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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel, 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1904, 

utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

I djupaste underdånighet tar Statistiska Centralbyrån härmed 
öfvcrleiuna sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berät
telser oin jordbruk och boskapsskötsel år lf>04. Berättelserna 
inkommo till Centralbyrån under tiden från och ined den 3 juni 
1905 till och med den 10 november samma år. 

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

i Stockholms län: Åkers skeppslag samt Ärlinghundra hä
rad med Sigtuna stad; 

i Uppsala län: Söderfors, Öster-Löfsta, Tegelsmora, Films 
och Dannemora socknar samt den sedan år 1902 påbörjade 
lokalundersökningen af Tierps socken; 

i Södermanlands län: Jönåkers, Rönö och Hölebo härad 
samt städerna Nyköping och Trosa; 



4 Lokala undersökningar. Mantal. Brukningsdelar. 

i Östergötlands län: Kättilstads, Svinhults, Västerlösa, Ry-
stads, Vists, Skällviks, Skärkinds, Risinge, Täby, Styrestads, 
Kullerstads, Treliörna, Allhelgona, Orlunda och Örberga socknar; 

i Jönköpings län: Norra Vedbo härad; 
i Kronobergs län: Lenhofda, Ekeberga, Dädesjö, Herråkra, 

Linneryds, Elineboda, Gårdsby, Kalfsviks, Jäts, Skatelöfs (Kinne-
valdsdeleu), Västra Torsås, Ilärlunda, Blädinge, Agunnarvds, 
Pjätteryds, Södra Ljunga och Hamneda socknar; 

i Gottlands län: Ilejdeby, Ekeby, Västkinde, Martebo, 
Lununelunda, Gothems, Norrlanda, Vänge och Angå socknar; 

i Blekinge län: Torhamns, Listerby, Backaryds, Bräkne-
Hoby och Elieholms socknar samt Karlshamns stad; 

i Hallands län: Höks härad och Tönnersjö härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Tjärnö, Svarteborgs, Askums, 

Tegneby, Solberga, Torslanda och Askims socknar; 

i Àll'sborgs läns Norra del: Flundre och Tössbo härad samt 
Åmåls stad; 

i Skaraborgs län: Borgunda, Broddetorps, Brunnheins, Dala, 
Edåsa, Gudhems, Hornborga, Håkantorps, Högstena, Södra 
Kyrketorps, Rädene, Segerstads, Sjogerstads, Stenstorps, Sä-
tuna, Torbjörntorps, Östra Tunhems, Ugghuns och Valtorps 
socknar af Gudhems härad; Valle härads alla socknar; Forsby, 
Hagelbergs, Norra Kyrketorps och Ryds socknar, Sköfde lands
kommun, Varola, Värsås och Våmbs socknar samt Örns kom
mun af Kåkinds härad; Braudstorps, Daretorps, Fridene, Fröje-
reds, Gustaf Adolfs, Härja, Korsberga, Mularps, Tiarps, Ut-
vängstorps, Yliesrads och Asie socknar af Vartofta liärad; 

i Örebro län: Ekeby, Gällersta och Sköllorsta socknar; 
i Kopparbergs län: Kopparbergs och Aspeboda socknar. 
Sedan Kalmar läns Norra Hushållningssällskap började med 

dessa lokala undersökningar, nämligen för 1869 års berättelse, 
hafva sådana en eller ilere gånger öfvergått följande områden i 
hela deras utsträckning, nämligen Stockholms, Uppsala, Söder
manlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gottlands, Blekinge, 
Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Alfsborgs, 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 45 af Östergötlands läns 155 kom
muner, 9 af Malmöhus läns 13 härad, 122 af Skaraborgs läns 
270, 22 af Örebro läns 62 och 40 af Kopparbergs läns öl 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, hvilka blifvit i 
sin 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 
uppgifter af ett eller annat slag aldrig meddelats för enstaka 
kommuner. Detta gäller hufvudsakligen Västerbottens län, där 
arealuppgifter beträffande den naturliga ängen fortfarande sak
nas för 3 socknar och beträffande den skogbärande marken för 
5 socknar. Likaså föreligga inga uppgifter om brukningsdelarnas 

'< antal för 3 och om deras fördelning för ytterligare 13 kommuner 
inom Norrbottens län. 

Om utsäde och skörd af spånadsväxter saknas uppgifter 
från tvenne, om utsäde af gräsfrö från tre, om skörd af gräsfrö 
från fyra, om antalet bisamhällen från ett och om antalet 
fjäderfä från två af Hushållningssällskapen. 

1. Jordbruk. 
Den öfversikt af 1904 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 ined uppgifter från äldre årgångar af jord-

| bruksstatistiken eller, när dessa ej kunnat lemna någon upplys
ning, från andra källor. Härvid hafva de länssiffror, hvilka 
till någon väsentlig del stödja sig på uppgifter af nyssnämnda 
slag, betecknats med s. k. mediœvaltyper, hvilka därjämte, i lik
het med livad som äfven i Centralbyråns öfriga berättelser eger 
rum, såväl i detta sammandrag som i de särskilda berättelserna 
användts, när uppgifter äro afsevärdt ofullständiga eller i öfrigt 
af en eller annan anledning måste betraktas såsom i väsentligare 
grad otillförlitliga. 

Till jämförelse med redogörelseårets uppgifter äro i tabellen 
motsvarande siffror för riket meddelade dels för närmast för
flutna är, eller 1903, dels för slutåren af de femårsperioder, för 
hvilka uppgifter från Hushållningssällskapen föreligga, eller för 
åren 1805, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895 och 1900. 

De uppgifter, hvilka i kol. 2 Iemnas om nuvarande mantal, 
äro hämtade från Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
femårsberättelser för perioden 1896—1900. 

1 kol. 3—11 Iemnas efter Hushållningssällskapens berät
telser uppgifter om antal brukningsdelar samt om dessas storlek 
och fördelning mellan själfegande jordbrukare och brukare af 
andras jord eller arrendatorer. Antalet brukningsdelar är kändt 
för samtliga kommuner i riket med undantag endast för de tre 
städerna i Norrbottens län. Det utgjorde enligt tabell 1 för 
riket 350,851. Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan 
égare och brukare, kol. 4—11, är känd för 346,776 bruknings
delar, men saknas helt och hållet för 4,075 brukningsdelar inom 
13 kommuner i Norrbottens län. I följd häraf blir för detta 
län, liksom för hela riket, uppgiften i kol. 3 större än upp
gifterna i kol. 4—11 tillsammans. 

Enligt tabell 1 brukades af nyssnämnda 346,776 bruknings
delar 294,658 (eller 85-o °/i) af egarne själfva och 52,118 (eller 
15-o %) af arrendatorer, och fördelade de sig efter storleken på 
följande sätt: 

Brukningsdelarnas Brukade af Brukade af Samtliga 
storlek. • egarne. arrendatorer. brukningsdelar. 

Hektar. %. ",i- ' $• 

Högst 2 22-J 2 9 25-1 

2—20 556 8 8 64-4 

20—100 6-6 30 9-6 

Öfver 100 . . . . . . . 0-6 OJS CH> 

I Summa 850 1Ô0 lOOo 



Brukningsdelar. Jordtorp. Ytvidd af fastland. Särskilda egoslag. 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhållande 
till hvarje områdes hela egovidd af fast mark, år 1904. 

5 

följd af år, är ökningen af den skogbärande markens procent
siffror särskildt anmärkningsvärd. Om förklaringen till denna 
ökning är redan taladt; här må blott tillfogas, att antagligen 
den ifrågavarande höjningen ännu ej afstannat, eller med andra 
ord att den skogbärande marken i själfva verket utgör mer än 
51-46 '/. af Sveriges areal af fast mark. I tabellens kolumner 

Af samtliga brukningsdelar egde sålunda nära 2/3 e» 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, 
ocli den, som brukas af arrendatorer, hvilket åter har sin grund 
däri, att arrendeupplåtelser äro vida vanligare vid de större 
jordbruken än vid de mindre. 

1 jämförelse med föregående år har antalet brukuingsdelar 
ökats med 1,472. 

På hvarje brukningsdel komma i medeltal 10vi hektar odlad 
jord och, ur kameral synpunkt, O-19 mantal. 

Bland brukningsdelar äro ej inräknade jordtorp och andra 
jordlägenheter, hvilka särskildt redovisas i kol. 12. För året 
uppgifvas de till 161,229, eller 3,407 färre än år 1903. 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 13) upp
tages i öfverensstäiumelse med de uppgifter, som offentliggjorts 
i andra häftet af Befolkningsstatistiken för år 1900; sedan 
nämnda tidpunkt och till redogörelseårets slut hafva inga oin-
rådesöfverflyttningar egt rum, som inverka på siffrorna i ta
bellen. 

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 letunas om ytvidden 
af särskilda egoslag, utgjorde denna år 1904: träd-, humle- och 
kålgård 40,089, åker och annan odlad jord 3,581,183, naturlig 
äng 1,409,744 ocli skogbärande mark 21,148,523 hektar. Jäm
förda med 1903 års siffror visa de nyssnämnda en ökning för 
träd-, humle- och kålgård med 1,227, för åker och annan odlad 
jord med 15,895 och för skogbärande mark med ej mindre än 
164,147 hektar, men för naturlig äng en minskning med 16,393 
hektar. 

Den förändring, som mest faller i ögonen, är den stora ök
ningen af den skogbärande marken. Till öfvervägande del här
rör denna förändring däraf, att skogsarealen i Västerbottens län 
upptages såsom 130,000 hektar större än i motsvarande tabell för 
år 1903, men båda uppgifterna äro ganska osäkra. Bortsedt från 
Västerbotten, visar Kalmar läns Norra del den största ökningen 
af skogsmarken, eller 21,412 hektar. Öfver hufvud hafva ända 
sedan år 1875, med få afbrott, siffrorna för skogsarealen ut
visat en rätt betydlig stigning, men i verkligheten torde knap
past motsvarighet härtill förefinnas, utan ökningen beror nog, 
.åtminstone till största delen, därpå, att uppgifterna år från år 
förbättrats. 

De öfriga förändringarna i egoviddens fördelning äro föga 
anmärkningsvärda. Trädgårdsarealen har endast i Skaraborgs 
och Örebro län erfarit en mera afsevärd ökning. Åkerarealen 
har i tvenne län, Malmöhus och Kopparbergs, minskats, men 
helt obetydligt; ökningen är störst i Skaraborgs län, med 2,996 
hektar. Ängsmarkens minskning är en under lång tid iakttagen 
företeelse. För året uppgifves den största minskningen, 5,583 
hektar, från Jönköpings län. 

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

I tabell A meddelas en i öfverensstämmelse 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 siff
rorna, finna här sin motsvarighet i fråga om de relativa. Fäster 
man sig vid de förändringar, som inträffat under en längre 

1) För Kalmar län i dess helhet äro procenttalen: trädgård 0'23 % .Sker 
15'6<t %, äng 5'8S %, skogbärande mark 55-24 %, annan mark 2304 %; för Alfs
borgs län i dess helhet: trädgård 0 l 2 %, Sker 18"i2 %, äng 4'Gl % skogbnrandt 
mark 61-28 #, annan mark 1ÖS7 %. 
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Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1904. 

benämnes ock den mark, som ej utrikes af inegor eller skogs
mark, annan eller oredovisad mark. Att ännu för flere län 
mycken mark är oredovisad, kan man sluta däraf, att för de 
områden, såsom Uppsala, Östergötlands, Älfsborgs, Skaraborgs, 
Värmlands och Örebro län, livilka varit föremål för Ekonomiska 
Kartverkets undersökningar, procenttalen i ifrågavarande kolumn 
äro betydligt lägre än motsvarande tal för nästan alla andra 
närliggande områden. Till någon del bero äfven olikheterna 
härvidlag de särskilda länen emellan på olika uppfattning af 
livad 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, 
utvisar, 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. 
I fråga om sädesslagen intogo dessa ända till 1890-talets början 
samma andel, något mer än hälften, af åkerarealen, men med 
den olikhet att vårsädesodlingen ökades, medan höstsädesodlingen 
— relativt taget — gick tillbaka. Redan under 1880-talets 
senare år företer emellertid vårsädet en stagnation i utveck
lingen, som sedan förändras till en rätt afsevärd relativ till
bakagång. Under år 1904 synes dock vårstråsäden hafva vunnit 
mark, delvis på höstsädens bekostnad. — Rotfrukter, spånads-
växter ocli de mera sällan odlade kulturväxterna, såsom tobak 
in. m., förlora i det hela mark, rotfrukterna dock endast relativt 
taget, och äfven detta endast till 1890-talot, då i följd af den 
stora sockerbetsodlingen utvecklingen blifver en annan. 

Närmare, delvis ' på beräkningar grundade, uppgifter om 
åkerarealens fördelning och de förändringar, som däri inträdt 
under redogörelseåret, leninas å sid. 7, i likhet med livad under 
en följd af år egt rum. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1904 upp-
gifvas sålunda: 

1 jämförelse med föregående ar utvisa flere växtslag en 
minskning, dock ej särdeles betydande. Blandsäden har som 
vanligt ökats, och denna gång med en rätt ansenlig kvantitet, 
11,480 hektoliter. Äfven utsädet af vicker uppgifves hafva 
ökats afsevärdt, eller med 3,291 hektoliter; eljest bruka balj-
växterna sedan åtskilliga år tillbaka förete en genomgående 
minskning. 

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

Af här upptagna 17 grupper visa 9 ökning af arealen se
dan näst föregående år, med tillsammans 20,274 hektar, och 8 
minskning med tillsammans 10,379 hektar; nettotillväxten blir 
således 15,895 hektar. Största ökningen förete som vanligt 
foderväxterna till höskörd, med 14,714 hektar, hvarefter följa 
h a fre med 3,869 hektar, blandsäd med 3,083, andra rotfrukter 
än potatis med 2,160 och höstråg med 1,048 hektar; ökning 
har dessutom egt rum för hösthvete, vårråg, vicker och >andra 
växtslag». Minskningen drabbar, absolut taget, i främsta rummet 
trädan, med 4,701 hektar, därnäst foderväxter till bete och 
grönfoder, ined 1,888 hektar, och korn med 1,054 hektar; vidare 
vårhvete, ärter, bönor, potatis och spänadsväxter. För tvenne 
af de 9 grupper, hvilkas areal ökats, nämligen hösthvete och 
höstråg, har denna ökning i jämförelse med hela tillväxten 
af åkerarealen ej varit tillräckligt stor att förhindra, att dessa 
gruppers procenttal för året minskats. 

I det stora hela hafva, 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 m. ni. Huru arealen mellan dessa 
växtslag är fördelad, upplysa ej Hushållningssällskapens berät
telser, och tillåter sig Statistiska Centralbyrån att i detta af-
seende hänvisa till den i 1903 års Sammandrag anförda be
räkning, hvilken grundade sig pä kommittébetänkandet af den 
17 maj 1904 angående beskattning af hvitbetssockertillverk-
ningen. livad betodlingens utbredning i de olika länen beträffar, 
synes denna odling nu hafva tagit fart i Skaraborgs län; i Jön
köpings län bedrifves den försöksvis. 

Såsom af öfversikten framgår, intages den minsta andelen 
utaf åkerjorden af andra vä.vtslag, 0'03 % af det hela, eller 8G0 
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 
uppgifter 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: 

Hushållningssällskapens berättelser lemna icke uppgifter om i 
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 
om 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 up-ptayer. 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 med
delas, erhållit följande siffror, utvisande användningen af rikets 
åkerjord: 

Karakteristisk för året är den stora tillväxten af bland
sädens andel. Den på senare tider iakttagna ökningen i procent
talet för råg synes nu åter hafva afstannnt. 

Utsädet på hektar utgjorde år 1904, jämfördt med slutåren 
för de gångna årtiondena samt ined närmast föregående år, i 
hektoliter: 



8 Areal till särskilda växtslag. Blandsädens sammansättning. Lin- och hampodling. 

Af det skördade hvetet voro 113,296 och af den skördade 
rågen voro 136,453 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: 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1904. 

Samfällda arealen, 860 hektar, visar i jämförelse med näst
föregående år, ovanligt nog, en liten ökning. Sammanställer 
man uppgifterna för en längre tid, visar sig en afgjord tillbaka
gång för de ifrågavarande växtslagen, och synnerligast för raps 
och bohvete. Angående spärgeln lemnas fullständigare uppgifter 
endast under något mer än ett decennium. 

Odlingen af tobak inom vårt land är numera koncentrerad 
till ett fåtal platser. Af de 544 hektar, som åt tobaken äro 
anslagna, träffas 187 hektar inom Stockholms stads område och 
de till Stockholm gränsande socknarna Solna, Brännkyrka och 
Nacka, omkring 120 hektar inom den södra delen af Villands 
härad (öster om Helgasjön) i Kristianstads län samt omkring 
100 hektar söder om Landskrona eller i östra delarna af Har-
jagers, Onsjö och Rönnebergs härad i Malmöhus län. Nordligast 
förekommer tobaksodlingen i en socken i södra Gästrikland. 

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

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
2,639 hektar, egnas blott 10 hektar, eller icke fullt 0-4 %, åt 
odling af hampa. För öfrigt är det endast i få län, som någon 
nämnvärd odling förekommer ens af lin. Betecknande för ut
vecklingens gång är, att då år 1870 å en samfälld åkerareal 
af 2,547,398 hektar omkring 16,500 voro använda till odling af 
spånadsväxter, år 1904, oaktadt åkerarealen ökats med något 
mer än 1,000,000 hektar, arealen för spånadsväxter nedgått till 
den nyss här ofvan angifna, eller till knappt en sjettedel af 
livad den var för några och trettio år sedan. 

Skörden år 1904 lemnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 
o. s. v.): 

') Se länsberättelsen. — 2) Äfven blandning ined ärter och vicker. — 
') Äfven 67 % hafre och 33 % vårråg. — ) Afven 33 % korn och 67 % hafre, 
eller 33 ',!, korn, 34 % hafre och 33 '/, vicker. — 6) Äfven 25 % korn, 50 % hafre 
och 25 % vicker eller ärter. 1 stället för de sistnämnda auvändes ock vårråg. •— 
6) Pil vissa orter äfven 1 del gråärter. — 7) Undantagsvis äfven något vicker. — 
8) Äfven 50 % korn och '50 «i ärter. — s) Äfven 67 % korn och 33 % råg. — 
,0) Jämför anm 3, 5 och 9 här ofvan. 
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Tab. D. Skörd på hektar, år 1904. 

Bohus län, där odlingen af nyssnämnda växtslag är jämförelse
vis mycket utbredd, bidrog i hög grad att sänka dessa korntal. 

Skörden af rofvor, rötter o. d. uppgick år 1904 till 8,(536,092 
hektoliter och öfvcrträffade betydligt 1903 ars skörd, den största, 
som dittills förekommit. I ett stort antal län blef visserligen 
1904 års skörd mindre än det föregående årets, men detta för
hållande niotvägdes af en stark ökning i andra län, särskildt i 
Södermanlands, Malmöhus, Hallands och Kopparbergs. Skörden 
af sockerbetor uppgifves i Hushållningssällskapens berättelser 
för året till 5,702,875 deciton, hvilket är betydligt under 
medelskörd. 

Skörden på hektar för såväl riket som särskilda områden 
angifves i tabell D, och torde härvid böra anmärkas, att, lik
som under föregående år, skörden afser hela den besådda 

För vårstråsäd uppgifva således Hushållningssällskapen en 
större kvantitet än Länsstyrelserna, men eljest äro efter vanlig
heten Arsväxtberättelsernas siffror de högre. Synnerligast livad 
potatis beträffar komina antagligen de högre skördesiffrorna san
ningen närmast, då helt säkert af den i sin helhet betydande 
areal, som vid torpställen och andra smärre lägenheter är an
vänd till potatisodling, endast en del torde redovisas i de af 
Hushållningssällskapen lemnade uppgifterna. 

Vid beräkningar af skördeutfallet plägar detta samman
ställas dels med utsädesbeloppet, dels med den besådda arealen. 
En sammanställning sådan som den första utvisar årets korntal, 
och har detta år 1904 och närmast föregående år varit följande 
enligt Hushållningssällskapens berättelser och enligt Årsväxt-
berättelserna: 

De skiljaktigheter, som för år 1904 ega rum mellan Hus
hållningssällskapens uppgifter och Arsväxtberättelsernas, stå i 
nära öfverensstämmelse med förut angifna skiljaktigheter be
träffande skörden. 

Till närmare belysning af 1904 års skördeutfall af spann
mål och potatis meddelas enligt Hushållningssällskapens berät
telser följande uppgifter om de skördade korntalen dels år 1904 
och dels i medeltal för föregående perioder: 

I det hela äro 1904 års korntal låga, särskildt beträffande 
hafre och baljväxter. Missväxt i Dalsland samt Göteborgs och 

Sammandrag af Jordbruksstatistik för år 1904. 

') Dcu häri inräknade sockerlietaskörden hur reducerats efter beräkning af 
0ii2 deciton på hektolitern. — 2) Efter frånräkuing af de, socknar, som ej lemnat 
fullständiga uppgifter i ämnet. 

2 
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Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1904. 

arealen, oafsedt om en del af densamma afkastat endast grön
foder, hvilket särskildt i de nordligare länen ej sällan är fallet, 
äfvensom att i fråga om spånadsväxterna af brist på special
uppgifter de skördade kvantiteterna af frö och spånadsämne 
livar för sig jämföras med hela den areal, som till odlingen af 
dessa växter varit använd. 

För att underlätta bedömandet af skörderesultatet för riket 
hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden på hektar i 
medeltal dels under det närmast föregående året och dels under 
de fyra närmast föregående femårsperioderna. Tabellen bekräftar 
det dåliga utfallet beträffande vårstråsäd och baljväxter; äfven 
höstsäden (egentligen endast höstrågen) har gifvit något under 
medelafkastning. Potatisskörden har varit något större än van
ligt; att »andra rotfrukter» uppvisa en så pass låg siffra, beror 
på det klena utfallet af sockerbetsskörden. Foderväxter hafva 
lemnat mindre afkastning än vanligt, och detsamma är, hvad 
fröskörden beträffar, förhållandet med spånadsväxterna. 

I tabell F (sid. 11) leinnas liksom under föregående år en 
beräkning af de kvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt socker
betor), som under året närmast efter 1904 års skörd, eller under 
tiden den 1 oktober 1904 till och med den-30 september 1905, 
varit disponibla till konsumtion och som äfven öfver hufvud 
taget kunna anses utvisa själfva konsumtionen under samma 
tid. Vid här utförda beräkningar hafva användts de i Årsväxt-
berättelserna för året angifna viktstalen; och torde, beträffande 
valet af reduktionstal för utsädets vikt, få hänvisas till hvad 
Statistiska Centralbyrån anfört härom i 1903 års redogörelse. 
Om reduktionen af målen spannmål till omalen upplysa an
märkningarna till tabell F närmare. 

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 = 1 1 hektoliter korn = 14 hektoliter 
blandsäd = 17 hektoliter hafre = 40 hektoliter potatis och andra 
rotfrukter. Dessa relationstal hafva blifvit använda vid de be
räkningar, som i tabell E blifvit framlagda dels beträffande 
1904 års skörd, dels äfven beträffande medelskörden under tio
årsperioden 1891—1900. 

Skörden per hektar af säd och rotfrukter å därför använd 
areal (oafsedt träda) uppgick sålunda år 1904 till 19-3 hekto
liter, mot 19-9 hektoliter i medeltal åren 1891—1900. Af-
vikelsen från nämnda medeltal är således, hvad hela riket be
träffar, ganska liten. Utsträcker man jämförelsen till de sär
skilda länen, blir däremot förhållandet ett helt annat. Medan 
några län, såsom t. ex. Malmöhus, Hallands och de småländska, 
kunde glädja sig åt en större skörd, än det föregående år
tiondet i genomsnitt gifvit, drabbades andra af ett synnerligen 
dåligt skördeutfall. I synnerhet voro tvenne trakter ogynnsamt 
ställda: först och främst ett område i västra Sverige, där 
skörderesultatet särskildt i Bohuslän och Dalsland närmast kan 
karakteriseras som missväxt, och vidare en grupp län omkring 
Mälaren och Hjälmaren, nämligen Uppsala, Södermanlands, Väst
manlands och Örebro län. Afven de tre nordligaste länens 
skördesiffror äro betydligt lägre än de normala, men särskildt 
för dessa län bör ihågkommas, att här endast är fråga om 
sades- och rotfruktsskörden, men icke om den för Norrland så 
viktiga foderskörden, hvilken i de flesta trakter af dessa län 
utföll åtminstone medelmåttigt. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter råg
värde räknadt, i 1904 års skörd med följande siffror: 

') Här afscs endast den för säd och rotfrukter, men ieke den för spånads-
•\i foderväxter samt för öfriga viixtslag och för träda använda åkern. 
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Af tabellen vill det synas, att konsumtionen af såväl säd 
son) rotfrukter varit lägre under året 1904—1905 än under när
mast föregående år. Äfven i jämförelse med det årliga medel
talet för åren 1896—1901 har konsumtionen under det senaste 
året varit låg, dock icke i fråga om hvete, blandsäd ocli rotfrukter; 
förbrukningen af hvete är, bortsedt från enstaka afvikelser för ett 
eller annat år, stadd i ständig stegring. Importen af den egent-

Tab. F. Resultaten af 1904 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 

liga brödsäden, eller hvete och råg, har året 100-1—1905 varit 
något lägre än de närmast föregående åren, medan däremot in
förseln af ha fre är ovanligt stor. 

För jämförelses skull meddelas här följande uppgifter om 
införselöfverskottet af säd, reducerad till omalen spannmål, samt 
rotfrukter utom sockerbetor (eller, livad som är nästan detsamma, 
potatis) under senare år, i 1,000,000-tal af kilogram: 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om skörd och utsädeshehof äro här beräknade i vikt enligt de i Kungl. Jlajits Befallningshafvandcs årsväitbcrättelser 
för året gifna viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 79 1 kg., vårhvete 76'5, höstråg 73'1, vårråg 72'9, korn 64'2, hafre 48"I, blandsäd 58'1, ärter 79'7, 
bönor 78'4 och vicker 76-7 kg. I öfrigt är vikten pr hl. antagen för bohvete till 60, för majs till 70, för potatis till 66 samt för öfriga rotfrukter till 62 kg. 

Enligt i Sammandraget af 181)5 års jordbruksstatistik angifna grunder har målen 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 föj majsmjöl ined 18 % samt för 
hvetegryn med 100 %, för korngryn med 67 % och för hafregryn med 100 tf. 

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor. 
Enär skördeåret 1904 anses vara afslutadt den 30 september 1901, omfattar det därpå följande konsumtionsåret 1901—1905 tiden från och med den 1 oktober 

1904 till och med den 30 september 1905. 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven under konsumtionsåret spannmål, gryn och mjöl af »andra slag> om resp. 14,203, 75,326 och 49,646 kg. 

samt uttöjdes af spannmål 105 och af mjöl 2,500 kg. 
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Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1904. 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1904. 

Ilafren utvisade alltsedan ar 1838 hvarje år exportöfverskott, 
oeli ofta ett betydande sådant, ända till konsumtionsåret 1809— 
1900, då, efter en under senare tid iakttagen minskning i detta 
öfverskott, ett importöfverskott förcfanns af 6G'9 millioner kilo
gram. Under de tvä närmast följande åren var utförseln större 
än införseln, men de tre senaste konsumtionsären t. o. ni. året 
1904—5 utvisa åter införselöfverskott, med resp. 83-7 millioner, 
G3-8 millioner och 103-9 millioner kilogram. 

Af de uppgifter angående spannmålens vikt, som lenmas i 
tabell G, framgår, att 1904 års tal föga skilja sig från för
hållandena under normala år; i jämförelse med 1903 års siffror 
utvisa de en liten förbättring. Sammandraget af Länsstyrelsernas 
årsväxtberättelser hav som vanligt högre viktsiffror för året än 
de i tabell G angifna, men skillnaden är icke anmärknings-
värdt stor. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lemnas i 
tabell II uppgifter i likhet med föregående år. Enligt tabell 1, 
hvars uppgifter dock här ej äro fullständiga, såddes år 1904 af 
gräs och andra foderväxter 92,135 dcciton frö och skördades 
54,168 deciton. Skörden är, liksom alltid, ej nog för att till-
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Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton hö 
och halm samt 1 kilogram smör, år 1904. 

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 
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godose det egna behofvet; också infördes år 1904 af klöfver-
och ej speeiticeradt gräsfrö 25,112 samt af timotejfrö 6,687 deci
ton, till värde af omkring 3,700,000 kronor, däraf något mer än 
en tiondedel för timotejfrö. Enligt tabell II skulle af årets frö
skörd 41 % utgöras af klöfverfrö samt 59 % af timotejfrö m. m., 
hvilket gör en skörd af omkring 22,200 deciton klöfverfrö samt 
omkring 31,950 deciton timotej- och annat gräsfrö. Oaktadt 
tulltaxans och jordbruksstatistikens rubricering ej är fullt den
samma, torde dock af hvad här är anfördt framgå, att såväl 
i och för sig som ännu mer i förhållande till den inhemska 
skörden införseln af det dyrare klöfverfröet är af större be
tydelse än införseln af timotejfrö. 

Hvad foderskörden beträffar, har enligt tabell II halm-
afkastningen under året varit under medelmåttan, såväl i fråga 
om höstsädes- som vårsädeshalm. Höet har enligt Hushållnings
sällskapens uppgifter gifvit å den naturliga ängsmarken medel
måttig och å den odlade jorden nära medelmåttig skörd. 

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: 

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

Medeltalen för de fem åren 1899—1903 äro: vårsädeshalm 
25-2, höstsädeshalm 15-o, hö från naturlig äng 13-8 och hö från 
odlad jord 30-2 millioner deciton. 

Den tidigare gjorda iakttagelsen, att höstsädeshalmen i 
mängd ungefärligen motsvarar ängshöet, bekräftas äfven af 1904 
års siffror. Däremot har det gamla förhållandet, att skörden af 
vårsädeshalm plägade motsvara höskörden från odlad jord, nu i 
följd af den tilltagande odlingen af gräs och andra foderväxter 
förlorat sin giltighet. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be
skaffenhet, som äro bifogade Hushållningssällskapens berättelser, 
var våren år 1904 kall och på de flesta ställen regnig, så att 
sådden försenades, hvaremot sommaren, särskildt högsommaren, 
utmärktes genom stark torka. Häraf led i synnerhet vårsäden, 
och inom vissa trakter i västra delarna af riket inträffade 
rent af missväxt å hafren. Bärgningsvädret var i allmänhet 
gynnsamt. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1904 års 
skörd, var: nära medelmåttig. Att oaktadt skördens i allmän
het goda beskaffenhet ej högre omdöme gifvits, är att tillskrifva 
det dåliga utfallet i fråga om hafren och sockerbetorna. 

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, hvad hela riket beträffar, endast 
betraktas såsom minima, 

1 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 

') Markegängspriset & 1 hl. bönor: Hallands län 7'81 kr., Göteborgs och 
Bohus län 8'41 kr.; medeltal 811 kr. — 2) För 1 dt. starrhö 2'94 kr. — ") För 
1 dt. madhö 3'29 kr. — 4) För råghalm. — 6) För långhalm; för 1 dt. hafrc-
halm 3'53 kr. — 6) För åkerhö; för 1 dt. nngshö i Gästrikland 3 l 6 kr., i Häl
singland 2 î 9 kr. — 7) För råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jämtland 3'50 kr., 
i Härjedalen 5'00 kr. — e) För bättre hö; för 1 dt. sämre hö 4-70 kr. — °) För 
råghalm; för 1 dt. kornhalm 3'50 kr. 
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1004, hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på saraina 
sätt 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 1904 med motsvarande 
för närmast föregående år, visar sig en genomgående prisstegring 
utom för smör, som undergått ett obetydligt prisfall. För fler
talet produkter äro 1904 års markegângspris äfven högre än 
medeltalen för femårsperioden 1898—1902, dock ej för höstsäd 
och korn. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna här
för erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell I, erhållas för 
blandsäd genom siffrorna i tabell C. Beträffande bönor finnas i 
markegångstaxorna upplysningar för de två län, 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 vårsädeshaliih 
men i fråga om hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns marke-
gångstaxor ängshöet endast kunnat beräknas till 60 % af däri 
intagna höpris, som närmast afse hårdvallshö eller åkerhö. Be
träffande rotfrukter lemnas i markegångstaxorna endast uppgift 
om priset å rofvor i Stockholms län. För potatis och socker
betor har Centralbyrån därför äfven nu ansett bäst att använda 
de till Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå in
komna uppgifterna om höstprisen å dessa rotfrukter. 

På grund af hvad nu senast är an förd t hafva följande värden 
antagits vid beräkningen: blandsäd 6-88, bönor 8"ii och vicker 
12'25 kr. per hektoliter, ängshö 3-68 kr. per deciton, potatis 
2-39 samt rofvor, rötter o. d. 0-98 kr. per hektoliter och socker
betor 2,10 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 6-10 millioner kronor, 
diiraf omkring 2/s för gräsfrö, Ve 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 1904 följande 
hvarmed sammanställas totalvärdena i medeltal af samtliga 
skördeprodukter för dels femårsperioden 1899—1903, dels fem
årsperioden 1894—1898: 

Hela värdet af 1904 års skörd uppskattas sålunda till 
627,4 millioner kronor, en siffra, som är betydligt lägre än den 
motsvarande för år 1903 och äfven lägre än den för år 1900, 
men eljest öfverträffar skördevärdet för hvart och ett af de före
gående tio åren. Detta innebär naturligen ej detsamma, som 
att 1904 års skörd skulle varit, med nyssnämnda två undautag, 
den bästa, som förekommit på tio år, utan mycket beror här 
på prisen, hvarigenom det kan inträffa, att beräkningen för ett 
dåligt år med höga pris kan utfalla förmånligare än för ett 
godt år, då prisen äro låga. 

En sammanställning af ofvan anförda siffror, såväl för år 
1904 som för nyss angifna femårsperioder i medeltal, utvisar, 
att i totalvärdena ingå med nedannämnda belopp: 

Såsom synes, beror värdestegringen för året i jämförelse 
med den föregående femårsperioden hufvudsakligen på fodret och 
rotfrukterna, medan spannmålsskördens värde sjunkit. I fråga 
om den stora betydelse, som enligt ofvanstående sammanställ
ningar foderskörden eger för vårt land, torde dessutom 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 obetydligt, kan nian 
sluta däraf, att år 1904, oafsedt betet å ängsmarker, skogar 
m. ni. samt betet och grönfoderskörden å öfrig åkerjord, mer 
än 157,000 hektar åkerjord, enligt tabell 1 kol. 24, användes 
enbart till dessa två ändamål. Detta mer än uppväger, att be
räkningen af värdet å det foder, som från åkerjorden och ängs
marken skördas, enligt här följda beräkningsgrunder kan komma 
att angifvas för högt. 

Jämföres arealen med den beräknade afkastningen, skulle 
deu sistnämnda per hektar hafva utgjort: 
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Vid beräkningen af skörden per hektar af säd, åkerhö ocli 
rotfrukter är ingen hänsyn tagen till trädan, utan endast till 
den med dessa växtslag besådda arealen. 

2. Boskapsskötsel. 
Kreatursstocken, som vid 1904 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 1903: 

Af samtliga nio grupper hafva följaktligen, enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser, alla minskats i antal så när som 
på den första, eller hästar öfver 3 år, hvilken grupp företer en 
obetydlig ökning. Proportionsvis drabbar minskningen mest oxar 
och får, för hvilka nedgången i antalet återfinnes jämväl i 
nästan alla län. För hela kreatursstammen utgör minskningen 
123,308 stycken, motsvarande 2.3 8 % af antalet vid 1904 års 
början. Vid dess slut var hela kreatursantalet 5,061,224. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folk
mängden samt dess relativa ökning eller minskning under-se
naste tid vittna följande siffror, utvisande dels för år 1904 och 
dels för slutåren för föregående femårsperioder från och med 
1870 det antal kreatur, som kommo på en folkmängd af 
1,000 personer: 

Den sedan år 1895 fortgående minskningen af kreaturs
stocken i dess helhet i förhållande till folkmängden har under 
ar 1904, i följd af den ofvanberörda absoluta nedgången, varit 
anmärkningsvärdt stor; nr 1903 var nämligen slutsumman 993. 
Relationstalet är lägre än för något af de i öfversikten angifna 
föregående åren. 

I fråga om de särskilda djurgruppernas talrikhet i för
hållande 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 oförändradt och 
att detsamma i det stora hela är förhållandet äfven med ung
nöten. En afgjord tillbakagång uppvisa däremot oxarne, fåren 
och getterna. De sistnämndas antal är, till och med absolut 
taget, nu knappt 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 1904 
icke uppgingo 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 hafva äfven för dessa kreatursslag siffrorna burit vittne 
om stagnation eller tillbakagång. 

I kol. 82 och 83 lemnas uppgifter om antalet bisamhällen 
och fjäderfä, hvilka uppgifter dock ännu ej äro fullständiga för 
hela riket, om de ock, såsom af en jämförelse med tidigare be
rättelser framgår, år från år förbättrats. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves för riket till 221,226, 
eller omkring 3,400 färre än närmast föregående år. Minsk
ningen faller nästan uteslutande på Västerbottens län. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreatursenheter en
ligt förut antagna och senast i noterna till tabell O i 1900 
års Sammandrag angifna regler, blifver resultatet följande for 
år 1904, för närmast föregående år och för slutåren i de gångna 
femårsperioderna: 

Såsom visserligen var att vänta af förut meddelade upp
gifter, visar år 1904 en afsevärd minskning till och med be
träffande absoluta antalet nötkreatursenheter, ett förhållande 
som mera sällan inträffar. Minskningen i de relativa talen är 
naturligtvis ännu mera betydande. 

1 likhet med föregående år lemnas i tabell K (sid. 16), till 
belysning af boskapsskötselns ställning i riket, ur Kommers-
kollegii handelsberättelser hämtade uppgifter om införseln och 
utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

De olikheter, som året 1904 i detta afseende företer vid 
jämförelse med närmast föregående år, äro icke särdeles be
tydande. Emellertid kan anmärkas, att den lilla ökning i fråga 
om smörexporten, som år 1903 utvisade, nu åter förbytts i 
minskning. Margarinutförseln går däremot fortfarande framåt. 
Den redan förut mycket stora införseln af ägg har ytterligare 
ökats med 13-c millioner stycken, men då äfven utförseln stigit, 
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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 
perioder 11 år af fallande mot 29 af stigande pris. 

1 allmänhet hafva, såsom synes, de perioder, hvarom häl
ar fråga, haft en varaktighet af 3 till 7 år, men den sista 
perioden är vida längre, enär prisen år 1904 varit i stigande 
sedan sjutton år tillbaka, endast med det undantag att åren 
1901 och 1902 prisen voro något vacklande. Arsprisen för 1904 
äro också de högsta, som iakttagits, utom vinterdagsverkspriset 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1904. 

stannar ökningen af importöverskottet vid 4.9 millioner stycken. 
Ifrågavarande öfverskott utgör nu ej mindre än 61.9 millioner 
stycken. 

3. Arbetspris. 
De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berättelser 

lemnas om arbetsprisen år 1904, hafva blifvit sammanställda i 
tabell L, där äfven uppgifter lemnas om medelprisen i riket så
väl år 1904 som tidigare år, och äro då såsom dessa medelpris 
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 for 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 stationer att endast undantagsvis 
uttryckas i ett bestämdt tal, utan mera sväfvande, och varia
tionerna äro ofta så stora, att uppgifterna äfven härvidlag synas 
afse maximi- och minimibelopp. Jämväl efter år 1885 före
kommer samma tillvägagångssätt vid uppgifternas affattande, 
men alltmera undantagsvis. För erhållande af arbetsprisen under 
tidigare år är man sålunda nödsakad att antaga såsom medelpris 
medeltalen mellan tvenne maximi- och minimibelopp, hvilket 
naturligen ofta kan vara mindre riktigt. Uppgifterna torde så
lunda äfven beträffande arbetsprisen hafva förbättrats under se
nare år. 

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, 
åren 1002—1904. 
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Årslönen har således vuxit i starkare proportion än stat
lönen, vinterdagsverksprisen starkare än sommardagsverksprisen. 
Värdet af stat och lön för statpigor liar vuxit något mindre 
än motsvarande för drängar, men, bortsedt från detta undantag, 
som är af mycket liten betydelse, har priset å kvinnoarbete 
genomgående ökats mer än å mansarbete. För kvinnliga tjänste
hjon i husbondes kost har på kortare tid än två årtionden 
årslönen fördubblats. 

för män, hvilket nådde sitt hittillsvarande maximum — 1.58 kr. 
— år 1900. 

Huru stark stegringen i arbetsprisen varit under senare år, 
utvisas af nedanstående procenttal, utvisande höjningen från år 
1887 till år 1904: 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

e. f. 

E. Arosenius. 

Stockholm den 8 februari 1906. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1904 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1904 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1904 års jordbruks-
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 äro hämtade från Knngl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberattelser för aren 1896—1900; uppgifterna 
beträffande städerna föreligga ännu endast i manuskript. 

Uppgifterna i kol. 13 äro grundade på arealberäkningar, utförda af 
Generalstabens topografiska afdelning, för hvilka redogöres i andra häftet af 
Bidrag till Sveriges officiella statistik, A. Befolkningsstatistik 1900. 

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse året 1900 och hafva hämtats ur Öfver-
ståthållareämbetets femårsberättelse för åren 1896—1900. 

Uppsala län. Kol. 56: Uppgift saknas. Kol. 70 och 7 1 : Dessutom 10 kg. frö 
utsådda samt 130,270 plantor satta. 

Södermanlands län. Kol. 83: Uppgifterna afse delvis endast höns. 

Kalmar läns Norra del. Kol. 55, 56, 82 och 83: Uppgifter saknas. 

GSteborgs och Bohus lån. Kol. 55, 56 och 65—72: Uppgifter saknas. Kol. 83: 
Uteslutande höns. 

Alfsborgs läns Södra del. Kol. 83: Uppgifterna afse endast Vedens härad samt 
städerna Borås och Ulricehamn och uteslutande höns. 

Alfsborgs läns Norra del. Uppgifterna i kol. 65—72 afse endast FluDdre, Knl-
lings och Tössbo härad samt Åmåls stad. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Värmlands län. Kol. 83: Uppgift saknas. 

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

Kopparbergs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Gäfieborgs 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 5 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: 
Uppgiften beräknad efter höskördens utfall å den odlade jorden i de tre när
mast belägna länen. Kol. 83: Enligt 1892 års uppgift, och uteslutande höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1904. 

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

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 350,851, dont 294,658 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 52,118 fermiers (col. 8-^11); la répartition 
des autres 4,075 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (»torp») (col. 12) était de 161,229. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. e., d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 40,089 hectares, les champs cultivés 3,581,183, les prés naturels 
1,409,744 et les forêts 21,148,523 hectares (col. 14-17) . 

Quant a Vemploi des champs cultivés (col, 18—27), les céréales en occu
paient 1,672,476 hectares, les légumineuses 41,611, les pommes de terre 154,049, 
les autres racines 54,412, le lin (et le chanvre) 2,639, les plantes de four
rage 1,249,151 et les autres cultures 860 hectares; 405,985 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 211,809 
hectolitres de froment, 1,068,148 de seigle, 653,893 d'orge, 3,305,439 d'avoine, 
470,276 de méloil, 131,719 de légumineuses, 2,966,354 de pommes de terre, 6,249 
de lin (et de chanvre) et plus de 92,100 quintaux métriques de graines des 
herbes (trèfle etc.). 

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

En voici les chiffres: 
D'après D'après 

TJ/ i. J iar\A les Sociétés agricoles les Préfets. 
Récolte de 1904. (CQ1 ^ ^ ^ 

Froment hectolitres 1,809,558 1,908,900 
Seigle » 7,297,283 7,386,200 
Orge » 4,740,616 4,989,500 
Avoine » 18,175,812 17,661,200 
Méteil » 3,634,759 3,528,300 
Légumineuses » 571,943 620,400 
Pommes de terre > 18,082,998 18,625,200 
Raves, navets etc > 8,636,692 
Betteraves à sucre quintaux métriques 5,702,875 
Graines de lin hectolitres 13,003 
Lin à filer quintaux métriques 9,390 
Plantes fourragères.... > 28,422,585 

La récolte de 1904 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, près de 
la moyenne. 

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

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

les chevaux (col. 73—-74), les boeufs (col. 75), les taureaux (col. 76), les vaches 
(col. 77), les bouvillons (col. 78), les moutons (col. 79), les chèvres (col. 80), 
les porcs (col. 81), les 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'étendae 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 dn 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 a filer col. 8, plantes fourragères col. 9). 

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

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

G = Pesanteur moyenne du grain. 

H = Proportions des graines à fourrage (col. 2 et 3) et récolte moyenne de la paille 
(col. 4 et 5) et dn 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), dn 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). 
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S T O C K H O L M S LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån ilen 23 september 1905, jämte följande missiv: 

»Till Kungl. Statistiska Centralbyrån har Stockholms läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott härmed äran öfver-
lemna sammandrag af uppgifterna till länets jordbruksstatistik för år 1904. 

Uppgifterna rörande Åkers skeppslag samt Arlingliundra härad med Sigtuna stad grunda sig på lokalundersökningar, 
utförda under innevarande år, hvaremot desamma beträffande öfriga delar af länet äro upprättade med stöd af äldre lokalun
dersökningar, därvid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1904. 

Stockholm den 21 september 1905. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

ER. GUST. BOSTRÖM. 

Olof Stjernquist. 

Jordbruksstatistik 1904. Stockholms län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Mest 7- à 8-årigt och oregelbundet växelbruk, ofta med 3- à 4-åriga vallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 18 Va mantal; minsta V̂ ooo mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren tidig med mestadels gynnsam väderlek, försommaren torr, hösten delvis regnig. Sådd af 

höstsäd (1903) 27s—20/9, af vårsäd 2 0/i—2 5/Ô; skörd af hö 3/7—30/j, af höstsäd Vs—2â/s, af vårsäd 10/s—30/9, af potatis 25/9—5/K>. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden delvis regnskadad. 

Höskörden välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter lwete väger 70 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 

ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 4 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin inemot 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 18 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 15 deciton; höstsädeslialai 30 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 finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster: Ved och något virke. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Endast på två ställen. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggnri, husslöjd, stenbrytning, tegelstenstillverkning, hvarjämte i Stockholms närhet finnes ett 

antal handelsträdgårdar och slakterier. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 215 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.) 
II. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soiiimardagsverke af man.2'20 kr.; af kvinna-1M5 kr. Vinterdagsverke af 

man lv>o kr.; af kvinna 0'80 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Slockholm 1905. Kun.al. Bok t rycke r i e t . 1'. A. Norstedt & Söner. 
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U P P S A L A LÄN. 

Arsuppgij"terna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 juni 1905, jämte följande tnissiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskap får härmed öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för Uppsala län är 1904 samt 
därjämte meddela, att revision af jordbruksstatistiken blifvit verkställd inom Söderfors, Öster-Löfsta, Tegelsmora, Films och 
Dannemora socknar under året, inom livilka socknar på lokalundersökningar grundade primäruppgifter insamlats af agronomen 
Ivar Ekvall. 

Uppsala den 2 juni 1905. 
För Uppsala läns hushållningssällskaps 

förvaltningsutskott: 

Carl Björk. 

På därom af Statistiska Centralbyrån hos Hushållningssällskapets sekreterare gjord förfrågan har beträffande uppgifterna 
för Tierp», socken lemnats den upplysning, att ilen lokatundersökning, som därstädes påbörjades år 11)02, men som endast i fråga 
om skördeuppgifterna kunde läggas till grund för det årets uppgifter, nu blifvil af slutad, så att öfriga vid lokalundersökningen 
erhållna uppgifter för socknen kunnat införas i W04 års berättelse. 

K. Statistiska Centralbyrån. 

Jordbruksstatistik 1904. Ujijisaln län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 2-skiftesbruk användes fortfarande på den hårda jorden hos en del mindre jordbrukare, för öfrigt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 20/63 mantal; minsta V1920 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Medeltemperaturen under sommaren var lägre än den normala, medelnederbörden under 

våren något högre, men under sommaren lägre än den normala. Vårsådden böljade den 25 april. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden illa bärgad och delvis skadad af regn. Potatisskörden verkställdes under rätt gynnsamma 

väderleksförhållanden. Halmskörden tämligen god. Höskörden mycket god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75-s kilogram; 1 hl. råg 71-s kg.; 1 hl. korn G4 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 

ärter 79 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. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 37-5 deciton; höstsädeshalm 42-5 deciton; hö från naturlig 

äng 27-5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgang: Afvttring 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 m. fl. ställen. 
O. Binäringar: Inom norra delen af länet utgöra 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 l-95 kr.; af kvinna 1.25 kr. Vinterdagsverke af 

man 1.2<> kr.; af kvinna 0"75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Knngl. Bok t rycke r i e t . P. A. Nontedt & Söner. 
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S Ö D E R M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 0 juni 1905, jämte följande missiv: 

»Sedan fullständiga primäruppgifter rörande jordbruksförhållandena år 1904 inom Jönakers, Rönö och Hölebo härader samt 
städerna Nyköping och Trosa blifvit infordrade och upplysningar om samma års skörderesultat inom länets öfriga delar erhållits, 
har jag uran härmed öfverlemna sammandrag af uppgifterna för nämnda år. 

Nyköping den 5 juni 1905. 

K. A. Högström. 
Hushållningssällskapets sekreterare.> 

Jordl/rukstatislik 1904. Södermanlands tält. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk allmänt; 7, 6 och'8 skiften brukliga i nu nämnd ordning. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukniugsdelen 11-875 inantal; minsta 0-02S mantal (inom undersökta hämd). 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Januari—mars kyla och nederbörd, våren kall och våt, sommaren torr, hösten regnig. Vår

sådd från slutet af april till långt in i maj, höstsådd från slutet af augusti. Höskörd i förra hälften af juli, höstsiidcsskörd 
från början af augusti, vårsädesskörd från senare hälften af augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Vårsäden välbärgad, höstsäden något rcghskadad. Potatisskörden oskadad, men delvis ej fullt mogen. 
Ilalmskörden ytterst svag. Höskörden af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-5 kilogram; 1 hl. råg 72-5 kg.; 1 hl. kom 67 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 80-1 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 3 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin inemot 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 37'5 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 13-i deciton; höstsädeslialni 18.2 deciton; hö från naturlig äng 8-8 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ofverskott till afsalu: något vårsäd. Brist för eget behof: stor brist af halm. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Ofverskott till afsalu af mjölk, mejeriprodukter och slaktdjur. Brist för 

eget behof mångenstädes af spädgrisar och i allmänhet af dragoxar. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster förekommer i de flesta socknar i mindre skala. Brist för eget behof på få ställen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa grad. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, kvarn- och sågrörelse, insjö- och saltsjöfiske, trädgårds- och biskötsel. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 192 kronor; för piga 118 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 446 kronor; för statpiga 258 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-05 kr.; af kvinna l-04 kr. Vintcrdagsverke af 

man 1.29 kr.; af kvinna 0"69 kr. (Ailt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Kung]. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söuer. 
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Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Armppgiftema inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 september 1005, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfvcrlenma 1904 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Kättilstads, Svinhults, Yästerlösa, Rystads, Vists, Skällviks, Skärkinds, llisinge, Tå by, Styrestads, 
Knllerstads, Trehörna, Allhelgona, Orlunda och Örberga socknar grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 27 september 1905. 

Wilh. Heyman.t 

Jordbruksstatistik 1904. Ögtergiitlanih län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen IG1/» mantal; minsta V2880 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Såväl höstsådden 1903 som vårsådden lfK)4 försenade af regn. Sommaren torr. Under hö-

och sädesbärgningen gynnsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden god. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. h a fre 51 kg.; 1 hl. 

ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre; stundom inblandning af ärter och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 56 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
T. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalm 24 deciton; hö från naturlig äng 

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

kraftfoder köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Betydligt öfverskott till afsalu af ladugårdsalster och göddjur. Brist för eget 

behof af dragoxar och smågrisar. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster sker delvis i icke obetydlig 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 221 kronor; för piga 141 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 276 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-i9 kr.; af kvinna 1.30 kr. Vinterdagsverke af 

man l-43 kr.; af kvinna 0-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Kungl. Bok t rycker ie t . 1'. Â. Norstedt & Soncf. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 4 . 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 november 1905, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfverlemna uppgifterna till jordbruksstatistiken för år 1904 från Jönköpings län och därvid meddela, 
att Norra Vedbo härad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping i Hushållningssällskapets sekreterareexpedition den 6 november 1905. 

G. Lindman.» 

Jordbruksstatistik 1904. Jönköpings län. 1 



2 J ö n k ö p i n g s 



län. 3 



4 J ö n k ö p i n g s 



län. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brnkningssätt: Växelbruk med 7 à 8 skiften. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10.25 mantal; minsta 0-oo4 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Maj regnig; juni och juli torka; augusti och september regn. Såningstid april och maj. Skörd 

af hö juli och augusti, af höstsäd augusti och september, af vårsäd september och oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af regn. Potatisskörden delvis angripen af röta. Halmskörden under medel

måttan. Höskörden medelmåttig. 
E. Sâdesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn G7 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F . Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin allt. 
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 15 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalstef. Öfverskott till afsalu af råg, hafre och potatis. Brist för eget bebof förefinnes 

på eD del ställen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

förekommer sällan.. 
M. Skogstillgång: 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 300 kronor; för piga 200 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna 1.25 kr. Vinterdagsverke af 

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

Slocliholm 1905. Knngl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1904. 

KRONOBERGS LÄN. 

Årsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 26 oktober 1905, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverlemnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1901. 
Noggranna undersökningar liafva egt ruin i följande socknar: Lenliofda, Ekeberga, Pädesjö, llcrrakra, Linneryd, Elmeboda, 

Gårdsby, Kulfsvik, Jät, ftkatclöf (Kiiinevaldsdelen), Västra Torsås, Härlunda, IMädingo, Agunnaryd, Pjätteryd, Södra Ljiinga och 
Hamneda. 

Växjö den 24 oktober 1905. 

Enligt uppdrag: 

Aaby Ericsson. 

Jordbruksstatistik 1904. Kronobergs län. 1 



2 K r o n o b e r g s 



län. 3 



4 Kronobergs 



l ä n . 5 



6 Kronobergs 



län. 7 



8 

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 liemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta O00005 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: "Våren sen, våt och kall; sommaren torr och varm, senare omväxlande väderlek; sådden 

började i april, höskörden i juli och sädesskörden i augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet god, välbärgad. Potatisskörden i allmänhet god. Halmskörden god. Hö

skörden god, välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. liafre 47 kg.; 1 hl. ärter 

85 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del korn eller vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99 procent och hampa återstoden. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 45 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: ATirsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 22 deciton; hö från naturlig äng 

4#G deciton. (Om höskörden frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ofverskolt till afsalu af hafre och potatis. Brist för eget behof af hvete, råg, 

ärter, vickcr och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Ofvcrskott till afsalu af nötkreatur, får, fläsk och inejerialster. Brist 

för eget behof ingen. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sunnerbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockning, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjeiistehjon i husbondes kost: För dräng 246 kronor; för piga 143 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 432 kronor; för statpiga 285 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soniniardagsverko af inan 2-;i5 kr.; af kvinna 1.41 kr. Vinterdagsverke af 

nian l-co kr.; af kvinna To5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1005. Kimgl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 0 4 . 

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

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 juli 1905, jämte följande missiv: 

»Uppgiften till jordbruksstatistiken från Kalmar läns norra liusliållningssällskaps område fttr år 1904 varder härmed öfverleninad. 

Västervik den 17 juli 1905. 

Ei officio 

E. Palmblad 
t. f. sekr.» 

Jordbruksstatistik 1904. Kalmar läks norra del. 1 



2 Kalmar l ä n s 



n o r r a del. 3 



4 Kalmar läns 



n o r r a d e l . 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 mantal; minsta -^ mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren sen och kall; juni varm och regnfattig. Vårsådd 25 april till medio af maj, höst

sådd augusti och september. Skörden af höstsäd i juli, vårsäd i slutet af augusti och september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god och .välbärgad. Ilalmskörden ringa men god. Höskörden 

medelmåttig i mängd men välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 49'5 kg.; 1 hl. 

ärter 81-7 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre ocli 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptager endast odling af lin. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 19 deciton; höstsädeslialm 28 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 helt ringa. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
O. Binäringar: Se föregående års uppgifter. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 213 kronor; för piga 131 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 460 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2"io kr.; af kvinna l'oo kr. Vinterdagsverke af 

man 1.4o kr.; af kvinna 0-6 7 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1905. Kungl. Bokt rycker ie t . T. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL. 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel, 

1 9 0 4 . 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 oktober 1905, jämte följande vtissiv: 

»Härmed har jag äran öfversända de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1904. 

Kalmar den 21 oktober 1905. 

C H R , K A P P E . 

Carl Gethe. 

Jordbruksstatistik 1904. Kalmar läns södra del. 1 



2 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a d e l . 3 



4 Kalmar läns 



s ö d r a . d e l . 5 



6 Kalmar l ä n s 



s ö d r a del 7 



8 

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

A. Brukningssätt: Lika med år 1903. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Blid snövinter (januari—mars), i södra delen marken okälad, under januari delvis barmark; 

våren blid, betydligare nederbörd först i början af maj; sommaren mindre varm under normal nederbörd; hösten blid och neder
bördsrik; november och december likaså, vid årsslutet snö öfverallt på kälad mark. Vårsåning: april—juni, höstsåning: augusti 
—september; skördetid: juli—oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden öfverallt välbärgad och af god beskaffenhet. Potatisskörden samt halm- och höskörden 
likaså. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72-5 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 48-5 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn samt 1 a 2 delar hafre eller 1 del korn, 1 del hafre och 1 del 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 67 procent och tiuiotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 29 deciton; höstsädeshalm 40 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 af alla stråsädesslag samt af potatis och sockerbetor. 

Brist ior eget behof af ärter, klöfver, gräsfrö och utsädesvicker. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får, svin, mjölk, smör, ost och ägg. 

Brist för eget behof finnes ej. 
M. Skogstillgång: Lika med år 1903. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med är 1903. 
O. Binäringar: Lika med år 1903. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 195 kronor; för piga 105 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 460 kronor; för statpiga 287 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 1.85 kr.; af kvinna 0-,j9 kr. Vinterdagsverke af 

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

Slocliholm 1905. Kungl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söm-T. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1904. 

GOTTLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 16 oktober 1905, jämte följande missivi 

»Gottlands läns Hushållningssällskap får härmed öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för länet för är 1904. 
Lokalundersökningar liafva egt rum inom socknarna Ilejdeby, Ekeby, Västkinde, Martebo, Lummelunda, Gothom, Nordända, 

Vänge och Angå. 

Visby den 14 oktober 1905. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 

Hushållningssällskapets sekreterare.» 

Jordbruksstatistik 1904. Gottlands län. 1 



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 Gottlands 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssätt: En öfvergång från det rena 3-skiftesbruket genom odling af höfoderväxter på åkern börjar efter hand ega rum 
iifven i de trakter af länet (dess norra och östra delar), där ofvannämnda brukningssätt allmännast användes. I mellersta och 
södra orterna förekommer 6- à 7-årigt växelbruk eller öfvergång till sådant. Odlad myrmark insås företrädesvis till fodervallar. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5-594 mantal; minsta O00024 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Såväl sådd som skörd företogs under gynnsam väderlek. Vårsådden från början till något 

öfver medio af maj; skörden af vårsäd från medio af augusti till omkring den 10 september. Höstsådden från och med sista 
veckan af augusti till och med första veckan i september. — Höstsädesskörden egde rum under augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och välbärgad. Potatisskörden i regel frisk (från en del trakter angifves »torröta») 
Ualmskörden god. Höskörden god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76.5 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 68-5 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. 
ärter 82-5 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 27 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 19 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 

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

behof af hafre och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Ofverskott till afsalu af nötboskap, får, ägg, smör och mjölk. Brist för 

eget behof förefinnes ej. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster större än tillväxten. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ringa användning. 
O. Binäringar: Kalkbränning och skeppning af råkalk, slipstenstillverkning, tegeltillverkning och sockerfabrikation. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat. och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor i medeltal. (Statpigor förekomma ej.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 kr.; af kvinna l-25 kr. Vinterdagsverke 

af man l-30 kr.; af kvinna 0-85 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1005. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Soner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 0 4 . 

B L E K I N G E LÄN. 

Arsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån Jen 5 augusti 1905, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för är 1904 och 
därvid meddela, att uppgifterna från Torhamns, Listerby, Backaryds, Bräkne-Hoby och Eileholms socknar samt Karlshamns stad 
grunda sig på nya lokala undersökningar. 

Karlskrona den 4 augusti 1905. 

Enligt uppdrag: 

Aug. Leijonhielm, 

11 nshällningssällskapets sekreterare.» 

Jordbruktttalistik 1904. Bhkintje län. 1 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 Blekinge 



l ä n . 5 



6 

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

A. Brukningssätt: A större och medelstora egendomar 6- till 10-skiftes växelbruk; å mindre hemmanslotter oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta V21C00 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren kall och regnig'; sommaren torr; bärgningsvädret gynnsamt. Vårsådden började i tnedio 

af april och fortgick till slutet af maj. Höskörden började i slutet af juni, rågskörden i början af augusti; skörden af hvete, 
korn och hafre verkställdes i slutet af sistnämnda månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af god beskaffenhet. Potatisskörden af god kvalitet. Halmskörden af god 
beskaffenhet. Höskörden af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. nig 73 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1/s korn, V3 hafre och V3 vicker. 
G. Lin- och hampodling: Den härför använda arealen upptages uteslutande af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet, utgör klöfverfrö omkring 60 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalin 20 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 

9 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
KL. 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 ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får och svin samt mejeri

produkter. Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af sågtimmer, björk-, bok- och alvirke samt grufstöttor och famnved Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Tämligen allmänt inom Torhamns, Sturkö, Aspö, Hasslö, Mjällby och Ysane socknar. 
O. Binäringar: Ilufvudsakligen mejerirörelse, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, fiske, trädgårdsskötsel och bärplockning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 220 kronor; för piga 130 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 ined egen kost: Sommardagsverke af man 2'ookr.; af kvinna 1.25 kr. Vinterdagsverke af 

man 1.25 kr.; af kvinna 0'7 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1905. Knujçl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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K R I S T I A N S T A D S L Ä N . 

Årsuppgif terna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 juli 1905, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
för år 1904. 

Primäruppgifterna hafva insändts af kommunalnämndernas ordförande och städernas drätselkammare. 

Kristianstad den 20 juli 1905. 

L. J. Wahlstedt. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 

Jordbruksstatistik 1904. Kristianstads län. 1 



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



l ä n . 3 



4 Kristianstads 



län. 5 



6 Kristianstads 



län. 7 



8 Kristianstads 



l ä n . 9 



10 Kristianstads 



län. 11 
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Upplysningar. 

A. Biuknvngssatt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 40 mantal; minsta V15328 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Något försenad vårsådd, tidig skörd under i allmänhet gynnsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden välbärgad och hållbar. Halmskörden välbärgad. 

Höskörden utmärkt välbärgad. 
E. Sädesslageas vikt: 1 hektoliter hvete väger 73-6 kilogram; 1 hl. råg 73-6 kg.; 1 hl. korn 64-9 kg.; 1 hl. hafre 48-s kg.; 1 hl. 

ärter 80-9 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1—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 15.5 deciton; höstsädeshalm 2P& deciton; hö från naturlig äng 

11.3 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Ofverskott 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: Ofverskott 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 

nordvästra delarna. 
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 251 kronor; för piga 146 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 495 kronor; för statpiga 279 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinraardagsverke af man 2-.5 kr.; af kvinna l-56 kr. Vinterdagsverke af 

man TG6 kr.; af kvinna l u kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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M A L M Ö H U S LÄN. 

Årsuppgif tema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 augusti 1805, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns Hushållningssällskap får härmed ö.fverlemna 1904 års uppgifter till jordbruksstatistiken för Malmöhus län. 
Några lokala undersökningar hafva under året icke blifvit utförda. 

Malmö den 17 augusti 1905. 

På Malmöhus läns Hushållningssällskaps vägnar: 

G. T O 11 N E It H J E L M. 

G. Leufvén.y 

Jorilbrulcsttatitlik 1904. Malmöhus län. 1 



2 M a l m ö h u s 



län. 3 



4 Malmöhus 



län. 5 



6 Malmöhus 



län. 7 



8 Malmöhus 



l ä n . 9 



10 Malmöhus 



län. 11 



12 Malmöhus 



län. 13 



14 Malmöhus 



län. 15 



16 Malmöhus 



l ä n . 17 
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Upplysningar. 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta 5^50 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Till följd af regn kunde vårsådden icke börja förr än efter 20 april och blef ej afslutad förr än 

i slutet af maj; sommaren osedvanligt torr och varm; skördetiden, förra hälften af augusti, ostadig, dock öfvervägande torr. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden synnerligen välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden god. Höskörden god. 
K, Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 69 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. 

ärter 83 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Den härför använda arealen upptages uteslutande af lin. 
II. 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 26 deciton; höstsädeshalm 33 deciton; hö från naturli äng 

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

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

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

eget behof inom flertalet af länets socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inom några socknar af Frosta och Onsjö härader bränntorf 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 264 kronor; för piga 156 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 580 kronor; för statpiga 321 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-20 kr.; af kvinna 1.4o kr. Vinterdagsverke 

af man 1-64 kr.; af kvinna Tos kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1905. Kung!. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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H A L L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Knngl. Statistiska Centralbyrån den 13 juli 1905, jämte följande tnissiv: 

»Hallands läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får härmed äran öfverlemna sammandrag af 1904 års jordbruks
statistiska primäruppgifter för länet, med tillkännagifvande att, sedan Sällskapet härför anvisat medel, samtliga socknar inom Höks 
och Tönnersjö härad under innevarande år varit föremål för en, af Sällskapets jordbrukskonsulent verkställd, fullständig under
sökning; varande det Utskottets afsikt att för tvenne härad årligen under kommande år låta på enahanda sätt fullständiga ifråga
varande uppgifter, intilldess länets samtliga härad ånyo varit föremål för en noggrannare undersökning i jordbruksstatistiskt 
hänseende. 

Halmstad den 6 juli 1905. 

A Förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. B R U I Ï N . 

Ernst von Porat.-» 

Jordbruksstatistik 1904. Hallands län. 1 



2 H a l l a n d s 



l ä n . 3 



4 Hallands 



län. 5 



6 Hallands 



län. 7 



8 H a l l a n d s 



län. 9 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt : I allmänhet 6-årigt växelbruk; i några skogssocknar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-2 mantal; minsta 0-oo2 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren regnig och kall, sommaren torr och varm, hösten öfvervägande torr. Vårsådden på

börjades den 25 april, höstsådden den 19 september. Höskörden den 27 juni till den 16 juli. Rågskörden omkring den 
15 augusti. Vårsädesskörden den 22 augusti till den 17 september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden öfvervägande god och frisk. Halmskörden god. Höskörden god. 
E. Sädesslagens Tlkt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 56 kg.; 1 hl. ärter 

80 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: Ofverskott till afsalu af råg och hvete från de flesta kustsocknar. Brist för 

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

för eget behof ingen. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af smärre 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. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 175 kronor; för piga 120 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: Soinmardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna 1.25 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-2 5 kr.; af kvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1905. Kung]. Boktryckeriet. P. A. Norsteat & Söner. 
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G Ö T E B O R G S OCH BOHUS LÄN. 

Arswppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 september 1905, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1904 från Göteborgs och Bohus läns Hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningar, som årligen företagas inom omkring V10 a^ länets område, hafva för nämnda år egt rum inom 
Tjärnö, Svarteborgs, Askums, Tegneby, Solberga, Torslanda och Askims socknar. 

Göteborg den 31 augusti 1905. 

Erik M. Koch. 
Hushållningssällskapets Sekreterare.> 

Jordbruksstatistik 1904. Göteborgs och Bohus län. 1 



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



län. 5 



6 Göteborgs och Bohus 



län. 7 



8 Göteborgs och Bohus 



län. 9 
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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 egendomarna ordnadt växelbruk med i allmänhet 7 à 8 skiften, eljest 
oregelbundet, flerestädes utan trade. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-125 mantal; minsta Ooooo46 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Ymnig nederbörd försenade vårsådden och därefter inträffande skarp och långvarig torka 

förhindrade den sådda sädens uppkomst, så att största delen af utsädet först grodde, då nederbörd kom i medlet af augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, men ringa och af underhaltig beskaffenhet. Potatisskörden frisk, men delvis 

omogen. Ilalmskörden ytterligt ringa. Höskörden ringa. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 72 kilogram; 1 hl. råg 68 kg.; 1 hl. korn 50 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 

70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 8 deciton; höstsädcsliaim 15 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. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
M. Skogstillgång: Afyttring 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, stenhuggeri. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
It. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Somniardagsverkc af man 2'oo kr.; af kvinna 1'so kr. Vinterdagsverke 

af man 1.50 kr.; af kvinna l.oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 190,"). Knngl. Bok t rycke r i e t . P. A. NVstedt & Söner. 
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ÄLFSBORGS LÄNS 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsupp gifter na inkommo till Kungl. Statistioka Centralbyrån den 3 juli 1905, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har jag härmed äran öfverlemna 
1904 års uppgifter till jordbruksstatistiken från sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 30 juni 1905. 

A. Andersson.-» 

Jordbruksstatistik Î904. Alfslmys läns svtlrn ihl. 1 



2 Ä l f s b o r g s läns 
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4 Älfsborgs läns 
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6 Älfsborgs läns 
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8 Älfsborgs läns 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk, ganska fritt, med 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren kall och regnig till slutet af maj månad, sommaren torr samt synnerligt gynnsam 

bärgningsväderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af god beskaffenhet. Potatisskörden god, ej skadad af röta. Ilalniskörden 

mycket under medelmåttan. Höskörden välbärgad men under medelmåttan. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 56 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
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 10 deciton; höstsädeshalm 15 deciton; hö från naturlig äng. 

5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. . Tillräcklighet af säd och andra 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 i fabriks

distrikten. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortgår som förut. Brist för eget behof inom områdets södra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Till bränsle något och på en del trakter mycket till torfströ. 
O. Binäringar: Handväfnad, maskinstickning och »dussinsöm». 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 210 kronor; för piga 115 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 325 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonimardagsverke af man 1.o kr.; af kvinna 1.25 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.33 kr.; af kvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Kungl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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Ä L F S B O R G S LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 augusti 1905, jämte följande missiv: 

»På Älfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härigenom vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt samman
drag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1904 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genomgångna 
Flundre och Tössbo härad med Åmåls stad. 

Vänersborg den 5 augusti 1905. 

Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydow. 

Jordbruksstatistik 1904. Alfsborgs läns norra del. 1 



2 Älfsborgs läns 



n o r r a del. 3 



4 Älfsborgs 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: Allmänt växelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10i/i mantal; minsta 7/"'6° mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren kall och regnig, sommaren ovanligt torr, hösten mild. Vårarbetet började i allmänhet 

först kring medio af maj, höskörden efter juli månads ingång, skörden af höstsäd några få veckor därefter och af vårsäd 
vid augusti månads slut. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i största allmänhet välbärgad. Potatisskörden af i allmänhet god beskaffenhet. Halm
skörden till kvalitet öfvervägande god. Höskörden af utmärkt kvalitet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 48 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 omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 70 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 10 deciton; liöstsädeshaim 22 deciton; hö från naturlig äng 

4 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof särskildt inom Dalsland och 

Väne härad. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: 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 delarna. 
O. Binäringar: Se 1902 års uppgifter. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 208 kronor; för piga 104 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 495 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man l-9o kr.; af kvinna 1.38 kr. Vinterdagsverke af 

man l -so kr.; af kvinna l-o5 kr. (Allt i medeltal, enligt.gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 4 . 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Knngl. Statistiska Centralbyrån den 5 juli 1905, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken for år 1904. 

Sedan föregående års uppgift ingafs, hafva nedanstående socknar undergått lokal undersökning, nämligen: 
af Gudhems härad: socknarna Borgunda, Broddetorp, Brunnhem, Dala, Edåsa, Gudhem, llornborga, llåkantorp, Ilögstena, 

Södra Kyrketorp, Rådene, Segerstad, Sjogerstad, Stenstorp, Sätuna, Torbjörntorp, Östra Tunhem, Ugglum och Valtorp; 
Valle härads alla socknar; 
af Kåkinds härad: socknarna Forsby, Ilngelberg, Norra Kyrketorp, Ryd, Sköfde landskomniun, Varola, Värsås, Våmb och 

Oms kommun; samt 
af Vartofta härad: Brandstorps, Daretorps, Fridene, Fröjereds, Gustaf Adolfs, Härja, Korsberga, Mularps, Tiarps, Utvängs-

torps, Yllestads och Asie socknar. 

Sköfde den 30 juni 1905. 

Enligt uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
iiushfillniugssiillsknpets sekreterare.» 

Jordbruksstatistik 1904. Skaraborgs län. 



2 S k a r a b o r g s 



län. 3 



4 Skaraborgs 



län. 5 



6 S k a r a b o r g s 



l ä n . 7 



8 S k a r a b o r g s 



län. 9 



10 Skaraborgs 



län. 11 



12 Skaraborgs 



län. 13 



14 S k a r a b o r g s 



län. 15 



16 S k a r a b o r g s 



l än . 17 



18 Skaraborgs 



län. 19 



20 

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

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

utan nederbörd under återstående delen af maj samt juni och juli månader tillbakasatte skördens utveckling. För alla foder-
och sädesslag godt bärgningsväder. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden långt under medelmåttan, af god beskaffenhet. Potatisskörden medelmåttig, af god kvalitet. 
Halmskörden betydligt under medelmåttan. Höskörden medelmåttig, af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal:) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning; 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 55 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 13 deciton; liöstsädeshalm 19 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 af höstsäd flerstädes. Brist för eget behof af hafre och 

foderämnen nästan allestädes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom vissa delar af länet riklig. Brist för eget behof mångenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bearbetas pä vissa trakter flitigt. Torfströberedning tilltager. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 224 kronor; för piga 123 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 475 kronor; för statpiga 267 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-30 kr.; af kvinna 1'3 7 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'62 kr.; af kvinna 0-84 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1905. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1904. 

V Ä R M L A N D S LÄN. 

Åruppgifter na inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 augusti 1005, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfversända »Uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1904 från Värmlands läns Kungl. hushåll
ningssällskap. 

Karlstad den 22 augusti 1905. 
Lfter anmodan 
Axel Låflman.t 

Jordbruksstatistik 1904. Värmlands län. 1 



2 V ä r m l a n d s 



län. 3 



4 Värmlands 



län. 5 



6 V ä r m l a n d s 



län. 7 



8 Värmlands 



län. 9 



10 

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

A. Brukningssätt; 7- à 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9-875 mantal; minsta O0035 mantal. 
0. Väderlek, sanings- och skördetider; Våren var kall till följd af länge kvarliggande snö; därefter följde ymnig nederbörd, som i hög 

grad försenade vårsådden. Föga regn föll under sommaren och en ständig blåst utpinade vallarna och rågfälten. Härigenom 
blef ock vårsäden tunn och ojämn med kort strå. På eftersommaren blef nederbörden rikligare. Höstsådden försiggick under 
gynnsamma omständigheter och i god tid. 

D. Skördens beskaffenhet; Såväl höst- som vårsäd välbärgad; hafren delvis ojämnt mogen. Potatisskörden af god beskaffenhet, på 
en del ställen småväxt. Halmskörden af god beskaffenhet. Höskörden af mycket god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78"3 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 53 kg.; 1 hl. hafre 45.7 kg.; 1 hl. ärter 
74-5 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. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 8.6 deciton; höstsädeshalm 12-5 deciton; hö från naturlig äng 5.5 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Af höstsäd i allmänhet tillräckligt for eget behof. Brist för eget behof af vår

säd och foder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott 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 600 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonnnardagsverke af man 2-so kr.; af kvinna Tao kr. Vinterdagsverke 

af inan Tso kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 0 4 . 

Ö R E B R O L Ä N . 

Årsuppgiflerna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 september 190a, 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 190-t varder härmed vördsamt öfverlemnadt, hvar-
jämte anmäles, att resultatet af en genom Förvaltningsutskottet ombesörjd undersökning i jordbruksstatistiskt hänseende af kommu
nerna Ekeby, Gällersta och Sköllorsta ingått i bemälda sammandrag. 

Nora den 16 september 1905. 

För Förvaltningsutskottet: 

Enligt uppdrag: 

C. G. Löwenhielm.t 

Jordbruksstatistik 1904. Örebro län. 1 



2 Ö r e b r o 



län. 3 



4 Örebro 



län. 5 



6 Örebro 



län. 7 



8 Örebro 

') Skörden i sin helhet eller till en del använd före mognaden. — 2) Delvis odlad å trädcsjordcn. — 3) Hela skörden utgjorde 8,000 dt. grönfoder. 



län. 9 

Jordbruksstatistik 1904. Örebro län. 2 



10 

U p p l y s n i n g a r . 
A. Brukningssätt: Till de i nästföregående års sammandrag härom Iemnade uppgifter är intet tillägg att anmäla. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Enahanda upplysning som den under föregående rubrik anförda. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Väderleken under våren var till en början åtföljd af nederbörd och kyla, men utmärktes 

sedan af torka och värme samt vid midsommartiden af regn. Den ovanligt torra väderleken under sommaren öfvergick i 
augusti till regnig, som fortfor under hösten. Såningen af vårsäd börjades' i slutet af april och i början af maj, men slutades 
ej förr än i slutet af sistnämnda månad, afbruten den 7—den 17 maj af snöfall och regn. Såningen af höstsäd blef genom 
regn fördröjd till slutet af augusti och början af september. Skörden af hö egde rum från den 25 juni till den 15—den 27 
juli under en i allmänhet gynnsam väderlek. Höstsädesskörden företogs i början af augusti, men anses ej hafva slutats förr 
än den 17—den 20 nämnda månad, hvaremot vårsädesskörden räckte frän slutet af augusti till senare delen af september. 

D. Skördens beskaffenhet och mängd: De från kommunerna afgifna uppgifterna härom visa en ovanlig samstämmighet, i det att 
med undantag för en del bergslagskommuner och i delar af några andra kommuner å landsbygden all skördad gröda blifvit 
välbärgad. Potatisskörden har, med enahanda undantag som ofvan, uppgifvits som oskadad och af god beskaffenhet, men till 
mängden under medelskörd. Skörden af såväl halm som hö har betecknats som i allmänhet af god eller till och med utmärkt 
beskaffenhet, men till mängden under medelskörd eller till och med ringa. 

E. Sädesslagens vikt: Medeltalen af de inkomna uppgifterna från kommunerna visa, att 1 hl. hvete vägt 70.6, 1 hl. råg 70, 
1 hl. korn 63-8, 1 hl. hafre 49-3 och 1 hl. ärter 80 kilogram. 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: Uppgifterna härom äro desamma som de i jordbruksstatistiska sammandraget för år 1903 
Iemnade. Någon allmänt följd regel för sammansättningen synes ej finnas, utan torde densamma lämpas efter de för handen 
varande förhållandena. 

G. Lin- och hampodling: Lin odlas obetydligt eller blott undantagsvis, hampa alls icke. 
II. Fröodling för foderväxter: Medeltalet af det för odling af foderväxter skördade klöfverfröet utgör 33 procent af hela fröskörden. 
I. Foderskörden beräknad i medeltal på 1 hektar: Af varsädeshalm 14-0, af höstsädeshalm 25'9 och af hö från naturlig äng 

13-7 deciton. 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Brist på hö, halm och fodersäd uppgifves från nästan alla kommuner. I 

landslaget har; skörden i de flesta kommuner varit dels tillräcklig till föda åt befolkningen, dels lemnat Öfverskott till afsalu. 
Brist i både ena och andra hänseendet har utom i alla bergslagskommuner och städer egt rum i Kvistbro och Skagershult, men 
har äfven förekommit i vissa delar af sådana kommuner, som för öfrigt dels haft jordbruksalster till afsalu, dels egt tillräck
ligt för eget behof. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Endast i Hällefors, Järnboås, Ljusnarsberg, Skagershult och en del af Asker-
sunds landsförsamling har brist på kreatur egt rum. I alla öfriga kommuner har man haft öfverskott till afsalu, hvarvid dock 
bör anmärkas, att man af foderbrist tvungits till försäljningar. 

M. Skogstillgång: Till de i föregående års bidrag till Sveriges officiella jordbruksstatistik för åren 1900—1903 afgifna upplys
ningar under denna rubrik synes intet vara att nu tillägga. 

N. Brânntorfsmossar begagnade: I Ervalla kommun hafva vid Järle torfströfabrik tillverkats och försålts 89,963 balar, hvaraf /a 
torfströ och V3 torfmull. I Skagershult hafva användts 15,770 hl., i Hällefors 38,568 hl., i Ekeby 600 kg. torr bränntorf, i 
Bodarne 60,000 hl. och i Lerbäck 175,000 hl. bränntorf. Dessutom uppgifves, att i de flesta andra kommuner finnas brânn
torfsmossar och att i flere af dessa bränntorf upptages och beredes till strömedel, utan att kvantiteten kan uppgifvas. 

O. Binäringar: Utom hvad som förr under denna rubrik meddelats hafva icke några nya uppgifter inkommit. Till binäringar 
torde icke böra räknas de få i somliga kommuner angifna handelsbodar, bryggerier och slakterier. 

P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 221 kronor och för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: I medeltal för statdräng 475 kronor och för statpiga 275 kronor. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'16 kr. och af kvinna 1.22 kr. Vinterdags

verke af man 1'32 kr. och af kvinna 0-83 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under aret.) 

Stockholm 1905. Kung\ . Bok t rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1904. 

V Ä S T M A N L A N D S L Ä N . 

Ar suppgif tema inkommo till ICungl. Statistiska Centralbyrån Jen 8 augusti 1905, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändas sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskajisskötsei inom Västmanlands län 
för år 1904. 

Västerås den 7 augusti 1905. 

J. O. Bergstrand. 

Jordbruksstatistik 1904. Västmanlands län. I 



2 V ä s t m a n l a n d s 

') Uppgifter om utsiule och skörd af spänadsväxter hafra icke erhållits. 



län. 3 



4 V ä s t m a n l a n d s 



län. 5 



6 Västmanlands 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssättr Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
13. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren regnig och kall; från medlet af maj till inemot medlet af augusti en ihållande torka; 

eftersommaren och hösten merendels regniga och kyliga. Vårsådden började i förra hälften af maj, höbärgningen något före medlet 
af juli, råg- och hveteskörden omkring den 20 augusti; vårsädesskörden pågick från slutet af augusti till framemot medlet af 
oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. — Potatisskörden god. — Ilalmskörden delvis skadad vid bärg
ningen. — Höskörden god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

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

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 12 deciton; höstsädeshalm 15 deciton; hö från naturlig äng 13 

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

larna af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltillverkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 197 kronor; för piga 139 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 443 kronor; för statpiga 266 kronor. (Allt i medeltal.) Häri ingår dock 

icke värdet för husrum och ved, hvilket anses uppgå för statdräng till 74 kr., för statpiga till 49 kr. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-OG kr.; af kvinna l-17 kr. Vinterdagsverke 

af man 1 • 35 kr.; af kvinna 0-86 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1905. Kiingl. l i o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & SönCr. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1904. 

K O P P A E B E R G S L Ä N . 

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

»Förvaltningsutskottet har äran härmed insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskaps
skötsel inom Kopparbergs län för 1904. 

Detaljundersökningar äro af länsagrononien utförda inom Kopparbergs och Aspeboda socknar af Falu fögderi; och torde äfven 
böra meddelas, att arealerna för Lima och Transtrands socknar äro införda i enlighet ined \V. Petterssons under 1904 utgifna karta 
öfver dessa socknar. 

Falun den 11 augusti 1905. 

Pä Kopparbergs- läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskotts vägnar: 

R. W. N A T H H O R S T . 

Bengt Torssell. 

Jordbruksstatistik 1904. Kopparbergs län. I 



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



län. 3 



4 Kopparbergs 



län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: I de södra delarne af länet växelbruk med 7 à 8 skiften och 3- till 4-åriga vallar; uti norra och västra 
delarne, där sällan fullt genomförd cirkulation finnes, varieras mest mellan vårsäd och mångåriga vallar. Träda nyttjas där i 
högst ringa utsträckning. Potatis intager öfverallt stort rum, och börjar därjämte odling af foderrotfrukter att mer och mer 
vinna insteg. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. 
C.- Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden af ihållande vinter något försenad, men kunde, en gång börjad, under gynnsamnia 

förhållanden oafbrutet fortgå. Höstsådden skedde vid lämplig tid uti lagom fuktig jord. Väderleken under bärgning af såväl 
hö som säd den bästa möjliga. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och oskadad af frost, duglig till utsäde. Potatisskörden i allmänhet ganska.frisk. 
Halmskörden utmärkt. Höskörden utmärkt. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvcte väger 80-5 kilogram; 1 hl. råg 69-7 kg.; 1 hl. korn 59-4 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. 
ärter 79 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 omkring 100 procent. 
U. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
F. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalin 15 deciton; höstsädeshalm 20 deciton; hö från naturlig äng 10-a 

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

Brist för eget behof af hvete, råg, ärter och delvis hafre till foder. Något hö inköptes äfven till vissa socknar. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur samt i någon mån 

hästar från Hedemora och Väster-Bergslags fögderier. Brist för eget behof i de norra delarne af hästar, smågrisar och fläsk. 
M. Skogstillgàng: Afyttring af skogsalster, bestående af timmer, ved, pappersved och kol, pågår som förr i alltför stor utsträck

ning. Brist för eget behof förekommer, i stort sedt, ingenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekommer endast i ringa utsträckning vid några bruksegendomar inom Grangärde, lledemora 

och Säfsnäs socknar. Torf för användning till strö upptages mycket, pä några ställen fabriksmässigt till afsalu. 
O. Binäringar: Skogsbruk och arbete vid industrin. Bergsbruk idkas också, i de nialmrika trakterna. Därjämte idkas slakt och 

kreaturshandel, handtverk och 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 272 kronor; för piga 117 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 544 kronor; för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare ined egen kost: Soiiiinardagsverke af man 2"37 kr.; af kvinna Tas kr. Vinterdagsverke 

af man l-93 kr.; af kvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1905. Kangl . Bokt rycker ie t . 1.. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 4 . 

G Ä F L E B O R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Knngl. Statistiska Centralbyrån den 24 juli 1905, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlemna 1904 års jordbruksstatistiska sammandrag för Gäfleborgs län. 

Enligt uppdrag 

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

A. Brnkningssätt: Ordnadt växelbruk är tämligen allmänt infördt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19-453 mantal; minsta 0-OOR mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Vintern, tämligen rik på snö, har varit tjenlig för utförande af skogskörslorna. Våren 

var gynnsam för sådden, som dock försenades af kylig väderlek. Försommaren kom med ringa nederbörd. I medio af augusti 
förekom stark frost, som skadade potatisen och mångenstädes äfven säden. Slåttern gynnades af utmärkt väder, liksom ock 
inbärgningen af vårsäd och rotfrukter. Höstsäden inbärgades däremot på vissa trakter under mindre gynnsam väderlek. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden ringa, men af god beskaffenhet. Halmskörden 
öfver medelmåttig. Höskörden god och välbärgad. 

E. Sàdesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 72"3 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. ha fre 47-s kg.; 1 hl. 
ärter 80'2 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 25 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu af foder. Brist för eget behof af höstsäd och potatis. 
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. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortgår med oförminskad fart. Skogssädd har under året på Hushållningssällskapets 

bekostnad utförts å en areal af 590 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: Vinterkörslor i skogarna och timmerhuggning, höns- och biskötsel, tegel- och torfströtillverkning, bärplockning, 

fiske 111. m. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 285 kronor; för piga 110 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q.. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 580 kronor; för statpiga 330 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-50 kr.; af kvinna Tas kr. Vinterdagsverke af 

man 2-10 kr.; af kvinna Tio kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1905. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 4 . 

VÄSTERNORRLANDS LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 oktober 1905, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående jordbruk och boskapsskötsel inom Viisternorrlands län för år 1904 öfver-
Iemnas liärmedelst vördsamt. 

Härnösand den 1 oktober 1905. 

Enligt uppdrag: 

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

A. Brnkningssätt: Tämligen fritt; å en del egendomar växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6 - i i5 mantal; minsta 0-öoi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Sådden verkställdes under sista dagarna i maj och i början af jurii; skörden i slutet af 

augusti och början af september under i allmänhet gynnsamma förhållanden. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden medelmåttig; kornet har dock flerstädes måst skördas omoget. Potatisskörden öfver medel

måttan, af i allmänhet god beskaffenhet. Halmskördén god och medelmåttig. Höskörden fullt medelmåttig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 68 kilogram; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 70 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre eller ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 33 deciton; höstsädeshålin 40 deciton; hö från naturlig äng 12 

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. Skogstillgâng: Afyttring af trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och flottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt fiske (strömmings

fiske) vid kusten. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
II. Dagsverkspris för jordbruksarbétdre med egen kost: Soirimardagsverke af man 2'50 kr.; af kvinna 1.50 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm, 1905. Knngi. Boktryckeriet. 1\ A. Norsleåt & Söuer. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1904. 

J Ä M T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 juli 1905, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlemuas sammandraget af jordbruksstatistiken för Jämtlands län år 1904. 
Vid upprättandet däraf hafva primäruppgifterna för Östra och Västra fögderiernas socknar insamlats af respektive kom

munalnämnder. 

Östersund den 27 juni 1905 

På Jämtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

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

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

A. Brukningssätt: Sädesbruk med öfvergång här och hvar till ordnadt växelbruk. A frostförande fält företrädesvis gräsodling 
med vallbrott hvart fjärde till sjette år. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-267 mantal; minsta O'ooi mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Väderleken för sådden gynnsam, inbärgning af hö och säd delvis försvårad af regn. Som

maren öfver hufvud kall. September månads varma väderlek gynnade sädens mognad, som dock på kallare lägen bief ofull
ständig. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden på vissa ställen frostskadad. Potatisskörden ej fullt medelmåttig, men af synnerligen god 
beskaffenhet. Halmskörden god. Höskörden god och välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 40 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G-. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres endast af timotejfrö. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 30 deciton; höstsädeshaini 40 deciton; hö från naturlig äng 9 

à 10 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 hvete, råg, hafre och ärter. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och nötboskap. Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster har fortgått i stor skala med allt mindre och mindre virkesdimensioner. Brist för 

eget bohof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, jakt, fiske, handel och kalkbränning. Husslöjd idkas fortfarande ringa. 
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 600 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3'oo kr.; af kvinna 1,50 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm, 1905. Kungl. Bok t rycke r i e t . V. A. Norstedt ii Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1904. 

V Ä S T E R B O T T E N S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 10 november 1905, jämte följande missiv: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverleinna sammandrag öfver 1904 års 
jordbruksstatistiska uppgifter. 

Umeå den 7 november 1905. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

II. B I Ö R K L U N D . 

K. O. Mångberg.t 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk med fleråriga vallar, samt ensädesbruk i vissa trakter af Lappmarken. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-54 7 mantal; minsta 0-oo2 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall och regnig, sommaren kall och blåsig; kale i jorden ännu i juli månad å lågland 

mark. Såningstid i förra delen af juni; skördetiden fördröjdes långt in i september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden dålig, ej fullmogen, delvis frostskadad. Potatisskörden medelmåttig," delvis skadad af röta. 

Halmskörden medelmåttig. Höskörden medelmåttig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 54 kilogram; 1 hl. korn 44 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre eller 2 delar korn och 1 del råg. 
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 26 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 4.5 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbraksalster: 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, lindar och skinn. Brist för eget behof 

af svin och fläsk. 
M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof förefinnes i en del kustbyar samt i öfre delen af Tärna 

socken. 
N. Brftnntorfsmossar begagnad»: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärbränning och något husslöjd. Jakt och fiske, som förr varit goda inkomstkällor, aftaga be

tänkligt. 
P. årslön för tjcnstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 94 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 572 kronor; för statpiga 320 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.70 kr.; af kvinna l-6o kr. Vinterdagsverke af 

man l-90 kr.; af kvinna 1Mo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. Kungl. Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 4 . 

NORRBOTTENS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 9 november 1905, jämte följande missiv: 

»Norrbottens läns Hushållningssällskap får härined öfversända uppgifterna till jordbruksstatistiken för år 1904. 

Luleå den 6 november 1905. 

För Norrbottens läns Hushållningssällskap: 

K A R L J. B E R G S T R Ö M . 

Paul Hellström. 

Jordbruksstatistik 1904. Xorrlottens län. 1 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: I norra delarna af länet enträdesbruk. I kust
landet omväxlande enträdesbruk och växelbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal; 
minsta 3 | [ E mantal. 

C. Väderlek, sånings- och skördetider: I stort sedt gynnsamma 
väderleksförhållanden. Bärgningsvädret i allmänhet godt. 

1). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden 
oskadad. Halmskörden god. Höskörden god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 60 kilogram; 1 hl. 
korn 58 kg. (Allt i medeltal.) 

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

G. Lin- och hampodling: Förekommer obetydligt inom länet. 
H. Fröodling för foderväxter: Förekommer endast undantagsvis 

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

32 deciton; höstsädeshahn 36 deciton; om skörden af hö från 
naturlig äng och odlad jord upplyser kol. 57. 

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

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

M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster i stort omfång. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I hufvudsak vid Koskivare. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, 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 1-so kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

Stockholm, 1905. K u n g l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt k Söner. 
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