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B I D R A G 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

Till KONUNGEN. 

1 djupaste underdånighet tar Statistiska Centralbyrån härmed 
öfverlerana sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berättel
ser om rikets jordbruk och boskapsskötsel är 1905. Såsom af 
de särskilda berättelserna närmare framgår, hafva dessa till 
Centralbyrån inkommit under tiden den 26 mars till och med 
den 12 november 1906, nämligen fyra berättelser före den 1 juli, 
tio under juli och augusti, tio under september och oktober samt i 
två under november månad förenäronda år. 

De lokala undersökningar, som af Hushållningssällskapen 
anställts för årets berättelse, omfatta följande områden: 

i Stockholms län: Långhundra härad samt Frötuna och 
Länna skeppslag jämte Norrtälje stad; 

i Uppsala län: Hållnäs, Morkarla och Skäfthaimuars socknar; 
i Östergötlands län: Tirserums, Torpa, Veta, Ljungs, Atvids, 

Slaka, Gryts, Skedevi, Konungsunds, Tingstads, Kumla, Rinna, 
Motala, Källstads och Brunneby socknar; 

1905, 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

TILL 



4 Lokala undersökningar. Mantal. Brukningsdelar. 

i Jönköpings län: Södra Vedbo härad och Eksjö stad; 
i Kronobergs län: Hälleberga, Algutsboda, Nöbbele, Furuby, 

Östra 'forsas, Tolgs, Orinesberga, Öjaby, Bergunda, Öja, Veders-
löfs, Lekaryds, Hjortsberga, Slätthögs, Moeda, Markaryds, Tra-
ryds, Göteryds och Hallaryds socknar; 

i Gottlands län: Hejnums, Bals, Stenkyrka, Tingstäde, ()t-
liems, Boge, Hangvars, Halls, Rute, FIcringe, Bunge, Fårö, Dal
hems och Viklau socknar; 

i Blekinge län: Jämshögs, Oljehalts, Förkärla, Jäuvju och 
Sturkö socknar; 

i Hallands län: Halmstads och Arstads härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Lundby, Ytterby, Spekeröds, 

Myckleby, Herrestads, Tossene och Mo socknar samt städerna 
Göteborg och Strömstad; 

i Älfsborgs läns Norra del: Bjärke och Sundals härad; 
i Skaraborgs län: Kyrkefalla, Sventorps, Hällums, Longs, 

Skärstads, Fyrunga, Händene, Jungs, Marums, Kvänums, Saleby, 
Skara, Synnerby, Skånings-Asaka, Vinköls, Västra Gerums och 
Öttums socknar; samt 

i Örebro län: Hallsbergs, Hardemo och Kräklinge socknar. 
Enligt hvad i föregående berättelser blifvit omfönnäldt hafva 

lokala undersökningar, sådana som de förenämnda, en eller flere 
gånger öfvergått större delen af riket. J)e områden, hvilka hit
tills ej varit föremål därför, äro likväl ännu betydande, näm
ligen: 95 af Östergötlands läns 155 kommuner, 4 af Malmöhus 
läns 13 härad, 131 af Skaraborgs läns 270, 37 af Örebro läns 
(!2 och 11 af Kopparbergs läns ål- kommuner saint dessutom 2 
af Gäfleborgs och 1 af Västerbottens läns kommuner. Norr
bottens län har visserligen i sin helhet varit föremål för under
sökningar, dock endast i fråga om mantal och kreatursstock. 
Beträffande de tidigare undersökta områdena bör därjämte an
märkas, att i några län undersökningarna ej vidare blifvit fort
satta utan afstannat, hvaraf blifvit en följd, att med den ut
veckling, som kännetecknar den svenska jordbruksnäringen, de 
en gång vunna siffrorna numera äro alltför gamla, att på dem 
en säker kännedom om nuvarande förhållanden kan grundas. 

Att uppgifter af ett eller annat slag aldrig meddelats, före
kommer ännu beträffande några kommuner i Västerbottens och 
Norrbottens län. För Västerbottens län gäller detta uppgifterna 
om den naturliga ängens areal i 3 och om den skogbärande 
markens areal i 5 socknar, för Norrbottens län uppgifterna om 
brukningsdelarnes antal i 3 och om deras fördelning i ytterligare 
13 kommuner. 

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

1. Jordbruk. 
Den öfversikt af 1905 års jordbruksstatistiska uppgifter, som 

i tabell 1 meddelas efter de särskilda Hushållningssällskapens 
berättelser, har utarbetats efter samma grunder som föregående 
års öfversikter, i det att befintliga luckor i berättelserna så vidt 
möjligt kompletterats med uppgifter från äldre årgångar af jord

bruksstatistiken eller, när dessa ej kunnat leiuna 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. meduuvaltyper, hvilka därjämte, i lik
het med hvad 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 år, eller 1904, dels för slutåren af de femårsperioder, för 
hvilka uppgifter från Hushållningssällskapen föreligga, eller för 
åren 181Î5, 1870, 1X75, 1880, 1885, 1890, 1895 och 1900. 

De uppgifter, hvilka i kol. 2 lemnas om nuvarande mantal, 
äro hämtade från Eders Kungl. Maj.ts Befallningshafvandes 
femårsberättelser för perioden 189(i—1900. 

I kol. 3—11 lemnas efter Hushållningssällskapens berät
telser uppgifter om antal brukningsdelar samt om dessas storlek 
och fördelning mellan själfegande jordbrukare och brukare af 
andras jord eller arrendatorer. Antalet brukningsdelar är kändt 
för samtliga kommuner i riket med undantag endast för de tre 
städerna i Norrbottens län. Det utgjorde enligt tabell 1 för 
riket 352,897. Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan 
égare och brukare, kol. 4—11, är känd för 348,822 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. 

På grund af de i nyssnämnda tab. 1 meddelade absoluta 
siffror hafva beräkningar blifvit utförda, hvilkas resultat fram
lagts i tabell A, i afsikt att lemna en redogörelse för jord-
styckningen och jordens fördelning mellan brukare af egen och 
brukare af andras jord. En jämförelse med tidigare år utvisar, 
att, medan förut brukarne af 2—20 hektar utgjorde '2/s af hela 
antalet, detta icke längre är fallet. Det relativa aftagande af 
de större jordbruken, å mer än 20 hektar, som redan förut 
gifvit sig till känna, har samtidigt skarpare framträdt, hvaremot 
å andra sidan de minsta jordbruken, å högst 2 hektar odlad 
jord, nu utgöra 25-s % af samtliga mot endast något öfver 
22 % under 1890-talet. Går man till de absoluta talen, finner 
man, att här nämnda förändring icke beror på någon minsk
ning af de medelstora och större jordbrukens antal. Äfven dessa 
hafva nämligen ökats, åtminstone till år 1900, hvarefter an-
talet, af uppgifterna att döma, blifvit stillastående, medan små
brukens antal allt fortfarande starkt tillväxt. 

De större jordbruken äro företrädesvis tillfinnandes inom 
rikets bördigaste trakter, såsom Mälardalens län, Östergötlands 
och Skaraborgs län samt de skånska länen, men förekomma 
däremot sparsamt i Norrland, Dalarne, Dalsland och Bohuslän, 
södra delen af Västergötland samt större delen af Småland. 
Småbrukens antal är relativt störst i Kopparbergs län, öfver 
hälften af samtliga; men därnäst i Malmöhus län, hvilket af de 
särskilda länen visar det, relativt taget, lägsta antalet medel
stora bruk, å 2—20 hektar. Under det att hvarje bruknings-
del i medeltal utgöies af 10-a hektar odlad jord hvad hela ri-
ket beträffar, komma på hvarje sådan i medeltal 26"7 hektar i 
Södermanlands län och 3-7 hektar i Kopparbergs län. 



Jordstyckning. Jordtorp. 5 

Nära " t af samtliga brukningsdelar brukas af cgarne själfva, 
föga mer än i/i af arrendatorer. Dock äro arrendeupplåtelser 
vida vanligare vid de större jordbruken än vid de mindre. Bland 
brukningsdelar å högst 20 hektar innehafvas sålunda endast 
13-0 % af arrendatorer; bland brukningsdelar ä 20—100 hektar 
är det åter fallet med ol'a % och bland de allra största bruk-
ningsdelarne, eller bland dem som omfatta mer än 100 hektar, : 

med ej mindre än ?>l-i %. \ landsdelar, sådana som Öster
götland, Mälardalens län m. m., hvarest de stora godsen äro 
talrika, där förekomma äfven arrendatorerna oftare än annars. 
Synnerligt fåtalige äro de inom Gottlauds, Blekinge och Norr-
bottens län. 

Pä hvarje brukniugsdel belöper sig i medeltal 0'ia mantal. 
Största brukningsdelen, efter mantal räknadt, eger Kristian
stads län. 

Antalet jordtorp och andra jordlägenheter (kol. 12) upp-
gifves för hela riket till 15K,9«9, eller 2,240 färre än år 1904. 
Antalet har nästan ständigt minskats; i livad mån detta öfver-
ensstämmer med verkliga förhållandet, är likväl svårt att af-
göra. Såsom i 1901 års sammandrag blifvit anmärkt, äro näm
ligen uppgifterna delvis otillförlitliga, och detta särskildt för de 
trakter af riket, där de typiska jordtorpen äro mindre vanliga. 
Huruvida en lägenhet bör betraktas såsom jordlägenhet eller 
annan lägenhet, är i öfrigt i en mängd fall svårt att afgöra 

Tab. A. Jordstyckningen och jordens fördelning mellan brukare af egen och brukare af andras jord, år 1905. 

lulii iC?n? J° " a s Uiir " ' " ' " tl"'U!"' ! ,"m l c - opl1 k»'K&rd. — ä) I enlighet ined de från Kungl. M»j:U lhfallningihafvandcs femursberiiUelser för pe
rioden 18Jb—1.XX) hämtade uppgifterna i tub. 1, kol. -'. utom för Kalmar och Älfsborg» län. för hvilka, da ej motsvarande uppgifter för dessa län» särskilda områden 
ioreligga, Hushållningssällskapens uppgifter användts. — a) Afse endast Oppunda oeh Villättinge hiirnil. - 4) Största brukninfrsdelen 500 hektar, den minsta 0-4 ar. — 
°) beräkningarna nfsc endast de koiumiiner, som lemnat uppgifter i ämnet. 



Ytvidd. Egoslag. Åkerjordens fördelning. 

och delvis äfven beroende pä jordens bördighet och den omsorg, 
man egnar densamma. 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 1.3) upp
tages i öfverensstämmelse med de uppgifter, som offentliggjorts 
i andra häftet af Befolkningsstatistiken för år 1900; sedan 
nämnda tidpunkt och till redogörelseårets slut hafva inga 0111-
rådesöfverflyttningar egt rum, som inverka på siffrorna i tabell l.s 

') För Kalmar läu i dess helhet ii.ro yjroceultuku: trädgärd 0'24 %, åker 
15'7o 'i, ung G'07 , skogbiirande mark 56'0H %, annim mark <!l'i»s %; för Alfs
borgs liin i dess helhet: trädgård 0 l 2 %, Sker 18'72 %, iing 4 d %, skogbiirande 
mark 61'30 %, annau mark lf>'25 % 

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 leninas om ytvidden 
af särskilda egoslag, utgjorde denna år 1905: träd-, humle- och 
kålgård 40,805, åker och annan odlad jord 3,592,(540, naturlig 
äng 1,394,263 och skogbärande mark 21,210,165 hektar. Jäm
förda med 1904 års siffror, visa de nyssnämnda en ökning för 
träd-, humle- och kålgård med 80(5, för åker och annan odlad 
jord med 11,457 ocli för skogbärande mark med (51,642 hektar, 
men för naturlig äng en minskning med 15,481 hektar. 

Hvad de särskilda områdena beträffar, visar trädgårdsarealen 
största ökningen för Östergötlands län, med 2(5(5 hektar, åker
jorden för Södermanlands och .lönköpings län, med resp. 2,8138 
och 2,427 hektar, samt därnäst för Stockholms, Västerbottens, 
Kronobergs och Uppsala län, den skogbärande marken slutligen 
största ökningen för Jönköpings län, 23,990 hektar, och därnäst 
för Kalmar läns norra del, 16,(544 hektar. Minskningen af 
ängsmarken beror i främsta rummet på Jönköpings län, hvars 
ängsareal uppgifves 9,554 hektar mindre än året förut. 

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

I tabell B meddelas en i öfverensstämmelse med föregående 
år utförd beräkning utaf den andel, hvari de särskilda egoslagen 
ingå i livarje områdes hela egovidd af fast mark. De ändringar 
af någon betydenhet, som egt rum beträffande de absoluta siff
rorna, finna här sin motsvarighet i fråga om de relativa. Sär-
skildt anmärkningsvärd är ökningen af den skogbärande markens 
procenttal, en ökning som emellertid med få undantag fortgått 
ända från år 1875. I verkligheten finnes dock ingen motsvarig
het till den ökning, som de jordbruksstatistiska siffrorna här 
utvisa, utan beror densamma nog, åtminstone till den vida 
öfvervägande delen, endast därpå, att uppgifterna år från år 
förbättras. Det är ock mycket antagligt, att denna höjning af 
skogsarealens siffror ännu ej afstannat, eller med andra ord att 
den skogbärande marken i själfva verket utgör ännu mer än 
51-ci % af Sveriges areal af fast mark. I tabellens kolumner 
benämnes ock den mark, som ej utgöres af inegor eller skogs
mark, annan eller oredovisad mark. Att ännu för flere län 
mycken mark är oredovisad, kan man sluta däraf, att för de 
områden, såsom Uppsala, Östergötlands, Älfsborgs, Skaraborgs, 
Värmlands och Örebro län, hvilka 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 
hvad med skogbärande mark bör förstås. 

Åkerjordens fördelning mellan de särskilda kulturväxterna 
åskådliggöres genom d3 relativa tal, som ineddelas i tabell C. 
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 afscdda arealen; de till beto och grönfoder 
anslagna fälten hafva i det stora hela varit af samma storlek. 

6 

Tab. B. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhållande 
till hvarje områdes hela egovidd af fast mark, år 1905. 
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1 fråga om sädesslagen intogo dessa ända till 1800-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. Rotfrukter, spånadsväxter och de mera sällan odlade 
kulturväxterna, såsom tobak m. in., förlora i det hela mark, 
rotfrukterna dock endast relativt taget, och äfven detta endast 
till 1890-talet, då i följd af den stora sockerbetsodlingen ut
vecklingen blifver en annan. 

Tab. C. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1905. 

I fråga om de skilda länen visar tabell G, att ingenstädes 
i riket relativt så stor andel af åkerjorden besås med höstsäd 
som i de sydöstra kustlänen, eller Blekinge, Gottlands, Kalmar, 
Kristianstads och Östergötlands län. Vårsädesarealen, som före
ter mindre variationer än någon annan arealgrupp, utgör i 
Kronobergs län hälften af all åkerjord och intar därnäst största 
andelen af densamma i Älfsborgs läns södra del, Göteborgs och 
Bohus, Jönköpings samt Norrbottens län, hvilket sistnämnda 
härvidlag visar stora skiljaktigheter från de öfriga norrlandslänen 
med deras låga procenttal. Maximitalen för potatis, andra rot
frukter, lin ra. m., hvilka helt och hållet bestämmas af rot
fruktsodlingen, träffas, när Stockholms stads obetydande åker
areal lemnas ur räkningen, inom ett sammanhängande område 
af Blekinge län, de båda skånska länen och Kronobergs län. 
Gräs och öfriga foderväxter, som i de norrländska länen intaga 
öfver hälften, i Jämtlands län särskildt nära tre fjärdedelar, af 
åkerarealen, odlas där i vida större utsträckning än i det öfriga 
riket, och i samband härmed och med den ringa höstsädes-
kulturen ligger i denna landsdel endast en mycket ringa del af 
åkerjorden i träda. För jämförelsevis liten trädesareal utmärka 
sig i öfiigt Blekinge och Kronobergs län. 

Hushållningssällskapens berättelser lemna icke uppgifter om 
den andel af åkerarealen, som hvarje särskildt växtslag upptager, 
utan redovisas denna beträffande sädesslagen allenast för dettas 
trenne hufvudgrupper höstsäd, vårstråsäd och baljväxter. Genom 
sammanställning af de uppgifter, som i berättelserna meddelas 
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 upptager. Genom att gä 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 
åkeriord: 

Af här upptagna 17 grupper visa 9 ökning af arealen se
dan näst föregående år, med tillsammans 29,(ifi:-> hektar, och 8 
minskning, med tillsammans 18,206 hektar; nettotillväxten blir 
således 11,457 hektar. Största ökningen förete som vanligt foder-



växterna till höskörd, med 16,B74 hektar, hvarefter följa andra 
rotfrukter än potatis K, 189, hösthvete 2,047 och blandsäd 1,957 
hektar; ökning hår dessutom egt rum för vårhvete, vårråg, ärter, 
vicker och potatis. Minskningen drabbar, likaledes absolut taget, 
i främsta rummet hafren, med 6,119 hektar, därnäst kornet och 
trädan, med resp. 4,984 och 4,008 hektar, samt i öfrigt höstråg, 
bönor, spånadsväxter, foderväxter till bete och »andra växtslag». 
För potatis har den absoluta arealökningen varit så ytterst obe
tydlig i förhållande till hela åkerarealens, att trots ökningen dess 
andel af densamma år 1905 är något mindre än år 1904. 

I det stora hela hafva 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 anslagen 
som till råg. En niondedel af marken ligger i trade. 

Anmärkningsvärd för året är den stora ökningen af arealen 
för andra rotfrukter än potatis, ej mindre än 8,189 hektar, af 
hvilka 2,489 komma på Kristianstads, l,4fi3 på Malmöhus, 
1,050 på Östergötlands och 959 på Skaraborgs län. Huru denna 
ökning fördelar sig på sockerbetorna och på de hufvudsakligen 
till foder afsedda rotfrukterna, eller rofvor, rötter, foderbetor 
m. m., kan här ej afgöras. Att nämna är dock ökningen af 
sockerbetsodlingen i Skaraborgs län och densammas återupp
tagande i Östergötlands län, hvilket sistnämnda redan nu under 
första året intager fjärde rummet i fråga om sockerbetsskörden, 
eller rummet efter Malmöhus, Kristianstads och Gottlands län. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1905 upp-
gifvas sålunda: 

länen och dem emellan anställa jämförelser. Enligt denna tabell 
idkas odlingen af höstsäd i sin största omfattning i rikets syd
östra delar. I Gottlands län utgöres sålunda öfver två femte
delar samt i Blekinge och Kalmar län omkring tredjedelen at 
den utsådda säden af hvete och råg. Närmast komma länen 
vid Mälaren, de skånska länen och Hallands län. I fråga om 
Malmöhus län är att bemärka det låga procenttalet för rågen 
— lägre än i något annat län i Svea- och Götaland med 
undantag endast af Göteborgs och Bohus län — samt det höga 
procenttalet for livetet — det högsta i riket. Ar 1895 var 
sistnämnda procenttal för Malmöhus län blott 6v>i %, men var 

Tab. D. Utsädesbeloppet år 1905, i % af hvarje områdes ut-
säde, oafsedt potatis och gräsfrö. 

En jämförelse med 1900 års siffror utvisar, att under den 
mellanliggande femårsperioden utsädet ökats af hvete med 13,991, 
af hafre med 7,435, af blandsäd med 41,109 och af potatis med 
148,482 hektoliter. För sädesslagen har utsädet i öfrigt min
skats, däraf för korn med 25,473 hektoliter. För lin och hampa 
är minskningen 4,301 hektoliter, hvilket för femårsperioden vi
sar en nedgång i utsädet af ej mindre än 43 %. 

De detaljerade beräkningar, som i tabell D meddelas, lemna 
tillfälle att utsträcka undersökningarnn om iitsädesbploppet till 

8 Utsädesbelopp. 
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däremot för Gottlands län ej mindre än 1 2 Ï I %. För Norrlands 
jordbruk äro rågen och i all synnerhet hvetet af ringa vikt, och 
i det öfriga riket spela de i det västra Sverige en långt mindre 
roll än i de östra delarne.af riket. I stället dominerar där vår
säden, om den också ej ens här är af så stor vikt i fråga om 
sädesodlingen som i Norrland. Mellan Norrland och västra 
Sverige förefinnes därjämte den olikhet, att i Norrland, med 
undantag endast för Gäfleborgs län, är kornet, i västra Sverige 
däremot hafren hufvudsädet. Siffrorna för Gottland, hvars jord
bruksförhållanden i mycket skilja sig från fastlandets, erbjuda 
här den egendomlighet, att procenttalet för hafren är det allra 
lägsta i riket, men å andra sidan procenttalet för kornet högre 
än i något annat län med undantag endast för de fyra nord
ligaste. Malmöhus län, där odlingen af de särskilda sädesslagen 
är jämnast fördelad, visar äfven lågt procenttal för hafre, men 
högt för korn, och likaså äfven för blandsäd. I fråga om 
blandsädens betydelse står länet endast tillbaka för Östergöt
lands, medan Kristianstads län och länen kring Mälaren komma 
det närmast. 

Allt sedan midten af 1880-talet är utsädet af baljväxter 
mindre än af hvete, och det minskas nästan för hvarje år. Jäm
förelsevis största betydelsen ega dessa växter för Göteborgs och 
Bohus län, länen kring Mälaren samt Jämtlands län, och skiljer sig 
det sistnämnda härvidlag skarpt från de omgifvande länen. 
Spånadsväxterna lin och hampa utgöra endast i Gäfleborgs län 
något öfver 1 % af utsädet, men hinna i öfrigt ingenstädes till 
Vä % därutaf. Äfven af dem minskas odlingen oupphörligt' 
hvilket äfven är fallet med bohvete och raps. Rapsodlingen 
särskildt har i det allra närmaste upphört. 

En jämförelse mellan 1900 och 1905 års siffror ådagalägger, 
att under de mellanliggande åren utsädet af hvete och blandsäd 
ökats på de öfriga sädesslagens bekostnad. 

Om af tabell D framgår, i hvilken omfattning de sär
skilda sädesslagen ingå i såväl hela rikets som hvarje läns 
eller områdes hela utsäde, lemnas i tabell E uppgifter om 
den andel, länens eller områdenas utsäde af hvarje särskildt 
sädesslag och af potatis utgör äf rikets hela utsäde af samma 
våxtslag. 

Sistnämnda uppgifter utvisa bland annat påtagligt, hvilken 
utomordentligt viktig roll det till arealen så obetydliga Malmö
hus län spelar i fråga om rikets sädesproduktion. Ensamt inom 
detta län utsås nämligen betydligt mer än fjärdedelen af allt 
hvete, fjärdedelen af all blandsäd och mer än sjettedelen af allt 
korn. Af ännu större betydelse är länet i fråga om rotfrukterna, 
allra helst efter sockerbetsodlingens uppblomstring. För de nya 
rotfrukterna har dock tagits i anspråk ej oansenliga vidder på 
sädesslagens bekostnad, hvadan Malmöhus läns betydelse i fråga 
om dessa fordom varit ännu större än nu. Beträffande ett af 
våra sädesslag, och detta för närvarande det förnämsta af alla, 
eller hafren, har länet likväl ej intagit och intager ej heller nu 
någon framstående plats. Här komma i främsta rummet de tre 
länen kring Vänern: Skaraborgs, Älfsborgs och Värmlands län. 
Hela Norrland är ej af någon mera nämnvärd betydelse för ri
kets sädesproduktion utom i fråga om kornet, hvaraf här utsås 
en tredjedel af hela utsädet. I fråga om baljväxterna är att 
märka den öfvervägande betydelse Göteborgs och Bohus län eger 
beträffande odlingen af åkerbönor. Potatisen är mera jämnt 
fördelad på särskilda län och områden än något sädesslag; dock 

Sammandrag af Jordbruksstatistik för år 1905. 

kommer ensamt pä Skåne och Blekinge mer än en fjärdedel af 
hela utsädesbeloppet. 

En fullt exakt upplysning om de särskilda länens och om
rådenas betydelse för våra jordbruksförhållanden lemnas emeller
tid icke af tabell E. Oafsedt att härvidlag uppgifterna om 
skörden äro viktigare än uppgifterna om utsädet, har man näm
ligen att taga andra växtslag i betraktande än de i tabellen 
upptagna, eller andra rotfrukter än potatis samt foderväxter. 
Särskildt för de norrländska länen ingå foderväxterna i skörde
värdet med omkring hälften eller ännu mer af totalbeloppet. 

I tabell F, sid. 10, redogöres för utsädet på hektar år 1905 i ri
ket och inom hvarje hushållningssällskaps område. Enär tabell 1, 
som ligger till grund för denna redogörelse, icke lemnar areal
uppgifter för hvarje särskildt sädesslag utan endast för grupper 
däraf, måste äfven redogörelsen här inskränka sig till dessa 
grupper. Då likväl olika sädesslag inom samma grupp ej sås 
lika tätt och då de därjämte inom de särskilda områdena ej i 
samma proportion ingå i gruppens utsäde, är möjligt, att en del 

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

potatis, år 1905. 

Anm. Talet 0'0 betyder, att ifrågavarande vältslag visserligen iuom orten od
las, men att utsädet häraf ej hinner till Ol % af rikets utsäde nf samma växtslag. 

2 
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af de olikheter mellan län och områden, som i tabell F komina 
till synes, häri finna sin förklaring; dock är detta icke fallet 
med alla. livad särskildt höstsäden beträffar äro olikheterna 
störst mellan å ena sidan Jönköpings och Kronobergs län och å 
den andra Norrland och Dalarne. Äfven vårstråsäden sås tä
tast i Jönköpings län, hvarjämte de båda öfriga smålandslänen, 
Skaraborgs och Älfsborgs län äfvensom Kopparbergs län förete 
höga utsädessiffror; motsatt är förhållandet med Gottlands län 
och de båda skånska länen; af de förra länen äro nästan alla 
starkt hafreodlande, hvilket däremot ej är fallet med de senare, 
där kornodlingen i stället är betydande. Potatisutsädet företer 
ej så stora olikheter; det varierar i 16 af de tjugufyra länen 
mellan 19 och 21 hektoliter per hektar, är minst i Kristianstads, 

Tab. F. Utsäde på hektar, år 1905. 

') Uppg't' o m hela den mC(l baljväxter besådda arealen saknas. — 2) Efter 
fränräkning af de socknar, som ej lemnat fullständiga nppgifler i ämnet. 

Hallands och Örebro län samt störst i Kopparbergs och därnäst 
i Stockholms och Gäfleborgs län, allt i medeltal för länen i de
ras helhet. För baljväxter liksom för spånadsväxter äro väx
lingarna i utsädestalen ofta betydande, men dels är det här ofta 
frågan om blott smärre kvantiteter, hvarigenom medeltalsberäk
ningarna ej blifva så säkra, dels äro de till grund för beräk
ningarna liggande uppgifterna ofta mer eller mindre bristfälliga. 

Tab. G. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1905. 

') Äfven blandning med ärter och vicker. — 8) Äfven 67. % hafre och 
33 % vårråg. — ') Äfven 33 % korn och 67 % vicker, eller 33 % hafre och 67 Jt! 
korn. — 4) Äfven 20 % korn, 40 % hafre och 40 # vicker och ärter. I stället 
för de sistnämnda användas ock pelusker och vårråg. — s) Se länsberättelsen. — 
6) Någon gäng äfven med inblandning af vicker eller pelusker. — ') Äfven 50 # 
korn och 50 % ärter. — 8) Äfven 33 % sommarråg och 67 % korn. — 9) Jämför 
anm 2, 4 och 8 här ofvan. 
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Då sistnämnda omdöme i ännu högre grad gäller föregående 
år, torde beträffande dessa två växtslag jämförelser med äldre 
tiders siffror vara af mindre värde. Beträffande de öfriga växt
slagen finner man af tabellen, att utsädet på hektar af höst
säden i det hela hållit sig oförändradt, af vårstråsäden åter 
minskats, men af potatisen ökats. 

Förestående tabell G (sid. 10) 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. 

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
2,383 hektar, egnas blott 10 hektar, eller OM %, åt odling af 
hampa. För öfrigt är det endast i få län, som någon nämn
värd odling förekommer ens af lin. Betecknande för utveck
lingens 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 1905, oaktadt åkerarealen ökats med mer än 
1,000,000 hektar, arealen för spånadsväxter nedgått till den 
nyss här ofvan angifna, eller endast en sjundedel af livad den 
var trettiofem år tidigare. 

Skörden år 1905 lemnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 
o. s. v. i tab. 1): 

Af det skördade hvetet voro 126,022 hektoliter och af den 
skördade rågen 143,332 hektoliter vårsäd, återstoden hosts.ïd. 

Sammanföras de nu anförda sädesslagen i grupper och sam
manställas därefter här meddelade uppgifter med motsvarande 
från Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser, 
framträda följande olikheter i fråga om skördetalen: 

I allmänhet äro, såsom vanligt, Länsstyrelsernas uppgifter 
högre än Hushållningssällskapens; särskildt gäller detta om vår
stråsäden och ännu mer om potatisen. 

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 1905 och närmast föregående år varit följande 
enligt Hushållningssällskapens berättelser och enligt Årsväxt
berättelserna: 

Af samtliga sädesslag äfvensom af potatis har sålunda af-
kastningen år 1905 varit större än under någon af de fyra an
gifna perioderna i medeltal; undantag gör endast vickern, som 
år 1905 lemnade ett ovanligt lågt utbyte. Förmånligast äro 
skördetalen för höstsäd och för potatis. 

Skörden af rofvor, rötter o. d. uppgick år 1903 till 7,626,635 
hektoliter, hvilket då var den högsta någonsin erhållna skördemäng-
den. Ar 1904 hade denna ökats till 8,636,692 hektoliter, men nu 
afhandlade skördeår, eller 1905, visar en ännu starkare stegring, 
eller till ej mindre än 12,786,704 hektoliter, och är denna genom
gående för nästan alla län. Till någon del får väl ökningen 
tillskrifvas, att arealen för dessa växter ökats, och särskildt torde 
detta gälla Kristianstads län; men äfven om denna omständighet 
i viss mån har inverkat, är detta likväl icke hufvudorsaken. 
Äfven af sockerbetor har skörden utfallit förmånligt. Skörde
kvantiteten, 8,102,299 deciton, är den högsta i Hushållningssäll
skapens berättelser angifna med undantag endast för åren 1900 och 
1901, då den uppgifves omkring 88,000 och 284,000 deciton högre. 

Skörden på hektar för såväl riket som särskilda områden 
angifves i tabell H (sid. 12) och torde härvid böra anmärkas, att, 
liksom under föregående år, skörden afser hela den besådda åker
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-

De skiljaktigheter, som för år 1905 ega rum mellan Hus
hållningssällskapens uppgifter och Arsväxtberättelsernas, stå i 
nära öfverensstämmelse med förut angifna skiljaktigheter be
träffande skörden. 

Till närmare belysning af 1905 års skördeutfall af spann
mål och potatis meddelas enligt Hushållningssällskapens berät
telser följande uppgifter om de skördade korntalen dels är 1905 
och dels i medeltal för föregående perioder: 
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uppgifter de skördade kvantiteterna af frö och spånadsämne 
hvar för sig jämföras med hela den areal, som till odlingen af 
dessa växter varit använd. 

För att underlätta bedömandet af skörderesultatet för riket 
år 1905 hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden på hek
tar i medeltal dels under det närmast föregående året och dels 
under de fyra närmast föregående femårsperioderna. Tabellen 
bekräftar hvad som af föregående jämförelser framgått beträffande 
det förmånliga utfallet af årets sades- och potatisskörd; af 
samtliga sädesslag har endast vårstråsäden under två af dessa 
femårsperioder leninat större afkastning än år 1905, ehuru skill
naden dock är föga betydande. Beträffande »andra rotfrukter» 
har ingen period, ja icke ens något enstaka år att utvisa större 
afkastning; år 1901, som kommer närmast, stannar vid blott 

Tab. H. Skörd på hektar, år 1905. 

388 deciton per hektar. Oförmånlig var däremot den för hela 
skördeutfallets bedömande så viktiga foderskörden å odlad jord, 

Från ocli 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. 1 enlighet härmed sättas sålunda vid ifrågavarande 
reduktion 10 hektoliter råg = 7 hektoliter hvete = 8 hektoliter 
ärter eller annan trindsäd ==11 hektoliter korn = 14 hektoliter 
blandsäd = 17 hektoliter hafre = 40 hektoliter potatis och andra 
rotfrukter. Dessa relationstal hafva blifvit använda vid de be
räkningar, som i tabell I blifvit framlagda dels beträffande 1905 
års skörd, dels äfven beträffande medelskörden under tioårs
perioden 1891—1900. 

Det sålunda funna rågvärdet för hela riket år 1905, öfver 
43Vs millioner hektoliter, är det högsta, som på grund af Hus
hållningssällskapens skördesiffror beräknats; närmast kommer 

Tab. I. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1905. 

') Den häri inräknade sockerbetsskörden har reducerats efter beräkning »f 
0 62 deciton på hektolitern. — 2) Efter fränräkning af de socknar, som ej lemnat 
fnllständiga uppgifter i ämnet. 

') Här afses endast den för säd och rotfrukter, men icke den för spånads-
och foderväxter samt för öfriga växtslag och för träda använda åkern. 
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året 1900 med nära 42 millioner hektoliter.' Jämförd med me
deltalet for tioårsperioden 1891-—1900 visar sades- och rotfrukts
skörden år 1905 en öfvervikt af ända till 6,191,608 hektoliter, 
och bidraga härtill alla områden utom trenne: Kalmar- läns 
södra del, Göteborgs och Bohus län samt Norrbottens län. För 
synnerligast Uppsala, Gottlands, Blekinge och Jämtlands län förete 
dock 1905 års skördesiffror endast ringa öfverskott öfver medeltalen. 

Däremot äro afvikelserna från de normala förhållandena desto 
märkligare för de båda skånska länen och Hallands län, hvilka 
tre län i följd häraf bidragit till årets sades- och rotfruktsskörd 
med 31'5 %, mot i medeltal 28o %. Vill man ännu noggrannare 
bedöma ärsskörden, bör dock äfven åkerarealens förändringar 
tagas i betraktande. Sker detta, finner man, att medan sädes-
och fotfruktsskörden i medeltal utgör 19'» hektoliter rågvärde 

Tab. K. Resultaten af 1905 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om årets skörd iiro här beräknade i vikt enligt de i Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser för aret 
gifna viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 78'8 kg., vårhvete 75'6, höstråg 73'3, vårråg 71'7, korn 64'8, hafre 4 8 l , blandsäd 574, ärter 79e , bönor 
79-1 och vicker 74'5 kg., hvilka jämväl auvändts vid beräkningen af utsädets vikt, utom i fr8({a om vicker, för hvilka onvändts medelvikten för åren 1881—1900 enligt 
åreväitberättelserna, som hiir är högre än ärsvikten, eller 74c kg. I öfrigt är vikten pr hl. antagen för bohrete till 60, för majs till 70, för potatis till 66 samt för 
öfriga rotfrukter till 62 kg. 

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

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. à.) ingå ej sockerbetor. 
Enär skördeåret 1905 anses vara afslutadt den 30 september 1905, omfattar det därpå följande konsumtionsàret 1905—1906 tiden från och med den 1 oktober 

1905 till och med den 30 september 1906. 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven under konsumtionsakt spannmål, gryn och mjöl af »andra slag» om resn. 20.798, 62,582 och 16,917 kg. 

samt utfördes af spannmål och gryn »andra slag? om resp. 8,090 och 12,175 kg. 
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I tabell K (sid. 13) lemnas liksom föregående år en beräk
ning af de kvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt sockerbetor), 
som under året närmast efter 1905 års skörd, eller under tiden 
den 1 oktober 1905 till och med den 30 september 1906, 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 livad 
Statistiska Centralbyrån anfört härom i 1903 års redogörelse. 
Om reduktionen af målen spannmål till omalen lemna anmärk
ningarna till tabellen närmare upplysningar. 

Enligt hvad tabellen utvisar har konsumtionen med ett 
enda undantag varit större än närmast föregående år. Af livete 
och blandsäd har förbrukningen reguliärt ökats så långt till
baka, som de föreliggande undersökningarna gå, och detsamma 
gäller i det hela jämväl om hafren, oin ock det enstaka året 
1904—1905 synes bilda ett undantag. Äfven de i tabellen 
upptagna rotfrukterna visa ökad förbrukning. Sockerbetorna 
ingå ej ibland dessa. Skulle en undersökning här ske, skulle 
den omfatta sockerförbrukningen. Såsom bekant har denna till
tagit. Af baljväxter och korn minskas förbrukningen, och så 
är, sedan en följd af år, äfven fallet med råg. Då hvete-
konsumtionen samtidigt i hög grad ökats, spela de två förnäm
sta brödsädena, rågen och hvetet, nu en helt annan roll sins
emellan än fordom. Medan 1886—1891 hvetet ingick i den 
samfällda förbrukningen af de båda sädesslagen med 23 %, var 
dess andel året 1905—1906 ej mindre än 37 %. 

På grund af den gynnsamma skörden nedgick råginförseln 
ganska betydligt. Af majs infördes föga mer än en tredjedel 
mot föregående år, men då sistnämnda års införsel till allra 
största delen under året användes till brännvinsbränning, väl
förhållandet det motsatta under konsumtionsåret 1905—1906. 
Af kli ökades införseln och likaså af korn. Trots det gynn

samma skörderesultatet, infördes ej obetydligt med hafre, om 
ock denna införsel var omkring 40 millioner kg. mindre än året 
förut. För jämförelses skull meddelas här följande uppgifter 
om införselöfverskottet af säd, reducerad till omalen spannmål, 
äfvensom af rotfrukter oafsedt sockerbetor (eller, hvad som är 
nästan detsamma, af potatis) under en följd af år, i 1,000,000-
tal af kilogram: 

Hafren utvisade alltsedan år 1838 hvarje år exportöfverskott, 
och ofta ett betydande sådant, ända till konsumtionsåret 1899— 
1900, då, efter en under senare tid iakttagen minskning i detta 
öfverskott, ett importöfverskott förefanns af 66-9 millioner kilo
gram. Under de två närmast följande åren var utförseln större 
än införseln, men de fyra senaste konsumtionsåren t. o. in. året 
1905—6 utvisa åter införselöfverskott, med resp. 83'7 millioner, 
63-8 millioner, 103-9 millioner och 64-6 millioner kilogram. För 
de senaste fem åren uppgår införselöfverskottet i medeltal till 
61-6 millioner kilogram. 

Af de uppgifter angående spannmålens vikt, som lemnas i 
tabell L, framgår, att 1905 års siffror nästan allesamman full
komligt öfverensstämma med motsvarande för år 1904, hvilka i 
hufvudsak angifva förhållandena under normala år. Viktsiffrorna 
i Länsstyrelsernas årsväxtberättelser äro i allmänhet högre än i 
Hushållningssällskapens berättelser och så är äfven förhållandet 
beträffande året 1905; särskildt gäller detta om rågen och kornet. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lemnas i 
tabell M uppgifter i likhet med föregående år. Enligt tabell 1, 
h vars uppgifter dock här ej äro fullständiga, såddes år 1905 af 
gräs och andra foderväxter 94,163 deciton frö och skördades 
50,771 deciton. Enligt tabell M skulle af årets fröskörd 39 % 
utgöras af klöfverfrö samt 61 % af timotejfrö ni. m., hvilket 
gör en skörd af omkring 19,800 deciton klöfverfrö samt om
kring 31,000 deciton timotej- och annat gräsfrö. Skörden är, 
liksom alltid, ej nog för att tillgodose landets behof; också in
fördes år 1905 af klöfverfrö och ej specificeradt gräsfrö 22,287 
samt af timotejfrö 4.976 deciton till värde af resp. 3,120,000 
och 299,000 kronor. Oaktadt tulltaxans och jordbruksstatistikens 
rubricering ej är fullt densamma, torde af hvad här anförts lik
väl framgå, att såväl i och för sig som ännu mer i förhållande 
till den inhemska skörden införseln af det dyrare klöfverfröet 
är af större betydelse än införseln af timotejfrö. 

Hvad foderskörden beträffar kan enligt tabell M halmskörden 
i det hela betecknas såsom medelmåttig, hvilket äfven är fallet 
med höskörden från naturlig äns, men däremot icke med det 

per hektar (trädan oafsedt), uppgick den år 1905 till 22-7 hekto
liter per hektar. Beträffande de särskilda områdena visar sig 
åter vid en sådan jämförelse, att ej mindre än sju erhållit 
sämre sades- och rotfruktsskörd år 1905 än under normala för
hållanden, nämligen med ett undantag samtliga de län, hvilka 
absolut taget erhållit lägre eller föga högre skörd än åren 
1891—1900 och dessutom Västerbottens län. Undantaget bildar 
Göteborgs och Bohus län, h vars hela åkerareal under en lång 
följd af år af Hushållningssällskapet upptagits med oförändrade 
eller i det närmaste oförändrade siffror, medan den andel däraf, 
h vara säd och rotfrukter odlats, under samma år minskats. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter råg
värde räknadt, i 1905 års skörd med följande siffror: 
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viktigaste af foderslagen eller höskörden från odlad jord. Au-
märkningsvärdt är, huru lika skörden å den naturliga ängen 
uppgifves för skilda år. Äfven länsstyrelserna i sina årsväxtbe
rättelser visa dock ej större skiljaktigheter härvidlag. Enligt dessa 
kan nämligen denna skörd under fyra af åren 1900—1905 be
tecknas såsom medelmåttig eller i det närmaste medelmåttig, 
under ett år såsom fullt medelmåttig och under ett såsom öfver 
medelmåttan. 

Sammanställas de för foderskörden i tabellen angifna vikt
siffror med motsvarande areal uppgifter i tabell 1, kan man pä 
sådant sätt komma till en ungefärlig uppskattning af hela rikets 
foderskörd för året. Denna kan sålunda beräknas hafva utgjort: 

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

Medeltalen för de fem åren 1900—1904 äro: vårsädeshalm 
25-2, höstsädeshalm 14s, hö från naturlig äng 13-8 och hö frän 
odlad jord 30-o millioner deciton. 

Tab. L. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1905. 

Den tidigare gjorda iakttagelsen, att höstsädeshalmen i 
mängd ungefärligen motsvarar ängshöet, bekräftas äfven af 1905 
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, 
följde år 1905 på en i allmänhet blid och «nöfattig vinter en 
sen och kall vår; men kunde sådden, ehuru försenad, dock ske 

Tab. M. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1905. 
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änder gynnsamma förhållanden. Försommaren och i större delen 
af riket äfven juli månad utmärktes af stark värme och ringa 
nederbörd, men därefter inträdde en period med ymnigt regn, 
som försvårade bärgningen af vårsäd och rotfrukter, af hvilka 
sistnämnda potatisen i mellersta och södra Sverige vid upptag
ningen befanns mer eller mindre angripen af röta, dock med 
betydande undantag. Sålunda voro i det beträffande rotfrukts
skörden så viktiga Malmöhus län såväl potatis som sockerbetor 
af den yppersta beskaffenhet. 

Det totalomdöme, som pä grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits oiu 1905 års 
skörd, var: fullt medelmåttig. För ensamt säd och rotfrukter 
är visserligen skörderesultatet bättre, men detta motväges af det 
icke fullt tillfredsställande utfallet af foderskörden. 

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 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 N, meddelas nu äfven för år 
1905, hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på samma 
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 rnedeltalsberäkningen för riket. 

Sammanställas dessa medelpris för år 1905 med motsvarande 
för de båda närmast föregående åren, visar sig en genomgående 
prisstegring i jämförelse med år 1903 och likaså äfven i jäm
förelse med år 1904 undantagandes endast beträffande hafre, som 
från år 1904 till år 1905 undergått ett obetydligt prisfall. För 
samtliga i tabellen upptagna artiklar äro prisen för år 1905 
högre än medelprisen för åren 1896—1900, som åter genoin
gående voro högre än medelprisen för åren 1893—1895. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna här
för erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell N, erhållas för 
blandsäd genom siffrorna i tabell G. Beträffande bönor finnas i 
markegångstaxorna upplysningar för de två län, där öfver 4/6 

af dessa baljväxter odlas. Priset å halm enligt tabell N torde 
af brist på bättre uppgifter få gälla för all halm, såväl höst-
som vårsädeshalm, men i fråga om hö har enligt uppgifter i åt
skilliga läns markegångstaxor ängshöet endast kunnat beräknas 
till 60 % af däri intagna höpris, som närmast afse hårdvallshö 
eller åkerhö. Beträffande vicker lemnas i markegångstaxorna 
endast uppgift om priset i Blekinge län och beträffande rot
frukter endast uppgift om priset å rofvor i Stockholms län. 
För potatis och sockerbetor har Centralbyrån därför äfven nu 
ansett bäst att använda de till Finansdepartementets Kontroll-
och Justeringsbyrå inkomna uppgifterna om höstprisen å dessa 
rotfrukter. 

På grund af livad nu senast är anfördt hafva följande värden 
antagits vid beräkningen: blandsäd 6'88, bönor 8 09 och vicker 
13-oo kr. per hektoliter, ängshö 3-88 kr. per deciton, potatis 1 83 
samt rofvor, rötter o. d. 0 96 kr. per hektoliter och sockerbetor 
2-4i kr. per deciton. 

Af de i tabell 1 upptagna växtsla^ återstår nu att värdera 
skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af bohvete, raps, 

Tab. N. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton hö 
och halm samt 1 kilogram smör, år 1905. 

') Markegångspriset â 1 hl. bönor: Hallands lan 8'09 kr., Göteborg! och 
Bohus län 8o9 kr.; medeltal 809 kr. — 2) För 1 dt. starrhö 3'24 kr. —3) För 
1 dt. madhö 2'74 kr. — «) För råghalm. — 6) För länghalm; för 1 dt. hafre-
halm 3 s 3 kr. — 6) För åkerhö; för 1 dt. ängshö i Gästrikland 4'25 kr., i Häl
singland 3'63 kr. — ') För råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jämtland 3'50 kr., 
i Härjedalen 3'7S kr. — 8) För bättre hö; för 1 dt. sämre hö 4'2t kr. — ) För 
råghalm; för 1 dt. komhnlin 3'17 kr. 
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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 6-9 millioner kronor, 
däraf 5 millioner kr. för gräsfrö, l-i millioner kr. för lin (frö 
och spånadsämne) samt återstoden hufvudsakligen för tobak. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per 
hektoliter eller per deciton som i sin helhet, år 1905 följande, 
hvarmed sammanställas totalvärdena i medeltal af samtliga 
skördeprodukter för dels femårsperioden 1900 — 1904, dels fem
årsperioden 1895—1899: 

I motsats mot år 1904 beror värdestegringen för året 
hufvudsakligen på spannmål och rotfrukter, något som äfven af 
den föregående redogörelsen för skördeutfallet var att vänta. 
Fodret, som under senaste år plägat ingå i totalvärdet med 
halfva beloppet, når är 1905 icke fullt så högt. I fodret ingår 
här såväl hö som halm; däremot är vid värdeberäkningarna 
ingen hänsyn tagen till grönfoderskörden och betet. Värdet 
däraf kan visserligen icke nogare beräknas, men att det icke är 
så obetydligt, kan man sluta däraf, att år 1905, oafsedt betet 
å ängsmarker, skogar m. m. samt betet och grönfoderskörden å 
öfrig åkerjord, 156,000 hektar åkerjord, enligt kol. 24 af tabell 1, 
användes enbart till dessa två ändamål. Detta mer än upp
väger, att beräkningen af värdet å det foder, som från åker
jorden och ängsmarken skördas, enligt här följda beräknings
grunder kan komma att angifvas för högt. 

Jäinföres arealen med den beräknade afkastningen, skulle 
den sistnämnda per hektar hafva utgjort: 

2. Boskapsskötsel. 
Kreatursstocken, som vid 1905 års slut underhölls uti riket, 

fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på följande sätti 
med här angifna ökning eller minskning från år 1904: 

Af samtliga nio grupper hafva följaktligen, enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser, alla ökats i antal med undantag af 
tvenne, oxar och får, hvilka hvardera hafva minskats med ej 
mindre än ungefär 3 %. Största relativa ökningen kommer på 
svinkreaturen, 4 i s %, därnäst på ungnöt och hästar. För hela 
kreatursstammen utgör ökningen 14,537 kreatur, motsvarande 
OM % af antalet vid 1905 års början. Vid dess slut var an
talet 5,075,761. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folk
mängden samt dess relativa ökning eller minskning under se-

3 

Vid beräkningen af skörden per hektar af säd, åkerhö och 
rotfrukter är ingen hänsyn tagen till trädan, utan endast till 
den med dessa växtslag besådda arealen. 

Hela värdet af 1905 års skörd uppskattas sålunda till ej 
mindre än 678'2 millioner kronor, hvilket är ett betydligt högre 
värdebelopp än för något föregående år och särskildt 50 millioner 
kr. högre än för år 1904. Närmast komma skördeåren 1903 
med 651-8 och 1900 med 631-9'millioner kr. Särskildt skarpt 
framträder stegringen, när årets skördevärde jämföres med medel
talen för närmast föregående femårsperioder. Och likväl voro 
skörderesultaten dessa år nästan lika förmånliga som år 1905. 
Enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser be
tecknas talvärdet för 1905 års skörd med 6e samt för de när
mast föregående femårsperioderna med 6 se och 6-42. Något in
flytande har sålunda det bättre skördeutfallet; detsamma kan 
äfven sägas beträffande den odlade arealens tillväxt; men hvad 
som dock varit hufvudsakligen bestämmande är prisens uppåt
gående. De pris, som till stor del här äro bestämmande, äro 
markegångsprisen och, såsom förut i tabell N blifvit påvisadt 
hafva dessa under senare år stadigt ökats. 

En sammanställning af ofvan anförda siffror, såväl för år 
1905 som för nyss angifna femårsperioder i medeltal, utvisar, 
att i totalvärdena ingå med nedannämnda belopp: 

Sammandrag af Jordbruksstatistik för år 1903. 
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Enär folk mängdstill växten under år 1905 uppgått till 0-65 % 
och sålunda varit något starkare än ökningen af kreatursantalet, 
har relationstalet för riket under året något nedgått, eller från 
962 till 959. På grund af den starkare folkökningen visa be
träffande de särskilda kreatursslagen relationstalen tillbakagång, 
utom för oxar och får, äfven för kor. Ökning har inträdt en
dast för hästar öfver tre år, ungnöt och svin. I öfrigt äro 
1904 års relationstal oförändrade. 

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 och i 
det stora hela äfven ungnötens antal under hela tiden bibehållit 
sig nästan alldeles oförändradt. En afgjord tillbakagång kan 
däremot skönjas i fråga om oxar, får och getter. De sist
nämndas antal är, till och med absolut taget, nu endast hälften 
af hvad det var enligt uppgifterna för den nuvarande jordbruks
statistikens första år, 1865. Antalet oxar och får ökades visser
ligen något till omkring midten af 1870-talet, men har sedan 
dess ständigt nedgått, så att dessa båda kreatursslag under tiden 
från 1865 till slutet af år 1905 minskats till två tredjedelar af 
sitt ursprungliga antal. Hvad särskildt oxarne beträffar, funnos 
af dem år 1905 i hela Norrland och Dalarne endast 449, i Göte
borgs och Bohus län 286, i Malmöhus län 353 och i Älfs-
borgs läns norra del 494. A andra sidan tillhörde af hela 
antalet ej mindre än 106,525, eller nära 60 %, Östergötland 
samt Småland med Öland. De enda djurslag, hvilkas antal 
under de trettio åren 1876—1905 ökats hastigare än folk
mängden, äro korna och i synnerhet svinen, hvilka sistnämndas 
relationstal förbättrats med 65 %, men äfven i fråga om dem 
bära siffrorna för de tio senaste åren vittne om att en stagna
tion i utvecklingen inträdt, hvilken särskildt för korna utvecklats 
till afgjord tillbakagång. Anmärkas bör likväl i fråga om de 
sistnämnda, att, då enligt samstämmiga intyg kreaturens kvalitet 
under dessa år ansenligt förbättras, denna förbättring mycket 
Väl kan motvägtt den relativa nedgången i numerär. 

Enligt. kol. 82 och 83 i tabell 1 uppgifves antalet bisam
hällen kr 1905 till 105^535 och antalet fjäderfä till 3,284,925. 
Härvid är likväl att märka, att uppgifterna ännu ej äro fult 
ständiga för hela riket, om dé ock, såsom af en jämförelse med 
tidigare berättelser.framgår, år från år förbättras. För särskildt 

bisamhällen saknades dock år 1905 uppgifter endast för Kalmar 
läns norra del; mera ofullständiga voro uppgifterna i fråga om 
fjäderfä. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves för hela riket till 225,779, 
eller 4,553 mer än närmast föregående år. Af hela antalet 
kommo 184,035 på Norrbottens län, 31,294 på Västerbottens 
län och 10,450 på Jämtlands län, bland hvilka sistnämnda dock 
torde ingå en del renar i Dalarnes fjälltrakter. 

Till underlättande af jämförelsen mellan särskilda län och 
områden med hänsyn till deras betydelse för boskapsskötseln, 
och man torde kunna säga äfven för foderskörden i riket, då 
hufvudparten af utfodringen väl sker af det inom området skördade 
fodret, finnas i tabell O (sid. 19) sammanställda uppgifter om 
hvarje områdes till nötkreatursenheter reducerade kreatursstock, 
dennas proportion till områdets folkmängd och egovidd, äfvensom 
den andel hvarje områdes kreatursstock utgör af hela rikets. 
Reduktionen är verkställd enligt samma grunder som tillförene 
(se tabellen). 

Att antalet nötkreatursenheter år 1905 var större än år 
1904, är något, som var att vänta af den förut meddelade redo
görelsen för de särskilda kreatursslagen. Sträcker man jäm
förelsen längre tillbaka, framträder åter en märklig omständig
het, eller att, medan kreatursantalet ända sedan år 1865 oupp
hörligt ökats för hvarje femårsperiod, ett undantag härifrån 
första gången skett under perioden 1901—1905, hvilken visar 
en minskning af något öfver 22,000 nötkreatursenheter. Såsom 
redan de i tabellen anförda siffrorna för år 1904 utvisa, har dock 
minskningen under periodeij icke fortgått för hvarje särskildt år. 

Försämringen gör sig naturligen äfven gällande, när antalet 
nötkreatursenheter jämföres med vare sig hela egovidden eller 
samfällda åker- och ängsarealen eller folkmängden vid den se
naste femårsperiodens början och slut, men framträder den na
turligen minst vid jämförelsen med hela egovidden, som är kon
stant, eller med samfällda åker- och ängsarealen, som under 
perioden endast obetydligt ökats. Huru dessa relationstal än
drats under senare årtionden, framgår närmare af tabell O. 

Bland rikets särskilda län är, såsom tabellen visar, Malmö
hus det viktigaste jämväl i fråga om boskapsskötseln, om också 
icke på långt när i samma grad som i fråga om sades- och rot
fruktsskörden, hvaraf dess andel enligt tabell I i medeltal för 
perioden 1891—1900 uppgick till 17"i %. Närmast Malmöhus 
län komma äfven i fråga om boskapsskötseln samma tre län 
soin i fråga om sades- och rotfruktsskörden, eller Skaraborgs, 
Kristianstads och Östergötlands län. De småländska och i ännu 
högre grad de norrländska länen visa framför andra bättre pro
centtal för den förra än för den senare. Då nu de här i tabell 
O utförda procenttalen för länen i allmänhet äfven torde utvisa 
deras betydelse i fråga om foderskörden i riket, är tydligt, att 
dessa läns betydelse för skörden i dess helhet är större, än hvad 
af procenttalen i tabell I angifves. 

Hvad särskildt beträffar relationen mellan kreatursantalet 
och den samfällda åker- och ängsarealen förete Kalmar län, de 
båda västkustlänen Hallands samt Göteborgs och Bohus län 
äfvensom Västernorrlands och Jämtlands län höga relationstal. 
De lägsta talen igenfinnas åter för Kopparbergs, Värmlands och 
Gottlands samt, framför allt, för Norrbottens och Västerbottens 
län. Skarp framträder skillnaden mellan de båda sistnämnda 
länen å ena sidan samt deras två sydliga grannlän å den andra. 

naste tid vittna följande siffror, utvisande dels för år 1905 och 
dels för slutåren för föregående femårsperioder från och med 
.1870 det antal kreatur, soin kommo på en folkmängd af 
1,000 personer: 
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Hufvadsakliga förklaringsgrunden till denna anmärkningsvärda 
olikhet torde få sökas i arealuppgifterna för ängsmarken, som 
för såväl Norrbottens som Västerbottens län äro fyra eller mer 
än fyra gånger så höga som för Västernorrlands och Jämtlands 
län. Det vill synas, som skulle ifrågavarande uppgifter för de 
båda nordligaste länen vara för höga och äfven innefatta ego-

Tab. O. Kreatursstocken reducerad till nötkreatur och i för-
hållande till folkmängd och egovidd, år 1905. 

slag, som i de andra länen icke hänföras till ängen, men väl 
möjligen till betesmarken. 

I likhet med föregående år lemnas i tabell P, till belys
ning af boskapsskötselns ställning i riket, ur Kommerskollegii 
handelsberättelser hämtade uppgifter om införseln och utförseln 
af Iadugårdsalster och dylikt. 

Bland framträdande drag hos redogörelseåret äro att nämna 
den ökade utförseln af hästar och nötkreatur äfvensom af hu
dar, den minskade införseln af talg samt den stora minskningen 
i importöfverskottet af fläsk äfvensom af ägg. Hvad äggen be
träffar förefanns ännu år 1896 exportöfverskott, men år 1897 
inträdde ett tvärt omslag: införseln steg ansenligt, medan ut
förseln samtidigt gick tillbaka. Så fortgick det i fråga om ut
förseln till och med år 1900, då den sjunkit under 3 millioner 
ägg, men sedan dess har en förbättring inträdt. Däremot ökades 
ägginförseln på två obetydande undantag när hvarje år ända till 
år 1905. 

Den bland hithörande handelsvaror, som i främsta rummet 
är förtjent af uppmärksamhet, är likväl smöret på grund af 
dess stora betydelse för vår handelsbalans. Under en längre 
följd af år skedde, i samband med boskapsskötselns och mejeri-
handteringens framsteg, en stadigvarande ökning i exporten af 
denna vara, så att värdet däraf endast stod tillbaka för trävaru-
utförselns. Är 1896 steg smörutförseln till närmare 25 millioner 
kilogram, följande år minskades den med öfver 1 million kilo
gram och från denna tid har minskningen fortgått till här nedan 
angifna siffror för år 1905. Den har likväl ej afstannat med 
detta år; siffrorna för år 1906 äro öfver 2 millioner lägre än 
för år 1905. 

Tab. P. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, 
åren 1903—1905. 

') Härvid har 1 nötkreatur »ätts = 2/s häst = 10 far = 12 getter = 4 svin 
- 5 renar, hvarjämte 2 unghästar eller ungnöt satts lika med ett fullvuxet djur 
af samma kreatnrsslag. — s) Renar ingå ej här i beräkningen, vare sig för hela 
riket eller för de län, de tre nordligaste, där de förekomma. 
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3. Arbetspris. 
De upplysningar, som Hushållningssällskapens berättelser 

innehålla om arbetsprisen år 1905, hafva blifvit sammanställda i 
tabell Q, där äfven uppgifter lemnas om medelprisen i riket så-

Tab. Q. Arbetsprisen (i kronor), år 1905. 

väl år 1905 som tidigare år, och äro då såsom dessa medelpris 
antagna medeltalen af de särskilda områdenas prisuppgifter. 

Jämföras arbetsprisen år 1905 med motsvarande för när
mast föregående år, eller 1904, befinnes, att samtliga utan undan
tag äro högre än dessa. Prisen för detta år voro åter de högsta, 
som alltsedan utgifvandet af Hushållningssällskapens berättelser 
tor något år iakttagits med undantag endast beträffande vinter-
dagsverkspriset för man, hvilket var högre år 1900, eller 1"68 kr. 
Äfven detta har nu öfverträffats, hvadan sålunda prisen för år 
1905 allesamman äro högre än för något föregående år. 

Såsom redan i tidigare berättelser blifvit anmärkt, företer 
den tidrymd, för hvilken här ifrågavarande uppgifter om arbets
prisen föreligga, den olikhet mellan sin tidigare och sin senare 
del, att under den tidigare delen prisen med några års mellan
rum växlade, så att de under några perioder, eller åren 1866— 
1869, 1877—1879 samt 1885—1887, gingo nedåt, under andra 
perioder, eller åren 1870—1876 och 1880—1884, åter uppåt — 
medan under de senare åren, eller från och med år 1888, en 
oafbruten prisstegring inträdt, endast med det undantag att pri
sen åren 1901 och 1902 voro något vacklande. Då det kan 
vara af intresse att lära känna, huru stark denna stegring, som 
till och med år 1905 foitvarat i ej mindre än aderton år, har 
varit, lemnas här några procenttal, utvisande höjuingen af de 
särskilda arbetsprisen från år 1887 till år 1905: 

Män. Kvinnor. 

%. %. 
Årslön i husbondes kost 72'1 103'l 

Värde af stat och lön 52'3 46'5 

Sommardagsverkspris 54 7 55'2 

Yinterdagsverkspris 62 c 62? 

Årslönen har sålunda vuxit i starkare proportion än stat
lönen och jämväl än dagsverksprisen, af hvilka de för vinter
månaderna vuxit något starkare än de för sommarmånaderna. 
Särskildt stor har tillväxten varit för de kvinnliga tjenstehjonens 
årslön, som på kortare tid än två årtionden mer än fördubblats, 
medan de manliga tjenstehjonens ökats i betydligt svagare pro
portion. I allmänhet har ökningen i arbetsprisen annars varit 
i det allra närmaste lika stor för männen som för kvinnorna; i 
fråga om statlöner visar mansarbetet till och med starkare till
växt, hvarvid dock kan anmärkas, att antalet statpigor är så 
obetydligt, att uppgifterna om deras löneförhållanden äro mindre 
tillförlitliga än de öfriga. 

Den nu anmärkta stegringen af arbetsprisen inom jordbruks
näringen står naturligen i samband med den aftagande tillgången 
på arbetskrafter för landtarbetet, hvilken omständighet dessutom 
vållat jämväl en annan olägenhet, i det att, af många uttalanden 
att döma, de biträden, som nu stå jordbrukaren till buds, icke 
äro lika arbetsföra som fordom, utan i större proportion än då 
utgöras af alltför ungt eller alltför gammalt folk. 

Stockholm den 18 februari 1907. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1905 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1905 års jordbruks-
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 äro beträffande landsbygden hämtade 
från Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser för åren 189fi— 
1900; för städerna hafva äldre års siffror bibehållits. 

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 nr Ofver-
ståthållareämbetets femårsberättelse för åren 1896—1900. 

Uppsala län. Kol. 66: Uppgift saknas. 

Södirmanlands län. Kol. 83: Uppgifter saknas för en del af länet. 

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

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

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

Älfsborgs läns Norra del. Kol. 65, 67 och 72: Uppgifterna afse endast Bjärke 
och Sundals härad. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Värmlands lån. 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 lån. 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. Kol. 83: Ute
slutande höns. 

Norrbottens län. Kol. 3 : Uppgifterna afse endast landsbygden. Kol. 4—11: 
Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-Luleå, Neder-Kalix, Korpi-
lombolo och Juckaäjärvi socknar. Kol. 55 och 56: Uppgifter saknas. Kol. 57: 
Beräknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och Upplysning lilt. I i läns-
berättelseu. Kol. 83: Enligt 1892 års uppgift, och uteslutande höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1905. 

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

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 352,897, dont 296,613 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 52,209 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 158,989. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 40,895 hectares, les champs cultivés 3,592,640, les prés naturels 
1,394,263 et les forêts 21,210,165 hectares (col. 14-17) . 

Quant à Vemjiloi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,664,671 hectares, les légumineuses 41,773, les pommes de terre 154,052, 
les autres racines 62,601, le lin (et le chanvre) 2,383, les plantes de four
rage 1,264,419 et les autres cultures 759 hectares; 401,982 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 218,894 
hectolitres de froment, 1,066,584 de seigle, 644,244 d'orge, 3,308,322 d'avoine, 
480,737 de graines mélangées, 133,237 de légumineuses, 3,053,267 de pommes de 
terre, 5,771 de lin (et de chanvre) et plus de 94,100 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 

, , , ,, , 1 û n - les Sociétés agricoles les Préfets. 
Récolte de IvVO. , , OQ Q 1° , , 

(col. 29, 31, etc.). 
Froment hectolitres 1,948,419 1,720,000 
Seigle > 8,596,037 8,182,400 
Orge » 4,531,301 4,887,900 
Avoine > 20,611,063 21,170,000 
Graines mélangées » 3,728,769 3,498,100 
Légumineuses » 682,553 690,000 
Pommes de terre » 24,111,788 19,635,000 
Raves, navets etc > 12,786,704 
Betteraves à sucre quintaux métriques 8,102.299 
Graines de lin hectolitres 11,798 
Lin à filer quintaux métriques 9,087 
Plantes fourragères.... > 26,332,317 

La récolte de 1905 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, presque 
au-dessu de la moyenne. 

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

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

les chevaux (col. 73—74), les 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—Q, intercalés dans le texte, sont: 

A = Répartition du sol (col. 2—5) et nombre relatif des cultivateurs-propriétaires 
(col. 6-—10) et des fermiers (col. 11—15). 

B = Relation des jardins (col. 3), des champs cnltivés (col. 4), des prés naturels 
(col. 5) et des forêts (col. 7) a l'étendue totale de la terre ferme de chaque 
district. 

C — Emploi relatif des champs cultivés (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3, 
pommes de terre, lin etc. col. 4, herbes col. 5, jachères col. 6). 

D = Relation des semences au total des blés ensemencés (froment col. 2. seigle 
col. 3, orge col. 4, avoine col. 5, graines mélangées col. 6, pois, fèves et 
vesces col. 7, lin et chanvre col. 8, sarrasin, colza et spergole col. 9). 

F, — Semence de chaque district en pour-cent de la semence totale du royaume 
(froment d'hiver col. 2, froment d'été col. 3. seigle d'hiver col. 4, seigle d'été 
col. 5, orge col. 6, avoine col. 7, graines mélangées col. 8. pois col. 9. 
fèves col. 10, vesces col. 11, pommes de terre col. 12). 

F = Semence par hectare (céréales d'hiver col. 2, céréales d'été col. 3, légumi
neuses col. 4. pommes de terre col. 5, lin et chanvre col. 6). 

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

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

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

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

L = Pesanteur moyenne du grain. 

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

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

0 = Bétail réduit en unités bovines (col. 2) et comparé à la population (col. 4), 
à l'étendue totale de la terre ferme (col. 5) et à l'étendue des champB cultivés 
et des prés naturels (col. 6). 

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

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

S T O C K H O L M S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 september 1906, jämte följande missiv: 

»Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott har härmed äran öfverlemna sammandrag af uppgifterna till 
länets jordbruksstatistik för år 1905. 

Förvaltningsutskottet tillåter sig på samma gång meddela, att uppgifterna rörande Länghundra härad samt Frötuna och 
Länna skeppslag jämte Norrtälje stad grunda sig på lokalundersökningar utförda under innevarande år, hvaremot desamma be
träffande öfriga delar af länet äro upprättade med stöd af äldre lokalundersökningar, därvid skörden beräknats med hänsyn till 
skördeförhållandena under år 1905. 

Stockholm den 17 september 1906. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

ER. GUST. BOSTRÖM. 

Olof Stjernquist.t 

Jordbruksstatistik 1905. Stockholms län. 1 



2 S t o c k h o l m s 



län. 3 



4 Stockholms 



län. 5 



6 Stockholms 



län. 7 



8 Stockholms 



län. 9 



10 Stockholms 



län. 11 



12 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Mest 7- till 8-årigt och oregelbundet växelbruk samt där och hvar ängscirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 21(!7/34o mantal; minsta V2000 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken: under våren öfvervägande gynnsam, försommaren torr, eftersommaren fuktig. 

Såningstider: höstsäd (1904) 18/s—15/9, vårsäd 2 6 /— 8 %; skördetider: hö V?—25/?, höstsäd 30/i—24/s; vårsäd 12/s—15/9J potatis 
°/«—10Ao. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af sot och rost samt regnskadad. Potatisskörden delvis något skadad af 
röta. Halmskörden mestadels god. Höskörden mycket god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 64 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 omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 15 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. FoderskOrden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm HO deciton; hö från naturlig äng 18 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu. 
L. Tillracklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgäng: Afyttring af skogsalster: Ved och något virke. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Endast på ett ställe. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, husslöjd, stenbrytning, tegelstenstillverkning, fjäderfä- och biskötsel, hvarjämte i Stock

holms närhet finnes ett antal handelsträdgårdar och slakterier. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-26 kr.; af kvinna Tio kr. Vinterdagsverke af 

man 1 50 kr.; af kvinna 0 80 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 190C. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Siinef. 
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U P P S A L A L Ä N . 

Arsu-ppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 9 juli 1906, jämte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för Upp
sala län dr 1905 och därjämte meddela, att revision af jordbruksstatistiken för Hållnas, Morkarla och Skäfthainmars socknar 
blifvit under året verkställd af agronomen I. Ekvall, i det inom nämnda socknar på lokalundersökningar grundade primäruppgifter 
blifvit insamlade. 

Uppsala den 6 juli 1906. 
Enligt uppdrag: 

För Uppsala läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskott : 

Carl Björk.» 

Jordbruktttatislik 1905. Uppsala län. 1 



2 U p p s a l a 
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4 Uppsala 



län. 5 



6 Uppsala 



län. 7 



8 Uppsala 



län. 9 



10 

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

A. Brnkningssätt: 2-skifteTsbruk användes fortfarande på den hårda jorden hos en del mindre jordbrukare; för öfrigt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 192%» mantal; minsta VIMO mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Medeltemperaturen under soiniiiareii var normal. Medelnederbörden under våren högre, men 

under sommaren betydligt lägre än normalt. Vårsådden började första veckan i maj. 
D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden välbärgad. Höskörden skedde 

under gynnsam väderlek. 
E. Sådesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-5 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

80-9 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del vicker eller pelusker. 
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 tiinotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 26 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd. Brist för eget behof af halm. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu tinnes. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster eger rum i norra delen af länet. Brist för eget behof förekommer i södra dolen 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 fiske 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 2 00 kr.; af kvinna 1-25 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-20 kr.; af kvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Kungl. Bok t rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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S Ö D E R M A N L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkomma till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 juni 1906, jämte följande missiv: 

»Jag har äran härmed öfversända jordbruksstatistiska uppgifter för Södermanlands län för år 1905. Då primäruppgifter för 
socknarna Flöda, Skyllinge och Flen icke kunnat erhållas, ha de för dessa socknar meddelade uppgifter erhållits genom utförda 
beräkningar. 

Nyköping den 21 juni 1906. 

K. A. Högström. 
HiiHhåilniuggsull.skupels sekretcntre.» 

Jordbruttstatittik 1005. Södermanlands län. t 



2 S ö d e r m a n l a n d s 



län. 3 



4 Södermanlands 



län. 5 



6 

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

A. Brnkningssätt: På större gårdar 7-, 6- och 8-skiftes växelbruk i nu närand ordning; på småställen oregelbundet, 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10 5 24 mantal; minsta 2J | g mantal (inom undersökta härad). 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vår och sommar torra, hösten regnig, dock lämplig väderlek för sådd och skörd, hvilka 

därför försiggingo å normala tider. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och god. — Potatisskörden välbärgad och mycket god. — Halmskörden väl

bärgad. — Höskörden välbärgad och god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 7 kilogram; 1 hl. råg 72 4 kg.; 1 hl. korn 64-3 kg.; 1 hl. hafre 48 - 5 kg.; 1 hl. 

ärter 81-1 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del vicker eller ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent, 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30-5 procent och tiniotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 i deciton; höstsädeshalm 26'6 deciton; hö från naturlig äng 

5 7 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till af sa lu af höstsäd och något potatis. Brist för eget behof af 

halm och flerstädes äfven af hö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af slaktdjur (delvis i följd af foderbrist) samt 

mejeriprodukter. Brist för eget behof af dragoxar och smågrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i de flesta socknar, dock mest i liten skala. Brist för eget behof i några 

socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I två socknar. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, kvarn- och sågrörelse, insjö- och saltsjöfiske, trädgårds- och biskötsel, i en socken möbeltillverkning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 190 kronor; för piga 116 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 450 kronor; för statpiga 237 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 17 kr.; af kvinna 1-09 kr. Vinterdagsverke 

af man 1"36 kr.; af kvinna Oei kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Knngl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 november 1906, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlemna 1905 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Tirserums, Torpa, Veta, Ljungs, Atvids, Slaka, Gryts, Skedevi, Konungsunds, Tingstads, Kumla, Rinna, 
Motala, Källstads och Brunneby socknar grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 3 november 1906. 

Wilh. Heyman.% 

JordbruhistatUtih 1905. öttergSllands län. 1 



2 Ö s t e r g ö t l a n d s 
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10 Östergötlands 
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12 Östergötlands 
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14 Östergötlands 



län. 15 



16 

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

A. Brukningssätt : Lika med föregående år; dock har någon ändring i växtföljden förekommit genom den under året påbörjade 
sockerbetsodlingen. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen I6V2 mantal; minsta Y2880 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Höstsådden verkställdes i rätt tid och under gynnsamma förhållanden. Likaså vårsådden 

Bärgningen delvis försvårad af regn. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad, dock inom en del socknar betydligt hagelskadad. Potatisskörden 

öfvervägande god. Halm- och höskörden af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens Tikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. ärter 

81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre; stundom inblandning af ärter och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 55 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 19 deciton; höstsädeshalm 26 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till af salu ganska betydligt, Brist för eget behof delvis af halm; 

kraftfoder köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster : Öfverskott till afsalu af ladugårdsalster och göddjur. Brist för eget behof: 

dragoxar och smågrisar köpas. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster sker delvis i icke obetydlig omfattning. Brist för eget behof förefinnes inom en del 

socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med föregående år. 
O. Binäringar: Desamma som förut. Under året har i Linköping uppbyggts en fabrik för tillverkning af råsocker ur betor, odlade 

inom länet. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 228 kronor; för piga 147 kronor. (Allt i inedeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 518 kronor; för statpiga 275 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-28 kr.; af kvinna 1 35 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-51 kr.; af kvinna O90 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Nontedt le SSner. 



Jordbrukistatiitik 1905. Jönköpings län. I 

B I D R A G 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1905. 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Ar8uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 oktober 1906, jämte följande missiv: 

»Jönköpings läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlemna närslutna uppgifter till jordbruksstatistiken-
för år 1905 och därvid meddela, att Södra Vedbo härad och Eksjö stad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping den 10 oktober 1906. 
På förvaltningsutskottets vägnar: 

J A M E S H A M I L T O N . 

G. Lindman. 



2 J ö n k ö p i n g s 



län. 3 



4 

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

A. Brukningssätt : Växelbruk med 7 skiften; stundom förekommer jämväl 4-skiftesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10 mantal; minsta O004 mantal. 
C. Väderlek, »anings- och skördetider: Våren jämförelsevis tidig, sommaren regnig och kall. Såningstid maj; höskörd under slutet 

af juni och i juli; sädesskörd under augusti och september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god, något skadad af regn. Potatisskörden god. Halmskörden god. Höskörden medelgod. 
E. Sådesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 82 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. ärter 

88 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 3 delar hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Se föregående berättelse. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. FoderskOrden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 42 deciton; höstsädeshalm 50 deciton; hö från naturlig äng 16 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af sid och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg och hafre. Brist för eget behof af hvete. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget 

behof finnes ej. 
M. Skogtillgång: Afyttring af skogsalster förekommer öfverallt, där skog finnes. Brist för eget behof delvis. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Se föregående berättelse. 
O. Biniringar: Se föregående berättelse. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga 175 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tirdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 480 kronor; för statpiga 325 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 25 kr.; af kvinna l'as kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1906. Knniçl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

K R O N O B E R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 september 1906, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverlcmnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1905. 
Noggranna undersökningar hafva egt rum i följande socknar: Hälleberga, Algutsboda, Nöbbele, Furuby, Östra Torsås, Tolg, 

Ormesberga, Öjaby, Bergunda, Öja, Vederslöf, Lekaryd, Hjortsberga, Slätthög, Moeda, Markaryd, Traryd, Göteryd och Hallaryd. 

Växjö den 17 september 190G. 

Enligt uppdrag: 

Aaby Ericsson.» 

Jnrttbrulcsstaiistih 1905. Ki'onohergs lån. 1 



2 Kronobergs 



län. 3 



4 Kronobergs 



län. 5 



6 Kronobergs 



län. 7 



8 

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

A. Brnkningssätt: I allmänhet å större egendomar växelbruk med 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta O-00005 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern blid med ringa snö; våren sen och kall; försommaren torr, senare regn; hösten 

vacker. Sådden började i slutet af april, höskörden i juli, sädesskörden i augusti. 
D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden god, men till stor del skadad af röta. Halmskörden 

god. Höskörden god och välbärgad. 
E. Sädesslagens rikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

84 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 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15-9 deciton; höstsädeshalm 23-9 deciton; hö från naturlig äng 

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

ärter, v i ek er och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladagårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, får, fläsk och mejerialster. Brist för 

eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sunnerbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockning, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 262 kronor; för piga 161 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 477 kronor; för statpiga 298 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-58 kr.; af kvinna 1 54 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm, 1906. Knngi. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

Armtppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 13 juli 1906, jämte följande missiv: 

»I enlighet med gifven föreskrift får Kalmar läns Norra Hushållningssällskap härjämte öfverlemna uppgifter till jordbruks
statistiken för år 1905. 

Västervik den 9 juli 1906. 

Pä Hushållningssällskapets vägnar: 

E D V. F L E E T W O O D . 

Emil Sandstedt. 

Joråbruhutatittik 1905. Kalmar länt norra del. 1 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

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



2 Kalmar läns 



norra del. 3 



4 Kalmar läns 



norra del. 5 



6 

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

A. Brnkningssitt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdeleu 9 mantal; minsta V252 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider; Våren delvis kall, sommaren varm och regnfattig; ymnig nederbörd under en del af augusti 

och september. — Vårsådd under maj, höstsådd under medio af augusti till och med september. — Skörden af höstsäd i juli, 
af vårsäd i augusti och september samt delvis oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbärgad, vårsäden delvis regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden 
af höstsäd välbärgad, af vårsäd mindre välbärgad. Höskörden välbärgad. 

E. Sädesilagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80'5 kilogram; 1 hl. råg 74-2 kg.; 1 hl. korn 68-3 kg.; 1 hl. hafre 51-g kg.; 1 hl. 
ärter 83 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blands&dens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodllng: Härför använd areal upptager endast odling af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18"7 deciton; höstsädeshalm 33 deciton; hö från naturlig äng 

8 4 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillricklighet af sid och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu helt ringa. 
L. Tillrackltghet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. IkegttiUging: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
N. Branntorfstnossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Järn-, tegel- och glastillverkning, stenhuggeri och sågverksrörelse, sjöfart och fiske, samt handaslöjd i de flesta folk

skolor. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 217 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Vårdat af stat och lön för stathjon: För statdräng 460 kronor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Oagsverkipris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 13 kr.; af kvinna Too kr. Vinterdagsverke af 

man 1 8 7 kr.; af kvinna 0 7o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1906. Ktingl. Boktryckeriet. P. A. Noritedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

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

Ars uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 26 oktober 1906, jämte följande rnvrniv: 

»Kalmar läns Södra hushållningssällskap har härmed äran öfversända de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1905. 

Kalmar den 24 oktober 1906. 

A Sällskapets vägnar: 

C H R . R A P P E . 

Oscar Castel. 

Jortlbruiittutiatik li)03. Kalmar I Uns tudru del. 1 

1905. 



2 Kalmar läns 



södra del. 3 



4 Kalmar läns 



södra del. 5 



6 Kalmar läns 



södra del. 7 



8 

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

A. Brnkningssätt: Lika med år 1903. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Blid vinter, godt såningsväder, ihållande torka till efter midsommar, sedan regn. Yårsåning 

i april—juni, höstsåning i augusti—september, skördetid juli—oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och i allmänhet välbärgad. Potatisskörden delvis skadad af regn. Halmskörden god. 

Höskörden medelmåttig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-5 kilogram; 1 hl. råg 72 8 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 

ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1 del hafre och 1 del vicker; eller 1 del korn och 2 delar vicker; eller 1 del 

hafre och 2 delar korn. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 75 procent och tiuiotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 37 deciton; hö från naturlig äng 8 

deciton. (Om höskörden frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af stråsäd, samt å en del af området potatis och 

sockerbetor. Brist för eget behof af potatis (i en del af området), ärter, klöfver, gräsfrö och vicker. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur, får, svin, gäss, höns, mjölk, smör, 

ost och ägg. Brist för eget behof finnes ej. 
M. Skogstillgang: Lika med år 1903. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med är 1903. 
O. Binäringar: Lika med är 1903. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 115 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 470 kronor; för statpiga 290 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna Tas kr. Vinterdagsverke af 

man 1 50 kr.; af kvinna 0-8o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kung l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Suuer. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

G O T T L A N D S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 oktober 1906, jämte följande missiv: 

»Gottlands läns Hushållningssällskap får härmed öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för länet för år 1905. 
Lokalundersökningar h af va egt rum inom socknarna Hejnum, Bäl, Stenkyrka, Tingstäde, Othem, Boge, Hangvar. Hall, Rute, 

Fleringe, Bunge, Fårö, Dalhem och Viklau. 

Visby den 20 oktober 1900. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 

IIiislinllningdsällskapeti sekreterare.» 

Jordbruksstatistik 1905. Gottlands län. 1 



2 Gottlands 



län. 3 



4 Gottlands 



län. 5 



6 Gottlands 



län. 7 



8 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Det rena 3-skiftesbruket (1/3 af åkern .ärligen i träda och det öfriga besådt med enbart stråsäd) torde numera 
endast undantagsvis förekomma, i länets norra och östra trakter. Alltmera börjar man att jämte stråsäd odla höfoderväxter 
och rotfrukter. 6- å 7-årigt växelbruk eller öfvergång till sådant förekommer i södra och mellersta orterna. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5'594 mantal; minsta O00024 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vårsådden företogs i allmänhet under de första dagarne af maj. Såväl sådd som skörd 

egde rum under gynnsamma förhållanden. Höstsädesskörden försiggick i slutet af juli och början af augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Kornet blef ojämnt moget och af mindre god kvalitet. Potatisskörden var till mängden god, men delvis 

skadad af torröta. Halmskörden såväl som höskörden gaf synnerligen låg af kastning. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-8 kilogram; 1 hl. råg 71-3 kg.; 1 hl. korn 67'2 kg.; 1 hl. hafre 46-3 kg.; 

1 hl. ärter 79-6 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 4 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 6 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

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

af hafre och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, får, ägg, smör och mjölk. Brist för 

eget behof af fläsk. 
M. Skogstillgång: 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, fiske och sälfångst. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; for piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor i medeltal (statpigor förekomma ej). 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna 1-25 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1906. Knngl. 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 5 . 

B L E K I N G E L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 september 1906, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1905 och 
därvid meddela, att uppgifterna från Jämshög, Öljehult, Förkärla, Jämjö och Sturkö grunda sig på nya lokala undersökningar. 

Karlskrona den 1 september 1906. 

Enligt uppdrag: 

Aug. Leijonhielm, 

Hushållningssällskapet! sekreterare. > 

Jorilbrukittatistik 1905. Blekinge län. 1 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 Blekinge 



län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt : A större oc"h medelstora egendomar 6- till 10-skiftes växelbruk, eljest oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta Vai6oo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren regnig och kall, sommaren ovanligt torr, hösten regnig. Bärgningsvädret ogynnsamt 

för en del af vårsäden och rotfrukter, hvilka delvis öfversnöades. Vårsådden började som vanligt i medio af april och fortgick 
till senare delen af maj. Höskörden började vid midsommartiden, rågskörden i slutet af juli; skörden af hvete, korn och hafre 
verkställdes i augusti och september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden delvis skadad af röta. Ualmskörden af god be
skaffenhet. Höskörden af god beskaffenhet. 

E. S&desslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 7» korn, \;s hafre och 1/a vicker. 
G. Un- 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: Vårsädeshalin 11 deciton; höstsädeshalm 26 deciton; hö från naturlig äng 

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

ärter, vicker och gräsfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och nötkreatur samt mejeriprodukter 

Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af eågtimmer, björk-, bok- och alvirke samt grufstöttor och famuved. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Tämligen allmänt inom Torhamns, Aspö, Hasslö, Mjiillby och Ysane socknar. 
O. Binäringar: Hufvudsakligen mejerirörelse, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, saltsjöfiske, trädgårdsskötsel och bärplockning. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 100 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man l-75 kr.; af kvinna Too kr. Vinterdagsverk 

af man I25 kr.; af kvinna O75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Kungl. Boktryckeriet. F. A. Nontedl & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

K R I S T I A N S T A D S L Ä N . 

Arauppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 augusti 1906, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna öfver jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
för år 1905. 

Primäruppgifterna hafva lemnats af kommunalnämndernas ordförande och städernas drätselkammare. 

Kristianstad den 14 augusti 1906. 
V. Ekerot.» 

Jordbruksitatittit 1905. Kristianstadt län. 1 



2 Kristianstads 



län. 3 



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



län. 5 



6 Kristianstads 



län. 7 



8 Kristianstads 



län. 9 



10 Kristianstads 



län. 11 



12 

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

A. Brukningssätt: I allmänhet 6- till 8-skiftes växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 29U2/i25 mantal; minsta 1/besiei mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall, delvis våt; försommaren i allmänhet mycket torr. Mycket nederbörd föll under 

skördetiden. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden delvis skadad af regn. Vårsäden mycket skadad. Potatisskörden riklig, i allmänhet frisk. 

Halmskörden medelmåttig, skadad af regn. Höskörden i allmänhet välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72-6 kg.; 1 hl. korn 64-2 kg.; 1 hl. hafre 48-4 kg.; 1 hl. 

ärter 79'6 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1—2 delar hafre och 1—2 delar vicker och ärter eller pelusker och vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin hela arealen. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör timotej största delen, andra grässlag och klöfver obetydligt. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 6 deciton; höstsädeshalm 23-2 deciton; hö från naturlig äng 

12 9 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i större delen af länet utom den nordligaste, där något 

brödsäd köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu i hela länet. 
M. Skogstillgäng: Afyttring af skogsalster i länets norra delar. Brist för eget behof i västra och sydöstra delen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt. 
O. Binäringar: Biskötsel, fiske, sprittillverkning, träslöjd och korgtillverkuing, smide, tegel- och kalkbränning samt stenhuggeri. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 254 kronor; för piga 146 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 539 kronor; för statpiga 297 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinmardagsverke af man 2-2 5 kr.; af kvinna l-5 3 kr. Vinterdagsverke 

af man 1/81 kr.; af kvinna ]/04 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1906. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1905. 

M A L M Ö H U S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 september 1,906, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns hushållningssällskap får härmed öfverlemna 190,") års uppgifter till jordbruksstatistiken för Malmöhus län. 
Några lokala undersökningar hafva under året icke blifvit utförda. 

Malmö den 31 augusti 1906. 

På Malmöhus läns Hushållningssällskaps vägnar: 

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

G. Leu/vén.t 

Jordbruksstatistik 1905. Malmöhus lån. 



2 M a l m ö h u s 



län. 3 



4 Malmöhus 



län. 5 



6 Malmöhus 



län. 7 



8 Malmöhus 



län. 9 



10 Malmöhus 



län. 11 



12 Malmöhus 



län. 13 



14 Malmöhus 



län. 15 



16 Malmöhus 



län. 17 



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

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta SB-j,jjy mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vårsådden började den 25 mars, afslutades den 13 maj; våren kall och ringa nederbörd; som

maren torr och varm; under skördetiden hela augusti månad mvcken nederbörd. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbärgad, vårsäden regnskadad. Potatis och betor af yppersta beskaffenhet. Halmen delvis 

förregnad. Höet välbärgadt. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 07 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 

ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: 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 21 deciton; höstsädeshalm 2C> deciton; hö från naturlig äng 

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

Brist för eget behof ingen. 
M. Skogstillgâng: • Afyttring af skogsalster inom några få socknar i Bara, Torna, Luggudc, Frosta och Färs härad. Brist för 

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

länets alla härad 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 270 kronor; för piga 157 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 587 kronor; for statpiga 328 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-28 kr.; af kvinna V39 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'03 kr.; af kvinna l-05 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1906. Knnjçl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 
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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

Ai'suppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 juli 1906, jämte följande missiv: 

»Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed äran öfverlemna sammandrag af 1905 års jordbruks
statistiska primäruppgifter för länet, med tillkännagifvande därjämte att samtliga socknar inom Halmstads och Arstads härad 
under innevarande år varit föremål för en, af Sällskapets jordbrukskonsulent verkställd, noggrann och omsorgsfull undersökning. 

Halmstad den 20 juli 1906. 

A Förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. B R U I1N. 

Ernst von Porat.t 

Jordbruktstatistik 1905. Hallands län. 

H A L L A N D S LÄN. 

1 9 0 5 . 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel, 



2 H a l l a n d s 



län. 3 



4 Hallands 



län. 5 



6 Hallands 



län. 7 



8 Hallands 



län. 9 



10 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet 6-årigt växelbruk men på en del ställen äfven 7- och <S-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-2 mantal; minsta 0-oo2 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: April månad hade mycken nederbörd och temperatur under den normala. Maj månad var 

torr och varm, juni äfvensom större delen af juli månad ovanligt varm. Augusti och september hade mycken nederbörd. Vår
sådden började omkring den 15 april i kusttrakterna och omkring tre veckor senare i skogstrakterna. Höstsådden omkring den 
15 september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden i allmänhet god, delvis rötskadad. Halmskörden 
af höstsäd god, af vårsäd öfver medelmåttan. Höskörden fullt medelmåttig, af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 61 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 2 delar pelusker och 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 20 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

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

15 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af alla sädesslag från slättbygden; för eget behof i 

skogstrakterna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och af utmönstrade nötkreatur. 
M. Skogstillgång: Afyttring af timmer, ved och props. Brist för eget behof finnes i allmänhet i kusttrakterna. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I skogfattiga socknar upptages allmänt bränntorf. 
O. Binäringar: Snickeri i Lindome socken; hemväfnad i gränssocknar intill Västergötland. Sjöfart, fiske och stenhuggeri i 

kustsocknarna. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Cl. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 420 kronor; för statpiga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-25 kr.; af kvinna Pso kr. Vinterdagsverke 

af inan l ? 5 kr.; af kvinna Poo kr. (Allt i inedeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Knngl. 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 5 . 

G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 juli 1906, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlemna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1905 från Göteborgs och Bohus läns Hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningar, som årligen företagas inom omkring 1/10 af länets område, hafva för nämnda år egt rum inom 
Lundby, Ytterby, Spekeröds, Myckleby, Herrestads, Tossene och Mo socknar samt städerna Göteborg och Strömstad. 

Göteborg den 18 juli 1906. 

Erik M. Koch. 
Hushållningssällskapet Sekreterare. > 

Jordbruksstatistik Î905. Göteborgs och Bohus län. 1 



2 Göteborgs och Bohus 



län. 3 



4 Göteborgs och Bohus 



län. 5 



6 Göteborgs och Bohus 



län. 7 



8 Göteborgs och Bohus 



län. 9 



10 

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, äfven utan trade. 

B. Brukningsdelarna? storlek: Största brukningsdelen 14-125 mantal; minsta O'oooo46 mantal. 
C. Väderlek, «anings- och skördetider: Vårsådden blef dels försenad, dels afbruten af regn; torka under sommaren tillbakasatte 

växtligheten. 
D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden i allmänhet frisk. Halmskörden af höstsäd god, af vårsäd svag. 

Höskörden kvalitativt god; kvantitativt mindre. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 56 kg.; 1 hl. hafre ib kg.; 1 hl. ärter 

76 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 48 deciton; hö från naturlig äng 15 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
L. Tlllräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: 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: Där de finnas, 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. Tärdet af stat och lOn för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 00 kr.; af kvinna 1 50 kr. Vinterdagsverke 

af man I-50 kr.; af kvinna l oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1906. Kangl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

ÄLFSBORGS LÄNS 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Årtuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 26 mars 1906, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har jag härmed äran öfverlenittft 
1905 års jordbruksstatistiska sammandrag från sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 24 mars 1906. 

A. Andersson. 

Jerdbruktåtatiitik 1905. Alfiborgt länt sådva del. 1 

1905. 



2 Älfsborgs läns 



södra del. 3 



4 Älfsborgs läns 



södra del. 5 



6 Älfsborgs läns 



södra del. 7 



8 Älfsborgs läns 



södra del. 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk, ganska fritt, med 2- och 3-äriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall och regnig, hvaraf vårsådden blef försenad, gynnsam väderlek för höbärgning, 

däremot växlande för sädesbärgningen. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden riklig, men delvis skadad af röta. Halmskörden under medel

måttan, välbärgad. Höskörden knappt medelmåttig, välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 54 kg.; 1 lil. hafre 47 kg.; 1 bl. 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 10 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 12 deciton; höstsädeshalm 20 deciton; hö från naturlig äng 

5"5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbmksalster : Brist för eget behof af hvete, råg och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter. Brist för eget behof af alla 

födoämnen i fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortgår i mindre skala, än hvad förut egt rum. Brist för eget behof hufvudsakligen 

inom områdets sydvästra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Något till bränsle och ej obetydligt till torfströ. 
O. Binäringar: Handväfnad, maskinstickning och »dussinsöm» samt något bleckslageri och gröfre träslöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 220 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; for statpiga 325 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 1'37 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1906. Kungl . Boktrycker ie t . P. À. Norstedt & tfouer. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

Ä L F S B O R G S LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 september 1906, 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 1905 tillika med sockenuppgifter för de under aret noggrant genomgångna Bjärke 
och Sundals härad. 

Vänersborg den 1 september 190fi. 

Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydow.> 

Jordbruksstatistik {905. Älfsborgs lans norra del. 1 



2 Älfsborgs läns 



norra del. 3 



4 Älfsborgs läns 



norra del. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Allmänt växelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10s/i mantal; minsta 7/""™o mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Vintern snöfattig och mild; våren kall och regnig; försommaren torr och varm, hvarpä följde 

en period med låg temperatur och ej ringa nederbörd; hösten kall. Vårarbetet började i allmänhet först kring den 10 maj, höskörden 
i slutet af juni, skörden af höstsäd knappt en månad därefter och af vårsäd kort efter midten af augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden på en del ställen skadad af väta. Potatisskörden på flere håll i kvalitativt hänseende ej 
fullt tillfredsställande. Halmskörden af i allmänhet god beskaffenhet. Höskörden af utmärkt kvalitet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 68 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 6 

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

ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande ej ringa. Brist för eget behof inom flere delar af området. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Alltmera allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarne. 
O. Binäringar: So 1902 års uppgifter. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 210 kronor; för piga 128 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För stat dräng 492 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sotnmardagsverkc af man 2'oo kr.; af kvinna l io kr. Vinterdagsverke af 

man 1-to kr.; af kvinna l-05 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1906. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 juni 1906, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1905. 

Sedan föregående års uppgift ingafs, hafva nedanstående socknar undergått lokal undersökning, nämligen: 
af Kåkinds härad: socknarna Kyrkefalla och Sventorp; 
af Barne härad: socknarna Hällum, Long och Skärstad; samt 
af Skånings härad: socknarna Fyrunga, Händene, Jung, Marum, Kvänum, Saleby, Skara landsförsamling, Synnerby, Skanings-

Asaka, Vinköl, Västra Gerum och Öttum. 

Sköfde den 20 juni 1906. 

£nl|gt uppdrag: 
Ivar O. Wijk. 

Hushållningssällskapets aekreterue. > 

Jordbruksstatistik 1905. Skaraborgs län. 1 



2 S k a r a b o r g s 



län. 3 



4 Skaraborgs 



län. 5 



6 Skaraborgs 



län. 7 



8 Skaraborgs 



län. 9 



10 Skaraborgs 



län. 11 



12 Skaraborgs 



län. 13 



14 Skaraborgs 



län. 15 



16 Skaraborgs 



län. 17 



18 Skaraborgs 



län. 19 



20 

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

A. Brukningssätt : 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen II-375 mantal; minsta O0001 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Riklig nederbörd och köld under första, delen af maj; därefter inträdde snart torr och 

för sådden tjenlig väderlek. Stark värme utan nederbörd under återstående delen af maj samt juni och juli månader tillbaka
satte dock något skördens utveckling. För alla foder- och sädesslag godt bärgningsväder. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden riklig och af god beskaffenhet. Potatisskörden medelmåttig, af i allmänhet god kvalitet. 
Halmskörden riklig. Höskörden något under medelmåttan, af utmärkt beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
82 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 60 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 20 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af sid och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af höstsäd flerstädes. Brist för eget behof af hafre och 

foderämnen på en del trakter. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster : Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom vissa delar af länet riklig. Brist för eget behof mångenstädes å den s. k. »Fal

bygden» och »Västgötaslätten». 
N. Br&nntorfsmossar begagnade: Bearbetas på vissn trakter rätt flitigt. Torfströberedning tilltager. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; for piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 475 kronor; för statpiga 268 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverko af man 2-40 kr.; af kvinna l-37 kr. Vinterdagsverko 

af inan 1 68 kr.; af kvinna 0-85 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Knngl . Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

V Ä R M L A N D S LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 27 augusti 1906, jämte följande missiv: 

»Härmed liar jag äran öfversända uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1905 från Värmlands läns Kungl. hushåll
ningssällskap. 

Karlstad den 24 augusti 1906. 
Efter anmodan 
Axel Låftman. 

Jordbrwksttatietik 1905. Värmlands län. 1 



2 V ä r m l a n d s 



län. 3 



4 Värmlands 



län. 5 



6 Värmlands 



län. 7 



8 Värmlands 



län. 9 



10 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : 7- à 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 875 mantal; minsta 0 0035 mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Genom afsevärdt regn tidigt på våren erhöll den uttorkade jorden nödig fuktighet, som 

befordrade växtligheten; vårsäden led dock af senare torka. Sådden försiggick i god tid och under gynnsamma förhållanden. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad; hafrebärgningen försenad. Potatisskörden i allmänhet god; i mindre omfattning 

skadad af torröta. Halmskörden och höskörden af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76'5 kilogram; 1 hl. råg 73-1 kg.; 1 hl. korn 54'8 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 

ärter 75 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages uteslutande af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 11 deciton; höstsädeshalm 17-5 deciton; hö från naturlig 

äng 8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i södra delen af liinet. Brist för eget behof i Färnebo 

härad samt Älfdals härads öfre och nedre tingslag. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: 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 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 50 kr.; af kvinna 1 50 kr. Vinterdagsverke af 

man P50 kr.; af kvinna Poo kr. (Allt i medeltal, enligt gäugse priser under året.) 

Stockholm 1906. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt A Sfiner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1905. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Årsuppgifterna inkomma till Kung}. Statistiska Centralbyrån den IG augusti 1900, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får jag härined äran nfverleimia sammandrag 
af de från länets samtliga kommuner insamlade primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1905 samt tillika 
anmäla, att resultaten af genom Förvaltningsutskottet ombesörjda undersökningar i jordhruksstatistiskt hänseende af kommunerna 
Hallsberg, Hardemo ocli Kräklinge ingått i nämnda sammandrag. 

Örebro den 15 augusti ,1906. 

B. LINDBLAD. 

Örebro liins Kungl. HushnllningssiillsVa]).» Sckreleraro 

Jordbruksstatistik 1905. Örebro län. 1 



2 Ö r e b r o 



län. 3 



4 Örebro 



län. 5 



6 Örebro 



län. 7 



8 Örebro 



län. 9 



10 

U p p l y s n i n g a r . 
A. Brukningssätt: Intet nytt att anmäla. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Bristfälliga upplysningar från kommunerna i nämnda hänseende. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Väderleken på det hela gynnsam för landtbruksarbeten, men under våren och sommaren 

mycket torr och i augusti regnig. Vårsådden fortgick under i allmänhet tjenlig väderlek under tiden 1—20 maj; höstsådden under 
gynnsam väderlek 12—22 augusti. Höstsädesskörd 20 juli—30 augusti; vårsädesskörd från 15 augusti. Höskörden, börjad 1 

juli, fortgick under vackert väder. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och välbärgad. Potatisskörden riklig, af god beskaffenhet, föga skadad af röta. 

Halmskörden välbärgad, af medelmåttig mängd. Höskörden till mängden under medelmåttan, men af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76-8 kilogram; 1 hl. råg 72-4 kg.; 1 hl. korn 63-1 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

ärter 78 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: Hänvisas till i nästföregående sammandrag lemnade upplysning. 
G. Lin- och hampodling: Hänvisas till i nästföregående sammandrag lemnade upplysning. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 33 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18'4 deciton; höstsädeshalm 29 deciton; hö från naturlig äng 

20 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Enahanda förhållande som i nästföregående sammandrag omförmälts. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Enahanda förhållande som i nästföregående sammandrag omförmälts. 
M. Skogstillgâng: Intet att tillägga till förut lemnade upplysningar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Utom det att torf i många kommuner användes till strö, men i många ej begagnas, uppgifves, 

att i Ervalla upptagits och användts (försålts) 61,619 balar torfströ och 30,309 balar torfmull, i Bodarne 70,000 hektoliter, 
i Skagershult 15,000 hl., i Grythyttan 10,000 hl., i Hällefors 36,238 hl. och i Ekeby 300 lass torf. 

O. Binäringar: Inga nya att anmäla. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 232 kronor; för piga 137 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 499 kronor; för statpiga 297 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'19 kr.; af kvinna 1-24 kr. Vinterdags

verke af man 1-37 kr.; af kvinna 0'88 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

VÄSTMANLANDS LÄN. 

Anuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 31 juli 1906, jämte följande missia: 

»Härmed öfversändas sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbrak och boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1905. 

Västerås den 28 juli 1906. 

J. 0. Bergstrand. 

Jordbruksstatistik 1905. Västmanlands län. 1 

1905. 



2 Västmanlands 



län. 3 



4 Västmanlands 



län. 5 



6 Västmanlands 



län. 7 



8 

Upplysningar. 

Å. Brikningxs&tt: Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
G. Tåderlek, sånlngs- och skördetider: Våren i början kall och regnig; försommaren torr och tidtals mycket varm; från slutet 

af juli riklig nederbörd. Vårbruket började i förra hälften af maj, höbärgnitigen i början af juli, råg- och hveteskörden om
kring den 1 augusti; vårsädesskörden pågick från den 20 augusti till början af oktober. 

D. SUrdens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden delvis något skadad vid bärg
ningen. Höskörden god. 

E. Sadesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 
ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: »/» hafre oofa 7» vicker. 
6 . Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin ? procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväster: Det skördade fröet utgöres nästan uteslutande af timotej- jämte annat gräsfrö. 
I. lodersk&rden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshahn 16 deciton; höstsädeshahn 26 deciton; hö från naturlig äng 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräckligast af sid och andra Jordvrnksalster: öfverskott till afisaln finnes. 
L. Tlllrackllghet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till af salu finnes. 
M. Skogstillgång: Åfyttring af skogsalster helt ringa utom länet. 
N. Brlnntorfsmossar begagnade: Vid några bruk och större egendomar. 
O. Binäringar: I norra delarna af länet bergsbruk och skogshandteriag} i Öster-Våla snickeri och möbeltillverkning; i «&dra delaraa 

af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltillverkning; på några ställen tillverkning af torfstro och torfmull. 
P. Årslön för tjenstehjon i hasbotides kost: För dräng 204 kronor; för piga 142 kronor. (AUt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lBn för stathjon: För statdräng 453 kronor; för statpiga 263 kronor. (Allt i medeltal.) Häri ingår dock 

icke värdet för husruin och ved, hvilket anses uppgå för statdräng till 71 kr., för statpiga till 47 kr. 
R. Bagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 05 kr.; af kvinna 1 17 kr. Vinter4agsverke af 

inan I-39 kr.; af kvinna 0 85 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt le Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

Arsuppgifterna inkommo till Kunyl. Statistiska Centralbyrån den 26 juli 1906, jämte följande missiv: 

»Har äran härined insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län för år 1905. 

Vassbo pr Ornäs den 25 juli 1906. 

Enligt Förvaltningsutskottets uppdrag: 

Bengt Torssell. 
Sekreterare. > 

Jordbruksstatistik 1905. Kopparbergs län. 1 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1905. 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 



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—4-åriga vallar; uti de norra ocli 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 foderrotfruktsod lingen ökas betydligt för Ii varje år. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vårsådden började vid normal tid och fortgick utan afbrott under varm väderlek och torka 

samt afslutades inom de flesta områden under maj månad. Höstsädessädden skedde också i allmänhet på rätt tid. A de 
ställen, där den måste företagas något senare, uppehölls den af regn, och måste försiggå i mer eller mindre uppblött jord. 

D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden ganska god och välbärgad; en del hafre dock frostskadad och oduglig till utsäde. Potatis
skörden i allmänhet ganska frisk och hållbar. Halmskörden af synnerligt god beskaffenhet. Höskörden till sin beskaffen
het utmärkt. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 2 kilogram; 1 hl. råg 70 8 kg.; 1 hl. korn 62-2 kg.; 1 hl. hafre 47 4 kg.; 1 W. 
ärter 79 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 3 delar hafre och 1 del gråärter. 
G. Lin- och bampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 8'2 

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

potatis äfven i de norra orterna. Brist för eget behof af hvete, ärter, hö och halm, och i de norra orterna äfven af hafre till 
foder och utsäde. 

L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur samt äfven hästar 
från Hedemora- och Rättvikstrakterna. Brist för eget behof af hästar å en del orter, samt öfverallt å smågrisar och fläsk. 

M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster, bestående af timmer, ved, pappersved och kol, pågår fortfarande i ganska 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, Hedeniora 
och Säfsnäs socknar. Torf för det egna behofvet af strö upptages nästan öfverallt; å en del ställen beredes ock torfströ fabriks-
mässigt för afsalu. 

O. Binäringar: Skogsbruk och arbete vid industrien och byggnadsföretag. Bergsbruk idkas också, i de malmrika trakterna. Där
jämte idkas landt- och kreaturshandel, slakteri, handtverk (målare, murare och snickare) och för de olika orterna säregen kvinn
lig slöjd (knyppling af spetsar, brodering och väfnad). Fiske idkas rätt mycket i de inånga sjöarne, men sällan som uteslu
tande yrke. Jakten torde knappast vara af någon ekonomisk betydelse. 

P. årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 278 kronor; för piga 119 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 590 kronor; för statpiga 295 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagtrerksprii för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-37 kr.; af kvinna l-32 kr. Vinterdagsverke 

af nian 1 98 kr.; af kvinna To3 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 190C. Knnçl . Bokt rycker ie t . I'. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1905. 

G Ä F L E B O R G S LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kuntjl. Statistiska Centralbyrån den 10 juli 1906, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverletnna 1905 års jordbruksstatistiska sammandrag för Gäfleborgs län. 

Gäfle den 30 juni 1906. 

Enligt uppdrag 

Agathon Westman.-» 

Jordbruksstatistik IV05. Gäfitbvrgs län. 1 



2 G ä f l e b o r g s 



län. 3 



4 Gäfleborgs 



län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Ordnadt växelbruk tämligen allmänt infördt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19-453 mantal; minsta O003 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern kan för länet i dess helhet betecknas såsom snöfnttig; snötäckets ringa mäktighet 

föranledde en ovanligt djup kale i jorden. Vårsådden försenades såväl häraf som på grund af kylig väderlok. Försommaren 
var torr och varm. Höskörden började något tidigare än vanligt och fortgick samt afslutades under i det hela gynnsam väder
lek. Under pågående sädesskörd inträffade här och livar rätt besvärliga nederbördsförhållandén. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden tämligen god. Potatisskörden riklig och i allmänhet af god beskaffenhet. Halmskörden 
i allmänhet af god beskaffenhet. Höskörden ringa, af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78'8 kilogram; 1 hl. råg 71-5 kg.; 1 hl. korn 64-s kg.; 1 hl. h a fre 47 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre, någon gång med inblandning af vicker eller pelusker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 28 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig än» 10 

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

höstsäd. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster : Öfverskott till afsalu af nöt- och fårkreatur samt af mjölk och smör. Brist 

för eget behof af svin. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster tämligen betydlig. Brist för eget behof ingen. 
N. Biänntorfsmossar begagnade: Bränntorf tillverkas på några ställen inom länet för det egna behofvet, men ondast pä ett ställe 

till afsalu. 
O. Binäringar: Vinterkörslor i skogarna och timmerhuggning, höns- och biskötsel, tegel- och torfströtillverkning, bärplockning, in

samling af tall- och grankott, fiske m. m. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 295 kronor; för piga 115 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 615 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
H. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-55 kr.; af kvinna 1 35 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-15 kr.; af kvinna l -]5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 19CG. Kun;;]. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 september 1906, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående åkerbruk och boskapsskötsel inom Västernorrlands län för år 1905 
öfverleranas härmedelst vördsamt. 

Härnösand den 17 september 1906. 

A Hushållningssällskapets vägnar: 

G. RUDEBECK. 
L. M. Hedrèn. 

Jordbruksstatistik 1905. Västernorrlanas län. 1 

V Ä S T E R N O R R L A N D S LÄN. 

1905. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 



2 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 3 



4 Västernorrlands 



län. 5 



6 Västernorrlands 



län. 7 



8 Västernorrlands 



län. 9 



10 

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

Å. Brukningssatt: Tämligen fritt; växelbruk alltmera allmänt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6 115 mantal; minsta O001 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Sådden verkställdes under sista dagarna i maj och början af juni; skörden i augusti och 

september under i allmänhet gynnsamma förhållanden. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, dock ej allestädes tillräcklig för jordbrukarnes behof. Potatisskörden god, fler

städes riklig. Halinskörden medelmåttig. Höskörden fullt medelmåttig, af god beskaffenhet. 
E. S&desslagens 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. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 32 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 10 

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

kanskt fläsk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och fiottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt fiske (strömmingsfiske) 

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.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'50 kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1906. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

J Ä M T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgij"terna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 juni 1906, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlemnas sammandraget af jordbruksstatistiken för Jämtlands län år 1905, och har vid upprättandet däraf primär
uppgifterna för Norra och Södra fögderiernas socknar insamlats med biträde af respektive kommunalnämnder. 

Östersund den 19 juni 1906. 

På Jämtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

GUSTAF ERIKSON. 

J. F.' Broman. 

JwibrvktHotUlik 1906. Jämtlandi län. 1 



2 J ä m t l a n d s 



län. 3 



4 Jämtlands 



län. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brnkningssatt: Sädesbruk med öfvergång mer och mer till ordnadt växelbruk. A för frost mindre säkra lokaler företrädesvis 
gräsodling med vallbrott hvart fjärde till hvart sjette år. 

B. Brukningsdelarna! storlek: Största brukningsdelen 2-367 mantal; minsta 0 ooi mantal. 
C. Väderlek, sanings och skördetider: Väderleken för sådden gynnsam. Skördens inbärgning delvis försvårad af regn. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis något frostskadad. Hafre och ärter uppnådde endast på varmare lägen mognad. 

Potatisskörden medelmåttig, af utmärkt beskaffenhet. Halmskörden delvis riklig. Höskörden medelmåttig, af god beskaffenhet. 
E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 35 kg.; 1 hl. ärter 75 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. FrOodltng för foderväxter: Det skördade fröet utgöres endast af timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalra 40 deciton; hö från naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af sid och andra Jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu något korn äfvensom potatis. Brist för eget behof af 

hvete, råg, hafre och ärter. 
L. TUlrlcklighet af kreatur och andra ladugirdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och nötboskap samt något ladugårdsalster. 

Brist för eget behof ingen. 
M. Skogsttllgâng: Afyttring af skogsalster har fortgått såsom tillförene. Brist för eget behof ingen. 
N. Brinntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, jakt, fiske, handel och kalkbränning. 
P. årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tirdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
B. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3'oo kr.; af kvinna l-so kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm, 1906. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1905. 

V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 12 november 1906, jämte följande missiv: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlemna sammandrag öfver 1905 års 
bruksstatistiska uppgifter. 

Umeå den 8 november 1906. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

H. BIÖRKLUND. 
E. O.» Mångberg. 

Jordbrttktitatittik 1905. Västerbotten» lån. 1 



2 V ä s t e r b o t t e n s 



län. 3 



4 Västerbottens 



län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk med fleråriga vallar samt ensädesbruk delvis i Lappmarken. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2 547 mantal; minsta O002 mantal. 
G. Väderlek, sånings- och skördetider: Såningstiden slutet af maj och början af juni, under tjenlig väderlek; sommaren torr i bör

jan, men sedan regnig; skördetiden slutet af juli och augusti, under ogynnsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i regel välbärgad, medelmåttig. Potatisskörden medelmåttig och af god beskaffenhet. 

Hahnskörden fullt medelmåttig. Höskörden fullt medelmåttig och af god beskaffenhet. 
£ . Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 61 kilogram; 1 hl. korn 52 kg.; 1 hl. hafre 45 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Biandsidens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre, eller 1 del sommarråg och 2 delar korn. 
G. Lin- och hampodllng: Åf härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 29 5 deciton; hö från naturlig äng 5 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till af salu intet. Brist for eget behof af alla sädesslag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugirdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost, hudar och skinn. Brist för eget behof 

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

socken. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärbränning, kolning och något husslöjd samt något jakt och fiske. 
P. Årslön för tjenstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 97 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärde! af stat och lön för stathjon: För statdräng 585 kronor; för statpiga 315 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 55 kr.; af kvinna l"5o kr. Vinterdagsverke 

af man I-90 kr.; af kvinna 1'40 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1906. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 5 . 

N O R R B O T T E N S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 oktober 1906, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändas uppgifterna till 1905 års jordbruksstatistik för Norrbottens läns Hushållningssällskaps område. 

Luleå den 19 oktober 1906. 

Enligt uppdrag 

Paul Hellström. 
Sekreterare. > 

Jordbruksstatistik 1905. Norrbottens lån. 1 



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



län. 3 



4 Norrbottens län. 

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

A. Brukningssätt: I norra delarne af länet enträdesbruk. 1 kust
landet omväxlande enträdesbruk och växelbruk. 

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

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren gynnsam. Bärgnings
vädret i allmänhet godt. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden 
god och riklig. 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. 

I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 
32 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 
11 deciton (om höskörden från odlad jord och naturlig äng 
upplyser kol. 57). 

K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Brist för eget 
behof täckes genom import från sydligare orter. 

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

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i stort omfång. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Hufvudsakligen vid Koskivare. 
O. Binäringar: Skogsafverkningar, varutransporter, jakt, fiske samt 

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

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

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

dagsverke af man 3oo kr.; af kvinna 2oo kr. Vinterdagsverke 
af man 2oo kr.; af kvinna 1.BO kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 
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