästarnes såväl som tjurarnes antal 
under hela tiden bibehållit sig nästan alldeles oförändrad t och att 
detsamma i det stora hela är förhållandet iifven med ungnöten. 
En afgjord tillbakagång uppvisa däremot oxarne, fåren och getterna, 
eller samma tre kreatursslag, som, i olikhet nïed de öfriga, år 
1903 hafva minskats i antal. Getternas 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 1903 icke nppgingo till 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 har denna ökning skett vida lång
sammare, samtidigt med att folkmängdstillväxten i allmänhet 
varit större, än hvad som under närmast föregående år varit 
fallet, så att äfven för dessa kreatursslag de relativa talen i det 
bela ställt sig oförmånligave än för tidigare år. 

Uppgifterna om bisamhällen och fjäderfä (kol. 82 och 83) 
hafva äfven för år 1903 i någon mån 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 riket till 224,670, 
eller 800 mer än närmast föregående år. Af hela summan 
komma på Norrbottens län 185,270. 

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 1903, för närmast föregående år och för slutåren i de gångna 
femårsperioderna: 

Nötkreaturs- Mot 1,000 Mot 1,000 hektar af 
enheter. raiiuniskor. egovidden. åker och iing. 

År 1903 . . . 3,437,979 658 84 680 
> 1902 . . . 3,427,391 659 83 677 
» 1900 . . . 3,429,217 068 83 679 
» 1895 . . . 3,367,999 685 82 673 
» 1890. . . 3,183,816 G65 78 632 
» 1885 . . . 3,093,955 661 76 626 
» 1880 . . . 2,891,100 633 71 594 
> 1875 . . . 2,863,006 653 70 613 
> 1870. . . 2,622,176 629 65 578 
» 1865 . . . 2,591,037 630 65 608 

I motsats mot hvad som är fallet, när man vid beräkningen 
låter hvarje kreatursslag betyda lika mycket, visar sig, när af-
seende fästes äfven vid de olika kreatursslagens värde, att krea
tursstammen under år 1903 i själfva verket gått framåt. Detta 
förklaras däraf, att minskningen under året drabbat hufvudsak-
ligen ett af de djurslag, som jämte getterna äro de minst värderika, 
eller fåren (1 nötkreatursenhet = 10 får eller 12 getter). Den 
angifna ökningen har, såsom ofvanstående öfversikt närmare ut
visar, varit något större än den samtida ökningen af inego-
vidden, men har ej fullt motsvarat den samtida folkökningen. 

I likhet med föregående år lemnas i tabell K, till belysning 
af boskapsskötselns ställning i riket, uppgifter om införseln och 
utförseln af ladugârdsalster oah dylikt, hvilka uppgifter hämtats 

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1901—1903. 
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for åren 1901 och 1902 ur Kommerskollegii tryckta handels
berättelser och för år 1903 från ämbetsverkets under utgifning 
varande berättelse i ämnet. 

De olikheter, året 1903 utvisar vid jämförelse med det 
närmast föregående, äro icke betydande. Detta utmärktes i all
mänhet af en förbättring af hnndelsläget i här förevarande af-
seenden, särskildt i fråga om lefvande djur, kött, fläsk, smör och 
ägg. För några af dessa artiklar liar förbättringen år 1903 
fortgått, för andra däremot icke, men de skedda förändringarna 
äro i båda fallen ej af större omfattning. 

3. Arbetspris. 

De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berättelser 
lemnas om arbetsprisen år 1903, hafva blifvit sammanställda i 
tabell L och lemnas där äfven uppgifter om medelprisen i riket 
såväl år 1903 som tidigare år, och äro då såsom dessa medel
pris antagna medeltalen af de särskilda områdenas prisuppgifter. 

Dessa områdenas prisuppgifter äro däremot för olika år af 
något olika beskaffenhet, beroende på uppställningen af de olika 
jordbruksstatistiska formulären, det af år 1865 och det af år 
1885. Enligt det förra skulle nämligen blott för års- och stat
löner lemnas medeltal, men ej, såsom efter 1885 års formulär, 
äfven för dagsverkspris; för de särskilda slagen af dessa skulle 
däremot upplysningarna afse dels de lägsta och dels de högsta 
prisen under året. Antagligen på grund häraf kommo dock 
äfven uppgifterna om års- och statlöner att endast undantagsvis 
uttryckas i ett bestämdt tal, utan mera sväfvande, och variationerna 
äro ofta så stora, att uppgifterna äfven härvidlag synas afse 
maximi- och minimibelopp. Jämväl efter år 1885 förekommer 
samma tillvägagångssätt vid uppgifternas affattande, men allt
mera undantagsvis. För erhållande af arbetsprisen under tidigare 
år är man sålunda nödsakad att antaga såsom medelpris medel
talen mellan tvenne maximi- och minimibelopp, hvilket natur-
ligen ofta kan vara mindre riktigt. Uppgifterna torde så
lunda äfven beträffande arbetsprisen hafva förbättrats under 
senare år. 

Såsom i tidigare berättelser anmärkts, hafva arbetsprisen vid 
jordbruksnäringen under senare år fluktuerat, men i det hela 
befunnit sig i stigning. Perioderna 1865—1869, 1877—1879 och 
1885—1887 beteckna sänkning, perioderna 1870—1876, 1880— 
1884 samt slutligen den period, som började med år 1888 och ännu 
fortfar, beteckna höjning af dessa pris, innefattande dessa perio
der 11 år af fallande mot 28 af stigande pris. 

I allmänhet har, såsom synes, de perioder, hvarom här är 
fråga, haft en varaktighet af 3 till 7 år, men bildar den sista 
därifrån ett undantag, enär prisen år 1903 varit i stigande sedan 
sexton år tillbaka. Aren 1901 och 1902, men synnerligen år 
1901, voro prisen visserligen ännu vacklande, så att antagas 
kunde, att en ny period med sjunkande pris skulle ingå, men 
detta blef år 1903 icke händelsen, ty samtliga arbetsprisen äro, 
såsom af tabellen synes, detta år högre än år 1902, med det 
enda undantag, att sommardagsverkspriset för män hållit sig 
oföväMvadt. Avsprisen äro också de högsta, som iakttagits, med 

Sammandrag af Jordbruksitatistik för år 190.3. 

undantag för sommar- och vinterdagsverksprisen för män åren 
1900 och 1901 (högst resp. 2'23 och 1"58 kr.). 

Huru stark stegringen i arbetsprisen varit under senare år, 
utvisas af nedanstående procenttal, utvisande höjningen från år 
1887 till år 1903: 

Män. Kvinnor. 

%. %. 
Årslön i husbondes kost 64'S 90'« 

Värde nf stat och lön 46i> 4 3 l 

Sommardagsvcrkspris 45'9 47'1 

Vinterdagsvcrkspris 52'5 65'9 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1903. 
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Årslönen har sålunda vuxit i starkare proportion än stat
lönen, vinterdagsverksprisen starkare än sommardagsverks-
prisen. Priset å kvinnoarbete har genomgående ökats mer 
än å mansarbete med undantag endast för statlöner, 
men afvikelsen är för dessa så obetydlig och antalet stat

pigor är i vårt land så ringa, att, äfven om de upp
gifter, som om deras löneförhållanden erhållas, äro af till
fredsställande beskaffenhet, hvilket dock ej alltid torde 
vara fallet, detta undantagsförhållande ej är af någon be
tydelse. 

Stockholm den 24 december 1904. 

Underdåniga! 

KARL SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1903 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1903 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1903 års jordbruks-
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmårhning. Uppgifterna i kol. 2 ävo hämtade från Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser för åren 1896—1900; uppgifterna 
beträffande städerna föreligga ännu endast i manuskript. 

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

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse aret 1900 och hafva hämtats ur Ofver-
ståthållareurnbetets femårsberättelse för åren 1896—1900. 

Uppsala län. Kol. 56: Uppgift saknas. 
Kalmar läns Norra del. Kol. 55, 56, 82 och 83: Uppgifter saknas. 
Göteboras och Bohus län. Kol. 55, 56 och 65—72: Uppgifter saknas. Kol. 83: 

Uteslutande höns. 
Älfsborgs läns Södra del. Uppgifterna i kol. 83 afse endast Vedens härad och 

Borås stad samt uteslutande höns. 
Älfsborgs läns Norra del. Uppgifterna i kol. 65—72 omfatta endast Vätlc, Kul-

lings och Valbo härad. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Värmlands län. Kol. 83: Uppgift saknas. 

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

Kopparbergs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Gäfleborgs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Västernorrlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Jämtlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Västerbottens 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. 3. Uppgifterna afse endast landsbygden. Kol. 4—11: 
Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-Luleå, Neder-Kalix, Korpi-
lombolo och Juckasjärvi socknar. Kol. 52—56: Uppgifter saknas. Kol. 57: 
Beräknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och Upplysning litt. I i läns
berättelsen. Kol. 83: Enligt 1892 års uppgift, och uteslutande höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1903. 

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 349,379, dont 293,724 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 51,580 fermiers (col. 8—11); la répartition 
des antres 4,075 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (>torp>) (col. 12) était de 164,696. 

De l'étendue de la terre ferme (411,195 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 38,862 hectares, les champs cultivés 3,565,288, les prés naturels 
1,425,137 et les forêts 20,984,376 hectares (col. 14-17) . 

Quant a l'emploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,665,134 hectares, les légumineuses 42,324, les pommes de terre 154,866, 
les antres racines 52,252, le lin (et le chanvre) 2,851, les plantes de four
rage 1,236,325 et les autres cultures 790 hectares; 410,746 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 212,878 
hectolitres de froment, 1,066,761 de seigle, 658,748 d'orge, 3,296,549 d'avoine, 
458,796 de méleil, 129,736 de légumineuses, 2,988,043 de pommes de terre, 6,754 
de lin (et de chanvre) et plus de 91,300 quintaux métriques de graines des 
herbes (trèfle etc.). 

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

En voici les chiffres: 
D'après D'après 

TW ii J innn les Sociétés agricoles les Préfets, 
llecolte de 1903. (CQ] 2 9 J g l ° ^ 

Froment hectolitres 1,951,600 1,954,700 
Seigle » 8,231,934 8,549,500 
Orge » 4,782,081 5,163,600 
Avoine » 21,017,314 22,193,700 
Métcil » 3,731,674 3,803,800 
Légumineuses » 747,242 768,300 
Pommes de terre > 20,903,231 22,757,600 
Raves, navets etc > 7,626,635 
Betteraves i\ sucre quintaux métriques 6,612,960 
Graines de lin hectolitres 13,760 
Lin à filer quintaux métriques 10,166 
Plantes fourragères.... . 35,326,960 

La récolte de 1903 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, au-dessus 
de la moyenne. 

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

La col. 72 indique le nombre des arbres fruitiers plantés. 
Les col. 73—84 du tabl. 1 donnent le nombre des espèces du bétail, etc.: 

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

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

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

D = Récolte par hectare (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3, légumineuses 
col. 4, pommes de terre col. 5, autres racines col. 6, graines de lin col. 7, 

• lin à filer col. 8, plantes fourragères col. 9). 

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

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

G = Pesanteur moyenne dn grain. 

II = Proportions des graines à fourrage (col. 2 et 3) et récolte moyenne de la paille 
(col. 4 et 5) et du foin (col. 6 et 7). 

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

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

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

STOCKHOLMS LÄN. 

Årsuppgifterna inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 12 september 1904, jämte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlemna sammandrag af uppgifterna till 
länets jordbruksstatistik för år 1903. 

Uppgifterna rörande Vallentuna och Seminghundra härad samt TDanderyds skeppslag grunda sig på lokalundersökningar, 
utförda under innevarande års sommar, hvaremot desamma beträffande öfriga delar af länet äro upprättade med stöd af äldre 
lokalundersökningar, därvid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1903. 

Stockholm den 9 september 1904. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

ER. GUST. BOSTRÖM. 

Olof Stjernquist. 



2 S t o c k h o l m s 



län. 3 



4 S t o c k h o l m s 



l ä n . 5 



6 S t o c k h o l m s 



län. 7 



8 S t o c k h o l m s 



län. 9 



10 S t o c k h o l m s 



län. 11 



12 

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 mycket 
ringa fåtal ställen förekommer numera egentligt sädesskiftesbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 18 V» mantal; minsta V2000 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren delvis torr, sommaren torr, hösten mestadels regnig. Sådd af höstsäd (1902) 20/s—30/g, 

af vårsäd ·%—'%• Skörd af hö 3A—31/?, af höstsäd 3/s—25/s, af vårsäd s/s—V10, af potatis 16/o—10/io. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden till större delen regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden: höst-

sädes- fullgod, vårsädes- knapp. Höskörden medelmåttig, af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1. hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 3 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 15 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 

15 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott. 
TM. Skogstillgång: Ved och något virke afyttras. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Endast på två ställen. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, husslöjd, stenbrytning, tegelstenstillverkning, hvarjämte i Stockholms närhet finnes ett 

antal handelsträdgårdar och slakterier. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-i5 kr.; af kvinna l-10 kr. Vinterdagsverke af 

man l-40 kr.; af kvinna 0-so kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

U P P S A L A LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 8 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskap får härmed öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1903 rörande Uppsala 
län samt därjämte meddela, att revision af jordbruksstatistiken blifvit verkställd inom Yondels, Västlands och Älfkarleby socknar 
under året, inom livilka på lokalundersökningar «rundade primäruppgifter på sällskapets uppdrag insamlats af agronomen I. Ekvall. 

Uppsala den G juli 1904. 

För TIppsala läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskott: 

Carl Björk.» 



2 U p p s a l a 



län. 3 



4 U p p s a l a 



län. 5 



6 U p p s a l a 



län. 7 



8 U p p s a l a 



län. 9 



10 

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

A. Brukningssätt: 2-skiftesbruk användes fortfarande på den hårda jorden hos ett fåtal mindre jordbrukare, för öfrigt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 2%3 mantal; minsta Vmo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Medeltemperaturen under året var något högre än den normala, nederbörden under året 

mycket större än don normala. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden illa bärgad och skadad af regn. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden 

riklig, men något skadad. Höskörden delvis skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76-7 kilogram; 1 hl. råg 71-7 kg.; 1 hl. korn 65-6 kg.; 1 hl. hafre 48M kg.; 

1 hl. ärter 79-6 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens 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. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 38 deciton; höstsädeshalm 42 deciton; hö från naturlig äng 

27 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
KT, Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster eger rum i norra delen af länet. Brist för eget behof förekommer i södra delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid Söderfors, Österby, Vattholma, Enköping ni. fl. ställen. 
O. Binäringar: Inom norra delen af länet utgöra fortfarande skogskörslor och kolning äfvensom vid kusten fisket binäringar till 

jordbruket. 
P. Årslön för tjenstehjon 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 1-85 kr.; af kvinna l-oo kr. Vinterdagsverke af 

man l-20 kr.; af kvinna 0·65 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

S Ö D E R M A N L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Sedan fullständiga primäruppgifter rörande jordbruksförhållandena år 1903 i Åkers, Daga och Selebo härad blifvit infordrade 
och 'upplysningar om samma års skörderesultat inom länets ofri ga delar erhållits, har jag äran härmed öfverleinna sammandrag 
af uppgifterna för nyssnämnda år, med tillkännagifvande att, i anseende till uteblifna meddelanden från Frustuna socken, de om 
denna kommun intagna sifferuppgifterna uro endast approximativa. 

Nyköping den 30 juni 1904. 

Carl Wellander. 
Hushållningssällskapets sekreterare.] 



2 S ö d e r m a n l a n d s 



län. 3 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 6- och 7-årigt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta Vioo mantal. 
C. Yäderlek, sanings- och skördetider: I januari kyla, men i februari och mars ovanligt blid temperatur. Våren kall och regnig. 

Försommaren torr och varm. Från midten af augusti till midten af september en intensiv regnperiod. Under senare delen af 
september ovanligt torr -och varm väderlek. — Vårsådd från början af maj, höstsådd under senare delen af september. Skörd 
af höstsäd delvis i augusti, i öfrigt under september; skörd af vårsäd från senare delen af september; höskörden från början 
af juli. 

D. Skördens beskaffenhet: Rågen i allmänhet väl inbärgad och af god beskaffenhet; hvetet till stor del regnskadadt. Vårsäden, 
särskildt hafron, af mindre god beskaffenhet. Potatisskörden delvis skadad af röta. Skörden af hö och halm riklig samt af 
god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 70 kilogram; 1 hl. råg 65 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 44 kg.; 1 hl, ärter 
73 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del vicker eller ärter. 
G. Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25—30 procent och timotej-jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshahn 31 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

18 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu hufvudsakligen af höstsäd. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgâng: Öfverskott till afsalu af skogsalster. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma icke. 
O. Binäringar: Fiske och husslöjd samt något tegeltillverkning och kalkbränning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 190 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sömmardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna l-oo kr. Vinterdagsverke 

af man 1-35 kr.; af kvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903. 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 oktober 1904, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlemna 1903 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Kisa, Mjölby, Ulrika, Vreta klosters, Björsäters, Kärna, Börrums, Tjällmo, Jonsbergs, Simonstorps, 
Västra Tollstads, Väderstads, Asks, Rogslösa och Kvistbergs socknar grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 3 oktober 1904. 

Wilh. Heyman. 
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16 

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

A. Brukningssätt: Lika ined föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen IG1/· mantal; minsta Vasso mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Höstsådden år 1902 företogs under ogynnsamma förhållanden. Vårsådden år 1903 på

börjades mera allmänt i första delen af maj och afslutades på de flesta ställen före månadens utgång. Under höbärgningen 
gynnsam väderlek. Sädesbärgningen företogs under delvis ogynnsamma förhållanden. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad. Potatisskörden delvis något rötskadad. Ilalinskörden god. Hö
skörden välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 7G kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn G5 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 
80 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. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 52 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äag 13 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu ganska betydligt. Brist för eget behof: Kraftfoder köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Betydligt öfverskott till afsalu af ladugårdsalster samt göddjur. Brist för 

eget behof af dragoxar och smågrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring' af skogsalster sker delvis i ganska stor omfattning. Brist för eget behof förefinnes inom en del socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorfsberedning i någon större omfattning endast vid Dagsmosse. 
O. Binäringar: Desamma som förut. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 216 kronor; för piga 137 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 492 kronor; för statpiga 278 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2"io kr.; af kvinna 1·27 kr. Vinterdagsverke 

af man 1·4 2 kr.; af kvinna 0-8 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903. 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 oktober 1904, jämte följande missiv: 

»Jönköpings läns Hushållningssällskap får härmed öfverlemna de jordbruksstatistiska ,uppgifterna rörande länet för år 1903 
och därvid meddela, att Vista och Mo härader samt Grenna stad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping den 24 oktober 1904. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

JAMES HAMILTON. 

G. Lindman. 



2 J ö n k ö p i n g s 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk med 7 à 8 skiften. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdélen 10·25 mantal; minsta Oo4 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren kall och ogynnsam. Såningstid april—maj. Höskörd juli—augusti. Skörd af höstsäd 

augusti—september, af vårsäd september—oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af regn. Potatisskörden god. Halmskörden fullt medelmåttig. Höskörden 

nära god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. liafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

80 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 allt. 
II. .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 30 deciton; höstsädeshalni 40 deciton; hö från naturlig äng 10 

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

en del ställen af hvete och råg. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

förekommer ytterst sällan. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster sker i alltför stor skala. Brist för eget behof förefinnes mångenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Obetydligt, dock mera än förr. 
O. Binäringar: Träförädlingsfabriker. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräug 500 kronor; för-statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 kr.; af kvinna 1·25 kr. Vinterdagsverke 

af man l-5o kr.; af kvinna 1 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

K R O N O B E R G S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 13 oktober 1904, jämte följande missiv: 

»Härjämte har jag äran öfverlemna sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för Sr 190'i. 
Noggranna undersökningar liafva egt rum i följande socknar: Äseda, Älglmlt, Södra Sandsjö, Tingsås, Uråsa, Söraby, 

Skatelöf (Allbo-delen), Vislanda, Mistelås, Hvittaryd, Berga, Dörarp och Hinneryd. 

Växjö den 8 oktober 1904. 

Enligt uppdrag: 

Aaby Ericsson.· 



2 K r o n o b e r g s 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet å större egendomar växelbruk med 7 till och med 9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
15. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta 0-oooos mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vintern blid, våren torr. Först i juli mera riklig nederbörd, som sedan fortsatte under 

sommaren och flerstädes försvårade bärgningsarbetet. Sådden började i april, höskörden i juli och sädesskörden i augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden flerstädes skadad af röta eller regn. Ilnlmskörden 

god. Höskörden i allmänhet mycket god, välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76. kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn G4 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. 

ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del korn eller vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99'CT procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 44 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 23 deciton; hö från naturlig äng 

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

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

eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sunnerbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockning, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
] \ Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 237 kronor; för piga 134 kronor. (Allt. i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 419 kronor; för statpiga 276 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Somma2-dagsverke af man 2'2i kr.; af kvinna l-ar> kr. Vinterdagsverke 

af man 1·58 kr.; af kvinna Osi kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903. 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Uppgifter till jordbruksstatistiken från Kalmar läns Norra Hushållningssällskap for år 1903 varda härmed öfverlemnade. 

Västervik den 22 juli 1904. 

Ex officio 

O. Theorin.» 



2 K a l m a r 1 ä n s 



n o r r a del. 3 



4 K a l m a r läns 



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

A. Brukningssätt: Vid de större och en del af de mindre egendomarne ordnadt växelbruk, eljest treskiftesbruk med insåning. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 11 :/2 mantal; minsta V252 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: I allmänhet gynnsam väderlek för såväl sådd som skörd. Vårsådd i slutet af april och 

under maj, höstsådd under augusti. Skördetider för höstsäd juli och augusti, föv vårsäd slutet af september och under oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden välbärgad. Halmskörden välbärgad. Höskörden välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78'4 kilogram; 1 hl. råg 72-7 kg.; 1 hl. korn GG kg.; 1 hl. hafre 51·7 kg.; 1 hl. 

ärter 86-6 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: Kan ej med bestämdhet uppgifvas. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptager endast odling af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng IG 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugàrdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
TM. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: På några ställen inom hushållningssällskapets område. 
O. Binäringar: Järn-, tegel- och glastillverkning, mejeri-, stenhuggeri-, sågverks-, träförädlings-, handels- och handtverks-rörelse, 

handaslöjd inom de flesta folkskolor, samt sjöfart och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 217 kronor; för piga 124 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 25G kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-85 kr..; af kvinna 0'95 kr. Vinterdagsverke af 

man 1"3G kr.; af kvinna 0T>8 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903. 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 oktober 1904, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfversända de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1903. 

Kalmar den 15 oktober 1904. 

C II II. H A P P E . 

C. Gethe.i 



2 K a l m a r läns 



s ö d r a del. 3 



4 K a l m a r l ä n s 



södra d e l . 5 



6 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a del. 7 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Fas t l andsde l en : I den öppna, sydliga kuststräckan samt till ej obetydlig del i öfrigt är växelbruket det rå
dande, och i annat fall öfvergår man småningom därtill från 3- eller 4-skiftesbruket. A nya mossodlingar fri växtföljd, mest 
liafre. O land: I Norra Motet 3-skiftes, delvis 4-skiftesbruket med någon insåning samt, fastän till ringa del, växelbruket; 
i Södra Motet dels 4- eller (till mindre del) 3-skiftesbruketmed insåning, dels växelbruket, som öfverallt på ön är i tilltagande. 

C. Väderlek, sânings- och skördetider: Blid vinter (januari—mars) med föga snö; april nederbördsrik, men kall; maj varm; som
maren och hösten på det hela kallare än normalt med mycket regn under augusti och oktober; november kall och december 
tämligen blid, under båda ej obetydligt med snö, men foga kale i jorden. Vårsåningstid april—juni, höstsåningstid augusti— 
september, skördetid juli—oktober. 

D. Skördens beskaffenhet; Sädesskörden öfver hufvud välbärgad, å en del trakter till någon mindre del regnskadad. Potatisskör
den delvis ej obetydligt skadad af röta. llalmskörden såväl som höskörden välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72-8 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 48-7 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: Dels 1 del korn samt 1 à 2 dejar 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 åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 33 deciton; höstsädeshalm 43 deciton; hö från naturlig äng 15 

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

Öland äfven af »rofvor, rötter o. d.» (kol. 50). Brist för eget behof af ärter, klöfver- och gräsfrö samt utsädesvicker. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får, svin, mjölk, smör, ost och ägg. 
M. Skogstillgäng: Fas t l andsde len : Afyttringen af skogsalster ännu betydlig, men råder det mångenstädes brist på gröfre, kärnigt 

byggnadsvirke samt i Norra och Södra Möre undantagsvis jämväl å bränsle. Öland: Afyttring af skogsalster endast från Boda 
kronopavk. 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 hnsbehof. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: A Öland samt inom Norra och Södra Möre föga, i öfrigt alls icke. 
O. Binäringar: Mejerihandtering; trädgårdsskötsel (som är stadd i framåtguende, särskildt fruktträdsodlingen); biskötsel (äfven-

ledes i framåtskridande); fiske, hvarvid bruttoinkomsten af saltsjöfisket uppskattats till 196,940 och af fisket i insjöar och ström
mar till 12,584 kronor; jakt; slöjd, däribland ekmöbelstillverkningen i Virserum (som till största delen öfvergått till fabriks-
mässigt bedrifven konstindustri), laggkärlstillverkning och annan träslöjd (fastlandsdelen), utmärkt korgtillverkning (Södra Möre), 
tallrepstillverkning (Boda), mattväfnad (södra Öland); särskildt för fastlandsdelen skogsafverkning och förädling af skogspro
dukter (däribland tjärubränning och kolning), tegeltillverkning (yppersta lera i THögsby-Emmådalen) och bärplockning; å Öland 
brytning och tillhuggning eller slipning af kalksten (drifves äfven fabriksmässigt) samt kalkbränning äfvensom fjäderfäafvel, 
hvilken äfven på fastlandet är i starkt tilltagande. 

P. Årslön för tjenstehjou i husbondes kost: För dräng 195 kronor; för piga 105 kronor. (Allt i inedeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 460 kronor; för statpiga 287 kronor; förutom husrum och vedbrand. (Allt 

i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-85 kr.; af kvinna 0-99 kr. Vinterdagsverke af 

man l-40 kr.; af kvinna 0-73 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

GOTTLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 oktober 1904, jämte följande missiv: 

»Gottlands läns Hushållningssällskap får härmed öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken från länet för år 1903. 
Lokalundersökningar hafva egt rum inom socknarna Garde, När, Eke, Linde, Grötlingbo, Silte, Väte, Klinte, Fröjel, Eskel-

hem, Sanda, Mästerby, Västergarn, Stenkumla, Vall och Hogrän, samt med undantag för kreatursantalet inom socknarna Älskog, 
Eteihem, Burs, Stånga, Hemse, Hamra, Hafdheni, Ilejde, Tofta och Västerhejde. 

Visby den 29 september 1904. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 
IIush&lIuÎDgssiilliikapets sekreterare.> 



2 G o t t l a n d s 



län. 3 



4 G o t t l a n d s 



län. 5 



6 G o t t l a n d s 



l ä n . 7 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Bmkningssätt: 3-skiftesbruk användes allmänt i norra, östra och sydligaste delarna af länet; i öfriga trakter G- à 7-ärigt växel
bruk. Odlad myrmark användes företrädesvis till höfoderväxter. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5T>94 mantal; minsta O00013 mantal. . 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsäden gynnades efter sådden af tjenlig väderlek, men sedermera inträffande torka häm

made plantornas utveckling. Skörden blef något öfver medelmåttig. Vårsådden tog sin början i första hälften af maj och 
skörden i början af augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden: Rågens kärnsättning ofullständig på lättare jord på grund af ihärdig torka. Hveteskörden 
god. Vårsäden något regnskadad. Potatisskörden till mängden god; delvis skadad af röta. Halmskörden af höstsäd medel
måttig; af vårsäd under medelmåttan. Höskörden af god beskaffenhet, men till mängden något under medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 69 kg.; 1 hl. hafre 50 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 95 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 8 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

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

af hafre och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af nötboskap, får, ägg, smör och mjölk. 
M. Skogstillgâng: 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 tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 125—150 kronor. 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 475 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1·7 5 à 2-oo kr.; af kvinna 1·25 kr. Vinterdags

verke af man 1·25 à l-5o kr.; af kvinna 0-75 à l-oo kr. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

B L E K I N G E LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 augusti 1904, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för är 1903 och 
därvid meddela, att uppgifterna från Kristianopels, Edestads, Aryds, Asaruins och Gammalstorps socknar grunda sig på nya lokala 
undersökningar. 

Karlskrona den 20 augusti 1904. 

Enligt uppdrag: 

Ang. Leijonhielm, 

Hushållningssällskapets sekreterare. > 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 B l e k i n g e 



l ä n . 5 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: A större och medelstora egendomar 6- till 10-skit'tes växelbruk, å mindre hemmanslotter oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta V21600 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren kall och regnig, försommaren ovanligt gynnsam, hösten mycket regnig, hvilket delvis 

försenade bärgningen af årets skörd. Vårsådden verkställdes i maj, höstsådden i september, oktober och november. Höskörden 
började i slutet af juni, rågskörden i början af augusti, skörden af hvete, korn och hafre i slutet af sistnämnda månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden något skadad af röta; en del af skörden kunde ej 
inbärgas på grund af vattenöfversvämning. Halmskörden i allmänhet af god beskaffenhet. Höskörden af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
79 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: V» korn, l/a hafre och i/a vicker. 
G. Lin- och hampodling: Den härför anväuda arealen upptages uteslutande af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 60 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 26 deciton; höstsädeshalm 45 deciton; hö från naturlig äng 

9 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 samt af kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får och svin samt mejeri

produkter. Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af sågtimmer, björk-, bok- och alvirke samt grufstöttor och famnved. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Tämligen allmänt inom Torhamns, Sturkö, Aspö-Hasslö, Mjällby och Ysane socknar. 
O. Binäringar: Hufvudsakligen mejerirörelse, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, fiske, trädgårdsskötsel och bärplockning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 470 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-7 5 kr.; af kvinna Too kr. Vinterdagsverke 

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



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903. 

K R I S T I A N S T A D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 juni 1904, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län för 
år 1903. Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande och städernas drätselkammare. 

Kristianstad den 20 juni 1904. 

L. .T. Wahlstedt. 

Hushållningssällskapets sekreterare.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 40 mantal; minsta x/i6328 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Sen sådd och i allmänhet sen skörd; höskörden skedde under gynnsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden mestadels välbärgad. Hö

skörden i allmänhet välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 73·8 kilogram; 1 hl. råg 68-2 kg.; 1 hl. korn 63·2 kg.; 1 hl. hafre 44 kg.; 

1 hl. ärter 79-1 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn,-l—2 delar hafre och 2—1 del vicker, ärter och vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin nästan det hela. 
H. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres nästan uteslutande af timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 22 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 i större delen af länet utom den nordligaste. Brist för 

eget behof af brödsäd i nordligaste delen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i större delen af länet. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i länets nordligaste delar. Brist för eget behof i länets sydöstra och vissa trakter af nord

västra delarne. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt. 
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 tjenstehjon 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.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'24 kr.; af kvinna 1-33 kr. Vinterdagsverke 

af man T i " kr.; af kvinna (Ho kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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MALMÖHUS LÄN. 

Årsuppgifterna inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 augusti 1904, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns Hushållningssällskap får härmed öfverlemna 1903 års uppgifter till jordbruksstatistiken for Malmöhus län 
Några lokala undersökningar hafva under året icke blifvit utförda. 

Malmö den 16 augusti 1904. 

På Malmöhus läns Hushållningssällskaps vägnar: 

G. T O R N E R I I J E L M. 

G. Leufvén.> 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 7-skiftcs växelbruk allmännast, men äfven 6- och 8-skiftes växelbruk rätt vanliga; 4-, 5-, 9- och 10-skiftcs 
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. 

TB. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta 5CJcn mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden påbörjades i förra hälften af april, men afbröts af snö och regn, så att den ej 

kunde afslutas förr än i medio af maj. Sommaren varm och torr; skördetiden åter, senare hälften af augusti, mycket regnig. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad. Potatisskörden någorlunda god. Halmskörden mindre god. Hö

skörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 

ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i inedeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 27 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 32 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu 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 ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, ungnöt och svin samt ladugårdsprodukter. 

Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgâng: 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 tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 251 kronor; för piga 139 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 528 kronor; för statpiga 297 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-i7 kr.; af kvinna 1-34 kr. Vinterdagsverke 

af man 1·5 7 kr.; af kvinna 1 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

H A L L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kongl. Statistiska Centralbyrån den 12 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Hallands läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlemna det med ledning af de inom länets 
kommuner insamlade primäruppgifter upprättade sammandrag rörande länets jordbruk och boskapsskötsel under år 1903. 

Halmstad den 14 juni 1904. 

A Förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. B E U H N . 

Ernst von Porat.y 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 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 torr, sommaren varm ocli torr, hösten från den 20 augusti öfvervägande regnig. 

Vårsådden påbörjades 27 april, höstsådden 21 september. Höskörden 2(5 juni till 18 juli. Rägskörden 10 augusti. Vår-
sädesskörden 26 augusti till 19 september. 

U. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad; i några skogssocknar bief helt obetydligt däraf regnskadadt. Potatisskörden 
öfvervägande god och frisk; å några ställen rötskadad. Halmskörden god. Höskörden god. 

E. Sädesslagens 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. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del 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 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. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg och hvete frän de flesta slättbygdssocknar. Brist 

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

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

behof i samtliga kustsocknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt i kustsocknarna. 
O. Binäringar: Snickeri i Lindome och däromkring, handväfnad i socknarna mot Marks härad. Sjöfart, fiske och stenhuggeri i 

kustsocknarna; någon, numera nästan nedlagd handstickning af yllevaror i länets sydöstra socknar. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 175 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 375 kronor; för statpiga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonnnardagsverke af man 2'oo kr.; af kvinna P25 kr. Vintcrdagsverke 

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

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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G Ö T E B O R G S OCH BOHUS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1!)0'5 från Göteborgs ocli Bohus läns Hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningar, som årligen företagas inom omkring V10 af länets område, liafva för nämnda år egt rum inom 
Tanums, Bottna, Högas, Ståla, Grinneröds, Harestads, Partilie och Råda socknar samt Uddevalla stad. 

Göteborg den 4 juli 1904. 

Erik M. Kock 
Hushâlluiugssiillskapctâ Sekreterare.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Vid de större och en del af de mindre egendomarne ordnadt växelbruk med i allmänhet 7 à 8 skiften, eljest 
oregelbundet, flerestädes utan trade. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14·125 mantal; minsta O00004G mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Väderleken kylig och regnig. Sådd och skörd försenad och försvårad af ombytlig väderlek. 
I). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis mindre välbärgad. Potatisskörden af mindre god beskaffenhet, llalmskörden god. 

Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter h vete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. ha fre 47 kg.; 1 hl. 

ärter 78 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn 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. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
M. Skogstillgâng: Af yttring af skogsalster i några delar af länet. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, tillverkning af träkärl. 
P. Årslön för tjenstehjon 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: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna l-2.r> kr. Vir.terdagsverke af 

man l·so kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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ÄLFSBORGS LÄNS 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 april 1904, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott öfverlemnas härmed vördsamt 1903 
års uppgifter till jordbruksstatistiken från sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 2 april 1904. 

A. Andersson.> 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt : Växelbruk, ganska fritt, med 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall, delvis regnig, hvarigenom vårarbetet blef försenadt; sommaren rätt varm och 

gynnsam; skördetiden kall och regnig. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden blef med mycket arbete välbärgad. Potatisskörden god, men skadad af röta på en del 

orter. Halmskörden under medelmåttan. Höskörden god, välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 57 kg.; 1 hl. liafre 47 kg. (Allt i 

medejtal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre, eller 1 del vårråg och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 10 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad, i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 14 deciton; höstsädeshalm 18 deciton; hö från naturlig äng 

7 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. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter. Brist för eget behof af kött 

och mejeriprodukter inom fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår ohejdadt. Brist för eget behof förekommer egentligen inom områdets södra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Något till bränsle och på en del trakter mycket till torfströ. 
O. Binäringar: Handväfnad, maskinstickning och s. k. »dussinsöm». 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
11. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sominardagsverke af man 1-8 5 kr.; af kvinna 1·2r> kr. Vinterdagsverke af 

man 1·30 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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ÄLFSBORGS LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 augusti 1904, jämte följande missiv: 

»A Alfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härmed vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt samman
drag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1903 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genoingångna 
Vätle och Valbo härad. 

Vänersborg den 20 augusti 1904. 

Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydoio.· 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Allmänt växelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 103/· mantal; minsta '/"fso mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern mild och snöfattig; våren kall med ganska riklig nederbörd i april; sommaren äfven 

med temperatur under den normala ocli med ymnig nederbörd under augusti; september torr med tämligen normal temperatur, 
oktober däremot utmärkt af betydlig nederbörd ined temperatur understigande den normala. Vårarbetet började inemot medio 
af maj, höskörden vid juli månads ingång, skörden af höstsäd i medio af augusti och af vårsäd cirka en månad senare. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden skadad af regn. Potatisskörden af tämligen god beskaffenhet. Ualmskörden delvis skadad. 
Höskörden af mycket god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter h vete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
7H. 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 17 deciton; höstsädeshalm 41 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 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. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortfarande ej ringa. Brist för eget behof inom flere delar af området. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Alltmera allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarne. 
O. Binäringar: Se 1902 års uppgifter. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 490 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1-85 kr.; af kvinna l-3o kr. Vinterdagsverke af 

man 1·35 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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SKARABORGS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 juni 1904, jämte följande missiv: 

»TUarmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1903. 

Sedan föregående års uppgift ingafs, hafva nedanstående socknar undergått lokal undersökning, nämligen: 
af Vadsbo härad: Mo, Svenneby, Vad, Hjälstad, Ilasle och Berga, Färed, Bellefors, Bäck och Ekeskog; samt 
af Vartofta härad: Habo, Velinge, Suntak, Vättak, Tidaholm, Agnetorp, Baltak, Kylingared, Nykyrka, Bjurbäck, Hvarf, 

Acklinga, Östra Gerum, Ottravad, Dimbo, Ilvalstad, Ilångsdala och Kymbo. 

Sköfde den 21 juni 1904. 

Enligt uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
Sekreterare i Skaraborgs löna Iluslia]luing9siillsknp.i 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 11-375 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Riklig nederbörd under första hälften af maj försenade sådden. Nederbörd under tiden för 

hö- och rågbärgningen, liksom under en del af tiden för hafrebärgningen, försenade och försvårade skörden. 
D. Skbrdens beskaffenhet: Sädesskörden knappt medelmåttig och delvis regnskadad. Potatisskörden i allmänhet medelmåttig, dock 

benägen att angripas af röta. Halmskörden medelmåttig. Höskörden i allmänhet god och välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 7(i kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. ärter 

70 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 98 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 60 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 29 deciton; hö från naturlig äng 1C 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu nästan allestädes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu flerstädes. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster inom vissa delar af länet riklig. Brist för eget behof mångenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bearbetas på vissa trakter flitigt. Torfströberedning tilltager. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 192 kronor; för piga 116 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 446 kronor; för statpiga 268 kronor. (Allt i medeltal.) 
11. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2·oo kr.; af kvinna l-2o kr. Vinterdagsverko 

af man l-20 kr.; af kvinna 0-~s kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

VÄRMLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkornmo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Härmed liar jag äran öfversända uppgifter till jordbruksstatistiken för är 1903 från Värmlands läns hushållningssällskap. 

Karlstad den 2 juli 1904. 

Efter anmodan 

Axel Ijåftman.· 



2 V ä r m l a n d s 



län. 3 



4 Värmlands 



l ä n . 5 



6 Värmlands 



län. 7 



8 V ä r m l a n d s 



län. 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Allmännast 7- à 8-ârigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9-875 mantal; minsta O0035 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårbruket skedde tidigt och under i allmänhet gynnsamma förhållanden; försommaren 

öfvervägande torr, men i slutet af juli inträdde regnig väderlek, som fortfor under augusti och början af september, hvar-
efter godt väder rådde till början af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Skörden af höstsäd till stor del regnskadad, af vårsäd god; men regn försvårade och försenade bärg
ningen, här och där så att snö föll, innan hafren hunnit af- eller intagas. Potatisskörden mer än medelmåttig så till af-
Tkastning som till beskaffenhet; delvis skadad af röta. Halmskördon i allmänhet god, åtminstone af vårsäd. Höskörden väl
bärgad, af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-6 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 59'8 kg.; 1 hl. ha fre 47-7 kg.; 1 hl. 
ärter 75 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages uteslutande af lin. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent ocli timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24-5 deciton; höstsädeshalm 34 decitou; hö från naturlig äng 12·5 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ofverskott till afsalu i södra delen af länet. Brist för eget behof i Färnebo, 

Nordmarks och Alfdals härad samt i Fryksdals härads öfre tingslag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Ofverskott till afsalu af hästar och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster eger fortfarande rum. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa omfattning. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 580 kronor; tor statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-so kr.; af kvinna l-5o kr. Vinterdagsverke af 

man 1·50 kr.; af kvinna TPoo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 26 augusti 1904, jämte följande missiv: 

»Det af Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott upprättade sammandrag af de från länets samtliga kom
muner insamlade primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1903 varder härmed vördsamt öfverlemnadt, livar-
jämte anmäles, att resultatet af en genom förvaltningsutskottet ombesörjd särskild jordbruksstatistisk undersökning af kommunerna 
Asker och Norrbyås ingått i bemälda sammandrag. 

Nora den 24 augusti 1904. 

För Förvaltningsutskottet: 

Enligt uppdrag: 

C. G. Lötcenhielm.t 



2 Ö r e b r o 



län. 3 



4 Ö r e b r o 



län. 5 



6 Örebro 



län. 7 



8 Örebro 
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U p p l y s n i n g a r . 
A. Brukningssätt: Växelbruk i 5 till 8 skiften, stundom i förening med koppelbruk, användes numera allmänt. På den torraste 

åkerjorden i Snaflunda socken och på de minsta liemmansbruken i några få andra socknar vidhålles ännu treskiftesbruket. 
B. Brukningsdelarnas storlek: De största delarna utgöra 12 V« mantal i Askersunds landsförsamling, 10V4 i Bo, 9n/i6 i Sköllersta, 

7 i Hackva, 7 i Lännäs, 6 till 6 Va i hvar och en af socknarna Rinkaby, Fellingsbro, Näsby, Ekeby, Bodarne, Viby och Eds
berg. Brukningsdelar under 6 ni ti torde ej här böra upptagas. Rörande de minsta brukningsdelarna hafva fåtaliga upplys
ningar inkommit, nämligen blott från Grythyttans kommun, angifvande 1/i2960, Ljusnarsberg 1fsiso, Lindesbergs landsförsamling 
Viooo, Hällefors V862, Bjurtjärn V554, Nora och Viker 1/si2, Järnboås 1/bi2 och Knista V1^2 mantal. 

C. Väderlek, sänings- och skördetider: 1 en del kommuner säges väderleken med undantag för sensommaren och hösten hafva varit 
gynnsam för jordbruksarbeten, i en annan del kall och regnig eller ogynnsam med undantag för våren och försommaren. 
Säningstiden för vårsäd började den 26 april eller den 5—25 maj; för höstsäd den 7—20 augusti eller 12 september t. o. m. 
7 oktober. Skördetiden, i allmänhet ogynnsam, blef försenad genom väderleken, så att den räckte ända till den 1 november. 
Den uppgifves hafva infallit för hö den 1—30 juli, för höstsäd den 8—15 augusti till den 3 september och för vårsäd (hafre) 
den 30 augusti—30 september ända till den 14 oktober. 

D. Skördens beskaffenhet och mängd: Ett sammandrag af de mycket varierande uppgifterna härom utvisar, att skörden i allmänhet 
blifvit välbärgad, i synnerhet de först mognande växtalstren; att skörden af hvete delvis skadades genom regn före bärgningen ; 
att rågen, ehuru delvis skadad genom regn, slutligen blef väl inbärgad; att den af hafre blef ojämnt mogen och före bärgningen 
regnskadad; att potatisskörden, som å ena sidan ansetts god och oskadad, lemnat en afkastning öfver medelskörd, men å andra 
sidan varit något skadad af röta; att halmskörden till mängden befunnits än medelmåttig, än mer än medelmåttig t. o. m. 
riklig och till beskaffenheten god samt välbergad och att höskörden lemnat en mer än medelmåttig skörd, som betecknats så
som välbärgad och god. 

E. Sädesslagens vikt: Medeltalen af de från kommunerna inkomna uppgifter utvisa, att 1 hl. hvete vägt 74·8, 1 hl. råg 70, 
1 hl. korn 02-5, 1 hl. hafre 47-7 och 1 hl. ärter 77-3, allt kilogram. 

F. Blandsädens vanliga sammansättning består af hafre jämte en större eller mindre mängd korn. Andra, ej så allmänna samman
sättningar bestå af de i föregående sammandrag till jordbruksstatistiken angifna. 

G. Lin- och hampodling: Lin odlas obetydligt, hampa alls icke. 
11. Fröodling för foderväxter: Af uppgifter härom från 36 af länets 62 kommuner framgår, att klöfverfrö i medeltal utgjort 29-5 

procent af hela fröskörden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Af vårsädeshaltn 23-2, af höstsädeshalm 33-3 och af hö från naturlig äng 

17 deciton, allt i medeltal räknadt. 
K. Tfllräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu uppgifves hafva funnits i alla länets kommuner, hörande 

till landsbygden, dock med undantag för Skagershult, Karlskoga, Grythyttan, Hällefors och Ljusnarsberg. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra Iadugârdsalster: Ingen brist är angifven utom i Grythyttan och Hällefors, hvarförutoni i en 

och annan af öfriga kommuner förefunnits behof af hästar och svin. 
TM. Skogstillgång: Under det år, som förflutit efter senast lemnade upplysningar rörande skogstillgången i Örebro län, hafva icke 

några nämnvärda förändringar angifvits frän kommunerna. Däremot fortgår i allmänhet den äfven förr anmärkta, i större 
eller mindre omfattning irrationella afverkning af skogsbestånd utan motsvarande ersättningsarbeten genom skogsfrösådd och 
skogsplantering. Länets hushållningssällskap låter företaga sådana ersättningsarbeten jämte skogsafdikningar. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: I Ervalla kommun hafva vid Jerle torfströfabrik tillverkats 31,428 balar, vägande 2,198,000 kg., 
i Skagershult 16,320 hl., i Bodarne omkring 50,000 hl., i Grythyttan omkring 10,000 hl. och i Hällefors 76,625 hl. Från 
öfriga kommuner upplyses, att torfmossar, där sådana finnas, dels alldeles icke, dels blott i ringa mån begagnas, och i senare 
fallet blott till strö åt kreaturen och till en ringa del till bränsle. 

O. Binäringar: Härom hafva dels alls inga upplysningar ingått från kommunerna, dels hänvisats till förr afgifna sådana. Mera 
till fabriksrörelse än till jordbrukets binäringar torde böra hänföras hrr Thermcenius fabrik för landtbruksmaskiner och redskap 

• i Kuinla, tillverkning af stärkelse af potatis i Snaflunda, tillverkning af kimrök i Askersunds landsförsamling, tillverkning af 
Inimassa, i Fellingsbro och tillverkning af 1,362,000 mur-, 170,000 tak- och 106,000 rörtegel i Ervalla. Att till binäringar 
räkna mejerirörelse synes oegentligt, enär sådan tillhör den med jordbruk sammanhörande boskapsskötseln. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 226 kronor; för piga 127 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: I medeltal för statdräng 475 kronor; för statpiga 278 kronor. Uppgifter om statpige-

lön hafva inkommit blott från 1/s af länets kommuner. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-12 kr.; af kvinna 1-21 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-37 kr.; af kvinna 0-G5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

V Ä S T M A N L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 18 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändas sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk oeh boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1903. 

Västerås den lfi juli 1904. 

J. O. Bergstrand.> 



2 Västmanlands 
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4 V ä s t m ä n l a n d s 
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6 V ä s t m a n l a n d s 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: V ä x e l b r u k å s t ö r s t a delen odlad j o r d ; oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
15. Brukningsdelarnas storlek: S t ö r s t a brukningsdelen ? m a n t a l ; m i n s t a ? man ta l . 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Väde r l eken under ma j , j u n i ocli förra liälften af jul i öfver hufvud t age t va rm ocli torr , under 

august i och början af sep tember ovanl igt regnig, unde r liösten jämförelsevis tor r och blid. V å r b r u k e t pågick under maj , hö
skörden under ju l i , råg- och hve teskörden under augusti och början af september , vårsädesskörden från midten af september 
till början af november. 

D . Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af regn vid inbärgningen. Po ta t i s skörden delvis angripen af rö t a . THalm-
och höskörden i a l l m ä n h e t af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 7f> kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn (Î4 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F . Blandsädens vanliga sammansättning: a/s hafre och '/•" vicker. 
II. Fröodling för foderväxter : Det skördade fröet utgöres n ä s t a n u tes lu tande af t imotcjf rö . Klöfverfröskörden var såväl till mängd 

som beskaffenhet y t t e r s t svag. 
I. Foderskörden, b e r äknad i medel ta l på 1 h e k t a r : Vårsädesl ia lm 2(i dec i ton ; l iöstsädeshalm 30 dec i ton ; hö från na tur l ig äng 

713 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. f)7.) 
K . Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskot t till afsalu finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgâng: Afy t t r i ng af skogsals ter helt r inga utom länet . 
7N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid några bruk och s tör re egendomar . 
O. Binäringar: I nor ra de la rna af länet bergsbruk och skogshandter ing ; i Ös t e r -Vå l a snickeri och möbel t i l lverkning; i södra delarne 

af läne t , si irskildt vid Mälaren , tege l t i l lverkning; på några ställen t i l lverkning af torfs trö och torfmull. 
II. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 202 kronor; för piga 138 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 438 kronor; för statpiga 2(i0 kronor. (Allt i medeltal.) Häri ingår dock 

ej värdet för husrum och ved, hvilket anses uppgå till för statdräng 73 kr., för statpiga 52 kr. 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'os kr.; af kvinna 1-14 kr. Vinterdagsverke 

af man l'as kr.; af kvinna Oso kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 augusti 1904, jämte följande missiv: 

»Undertecknad får härmed vördsamt insända pä Förvaltningsutskottets uppdrag upprättadt sammandrag af de statistiska 
uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs län för år 1903. 

Särskilda undersökningar hafva under året utförts inom Hedemora landsförsamling, By, Grytnäs, Avesta och delvis Folkärna 
socknar. 

Falun den 30 juli 1904. 

Bengt Torssell, 
Hushållningssällskapets sekreterare. > 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I de södra delarne af länet växelbruk med 7 à 8 skiften och 3- till 4-åriga vallar. Uti norra och västra de-
hurie, där sällan fullt genomförd cirkulation förefinnes, varieras mest mellan vårsäd och mångåriga vallar. Träda nyttjas där 
endast'i högst ringa utsträckning och råg, som dock obetydligt odlas, sås ofta efter upplöjd vall. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0'4 ar. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Vårsådden, mycket försenad af regn i början af maj, egde rum under gynnsam väderlek. 

Höstsådden hindrades äfven af ihållande regn och, då den ändtligen skedde, var jorden ofta allt annat än tjenlig; somligstädes 
kunde den icke ens verkställas. Väderleken under såväl hö- som sädesbärgning regnig och i allmänhet allt annat än gynnsam. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden. Säden inkom till sist tämligen välbärgad och oskadad af frost samt med få undantag 
till utsäde användbar. Potatisskörden riklig, meti sådan potatis, som växt parlera eller fuktig jord, har ruttnat mycket under för
varingen. Halmskörden ganska god. Höskörden god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 70'7 kg.; 1 hl. korn (6-radigt) 60-5 kg.; 1 hl. hafre 48'3 
kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre samt på vissa orter 1 del gråärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 4 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 11 

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

samt af potatis öfverallt. Brist för eget behof i de öfre delarne af hvete, råg, ärter och delvis hafre till utsäde och foder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur samt något hästar inom 

Hedemora fögderi. Brist för eget behof i de öfre delarne af hästar, smågrisar och fläsk. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster, bestående af timmer, ved, pappersved och kol, samt dessutom hela afverkningar â vissa 

trakter pågå som förr i alltför stor utsträckning. Brist för eget behof förekommer ännu ingenstädes. 
7N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekommer endast i ringa utsträckning vid några bruksegendomar inom Grangärde, Hedemora och 

Säfsnäs socknar. 
O. Binäringar: Utom hvad genom afyttring af bergsbruks- och skogsprodukter kan förvärfvas söker den jordbruksidkande befolk

ningen arbetsförtjenster vid den storartade industrien för dessa produkters förädling. Därjämte idkas slakt och kreaturshandel, 
handtverk (snickeri, timring, målning, gelbgjuteri, äfvensom beredning och syning af skinnvaror), samt dessutom för de olika 
orterna ofta säregen kvinnlig hemslöjd. Fiske idkas rätt mycket för husbehof, men sällan som yrke. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 205 kronor; för piga 112 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 546 kronor; för statpiga 285 kronor. (Allt i medeltal.) 
II. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af inan 2-25 kr.; af kvinna 1'28 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-94 kr.; af kvinna 1'02 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

G Ä F L E B O R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 juli 1904, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlemna 1903 års jordbruksstatistiska sammandrag för Gäfleborgs län. För Forsa socken 
äro de af majoren m. in. G. Widmark insamlade och i december 1903 aflemnade primäruppgifterna lagda till grund för samman
draget. Beträffande nämnda sockens egovidd säger major Widmark i slutet af uppgifterna följande: 

»Af omstående »hela egoviddcn>, 48,455'46 tunnland, ligga 

inom Högs socken: Hästås och Granås fäbodeskogar tunnland 1,280-91 
Hallboskogen > 404,69 
Frånsjövallen • » G4435 
af Forsa sockens stora skifteslags gemensamhet » 16'37 2355'32 

inom Delsbo socken af Hanseskogen tunnland 12815 2 483'47 

Således återstå inom socknens rågång tunnland 45,97199 

Inom socknens rågång ligga dessutom af Norrbo socken 3'94 och af Njutångers socken 24'61, eller tillsammans > 28'55 
hvadan sålunda hela arealen inom Forsa sockens rågång utgör (utom vatten) » 46,000'44 
eller hektar 22,706, hvilket med hektar 838 understiger Kungl. Statistiska Centralbyråns uträkning, hektar 23,544, hvilken skillnad mest beror därpå, att Byråns 
arealuträkning är verkställd på P. H. Widmarks karta öfver provinsen Hälsingland, hvarå hemmanen Näcksjö n:r 1—4 om l'/ie, hvilka den 1 januari 1889 öfverfördes 
till Nianfors socken, kvarstå inom Forsa sockens rågång.» 

Gäfle den 15 juli 1904. 
Enligt uppdrag 

Agaihon Westman.> 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Ordnadt växelbruk tämligen allmänt infördt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19-4 53 mantal; minsta Ooos mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vintern blid och snöfattig. Redan i början af mars gick snön bort, så att skogskörslorna 

måste upphöra. Våren blef dock mot förmodan tämligen sen. Sådden tog sin början i medio och slutet af maj och fortgick 
under gynnsam väderlek. Sommaren var visserligen ej varm, men med lagom nederbörd dock mycket gynnsam för utvecklingen 
af växternas vegetativa delar. Höskörden blef därför riklig ocli inbärgades boet under de gynnsammaste väderleksförhållanden. 
Under sensommaren och hösten rådde regnig väderlek, som i hög grad försvårade och försenade såväl höstsådden som bärg
ningen af säden. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden riklig, men kärnan, synnerligast af hafre, har i allmänhet ej nått full utveckling. Vatten
halten hos sädesslagen är ovanligt hög och grobarheten i regel mindre tillfredsställande. Potatisskörden god, på vissa orter 
skadad af röta. Halmskörden riklig, delvis regnskadad. Höskörden riklig och väl inbärgad. 

E. Sâdesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-7 kilogram; 1 hl. råg 71-7 kg.; 1 hl. korn 04:8 kg.; 1 hl. hafre 48-8 kg.; 1 hl. 
ärter 78"2 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre samt undantagsvis något vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

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

något råg. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af nöt- och fårkreatur samt af mjölk och smör. 

Brist för eget behof af svin. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår i stor skala, på vissa orter till fara för skogens framtida bestånd. Skogssådd 

liar under året på Hushållningssällskapets bekostnad utförts å en areal af 508 hektar. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf tillverkas på några ställen inom länet för det egna behofvet, men endast på ett ställe 

till afsalu. 
O. Binäringar: Bergsbruk, olika slag af skogsarbeten och träförädling, forsling af skogsprodukter och handelsvaror, linberedning, 

spanad och väfnad, tegeltillverkning, fiske m. m. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 000 kronor; för statpiga 330 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-45 kr.; af kvinna l":»r> kr. Vinterdagsverke al' 

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



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

VÄSTERNORRLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 oktober 1904, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående jordbruk och boskapsskötsel inom Västernorrlands län för år 1903 får 
Hushållningssällskapet härmedelst vördsamt öfverlerana. Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande. 

Härnösand den 28 september 1904. 

Ä Hushållningssällskapets vägnar: 

G. RUDEBECK. 

L. M. Hedrén.t 



2 Västernorrlands 



län. 3 



4 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 5 



6 V ä s t e r r n o r r l a n d s 



län. 7 



8 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 9 



10 

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 Oms mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Sådden verkställdes under gynnsam väderlek sista dagarna i maj och början af juni. 
D. Skbrdens beskaffenhet: Sädesskörden: Rågen välbärgad; korn och hafre hafva i allmänhet icke hunnit mogna utan måst skördas 

i förtid. Potatisskörden god ocli riklig. Ilalmskörden öfver medelmåttan. Höskörden medelmåttig och af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 02 kilogram; 1 hl. korn 52 kg.; 1 hl. hafre 38 kg.; 1 hl. ärter (Î5 kg. (Allt i me

deltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre eller ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 32 deciton; höstsädeshaim 38 deciton; hö från naturlig äng 9 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Hvete- och rågmjöl införes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Smör, kött och kreatur införas från Finland; därjämte importeras ameri

kanskt fläsk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af 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 250 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 2T>O kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke af 

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903 . 

JÄMTLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 juni 1904, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlemnas sammandraget af jordbruksstatistiken öfver Jämtlands län för år 1903. 
För sammandragets upprättande Thafva primäruppgifterna för Norra och Södra fögderiernas socknar insamlats af respektive 

kommunalnämnder. 

Östersund den 17 juni 1904. 

På Jämtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

K. U. S P A R R E . 

J. F. Broman.> 



2 J ä m t l a n d s 
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län. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brnkningssätt: A gammal åker allmännast 4-skiftesbruk, endast i fa fall ordnadt växelbruk. A myrjord och mindre frost-
säkra fält företrädesvis gräsodling med vallbrott hvart fjärde till livart sjette år. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största bmkningsdelen 2-267 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sanings« och skördetider: Vårsådden utfördes något sent, men under i öfrigt ej ogynnsamma förhållanden. Somma

ren i början torr, men sedermera våt och kall. Skördens inbärgande försvårad af ogynnsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af frost. Potatisskörden öfver hufvud af god beskaffenhet. Halmskörden 

fullt medelmåttig, god. Höskörden nära medelmåttig, något skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 57 kilogram; 1 hl. korn 50 kg.; 1 hl. hafre 33 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 30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 5 

à 6 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Något öfverskott till afsalu af hö. Brist för eget behof af samtliga sädesslagen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och ändra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar. -
M. Skogstillgâng: Af'yttring af skogsalster fortgår med hufvudsakligen mindre dimensioner. Hemman hafva här och hvar gjorts 

alldeles skoglösa. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekomma ej. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, fiske, handel och kalkbränning. 
P. irslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 6- à 700 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2·75 kr.; af kvinna 7L-75 kr. Vinterdagsverke af 

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 3 . 

V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 14 november 1904, jämte följande missiv: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed äran öfverlemna sammandrag öfver 1903 års 
jordbruksstatistiska uppgifter. 

Umeå den 11 november 1904. 

På förvaltningsutskottets vägnar: 

LUDV. SCHÖNING. 

E. O. Måvgberg.> 



2 V ä s t e r b o t t e n s 



län. 3 



4 V ä s t e r b o t t e n s 



l ä n . 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk med fleråriga vallar samt, i vissa trakter af Lappmarken, ensädesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukuingsdelen 2-547 mantal; minsta 0-oo2 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren torr och kall, sommaren kall och regnig, skörden försenad och bärgningsvädret 

ogynnsamt för alla sädesslag. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden mindre god, delvis regn- och frostskadad samt icke fullt mogen. Potatisskörden i vissa 

delar af länet medelmåttig och af god beskaffenhet, å andra ställen frostskadad och dålig, llalmskörden god, delvis regnskadad. 
Höskörden under medelmåttan, delvis skadad af regn och gräsmask. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 51 kilogram; 1 hl. korn 44 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre eller 1 del sommarråg och 2 delar korn. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 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 af alla sädesslag äfvensom 

af potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost,, hudar och skinn. Brist för eget behof 

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

församling. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärbränning och något husslöjd. Jakt och fiske, som förr varit beaktansvärda binäringar, aftaga 

betänkligt. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 228 kronor; för piga 93 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 593 kronor; för statpiga 312 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-so kr.; af kvinna 1·63 kr. Vinterdagsverke 

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1903. 

NORRBOTTENS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 september 1904, jämte följande missiv: 

»Norrbottens läns Hushållningssällskap får härmed öfverlemna uppgifterna till jordbruksstatistiken för år 1903. 

Luleå den 19 september 1904. 

För Norrbottens läns Hushållningssällskap: 

K A R L J. B E R G S T R Ö M . 

Paul Hellström.-» 



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



län. 3 



4 N o r r b o t t e n s län. 

Upplysningar. 

A. Bmkningssätt: I norra delarne af länet enträdesbruk. I kust
landet omväxlande enträdesbruk och växelbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största b'rukningsdelen 3 mantal; 
minsta ? J | 5 mantal. 

C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren rätt gynnsam; efter-
sonimaren regnig och kall. Skörden försenad 10 à 14 dagar 
i jämförelse med vanliga år. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden ojämn, delvis mindre 
mogen. Potatisskörden medelmåttig, oskadad. Halmskörden 
god. Höskörden af odlad jord medelmåttig, af naturliga ängar 
under medelmåttan. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 60 kilogram; 1 hl. 
korn 50 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar 
hafre. 

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

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

32 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 
6·8 deciton. (Om höskörden från odlad jord och äng upplyser 
kol. 57.) 

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

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott 
till afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom import 
hufvudsakligen från Finland. 

M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster i stort omfång. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I Soppero, Karesuando, Koskivare 

och Malmberget. 
O. Binäringar: Skogsafverkningar, varutransporter, jakt, fiske samt 

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

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

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

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