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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1906, 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

I djupaste underdånighet tar Statistiska Centralbyrån här
med öfverlämna sitt Sammandrag af Hushållningssällska
pens berättelser om rikets jordbruk och boskapsskötsel år 
1906. Såsom af de särskilda berättelserna närmare framgår, 
hafva dessa till Centralbyrån inkommit under tiden den 6 
juni till och med den 18 november år 1907, nämligen 2 be
rättelser under juni månad, 14 under juli och augusti, 5 
under september, 3 under oktober och 2 under november 
månad förenämnda år. 

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

i Stockholms län: Sjuhundra och Lyhundra härad samt 
Bro och Vätö skeppslag; 

i Uppsala län: Tuna, Ekeby och Stafby socknar; 
i Östergötlands län: Oppeby, Malexanders, Ledebergs, 

Vikingstads, Östra Skrukeby, Landeryds, Mogata, Gristads, 
A, öst ra Eneby, Stora Aby, Hogstads, Hagebyhöga, Vaf-
versunda och Skeppsås socknar; 



4 Lokala undersökningar. Mantal. Brukningsdelar. 

i Jönköpings län: Östra härad; 
i Kronobergs län: Nottebäcks, Granhults, Sjösås, Drefs 

och Hornaryds, Hofmantorps, Hemmesjö och Tegnaby, Väckel-
sångs, Bergs, Tjureda, Urshults, Almundsryds, Aringsås, Urs, 
Härlöfs, Nöttja, Annerstads, Torpa, Odensjö, Lidhults och 
Vrå socknar; 

i Gottlands län: Endre, Barlingbo, Koma, Björke, Fol-
lingbo, Akebäcks, Fole, Lokrume, Bro, Källunge, Vallstena, 
Hörsne med Bara, Ganthems, Hälla, Sjonhems, Buttle, Guld-
rupe, Östergarns, Gammelgarns, Ardre, Kräklingbo och Ala 
socknar; 

i Blekinge län: Ysane, Ringamâla, Tvings, Nättraby 
och Augerums socknar samt Karlskrona stad; 

i Hallands län: Fauräs och Himle härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Fässbergs, Öckerö, Sol-

berga, Hjärtums, Västerlanda, Långelanda, Håby, Lyse, Lane-
Ryrs och Lommelands socknar samt städerna Marstrand 
och Lysekil; 

i Älfsborgs läns norra del: Kullings och Vedbo härad 
samt Alingsås stad; 

i Skaraborgs län: Bjärka, Friggeråkers, Falköpings 
västra. Härlunda, Skallmeja, Edsvära, Norra Vänga, Träss
bergs, Härjevads, Otterstads, Sunnersbergs, Gösslunda, Örs-
lösa, Mellby, Rackeby, Råda, Strö, Skalunda och Sone 
socknar, Kinnefjärdings härad, Laske härad med un
dantag af Laske Vedums socken samt städerna Skara och 
Sköfde; 

i Örebro län: Almby, Glanshammars och Rinkaby 
socknar; 

i Kopparbergs län: Falu fögderi i hufvudsak; 
i Gäfleborgs län: Järfsö socken; samt 
i Jämtlands län: Västra fögderiet. 
Såsom redan i föregående berättelser blifvit anmärkt, 

företagas icke dessa lokala undersökningar på enahanda sätt 
af de olika sällskapen, och förefinnas jämväl afsevärda olik
heter beträffande undersökningarnas noggrannhet, omsorgs
fullhet och tillförlitlighet. Beträffande undersökningarnas 
omfattning är at t märka, att de för Göteborgs och Bohus 
län icke sträcka sig till uppgifterna om ägoviddens fördel
ning, hviika fortfarande bibehållas oförändrade. 

Lokala undersökningar, sådana som de för året företagna, 
hafva redan tidigare en eller flere gånger öfvergått större 
delen af riket. De områden, hviika hittills ej varit föremål 
därför, äro likväl ännu betydande, nämligen: 80 af Östergöt
lands läns 155 kommuner, 4 af Malmöhus läns 13 härad, 92 af 
Skaraborgs läns 270, 34 af Örebro läns 62 och 6 af Koppar
bergs läns 51 kommuner samt dessutom 1 af Gäfleborgs och 1 
af Västerbottens läns kommuner. Norrbottens län har visser
ligen i sin helhet varit föremål för undersökningar, dock 
endast i fråga om mantal och kreatursstock. Beträffande 
de tidigare undersökta områdena bör därjämte anmärkas, 
att i några län undersökningarna ej vidare blifvit fortsatta 
utan afstannat, hvaraf blifvit en följd, att med den ut
veckling, som kännetecknar den svenska jordbruksnäringen, 
de en gång vunna siffrorna numera äro alltior gamla, att 
på dem en säker kännedom om nuvarande förhållanden kan 
grundas. 

At t uppgifter al' ett eller annat slag aldrig meddelats, 
förekommer ännu beträffande några kommuner i Västerbot
tens och Norrbottens län. För Västerbottens län gäller 
detta uppgifterna om den naturliga ängens areal i ii och om 
den skogbärande markens areal i 5 socknar, för Norrbottens 
län uppgifterna om brukningsdelarnas antal i .'! ocb om deras 
fördelning i ytterligare lo kommuner. 

Om utsäde och skörd af spanadsväxter saknas uppgiftet-
frän ett, om utsäde och skörd af gräsfrö frän tre, om an
talet bisamhällen från ett och om antalet fjäderfä frän tvä 
af Hushållningssällskapen. 

I. Jordbruk. 

Den öfversikt af 1906 års jordbruksstatistiska uppgifter, 
som i tabell 1 meddelas efter de särskilda Hushållnings
sällskapens 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 jordbruksstatistiken, eller, när dessa 
ej kunnat lämna någon upplysning, från andra källor. 
Härvid hafva de länssiffror, hvilka till någon väsentlig del 
stödja sig på uppgifter af nyssnämnda slag, betecknats med 
s. k. mediisvaltyper, hvilka därjämte såväl i detta samman
drag som i de särskilda berättelserna användts, när upp
gifter 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 ta
bellen motsvarande siffror för riket meddelade dels för när
mast förflutna år, eller 1905, dels äfven för öfriga slutar af 
de femårsperioder, för hvilka uppgifter från Hushållnings
sällskapen föreligga, eller för åren 1865, 1870, 1875, 1880, 
1885, 1890, 1895 och 1900. 

Uppgifterna i kol. 2 om nuvarande mantalet äro hämtade 
från Sammandraget af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes femårsberättelser för åren 1896—1900, endast att 
mantalet för Lundby socken öfverförts till Göteborgs stad. 

I kol. 3—11 lämnas efter Hushållningssällskapens be
rättelser uppgifter om antal brukningsdelar samt om dessas 
storlek och fördelning mellan själfägande jordbrukare och 
brukare af andras jord eller arrendatorer. Antalet bruk
ningsdelar är sedan flere ar tillbaka kändt för samtliga 
kommuner i riket med undantag af de tre städerna i Norr
bottens län, för hvilka det fortfarande saknas. Antalet 
utgjorde enligt tabell 1 för riket 355,361. Fördelningen af 
dessa, efter deras storlek, mellan ägare och brukare, kol. 4 
—11, är känd för 351,286 brukningsdelar, men saknas fort
farande för 13 af Norrbottens läns landskommuner, med 
4,075 brukningsdelar. I följd häraf blir för detta län, liksom 
för hela riket, uppgiften i kol. 3 större än uppgifterna i 
kol. 4—11 tillsammans. 

Af de i tabell 1 meddelade siffror finner man, att bruk-
ningsdelarne voro på följande sätt fördelade: 



Brukningsdelar. Jordtorp. Särskilda ägoslag. Åkerjordens fördelning. 5 

En jämförelse med tidigare är utvisar, att, medan förut 
brukarne af 2—20 hektar utgjorde 2/3 af hela antalet, detta 
icke längre är fallet. Det relativa aftagande af de större 
jordbruken, ä 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 25-6 % 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. Afven 
dessa hafva nämligen ökats, åtminstone till år 1900, hvar-
efter antalet, af uppgifterna att döma, blifvit stillastående, 
medan småbrukens antal allt fortfarande starkt tillväxt. 

Nära 6/7 af samtliga brukningsdelar brukas af ägarne 
själfva, föga mer än 1/7 af arrendatorer. Dock äro arrende
upplåtelser vida vanligare vid de större jordbruken än vid 
de mindre. Bland brukningsdelar å högst 20 hektar inne-
hafvas sålunda endast 13-o % af arrendatorer; bland bruk
ningsdelar å 20—100 hektar är det åter fallet med 31-3 % 
och bland de allra största brukningsdelarne, eller bland dem 
som omfatta mer än 100 hektar, med 33-3 %. 

På hvarje brukningsdel belöpa sig i medeltal 10'3 hektar 
odlad jord och, i kameralt hänseende, 0'19 mantal. 

Såsom egna brukningsdelar räknas ej jordtorp och andra 
jordlägenheter. Dessa uppgifvas i kol. 12 till 152,298 år 1906, 
mot 158,989 år 1905. 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 13) 
upptages i öfverensstämmelse med de uppgifter, som offent
liggjorts i andra häftet af Befolkningsstatistiken för år 1900; 
sedan nämnda tidpunkt och till redogörelseårets slut hafva 
inga områdesöfverflyttningar ägt rum, som inverka på siff
rorna i tabell 1. 

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 lämnas om yt
vidden af särskilda ägoslag, utgjorde denna år 1906: träd-, 
humle- och kålgård 42,312 hektar, åker och annan odlad 
jord 3,609,411, naturlig äng 1,367,288 och skogbärande mark 
21,350,046 hektar. Jämförda med 1905 års siffror, visa de 
nyssnämnda en ökning för träd-, humle- och kålgård med 
1,417, för åker och annan odlad jord med 16,771 och för 
skogbärande mark med 139,881 hektar, men för naturlig äng 
en minskning med 26,975 hektar. 

Beträffande trädgårdsarealen kommer öfver hälften af 
årets ökning, eller 887 hektar, på Jönköpings län, och inom 
detta uteslutande på Östra härad, hvilket för året varit 
föremål för en lokal undersökning, som enligt af vederbö
rande lämnad upplysning anses vara betydligt mera exakt 
än den förutgående. Minskning af åkerarealen förekommer 
mycket sällan, och då endast i ringa utsträckning; den största 
ökningen angifves för Kristianstads län med 6,175, Jönkö
pings län (Östra härad) med 2,830 och Skaraborgs län med 

1,237 hektar. Af den angifna ökningen af skogsarealen 
komma på Södermanlands län 89,931, Kalmar läns norra del 
22,153, Jönköpings län (Östra härad) 14,316 och Kristian
stads län 12,074 hektar. Till minskningen af ängsarealen 
har Kronobergs län bidragit med 8,870, Kristianstads län 
med 7,423, Jönköpings län med 6,722 samt Gottlands län och 
Kalmar läns norra del med mellan 1,500 och 2,000 hektar; 
för Södermanlands län angifves en ökning af nära 3,000 
hektar. De skedda förändringarna hafva till betydande del 
sin orsak i de förut omnämnda lokalundersökningarna för 
året. För Södermanlands län torde genom Ekonomiska Kart
verkets där nyligen företagna undersökningar nya siffror 
hafva erhållits. 

I tabell A (sid. 6) meddelas en i öfverensstämmelse med 
föregående år utförd beräkning utaf den andel, hvuri de sär
skilda ägoslagen ingå i hvarje områdes hela ägovidd af fast 
mark. De ändringar af någon betydenhet, som ägt rum be
träffande de absoluta siffrorna, finna här sin motsvarighet i 
fråga om de relativa. Särskildt anmärkningsvärd är ök
ningen af den skogbärande markens procenttal, en ökning 
som emellertid med få undantag fortgått ända från år 1875. 
I verkligheten finnes dock ingen motsvarighet till den ök
ning, som de jordbruksstatistiska siffrorna här utvisa, utan 
beror densamma nog, åtminstone till den vida öfvervägande 
delen, endast därpå, a t t uppgifterna år från år förbättras. 
Det är ock mycket antagligt, att denna höjning af skogs
arealens siffror ännu ej afstannat, eller med andra ord att 
den skogbärande marken i själfva verket utgör ännu mer 
än 51-95 % af Sveriges areal af fast mark. I tabellens ko
lumner benämnes ock den mark, som ej utgöres af inägor 
eller skogsmark, annan eller oredovisad mark. At t ännu 
för flere län mycken mark är oredovisad, kan man sluta 
däraf, a t t för de län, som 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 kulturväx
terna åskådliggöres genom de relativa tal, som meddelas i 
tabell B (sid. 7). 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 ök
ning, 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, at t trädesarealen bibehållits nästan oför
ändrad. I samband härmed samt med ängsarealens anmärk
ningsvärda minskning och boskapsskötselns storartade fram
steg har foderväxtodlingen ökats, dock endast i fråga om 
den för skörd afsedda arealen; de till bete och grönfoder 
anslagna fälten hafva i det stora hela varit af samma storlek. 

Hushållningssällskapens berättelser lämna icke upp
gifter om den andel af åkerarealen, som hvarje särskildt 
växtslag upptager, utan redovisas denna beträffande sädes-
slagen allenast för dettas trenne hufvudgrupper höstsäd, var-
stråsäd och baljväxter. Genom sammanställning af berättel-



6 Särskilda ägoslag. Åkerjordens fördelning. Utsädesbelopp. 

semas uppgifter om utsädesbelopp och areal med från annat 
häll inhämtade upplysningar om utsädestätheten för olika 
växter, blifver det likväl möjligt a t t erhålla kännedom om 
den areal, som hvarje sädesslag upptager. Genom att gå så 
till väga har Statistiska Centralbyrån, i likhet med hvad 
som ägt rum från och med 1890 års sammandrag, där utför
ligare redogörelse i ämnet meddelas, erhållit följande siffror, 
utvisande användningen af rikets åkerjord: 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1906 
uppgifvas sålunda: 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhål
lande till hvarje områdes hela ägovidd af fast mark, år 1906. 

Af här upptagna 17 grupper visa 9 ökning af arealen 
sedan år 1905, med tillsammans 41,659 hektar, och 8 minsk
ning, med tillsammans 24,888 hektar; nettotillväxten blir 
sålunda 16,771 hektar. Största ökningen förete som vanligt 
foderväxterna till höskörd, med 17,303 hektar, hvarefter 
följa andra rotfrukter än potatis 10,317, blandsäd 7,877, 
hösthvete 2,475, foderväxter till bete och grönfoder 2,123 
och höstråg 937 hektar; ökning har dessutom ägt rum för 
vårhvete, vicker och »andra växtslag». Minskningen drabbar 
i främsta rummet hafren, med 9,268 hektar, därnäst trädan, 
kornet och potatisen med resp. 7,638, 4,514 och 1,835 hektar, 
samt i öfrigt vårråg, ärter, bönor och spånadsväxter. 

I det stora hela hafva de inträdda förändringarna ut-
öfvat 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 foder
växterna och därnäst af hafren. Hö och hafre skördas på 
något mer än hälften af Sveriges åkerfält. Till hafre är 
dubbelt så stor areal anslaget som till råg. En niondedel 
af marken ligger i träde. 

Anmärkningsvärd för detta, äfvensom för närmast före
gående år, är den stora ökningen af arealen för andra rot
frukter än potatis, såsom nyss nämnts, ej mindre än 10,317 
hektar, af hvilka 3,902 hektar komma på Kristianstads, 1,169 
på Malmöhus, 772 på Gottlands och 561 pä Östergötlands län. 
Äfven öfriga områden förete utan undantag ökning af denna 
areal. Huru denna ökning fördelar sig på sockerbetorna och 
på de hufvudsakligen till foder afsedda rotfrukterna, eller 
rofvor, rötter m. m., kan ej här afgöras. 
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Af raps uppgifves för år 1906 något utsäde ej hafva 
förekommit. Odlingen af denna växt har förut sedan flere 
ar tillbaka varit inskränkt till en obetydlighet. 

För att visa, hvilken andel nyss anförda växtslag, oaf-
sedt potatis samt gräs, hvart och ett för sig utgöra af ut
sädet samt de förändringar, som härutinnan ägt rum under 
senaste årtionden, framläggas nedanstående procenttal: 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1906. 

Här anförda procenttal visa en oafbruten minskning för 
korn, lin och hampa samt bohvete m. m., och i själfva ver
ket, torde kunna sägas, äfven för baljväxter, då en enstaka 
förhöjning för året 1906 ej torde betyda mycket, när i fram
tiden tillfälle blifver till jämförelser med längre tidrymder. 
Hvetet är det enda sädesslag, som visar en oafbruten ök
ning. 1 sin helhet har visserligen ökningen varit större för 
blandsäden, men under 1870-talet gick likväl odlingen af 
detta växtslag relativt tillbaka. Hafreodlingens tillväxt 
fortfor ända till 1890-talet, men efterträddes då af till
bakagång, medan motsatsen ägde rum beträffande rågen. 
Huruvida sistnämnda sädesslag år 1910 skall kunna bibe
hålla samma förhöjda procenttal af utsädesbeloppet som år 
1900, synes åter tvifvelaktigt. 

1 fråga om de särskilda växtslagens relativa betydelse, 
efter utsädet räknadt, inom olika landsdelar samt dessa 
senares andelar af utsädesmängderna inom hela riket för 
hvarje särskildt slag af stråsäd och baljväxter samt för po
tatis torde Statistiska Centralbyrån här kunna inskränka 
sig till att hänvisa till de redogörelser, som därför lämnades 
i Sammandraget af 1905 års berättelser, och särskildt till 
tabellerna D och E därstädes. 

Utsädet per hektar utgjorde år 1906, jämfördt med slut
åren för de årtionden, under hvilka dessa berättelser ut-
gifvits, samt med närmast föregående år, i hektoliter: 

Beträffande de viktigaste af dessa växtslag finner nian 
af ofvanstående, a t t utsädet per hektar af höstsäd i det hela 
bibehållit sig nästan oförändradt, af vårstråsäden åter min
skats, men af potatis i hög grad ökats. 

Tabell C (sid. 8) innehåller uppgifter dels rörande bland
sädens sammansättning, dels rörande lin- och hampodlingens 
andelar i den till spånadsväxter upplåtna arealen. 
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Beträffande blandsäden visar tabellen, att i medeltal för 
hela riket denna till något mer än hälften utgöres af hafre, 
till något mer än tredjedelen af korn och till sin återstående 
del af baljväxter och, i obetydande mån, vårråg. 

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
2,113 hektar, ägnas blott 13 hektar, eller 0-6 %, åt odling af 
hampa. För öfrigt är det endast i få län, som någon nämn-

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1906. 

värd odling förekommer ens af lin. Betecknande för ut
vecklingens gang är, at t då ar 1870 å en samfälld åkerareal 
af 2,547,398 hektar 16,543 voro använda till odling af spå
nadsväxter, år 1906, oaktadt åkerarealen ökats med mer än 
1,000,000 hektar, arealen för spånadsväxter nedgått till den 
nyss här ofvan angifna, eller föga mer än en åttondedel af 
hvad den var trettiosex år tidigare. 

Skörden år 1906 lämnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 
o. s. v. i tab. 1): 

Den vida öfvervägande delen af hvetet och rågen var 
höstsäd. Af vårhvete skördades endast 135,907 och af vår
råg 157,186 hektoliter. 

Sammanföras de nu anförda sädesslagen i grupper, och 
sammanställas uppgifterna för dessa med motsvarande från 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser, fram
träda följande olikheter i fråga om skördetalen: 

I allmänhet pläga Årsväxtberättelsernas uppgifter vara 
högre än Hushållningssällskapens. Detta är dock för år 
1906 fallet endast i fråga om vårstråsäden. 1 öfrigt äro Ars-
växtberättelsernas siffror lägre, och i all synnerhet gäller 
detta 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 1906 och närmast föregående 
år varit följande enligt Hushållningssällskapens berättelser 
och enligt Årsväxtberättelserna: 

Såsom vanligt visa här Årsväxtberättelserna öfVerallt 
förmånligare skördesiffror än Hushållningssällskapens be
rättelser. Endast för baljväxterna äro visserligen skiljaktig-
heterna mera betydande, men, såsom nyss nämnts, äfven för 
de öfriga växtgrupperna äro dock korntalen enligt Årsväxt
berättelserna högre. 
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Förut har uppgifvits, att Årsväxt-berättelserna visa 
absolut lägre skördetal än Hushållningssällskapens berät
telser för samtliga nu uppgifna fyra växtgvupper med un
dantag endast för vårstråsäden, samt däribland betydligt 
lägre skördetal för potatisen. Att detta oaktadt korntalet 
icke allenast för vårstråsäden utan äfven för öfriga växt-
grnpper är lägre enligt Hushållningssällskapens berättelser, 
förklaras däraf, att deras utsädessiffror äro högre. Till grund 
för beräkningen af 1906 års skörd enligt Ärsväxtberättelserna 
bar af brist på nyare uppgifter måst läggas Hushållningssäll
skapens utsädessiffror för år 1904, hvilka siffror dock enligt 
de tendenser till ökning eller minskning, som under närmast 
föregående år gjort sig gällande, på sedvanligt sätt ökats 
eller minskats. Utvecklingen har emellertid åren 1905 och 1900 
ej gått i samma riktning som föregående år. Enligt beräk
ningen i Årsväxtberättelserna skulle utsädet år 1906 hafva 
utgjort för höstsäd 1,238,117 hektoliter, för baljväxter 126,848 
hektoliter och för potatis 2,900,354 hektoliter. I Hushåll
ningssällskapens berättelser uppgifvas de emellertid för höst
säd till 1,251,757, för baljväxter till 137,09l och för potatis 
till 3,220,182 hektoliter. Hade dessa utsädesbelopp lagts till 
grund vid Årsväxtberättelsernas beräkningar, skulle deras 
skördesiffror äfven här blifvit högre än Hushållningssäll
skapens. 

Såsom vanligt är därjämte vid här gjorda jämförelser 
att observera, att beräkningsgrunderna i viss mån äro olika, 
nämligen så till vida som vid Årsväxtberättelsernas beräknin
gar af utsädesbeloppet afdrag göres för utsäde afsedt för en
dast grönfoderskörd. Det olika förfaringssättet betyder dock 
föga utom i fråga om baljväxterna, men kan här under vissa 
år vara af stor vikt. Så var förhållandet under år 1900. 
Sedan afdrag för grönfoderskörden ägt rum, återstod nämli
gen för detta år ett effektivt utsäde af endast 100,544 hekto
liter. För Hushållningssällskapens berättelser finnas där
emot inga dylika uppgifter eller beräkningar, utan jämföras 
här skördebeloppen med hela utsädet, oafsedt om däraf er
hållits mogen skörd eller endast grönfoder. 

Till närmare belysning af 1906 års skördeutfall i fråga 
om spannmål och potatis meddelas enligt Hushållningssäll
skapens berättelser följande uppgifter om korntalet dels år 
1900 och dels i årligt medeltal för tjuguårsperioden 1880 — 
1905: 

uppla dessa odlats, under året vunnit af se värd tillväxt, skörde
kvantiteterna blifvit betydande. Skörden af rofvor, rötter 
o. d., som år 1903, då den uppgick till 7,020,635 hektoliter, 
var större än någonsin tillförene, ökades år 1904 till 8,630,692 
och år 1905 till ej mindre än 12,786,704 hektoliter; likväl 
utvisar året 1900 en ännu starkare stegring, eller till 
19,453,147 hektoliter. Skörden af sockerbetor har förut en
dast under de tre åren 1900, 1901 och 1905 öfverstigit 8 
millioner deciton, och utvisade härvid året 1901 den största 
skördemängden med 8,383,961 deciton; denna skörd öfver-
träffas likväl betydligt af 1906 års siffror, ej mindre än 
9,801,941 deciton betor. 

Enligt uppgift från Finansdepartementets Kontroll- och 
Justeringsbyrå utgjorde beloppet af de betor efter 1900 års 
skörd, som vid sockerfabrikerna uppvägdes till afverkning 
10,293,235 deciton, hvarförutom vid brännvinsbrännerierna 
användes 104,632 hektoliter (omkring 100,000 deciton) betor. 
Skiljaktigheterna från Hushållningssällskapens siffror äro 
sålunda i det hela obetydliga. 

Sammanställas motsvarande uppgifter för de senaste 
åren, visa Hushållningssällskapens skördesiffror följande olik
heter med uppgifterna om afverkningsbeloppen vid socker
fabrikerna : 

För att erhålla skördebeloppet är till här ofvan anförda 
afverkning att tillägga dels de betor, som anyändts för till
verkning af brännvin och som under de förevarande åren 
växlat mellan 90,000 och 180,000 deciton, dels ock' de betor, 
antagligen äfven de under normala förhållanden utgörande 
jämförelsevis obetydande belopp, som funnit användning vid 
kreatursutfodringen. 

De angifna afverkningsbeloppen angifva sålunda i det 
allra närmaste skörderesultatet, och bör då härvid uppmärk
sammas, att dessa belopp äro fullt exakta, enär de grunda 
sig på kontrollvägningar. Före dessa vägningar hafva be
torna blifvit tvättade. Med dessa afverkningsbelopp öfver-
ensstämma nu Hushållningssällskapens siffror i allmänhet 
ganska nära. I det hela synes dock, som skulle deras skörde
siffror vara något för lågt angifna. 

De uppgifter, som i Hushållningssällskapens berättelser 
meddelas, tillåta hetskördens fördelning icke allenast på sär
skilda län utan äfven på mindre områden. I Sammandraget 
af 1894 års berättelser skedde en sådan fördelning, och sam-
manställes nu 1906 års fördelning med denna, länsvis: Korntalet för år 1906 öfverträffar sålunda medeltalet, och 

detta högst betydligt, såväl för olika växtgrupper som äfven 
för särskilda växtslag med undantag' endast beträffande 
vickern. 

Mycket gynnsamt har skörden utfallit jämväl beträffande 
andra rotfrukter än potatis, så att, då äfven den areal, hvar-
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Lät ock vara att 1906 års skördesiffror äro ovanligt för
månliga; af ofvanstående sammanställning framgår dock, att 
sockerbetsodlingen sedan år 1894 gått betydligt framåt. Bort
ser man från Kronobergs och Örebro län med deras försöks
odlingar, visar sig bland annat, att den år 1894 på försök 
gjorda odlingen i Kalmar län öfvergått till stadigvarande 
samt att, med anläggningen af de nya sockerbruken i Linkö
ping och Lidköping, betodlingen vunnit insteg äfven i Öster
götlands och Skaraborgs län. Endast för Hallands län visa 
siffrorna tillbakagång. Under mellantiden har likväl en så
dan äfven ägt rum i Blekinge län. År 1894 var betodlingen 
här endast i sin början; först år 1895 erhöll länet egen fa
brik, i Karlshamn, och 1896 och 1897 öfversteg betskörden 
100,000 deciton. De hysta förhoppningarna om Blekinge så
som ett betodlande län hafva emellertid icke förverkligats, 
utan har produktionen afsevärdt minskats. 

Stora äro i stället framstegen i de tre förnämsta bet-
länen, eller Malmöhus, Kristianstads och Gottlands län, rela
tivt större inom de båda sistnämnda. Malmöhus län intar 
dock ännu sin dominerande ställning, om också icke i fullt 
samma utsträckning som år 1894. 

Här anförda siffror afse endast tvenne enstaka år. Me
deltal för längre perioder skulle naturligen vara ännu mer 
upplysande, men torde dock de anförda talen vara nog för 
att visa utvecklingens gång. 

Beträffande betodlingens utsträckning inom de särskilda 
länen år 1906 är först och främst att framhålla, huru 
denna, oafsedt lämplig jordmån och klimat, hufvudsak-
ligen bestämmes af närheten till sockerbruken och lätta kom
munikationer med dessa. I följd häraf var den ock i Malmö
hus län utbredd inom nästan hela länet. Undantag gjorde 
liksom under föregående år endast de till Kristianstads län 
angränsande delarne af Onsjö, Frosta och Färs härad â Lin-
derödsåsen samt de af Romeleåsen genomstrukna socknarne i 
Torna härad. A städernas jordar är betodlingen mycket ut
bredd. Minst är den i Färs härad. 

Af betskörden inom Kristianstads län år 1900 kom 
nära hälften, eller öfver 700,000 deciton, på Tngelstads och 
Järrestads härad i länets sydöstra del, nära Ystad, och åter
stoden fördelade sig nästan jämnt på trakterna omkring de 
båda betfabrikerna i Karpalund (vid Kristianstad) och Än
gelholm, sålunda å ena sidan på några af Västra Göinge 
härads sydöstra och Östra Göinge härads södra socknar samt 
på Villands härads västra och Gärds härads östra del, och å 
den andra sidan på Södra Åsbo härad (utom den sydligaste 
delen) och angränsande trakter af Norra Åsbo härad samt 
på södra delen af Bjäre härad. 

I Hallands län var betodlingen inskränkt till 4 socknar 
i länets sydligaste del, Höks härad. 

Af betskörden i Bekinge län kom något öfver hälften 
på Bräkne härad jämte staden Karlshamn. Odlingen be-
drifves nästan endast i kustsocknarne och i närheten af 
kustbanan. 

Betorna från Kalmar län skördades, oafsedt en obetyd
lighet från Åby socken, å Öland, nämligen inom 9 socknar 
af öns södra mot. 

På Gottland odlades betor utom å Visby stads jord
område i samtliga 92 socknar med undantag endast för 13, 
däribland de o sydligaste och de 7 nordligaste. Öns mellersta 
del, där sockerbruket är beläget, är äfven centrum for dess 
betodling. 

Hvad slutligen beträffar de båda län, som sist ryckt 
upp som betodlande, eller Östergötlands och Skaraborgs, af 
hvilka dock Östergötlands län redan under ett äldre skede 
försökt sig på denna handtering (Vadstenafabriken), här
stammade af 1906 års betskörd i Östergötlands län (nära 
200,000 deciton) omkring 100,000 deciton från Linköping och 
omgifvande trakt (Hanekinds härad, sydvästra delen af Bo
bergs härad, Gullbergs härad m. m.) samt något öfver 70,000 
deciton från Vadstena och dess närmaste omgifning, däraf 
50,000 deciton från Dals härad. Af länets 149 socknar od
lades betor i 95, och dessutom å 4 städers jordområden. Det 
enda härad, där sådan odling ej förekom var Ydre; men var 
den i Finspånga läns härad högst obetydlig och å Vikbo
landet af ringa utsträckning, med undantag dock för Tåby 
socken. 

De förnämsta betfälten i Skaraborgs län träffades nära 
fabriken i Lidköping, eller på stadens område, i Kinnefjär-
dings härad, norra delen af Skånings härad, Öster- och Me
delplana socknar af Kinne samt Råda socken af Kållands 
härad, med en afkastning af mer än hälften af hela läns
skörden. Betodling drefs i öfrigt på rät t skilda områden, 
den största i Norra Lundby socken i Valle härad. 

Af de »andra växtslag», för hvilka här lämnas redogö
relse och som sedan flere år tillbaka hafva utgjorts af bo-
hvete, raps, tobak och spärgel, har, såsom redan är om-
nämndt, raps under året ej varit föremål för odling, och har 
af kastningen af de återstående varit: bohvete 921 hektoliter, 
tobak 12,076 deciton och spärgel 292 hektoliter. 

Tobaken är sålunda af dessa den förnämsta kulturväxten. 
Enligt Hushållningssällskapens berättelser skulle skörden 
häraf under 1870-talet ej hafva uppgått till 1,500 deciton 
per år och under den förra hälften af 1880-talet något mer än 
fördubblats, men dessa skördeuppgifter äro ofullständiga och 
allt för låga. Perioden 1885—1894 visar en årsskörd af om
kring 11,000 deciton i medeltal (högst år 1890 med 13,398 
deciton), men år 1895 nedgick den till 8,130 deciton och 
sjönk sedermera ytterligare, ehuru endast i mindre grad; 
år 1903 var rikssumman 7,739 deciton. För år 1904 åter 
uppgifves skörden till ej mindre än 18,679 deciton, för år 
1905 till 12,308 deciton och nu för ar 1906 till 12,076 deci
ton. 

Liksom föregående år fördelar sig skörden äfven 1906 
hufvudsakligen på trenne områden: Stockholm och dess om-
gifningar (Solna, Brännkyrka och Nacka socknar) med tillsam-
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mans 2,628 deeiton, däraf ensamt pa Stockholm 1,120 deeiton; 
en del af Kristianstads län (Åhustrakten i Villands härd) med 
7,923 deeiton och delar af Malmöhus län (företrädesvis Lands
kronatrakten) med 1,433 deciton. Det återstående lilla be
loppet, 92 deeiton, härrör frän enstaka områden i Uppsala, 
Södermanlands, Blekinge och Gäfleborgs län. 

Jämföras nu dessa siffror med motsvarande för ar 1903, 
befinnes, att, medan skörden för öfriga områden uagot gått 
tillbaka, uppgifves den för Kristianstads län tre gånger sa 
hög ar 190(5 som ar 1903 (7,923 och 2,661 deeiton). Da dessa, 
äfvensom de bada föregående årens, skördesiffror iekc i mot
svarande höjning af arealuppgifterna kunde finna sin för
klaring, begärde Statistiska Centralbyrån sådan af Hushåll
ningssällskapets sekreterare, hvarvid denne meddelade, att 
tobaksskörden måste, huru märkvärdigt det än förefölle, an
ses som i det allra närmaste rätt. Totalskörden för Villands 
härad vore enligt köparne af tobaken omkring 9,000 deei
ton. At t detta ej passade med arealen, berodde därpå, att 
tobak odlades i hvarje än sa liten trädgårdstäppa och ej en
dast där, utan jord, som ej räknas till åker ej heller till 
trädgärd, utan sedan gammalt anses tillhöra utmarken, an
vändes i vissa fall. Beträffande 1904 års skörd torde den 
dock vara för högt uppgifven, då länsskörden sedan flere ar 
tillbaka ej varit öfver 9,000 deeiton. Med anledning af sist
nämnda uppgift torde tobaksskörden för år 1904 böra minskas 
med åtminstone 6,000 deeiton och sålunda för hela riket icke 
kunna sättas högre än till 12,500 deciton. 

I sammanhang med förestående ma nämnas, att den s. k. 
Tobaksskattekommittén, som den 26 januari 1904 afgaf sitt 
underdåniga betänkande, för ar 1902 genom Länsstyrelserna 
lät infordra uppgifter å tobaksskörden i riket, och att dessa 
för året, hvarunder en för skörden ogynnsam väderlek var 
rådande, visade en totalskörd — å 365 hektar — af 5,904 
deeiton (Hushållningssällskapen uppgåfvo den sedan till 7,422 
deeiton), men att enligt de af tobaksfabrikanterna i riket 
meddelade upplysningar om deras inköp skörden skulle hafva 
utgjort 8,300 deeiton, samt att medelskörden, enligt uppgif
ter från fabrikanterna för åren 1898—1902, utan öfverdrift 
kunde antagas till 9,000 deeiton. Enligt de senaste årens 
uppgifter från Kristianstads län skulle emellertid detta tal 
vara för lågt för att angifva medelskörden för riket. 

Skörden på hektar för såväl hela riket som särskilda om-
raden angifves i tabell D, och torde härvid böra anmärkas, 
att, liksom under föregående år, skörden afser hela den be
sådda åkerarealen, oafsedt om en del af densamma afkastat 
endast grönfoder, hvilket särskildt i de nordligare länen ej 
sällan är fallet, äfvensom att i fråga om spånadsväxterna af 
brist på specialuppgifter de skördade kvantiteterna af frö 
och spånadsämne hvar för sig jämföras med hela den areal, 
som till odlingen af dessa växter varit använd, så att, då 
nu för år 1906 uppgifves, att i riket per hektar skördats 
5-0 hektoliter frö och 3-9 deeiton spånadsämne, detta är så 
att förstå, at t å den till spanadsväxter anslagna arealen i 
medeltal pa hvar hektar skördats dels 5'0 hektoliter frö och 
dels 39 deeiton spånadsämne. 

För att underlätta bedömandet af skörderesultatet för 
riket år 1906 halva i tabellen bifogats uppgifter om skörden 
på hektar i medeltal dels under det närmast föregående året 

och dels under de fem närmast föregående femårsperioderna. 
Tabellen bekräftar livad som af föregående jämförelser fram
gåt t beträffande det förmanliga utfallet af arets sades- och 
rotfruktsskörd. Under ingen af dessa femårsperioder har 
någon af de växtgrupper, som äro att hit hänföra, lämnat 
större afkastning än under ar 190(5. En närmare undersök
ning utvisar, att detta i fråga om såväl höstsäd som vår-
strasäd är fallet, älven när jämförelsen utsträckes till de 
särskilda åren, och detta ända sedan berättelsernas första 
år, 1865. Detsamma gäller älven i fråga om potatisen med 
undantag endast för aret 1905, da skörden, såsom af tabell 
D framgår, var något större, samt obetingadt i fråga om 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1906. 
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andra rotfrukter. Äfven i fråga om baljväxter intager 1906 
års skörd ett af de allra främsta rummen. Skillnaden mel
lan 1892 års skörd, 19-0 hektoliter per hektar, som utgör 
maximibeloppet, är icke stor. 

De år, hvilka i fråga om de växtslag, där 1906 ars siff
ror äro de högsta, komma detta år närmast, äro beträffande 
höstsäd året 1905 med 21-5 och aret 1900 med 21-1, beträf
fande vårstråsäd året 1898 med 27-1 och året 1882 med 27-0 
samt beträffande andra rotfrukter än potatis året 1905 med 
413 och året 1901 med 388 hektoliter per hektar. I fråga 
om sistnämnda växter är 1906 ars höga skördetal, 485 hekto
liter per hektar, synnerligen anmärkningsvärdt. 

Utbytet af spänadsväxter har i fråga om fröskörden 
varit sämre, men i fråga om spänadsämne bättre än under 
någon af de närmaste femårsperioderna i medeltal. Skör
den af äkerhö öfverträffar i kvantitativt afseende en nor
malskörd. 

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1906. 

Från och med är 1877 hafva i dessa rikssammandrags 
textafdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af säd 
och rotfrakter reduceradt till rågvärde, enligt de grunder 
som angifvas i 1877 års berättelse och hvilka Statistiska 
Centralbyrån af skäl, som i 1894 års berättelse omförmälas, 
ansett sig fortfarande böra bibehålla. I enlighet härmed 
sättas sålunda vid ifrågavarande reduktion 10 hektoliter råg 
== 7 hektoliter hvete = 8 hektoliter ärter eller annan trind-
säd = 11 hektoliter korn — 14 hektoliter blandsäd = 17 hek
toliter hafre = 40 hektoliter potatis och andra rotfrukter. 
Dessa relationstal hafva blifvit använda vid de beräkningar, 
som i tabell E blifvit framlagda dels beträffande 190(5 års 
skörd, dels äfven beträffande medelskörden, som nu beräk
nats efter förhållandena under tioårsperioden 1896—1905. 

Medelskörden under denna period uppgick enligt ta
bellen till 38-6 millioner hektoliter. I närmast föregående 
berättelser hafva för jämförelses skull lämnats uppgifter om 
medelskörden under tioårsperioden 1891 —1900, som utgjorde 
ej fullt 37-5 millioner hektoliter. Skillnaden mellan de båda 
talen utgör något öfver 1-1 million, och beror denna på skill
naden mellan de båda femårsperioderna 1891—1895 och 1901 
—1905 i afkastningen af spannmål och rotfrukter, som under 
den förra af dessa perioder var otnkring 2-3 millioner hekto
liter lägre än under den senare i årligt medeltal. I fråga om 
de särskilda områdena visa dock samtliga länen kring Mä
laren och, med undantag för Västernorrlands, alla Norrlands
länen äfvensom Blekinge, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, 
Örebro och Kopparbergs län jämte Älfsborgs läns norra del 
någon, om ock föga betydande, nedgång i skördetal. A andra 
sidan har Malmöhus län bidragit till förhöjningen med öfver 
800,000 hektoliter, och äfven Gottlands och Hallands län 
jämte Älfsborgs läns södra del visa väsentligt högre siffror. 
1 följd häraf har Malmöhus läns andel af ifrågavarande me
delskörd ökats från 17-1 % till 18-8 % och de tre öfriga område
nas från tillsammans 8-3 % till 9-0 %. 

Såsom redan af förut anförda skördeuppgifter var att 
vänta, är rågvärdet for hela riket år 1906, nära 49 ½ mil
lioner hektoliter, det högsta, som på grund af Hushållnings
sällskapets siffror beräknats, och är dess öfvervikt här sa 
stor, att de år, hvilkas skördesiffror komma närmast, eller 
åren 1905 och 1900, hafva att uppvisa rågvärden endast af resp. 
436 och 41-9 millioner hektoliter. Jämförd med medeltalet för 
tioårsperioden 1896—1905, företer sädes- och rotfruktsskörden 
en öfvervikt af ej mindre än 10-8 millioner hektoliter, och 
hafva (när siffrorna för Stockholms stad lämnas ur räknin
gen) samtliga områden härtill bidragit, men i främsta rum
met, och detta såväl relativt som äfven absolut taget, Kris
tianstads län. Också har detta läns andel i rikssumman 
för skörden sprungit upp från 7'0 % till 10.3 %. Jämförd 
med den använda åkerarealen, har afkastningen för riket ut
gjort per hektar 25-6 hektoliter rågvärde mot 20-2 hektoliter 
i medeltal, och har härvid Kristianstads läns skördevärde 
höjt sig från 18-6 till 33'2 hektoliter. Bland län med betyd
ligt bättre skörd än den normala märkas därjämte Jönköpings, 
Malmöhus, Hallands och Kopparbergs län. Norrbottens län 
har endast erhållit medelskörd och i Gottlands län har afkast
ningen på hektar till och med något understigit en sådan. 
Samtliga dessa omdömen gälla dock naturligen endast sädes-



Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om årets skörd äro här beräknade i vikt enligt de i Kungl. Maj:ts Befullningshafvandes nrsväxtbcrättelser för året 
gifna viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 793 kg., vårhvete 77-2, höstråg 73,9, vårråg 73,1, korn 65.6, hafre 48'8, blandsäd 58.l, ärter 80'0, bönor 
80,5 och vicker 75,2 kg., hvilka jämviil användts vid beräkningen af utsädets vikt, utom i fråga om vicker, för hvilka användts medelvikten för åren 1886—1905 enligt 
årsyäxtbcrattelserna, som här är högre än årsvikten, eller 75.4 kg. I öfrigt är vikten pr hl. antagen för bohvetc till 60, för majs till 70, för potatis till 66 samt för 
öfriga rotfrnkter till 62 kg. 

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

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor. 
1906 till skördeåret 1906 anses vara afslutadt den 30 september 1906, omfattar det därpå följande konsumtionsåret 1906—1907 tiden från och med den 1 oktober 
1906 till och med den 30 september 1907. 

Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven under konsumtionsåret spannmål, grvu och mjöl af »andra slag» om resp. 31.440, 100,140 och 26,873 kg. 
samt utfördes af spannmål och mjöl »andra slag» om resp. 885 och 1,212 kg. 
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oeh rotfruktsskörden. För ett rätt bedömande af skörde
utfallet måste dock äfven höskörden tagas i betraktande. 

De särskilda sädesslagen och. rotfrukterna inga, efter 
råg värde räkuadt, i ofvannämnda 1906 års skörd med föl
jande siffror: 

Tab. F. Resultaten af 1906 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 
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1 tabell F (sid. 13) lämnas liksom föregående ar en be
räkning af de kvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt socker
betor), som under året närmast efter 1906 ars skörd, eller 
under tiden den 1 oktober 1906 till och med den 80 sep
tember 1907, varit disponibla till konsumtion och som äfven 
öfver hufvud taget kunna anses utvisa själfva konsumtionen 
under samma tid. Vid här utförda beräkningar hafva an-
vändts de i Arsväxtberättelserna för året angifna viktstalen; 
och torde, beträffande valet af reduktionstal för utsädets 
vikt, få hänvisas till hvad Statistiska Centralbyrån anfört 
härom i 1903 års redogörelse. Om reduktionen af målen 
spannmål till omalen lämna anmärkningarna till tabellen 
närmare upplysningar. 

Enligt hvad tabellen utvisar, har konsumtionen af samt
liga sädesslag varit större än närmast föregående år. Af 
hvete, hafre och blandsäd har förbrukningen reguljärt ökats 
sä långt tillbaka, som de föreliggande undersökningarna gå. 
Äfven de i tabellen upptagna rotfrukterna visa ökad för
brukning. Sockerbetorna ingå ej ibland dessa. Skulle en 
undersökning här ske, skulle den omfatta sockerförbruknin
gen. Såsom bekant har denna tilltagit. Om ock det se
naste skördeårets siffror härutinnan förete en afvikelse, fort
går dock i det hela en förminskning i förbrukningen af balj-
växter och korn, och så är, sedan en följd af ar, äfven fallet 
med råg. Då hvetekonsumtionen samtidigt i hög grad ökats, 
spela de två förnämsta brödsädena, rågen och hvetet, nu en 
helt annan roll sinsemellan än fordom. Medan 1881—1880 
hvetet ingick i den samfällda förbrukningen af de båda sä-
desslagen med 22 %, var dess andel året 1906—1907 ej 
mindre än 37 %. 

En följd af den ovanligt gynnsamma sädesskörden var 
en afsevärd förbättring af handelsbalansen. Sädesinförseln 
under konsumtionsåret nedgick nämligen betydligt. Af råg
mjöl förekom ett ansenligt exportöfverskott. Äfven potatis
införseln gick något tillbaka. Till brännvinsbränningen an
vändes ovanligt mycket majs. At t märka är jämväl den 
stora nedgången i kliinförseln, i stark motsats mot hvad som 
förhållandet varit under en längre följd af år. 

För jämförelses skull meddelas här följande uppgifter 
om införselöfverskottet af säd, reducerad till omalen spann
mål, 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: 

Årets siffror äro ovanligt förmånliga, allra helst om i 
betraktande tages den ökade konsumtionen. Af de här of-
van anförda särskilda åren visar endast det första, eller året 
1897—1898, en ringare införsel. 

Bland sädesslagen saknas i ofvanstäende öfversikt haf-
ren. Denna utvisade alltsedan år 1838 hvarje år export
öfverskott, och ofta ett betydande sådant, ända till konsum
tionsåret 1899—1900, dä, efter en under senare tid iakttagen 
minskning i detta öfverskott, ett importöfverskott förefanns 
af 66-9 millioner kilogram. Under de två närmast följande 

Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1906. 
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aren var utförseln större än införseln, men de fyra följande 
konsumtionsåren t. o. m. året 1905—1006 utvisa äter inför-
selöfverskott, med lägst 63-8 och högst 103-9 millioner kilo
gram. Äfven det nu afhandlade året visar oaktadt det rikliga 
skördeutfallet införselöfverskott, om också ett minskadt så
dant, eller 251 millioner kilogram. För framtiden torde 
sålunda Sverige vara att räkna ej bland de hafreexporte-
rande, utan bland de hafreimporterande länderna. 

Af de uppgifter angående spannmålens vikt, som lämnas 
i tabell G (sid. 14), visar sig, att skörden äfven härvidlag 
utfallit mycket förmånligt. Viktsiffrorna äro sålunda högre 
än eller (i ett fall) lika höga som de högsta motsvarande 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderslcörd på hektar, 
år 1906. 

för alla de år, 1901—1905, som i tabellen göras till föremål 
för jämförelse. Medan i vanliga fall de viktsuppgifter, som 
Arsväxtberättelserna innehålla, äro högre än Hushållnings
sällskapens, är detta icke i samma grad fallet för år 190(i, 
utan är öfverensstämmelsen nu större. Största skillnaden 
råder i fråga om rågen. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lämnas i 
tabell H uppgifter i likhet med föregående år. Enligt ta
bell 1 såddes år 1906 af gräs och andra foderväxter 95,019 
deciton och skördades 64,202 deciton frö. Uppgifterna äro 
dock ej fullständiga; de saknas sålunda för tre områden, i 
hvilka, om förhållandena där äro jämnställda med motsva
rande i angränsande områden, såväl utsäde som skörd kunna 
beräknas till 4- à 5,000 deciton. Enligt tabell H skulle af 
årets fröskörd ej mindre än 48 % utgöras af klöfverfrö samt 
52 % af timotejfrö m. m., mot i allmänhet omkring 40 % af 
det förra och 60 % af det senare slaget. Efter nyssnämnda 
uppgift skulle sålunda omkring 30,800 deciton af den för år 
1906 angifna skörden utgöras af klöfverfrö och omkring 33,400 
deciton af timotej- och annat gräsfrö. 

Såsom af en sammanställning mellan utsäde och skörd 
närmare framgår, är det skördade fröet icke tillräckligt för 
utsädesbehofvet. I själfva verket var detta år 1906 endast 
fallet i Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, 
med skördar af resp. 9,555, 11,051 och 5,229 deciton. Jämte 
Skaraborgs län, hvars skördebelopp var något högre än Sö
dermanlands läns och i det närmaste motsvarande utsädes
behofvet, voro dessa de län, där skörden var störst. Bristen 
på frö måste därför fyllas genom införsel. År 1906 infördes 
sålunda af klöfverfrö och ej specificeradt gräsfrö 23,143 deci
ton samt af timotejfrö 9,303 deciton, till värde af resp. 
2,777,000 och 465,000 kronor, medan motsvarande utförsel 
uppgifves till endast resp. 1,214 och 181 deciton. 

Hvad foderskörden beträffar har enligt tabell H halmen 
under året lämnat större utbyte än vanligt, och gäller sam
ma omdöme äfven höet såväl från naturlig äng som från 
odlad jord. Härtill kan läggas, att det inbärgade fodret 
var af god beskaffenhet. 

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

27 millioner deciton vårsädeshalm, 
16 » » höstsädeshalm, 
16 » » hö från naturlig äng, 
34 » » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Medeltalen för de fem åren 1901—1905 äro: vårsädeshalm 

24-8, höstsädeshalm 14-4, hö från naturlig äng 14-0 och hö 
från odlad jord 29-4 millioner deciton. 

Arets skörd öfverstiger afsevärdt medeltalen för de när
mast föregående åren, och framför allt gäller detta om det 
förnämsta af foderslagen, eller höet från odlad jord, beroende 
detta delvis på den starkt tilltagande odlingen af gräs och 
andra foderväxter på åkerarealen. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be
skaffenhet, som äro vidfogade Hushållningssällskapens be
rättelser, voro dessa under aret i allmänhet mycket förmån-
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liga. Visserligen fördröjdes vårsådden a flere orter genom 
stark nederbörd, men de menliga följderna häraf häfdes ge
nom sommarens torra och varma väderlek. Skördearbetet, 
som kunde taga sin början och var afslutadt tidigare än 
vanligt, förrättades under särdeles gynnsamma förhållanden. 
Den inbärgade grödan blef till sin beskaffenhet i det hela 
god eller utmärkt, om ock i några län menligt påverkad af 
en alltför lång torkperiod. 

Det totalomdöme, som på grund af Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1906 
års skörd, var: nära god. Af de trettiotvå föregående år, 
under hvilka berättelserna utgifvits, har endast ett, året 
1892, erhållit bättre vitsord, eller omdömet god. Ser man 
till de relativa tal, som närmare angifva skördens värde, 
blifver skillnaden mellan de båda åren dock ej stor; ifråga
varande tal var 7-8 för år 1892 och 7-6 för år 1906. Af de 
år, för hvilka endast Hushållningssällskapens berättelser 
jämte sammandrag föreligga, eller åren 1865—1873, var det 
relativa skördetalet högst för år 1870, eller 74. 

Då de båda bästa skördeåren, 1892 och 1906, komma 
hvarandra så nära, kan det vara af intresse, att samman
ställa några de viktigaste uppgifterna om dessa års skördar 
äfven efter Hushållningssällskapens berättelser, och meddelas 
därför efter dem följande uppgifter om skörden per hektar af 
de förnämsta växtslagen och viktsiffrorna för de mest bety
dande sädesslagen: 

sålunda vid bedömandet af skördeutfallet i dess helhet vun
nit ökad betydelse. 

Orsaken till skördens underlägsenhet år 1906 är enligt 
Årsväxtberättelserna att tillskrifva det kvantitativa utfallet 
af foderskörden. Hushållningssällskapen, hvilka härom med
dela mera exakta uppgifter, icke blott allmänna omdömen, 
veta, såsom af ofvanstående öfversikt synes, icke om någon 
sådan underlägsenhet och, då nu enligt samstämmiga intyg 

Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton 
hö och halm samt 1 kilogram smör, år 1906. 

Hvad sädesslagen beträffar visa dessa en afgjord kvan
titativ öfverlägsenhet år 1906 framför år 1892, synnerligast 
i fråga om höstsäden, och råder denna öfverlägsenhet äfven 
i fråga om vikten. Härmed öfverensstämma Arsväxtberät
telserna ganska väl utom beträffande hafrens vikt, som en
ligt dem är ungefär densamma båda åren. 

Icke fullt lika god är öfverensstämmelsen i fråga om 
potatisskörden. Korntalet härför var enligt Arsväxtberät
telserna icke afsevärdt högre år 1906 än år 1892. Härvid 
bör dock anmärkas, att äfven med denna mindre förhöjning 
skörden per hektar blef afsevärdt större, enär utsädet per 
hektar samtidigt ökats från 18 till något öfver 21 hekto
liter. — Skörden af öfriga rotfrukter år 1906 öfverträffar 
enligt Hushållningssällskapen betydligt 1892 års skörd, och 
är dessutom härvid att märka, att arealen för dessa växt
slag under mellantiden fikats med öfver 156 % och att de 
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1906 års skörd af säd och rotfrukter var åtskilligt bättre 
än 1892 års skörd af samma växtslag, skulle följaktligen 
äfven skörden i sin helhet vara förmånligare, och sålunda 
skörden ar 1906 icke blott absolut taget vara den största, 
som inhöstats, utan äfven, oafsedt arealen, vara den bästa, 
så långt noggrannare statistiska uppgifter föreligga. 

De i kol. (55—72 af tabell 1 meddelade upplysningarna 
om vidden af under aret utförda jordförbättringar med hän
syn till nyodling, vattenaftappning, underdikning (täckdik
ning), ängsvattning, märgling, skogssådd och skogsplante
ring samt om antalet under året planterade fruktträd äro, 
liksom alltid, mycket ofullständiga och kunna därför, hvad 
hela riket beträffar, endast betraktas säsom minima. 

I sitt sammandrag af Hushållningssällskapens berättel
ser 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, så
dan 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 be
stämmande i fråga om ränte- och kronotionde samt med dem 
jämförliga persedlar (Markegång A. l:o). En tabell af ena
handa art, tabell I (sid. 16), meddelas nu äfven för år 1906, 
hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på samma sätt 
som förut, eller så, att, när prisuppgifter finnas för särskilda 
länsdelar, först medelprisen för dessa län beräknats, hvar-
efter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen för 
riket. 

Sammanställas dessa medelpris för år 1906 med mot
svarande för närmast föregående år, visar sig i det hela 
någon prisstegring i fråga om sädesslagen, men ett mera 
betydande prisfall i fråga om foderväxterna. 1 allmänhet 
hafva för öfrigt, såsom af tabellen synes, prisen varit genom
gående högre under perioden 1896—1900 än under den närmast 
föregående och, med undantag endast för hvete, under perioden 
1901—1905 högre än under perioden 1896—1900. Året 1906 
visar slutligen oafsedt för ärter och hö prisstegring vid 
jämförelse med den föregående femårsperiodens medelpris. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna 
härför erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell I, er
hållas för blandsäd genom siffrorna i tabell C. Beträffande 
bönor finnas i markegångstaxorna upplysningar för de två 
län, där öfver i/r, af dessa baljväxter odlas. Priset å halm 
enligt tabell I torde af brist på bättre uppgifter få gälla 
för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga om 
hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångstaxor 
ängshöet endast kunnat beräknas till 60 % af däri intagna 
höpris, som närmast afse hårdvallshö eller åkerhö. Beträf
fande vicker lämnas i markegångstaxorna endast uppgift om 
priset i Blekinge län och beträffande rotfrukter endast upp
gift 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 hvad nu senast är anfördt hafva följande 
värden antagits vid beräkningen: blandsäd 7-12, bönor 8-21 
och vicker 12-39 kr. per hektoliter, ängshö 3-57 kr. per deei-

ton, potatis 2-30 samt rofvor, rötter o. d. 0'98 kr. per hekto
liter och sockerbetor 2:30 kr. per deciton. 

Af de i tabell 1 upptagna växtslag återstår nu att vär
dera skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af bohvete, 
tobak och spärgel. Enligt prisuppgifter, hämtade hufvud-
sakligen från Kommerskol] egii statistik öfver utrikes han
deln, men till en del (i fråga om lin och hampa, spånads-
ämne) från markegångstaxorna och till en del (i fråga om 
tobak) från förut omnämnda Tobaksskattekommittés under
dåniga betänkande, kan skördevärdet af dessa produkter an
slås till 8 millioner kronor, däraf omkring 6 millioner kr. för 
gräsfrö, omkring 1 million kr. för lin (frö och spånadsämne) 
och nära 900,000 kr. för tobak. 

För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per 
hektoliter eller per deciton som i sin helhet, år 1906 föl
jande, hvarmed sammanställas totalvärdena i medeltal af 
samtliga skördeprodukter för dels femårsperioden 1901—1905, 
dels femårsperioden 1896—1900: 

Värdet af 1906 års skörd kan sålunda uppskattas till 
ett belopp af något öfver 780 millioner kronor samt till ej 
mindre än 141 millioner kr. högre belopp än under de när
mast föregående fem åren och till 214 millioner kr. högre be
lopp än under åren 1896—1900 i medeltal. Afståndet mellan 
år 1906 och det år, som kommer det närmast i skördevärde, 
eller år 1905, är ock mycket stort, eller ej mindre än 102 
millioner kronor. För nämnda år beräknades nämligen detta 
värde till 6782 millioner kronor. Närmast komma skörde
åren 1903 med 651-8 och 1900 med 631-9 millioner kronor. 

Hvad som i betydande mån bidragit till skördevärdets 
fortgående stegring är prisens uppåtgående, såsom af ta
bell I närmare framgår. Härtill kommer, ehuru i mindre 
mån, den odlade arealens tillväxt. Hvad särskildt den ut
omordentliga värdestegringen af skörden från år 1905 till 
år 1906 beträffar har sistnämnda orsak äfven då förefunnits, 
men någon prisstegring å skördeprodukterna har i det hela 
ej ägt rum. Visserligen äro sädesprisen något högre, men 
detta mer än motväges af det vida större prisfallet för 
fodret. Skulle 1905 års prisuppgifter användts vid beräk-
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ningen af skördevärdet år 1906, hade detta blifvit 794-7 
millioner kr., eller 14'5 millioner kr. mer, än hvad nu upp-
gifves. 

Den stora värdestegringen för år 190(5 härrör sålunda 
från det bättre skördeutfallet. Och ändock var 1905 ej ett 
dåligt år. Skördens relativa värde var enligt Arsväxtbe-
rättelserna 6-6 (ett medelår = 6-0). För år 1906 betecknas 
det, såsom redan nämnts, med 7-6. Skillnaden är visserligen 
stor, men i betraktande af den högst betydande värdeskill
naden icke så stor, som man kanske skulle väntat, och ty
der äfven detta sålunda däruppå, att omdömet om 1906 års 
skörd förtjänt något högre vitsord, än som nu kommit det 
till del i Årsväxtberättelserna. 

En sammanställning af skördeprodukternas ofvan an
förda värden såväl för år 1906 som för närmast föregående 
femårsperioder, utvisar, att i totalvärdena ingå med nedan- , 
nämnda belopp: 

2. Boskapsskötseln. 

Kreatursstorken, som vid 1906 års slut underhölls uti 
riket, fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på föl
jande sätt, med här angifna ökning eller minskning från 
år 1905: 

Af samtliga nio grupper haf va följaktligen, enligt Hus
hållningssällskapens berättelser, alla ökats i antal med un
dantag af oxar, får och getter, eller de tre djurslag, hvilka 
sedan längre tid tillbaka visa en stadigvarande tillbakagång. 
Såsom af de anförda procenttalen synes, har minskningen 
för dem varit rä t t betydande, men detsamma gäller i ännu 
högre mån om ökningen för de återstående grupperna. Ök
ningen för hela kreatursstammen utgör också ej mindre än 
76,711 djur, 1-51 % af antalet vid årets början. Vid årets 
slut uppgick detta antal i sin helhet t i l l 5,152,472. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folk
mängden samt dess relativa ökning eller minskning under 
senaste tid vittna följande siffror, utvisande dels för år 1906 
och dels för slutåren for föregående femårsperioder frän och 
med 1X70 det antal kreatur, som kommo på en folkmängd 
af 1,000 personer: 

Värdestegringen för år 1906 beror hufvudsakligen på 
spannmålen och, relativt taget, äfven på rotfrukterna. Fodret, 
som under senaste år plägat ingå i totalvärdet med halfva 
beloppet, stannar år 1906 åtskilligt därunder. 1 fodret 
ingår här såväl hö som halm; däremot är vid värdeberäk
ningarna 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 ar 1906, 
oafsedt betet å ängsmarker, i skogar m. m. samt betet och 
grönfoderskörden å öfrig åkerjord, 157,800 hektar åkerjord, 
enligt kol. 24 af tabell 1, användes enbart till dessa två 
ändamål. Detta mer än uppväger, a t t beräkningen af värdet 
ä det foder, som från åkerjorden och ängsmarken skördas, 
enligt här följda beräkningsgrunder kan komma att angifvas 
för högt. Värdeökningen för »andra växtslag» beror hufvud
sakligen därpå, att enligt uppgift den värderikare klöfvern 
ingår i fröskörden i vida högre mån än förut. 

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

För särskilda grupper var relationen år 1906: hästar 
öfver tre år 89, hästar under tre år 17, oxar 33, tjurar 9, 
kor 336, ungnöt 109, får 197, getter 12 och svin 16.3. Ök
ningsprocenten för året var för samtliga grupper, som enligt 
ofvan anförda öfversikt företedde sådan, större än för folk
mängden, för hvilken den utgjorde 0-80 %, hvadan sålunda 
dessa gruppers relationstal under året ökats. 

Beträffande kreatursstammens förändringar under äldre 
år lämnas i Sammandraget för år 1905 utförligare redo
görelse. 

Uppgifterna om bisamhällen och fjäderfä (kol. 82 och 
8,3) fullständigas för hvarje år, men ännu saknas uppgifter, 
synnerligast beträffande fjäderfä. De gjorda fullständigan-
dena hafva emellertid visat, att de uppskattningar om båda 
dessa djurslag, man på grund af tidigare uppgifter ansett 
sig kunna göra, varit för låga. För år 1906 redovisas 
111,505 bisamhällen och 3,547,593 fjäderfä. Ensamt med 

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. 
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hänsyn till a t t uppgifter helt och hållet saknas eller ofull
ständigt föreligga från några områden, kan antalet ai' de 
sistnämnda ej sättas lägre än till 4,000,000. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves för riket till 231,027, 
eller nära 6,000 flere än närmast föregående år. Ökningen 
faller nästan uteslutande på Västerbottens län, medan de tva 
andra län, där renen har sin hemvist, eller Jämtlands och 
Norrbottens län, visa obetydande ändring i antalet. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreatursenheter 
enligt förut antagna och senast i noterna till tabell O i 
1905 års Sammandrag angifna regler, blifver resultatet föl
jande för år 1906 och för slutåren i de gångna femårs
perioderna: 

rioden 1901—1905. Relationen till arealen, hvars förbättring 
under senaste år gåt t tillbaka, har på grund af nyssnämnda 
förhallanden för år 1906 blifvit så gynnsam, att den, såväl 
när jämförelsen afser hela ägovidden, som när den afser endast 
åkern och ängsmarken, är förmånligare än för något af de 
föregående åren. 

I likhet med föregående år lämnas i tabell K, till be
lysning af boskapsskötselns ställning i riket, ur Kommers-
kollegii handelsberättelser hämtade uppgifter om införseln 
och utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

Införseln har enligt dessa under år 1906 ökats för nästan 
alla af tabellens varuslag, och framträder denna ökning sär-

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1906. 

Ökningen i antalet nötkreatursenheter har, såsom synes, 
fortgått under alla femårsperioder med undantag endast för 
den sista, eller åren 1901—1905, samt har under det enda 
året 1906 varit nästan lika stor som under hela perioden 
1896—1900 och betydligt större än minskningen under pe-

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1904—1906. 
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skildt starkt i fråga om några af de viktigaste varorna, så
som kött, fläsk och talg. I fråga om ägg, hvaraf införseln 
från och med ar 1897 varit stadd i oafbruten tillväxt till 
ar 1905, dâ en tillbakagäng inträdde, har denna minskning 
visserligen icke under år 1906 fortgått, men, dä året i det 
hela visar samma införsel, medan utförseln afsevärdt ökats, 
har sålunda importöfverskottet äfven under är 1906 minskats. 

Utförselsiffrorna äro ej så märkliga. At t beakta är den 
ökade utförseln af hästar samt den starka tillbakagången i 
fläskutförseln. Af smöret, som från en utförsel är 1896 af 
närmare 25 millioner kilogram sedermera gåt t tillbaka, har 
denna tillbakagång fortfarit äfven under år 1906, hvars 
smörutförsel icke uppgår till 2/3 af hvad den var tio år förut. 

3. Arbetspris. 
De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berät

telser lämnas om arbetsprisen år 1906, hafva blifvit sam
manställda i tabell L (sid. 19), där äfven uppgifter lämnas om 
medelprisen i riket såväl är 1906 som tidigare år, och äro då 
såsom dessa medelpris antagna medeltalen af de särskilda 
områdenas prisuppgifter. 

Såsom redan i tidigare årgångar blifvit framhållet, förete 
arbetsprisen perioder af nedgång och stegring, hvarvid under 

den tid, för hvilken i Hushållningssällskapens berättelser 
lämnas redogörelse, eller för tiden från och med år 1865, pe
rioderna för stegring utgöra betydligt större del af hela tid
rymden än perioderna för nedgång. Särdeles långvarig har 
den sista stegringsperioden varit. Den började med året 1888 
och har sedermera, oafsedt att prisen aren 1901 och 1902 voro 
något vacklande, oafbrutet fortvarat. Samtliga uppgifna pris 
för år 1905 voro sålunda de högsta, som i Hushållningssäll
skapens berättelser dittills uppgifvits. 

Härtill är nu att för år 1906 anteckna en ytterligare 
stegring, och denna rätt betydande, för hvarje prisslag utan 
undantag, såväl i fråga om män som i fråga om kvinnor, 
såväl beträffande års- och statlöner som beträffande dags
verkspris. 

Jämföras med hvarandra de särskilda länen, visar sig, 
att prisen i Norrlandslänen i allmänhet äro högre än i de 
öfriga. För åtskilliga af de sistnämnda hafva dock under 
senaste år ansenliga förhöjningar ägt rum. Så för ar 1906 
särskildt i fråga om Kalmar läns södra del, hvarom i en 
anmärkning till områdesberättelsen lämnas den upplysning, 
att denna förhöjning i uppgifterna skett efter verkställda 
undersökningar i ämnet för att gifva en riktig bild af rå
dande förhållanden, enär allmänt klagades däröfver, a t t förut
varande arbetspris voro för lågt uppskattade. 

Stockholm den 11 januari 1908. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1906 års jordbruks-
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Tab . 1. (Forts.) Öfversikt af 1906 års jordbruks-
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T a b . 1. (Forts.) Öfversikt af 1906 års jordbruks-
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 äro, med iakttagande af öfverflyttnin-
gen af Lundby socken till Göteborgs stad, hämtade från Sammandraget af 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandcs femårsberiittelser för åren 1896—1900. 

Uppgifterna i kol. 13 äro grundade på arenlberäkningar, 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 1905 och hafva hämtats nr Öfver-
ståthållareämbetets i manuskript varande femårsberätlelse för åren 1901—1905. 

Uppsala län. Kol. 56 : Uppgift saknas. 

Kalmar läns Norra del. Kol. 55, 56, 82 och 8 3 : Uppgifter saknas. 

Gåteborgs och Bohus län. Kol. 55, 56 och 65—72: Uppgifter saknas. Kol. 8 3 : 
Uteslutande höns. 

Älfsborgs läns Södra del. Kol. 8 3 : Uppgifterna afse endast Vedens och Giisene 
härad samt städerna Borås och Ulricehamu och uteslutande höns. 

Älfsborgs låns Norra del. Kol. 05, 67 och 7 2 : Uppgifterna afse endast Kullings 
och Vedbo härad Bamt Alingsås stad. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Värmlands län. Kol. 8 3 : Uppgift saknas. 

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

Kopparbergs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Gäjleborgs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Västernorrlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Jämtlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Västerbottens län. Uppgifterna i kol. 16 och 17, hvilka i länsbcrättelsen saknas 
för respektive 3 och 5 af länets 26 kommuner, hafva här kompletterats 
enligt den år 1868 tillsatta Skogskommittéiis betänkande. Kol. 8 3 : Ute
slutande höns. 

Norrbottens län. Kol. 3 : Uppgifterna afse endast landsbygden. Kol. 4 — 1 1 : 
Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-Luleå, Neder-Kalix, Korpi-
lombolo och Juckasjärvi socknar. Kol. 5 5 : Uppgift saknas. Kol. 57 : Be
räknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och Upp'ysuiug litt. I i läns-
berättelsen. Kol. 8 3 : Enligt 1892 års uppgift, och uteslutaude höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1906. 

Le nombre des unités cadastrales était de 67,219 à la campagne et de 926 
dans les villes. (Tabl. 1, col. 2). 

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 355,361, dont 298,685 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 52,601 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 152,298. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. c., d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 42,312 hectares, les champs cultivés 3,009,411, les prés naturels 
1,367,288 et les forêts 21,350,040 hectares (col. 14 — 17). 

Quant à Vemploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréalrs en occu
paient 1,661,801 hectares, les légumineuses 41,287, les pommes de terre 152,217, 
les autres racines 72,918, le lin (et le chanvre) 2,113, les plantes de four
rage 1,283,815 et les autres cultures 826 hectares; 391,344 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 220,770 
hectolitres de froment, 1,072,468 de seigle, 634,108 d'orge, 3,292,511 d'avoine, 
511,130 de graines mélangées, 137,091 de légumineuses, 3,226,182 de pommes de 
terre, 5,217 de lin (et de chanvre) et plus de 95,000 quintaux métriques de 
graines des herbes (trèfle etc.). 

Quant à la récolte, il y a deux séries de données, l'une fournie, depuis 1805, 
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: 

La récolte de 1906 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, presque 
bonw. 

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 — L, intercalés dans le texte, sont: 

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

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

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

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

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

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

G = Pesanteur moyenne du grain. 

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

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

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

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 september 1907, jämte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlämna sammandrag af uppgifterna till 
länets jordbruksstatistik för år 1906 under tillkännagifvande, att uppgifterna rörande Sjuhundra och Lyhundra härad samt Bro och 
Vätö skeppslag grunda sig på lokalundersökningar utförda under innevarande år, hvaremot desamma beträffande öfriga delar af länet 
äro upprättade med stöd af äldre lokalundersökningar, därvid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1906. 

Stockholm den 28 september 1907. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

THEODOR ODELBERG. 

Olof Stjernquist.» 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt : Vanligen 7- à 8-årigt och oregelbundet växelbruk samt här och hvar därjämte ängscirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 21 67/240 mantal; minsta 1/2000 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Gynnsam vår och försommar, torr högsoramar, gynnsam eftersoramar och höst. Sådd af 

höstsäd 18/8—10/9 (1905), af vårsäd 28/4—31/5. Skörd af hö 28/6—25/7, af höstsäd 27/7—20/8, af vårsäd 12/8-15/9, af potatis 
23/9-8/10 och af andra rotfrukter 15/10—25/10. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden i allmänhet god, här och där skadad af röta. Halmskörden 
god. Höskörden mycket god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
81. kg. (Allt i medeltal.) 

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 30 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. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster : Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Afyttring af ved och något virke. Brist för eget behof endast undantagsvis. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ej numera. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, stenbrytning och stenhuggeri, tegeltillverkning, trädgårdsskötsel, fjäderfä- och biskötsel 

samt husslöjd, hvarjämte i Stockholms omgifningar finnes ett antal slakterier. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 260 kronor; för piga 160 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-50 kr.; af kvinna 1.25 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-65 kr.; af kvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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U P P S A L A L Ä N . 

Årsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 juni 1907, jämte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för Uppsala 
län år 1906 och därjämte meddela, att revision af jordbruksstatistiken för Tuna, Ekeby och Stafby socknar blifvit under året 
verkställd af länsagronomen II. Funkqvist, inom hvilka socknar på lokalundersökningar grundade primäruppgifter blifvit af honom 
insamlade. 

Uppsala den 21 juni 1907. 

Enligt uppdrag: 

För Uppsala läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskott : 

Carl Björk.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 2-skiftesbruk användes fortfarande på den hårda jorden hos en del mindre jordbrukare; för öfrigt 6- à 8-skiftes-
bruk vanligast. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 1920/63 mantal; minsta 1/1920 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tämligen regnig. Bärgningsvädret i regel godt. Vårsådden afslutad första dagarne i 

maj. Rägskörden började redan i slutet af juli. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden välbärgad. Halmskörden god. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79-5 kilogram; 1 hl. råg 71-2 kg.; 1 hl. korn 67-r> kg.; 1 hl. hafre 49-2 kg.; 1 

hl. ärter 81"7 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 30 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd och andra inom länet odlade jordbruks

alster. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger rum i norra delen af länet. Brist för eget behof förekommer i södra delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid Söderfors, Österby, Vattholma, Enköping m. fl. ställen. 
O. Binäringar: Inom norra delen af länet utgöra skogskörslor och kolning äfvensom vid kusten fiske binäringar till jordbruket. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 525 kronor; för statpiga 325 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna l-25 kr. Vinterdagsverke af 

man I25 kr.; af kvinna 1,oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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S Ö D E R M A N L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 15 juli 1907, jämte följande missiv: 

»Jag har äran härmed öfversända jordbruksstatistiska uppgifter för Södermanlands län för år 1906. Enär primäruppgifter ej 
kunnat erhållas för socknarna Fogdö, Frustuna och Aspö, ha för dessa socknar meddelade uppgifter erhållits genom beräkningar. 

Nyköping den 13 juli 1907. 

Högaktningsfullt 

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

A. Brukningssätt: 7-, 6- och 8-skiftesbruk, i nu nämnd ordning, ä större gårdar; på småställen oregelbundet brukningssätt. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Mycken nederbörd på våren, sommaren torr. Vårsådden försenad af regn. Höstsådden och 

bärgningstiderna normala. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och god. Potatisskörden tämligen god, ofta ej fullt mogen. Haliuskörden riklig. 

Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79-5 kilogram; 1 hl. råg 78'4 kg.; 1 hl. korn 67-a kg.; I hl. hafre 49'7 kg.; 1 hl. 

ärter 83-4 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del vicker eller ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 35-e procent och ttmotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 31-3 deciton; höstsädeshalm 38'5 deciton; hö från naturlig äng 

23-2 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg, hvete, hafre och något potatis. Brist för eget 

behof: ingen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af utslagsdjur och gödkalfvar. Brist för eget belrof 

af dragoxar och smågrisar. 
M. Skogs tillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i de flesta socknar, dock mest i liten skala. Brist för eget behof å ett 

mindre antal hemman. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I 2 socknar. 
O. Binäringar: Mejeiihandtering, kvarn- och sågrörelse, insjö- och saltsjöfiske, trädgårds- och biskötsel. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 211 kronor; för piga 131 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 511 kronor; för statpiga 321 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'3& kr.; af kvinna 1-22 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.50 kr.; af kvinna 0-87 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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1906. 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 september 1901, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlämna 1906 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Oppeby, Malexanders, Ledebergs, Vikingstads, Östra Skrukeby, Landeryds, Mogata, Gistads, A, Östra 
Enel'v. Stora Aby, Hogstads, Hagebyhöga, Viifversunda och Skeppsås socknar grunda sig pä lokala undersökningar. 

Linköping den 28 september 1907. 

Wilh. Hegman.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 161/2 mantal; minsta 1/2880 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden delvis försenad. I öfrigt i allmänhet god väderlek under sådd och skörd. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, delvis rostskadad. Potatisskörden god. Halmskörden god. Höskörden utmärkt god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre; stundom inblandning af baljväxter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 60 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 33 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu betydligt. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af göddjur och af mejeriprodukter betydligt. Brist 

för eget behof: dragoxar och smågrisar köpas. 
M. Skogstillgång: Afyttring och brist af skogsalster lika med föregående år. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med föregående år. 
O. Binäringar: Desamma som förut. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 160 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-40 kr.; af kvinna 1.44 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.59 kr.; af kvinna 1,oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 
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J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 oktober 1907, jämte följande mistiv: 

»Jönköpings läns Hushållningssällskap får härmed öfverlämna närslutna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1906 och 
därvid meddela, att Östra härad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping den 26 oktober 1907. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

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

G. Lindman.» 
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Upplysningar . 

A. Brukningssätt: Växelbruk med 7 skiften; understundom dock 4-skiftesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6-75 mantal; minsta 0.oo4 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: God väderlek. Någon torka i augusti. Såningstid april, maj; höskörd juli; sädesskörd 

augusti, september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden något skadad af röta å en del ställen. Halmskörden god. 

Höskörden öfver medelmåttan. 
E. Sädesslagens 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 korn och 5 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Se föregående berättelser. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och tiiuotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 35 deciton; höstsädeshahn 45 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 hafre och råg. Brist för eget behof af hvete och ärter. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

af smågrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i alltför hög grad. 
N. Bränntorfsmos8ar begagnade: Se föregående berättelser. 
O. Binäringar: Se föregående berättelser. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 200 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2,50 kr.; af kvinna I-25 kr. Vinterdagsverke 

af man 2 kr.; af kvinna 1,00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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K R O N O B E R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 september 1907, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverlämnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1906. 
Noggranna undersökningar hafva ägt rum i följande socknar: Nottebäck, Granhult, Sjösås, Dref och Hornaryd, Hofmantorp, 

Hemmesjö och Tegnaby, Väckelsång, Berg, Tjureda, Urshult, Almundsryd, Aringsås, Ör, Härlöf, Nöttja, Annerstad, Torpa, Oden-
sjö, Lidhult och Vrå. 

Växjö den 21 september 1907. 

Enligt uppdrag: 

Aaby Ericsson.» 



2 K r o n o b e r g s 



län. 3 



4 K r o n o b e r g s 



län. 5 



6 K r o n o b e r g s 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssätt: I allmänhet å större egendomar växelbruk med 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta O00005 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Barfrost, ringa snö; våren tidig och varm; ringa, men jämnt fördelad nederbörd; hösten 

vacker. Sådden började i slutet af april, höskörden i början af juli och sädesskörden i juli och augusti, å mossar i september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, af god beskaffenhet. Potatisskörden välbärgad, god. Halmskörden god. Hö

skörden välbärgad, god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. ärter 

86 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 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 66 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshatm 19 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 hafre och potatis. Brist för eget behof af hvete, råg, 

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

eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sunuerbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockniug, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 268 kronor; för piga 162 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 544 kronor; för statpiga 325 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-71 kr.; af kvinna 1,46 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.78 kr.; af kvinna 0.96 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1906. 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 15 augusti 1907, jämte följande missiv: 

I enlighet med gifven föreskrift får Kalmar läns Norra Hushållningssällskap härjämte öfverlämna uppgifter till jordbruks
statistiken för år 1906. 

Västervik den 12 augusti 1907. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

E D V . F L E E T W O O D . 
Emil Sandstedt.» 



2 K a l m a r l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 K a l m a r l ä n s 



n o r r a d e l . 5 



6 

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

A. Brukningssàtt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 mantal; minsta 1'252 mantal, samt dessutom en del egna hem, ej i mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: April och maj riklig nederbörd. Under skördetiden synnerligen gynnsam väderlek. Vårsådd 

under senare hälften af april och i början af maj. Höstsådd under augusti och september. Rågskörden började omkring den 
21 juli, vårsädesskörden under augusti och förra hälften af september, potatisskörden under september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och välbärgad. Potatisskörden i allmänhet god och välbärgad. Halmskörden god och 
välbärgad. Höskörden välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80-4 kilogram; 1 hl. råg 73'6 kg.; 1 hl. korn 67-2 kg.; 1 hl. hafre 50'9 kg.; 1 hl. 
ärter 84 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptager endast odling af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshaliu 21.6 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

10-5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Lika med år 1905. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 218 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 463 kr onor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af nian 2-10 kr.; af kvinna l'oo kr. Vinterdagsverke af 

man l-45 kr.; af kvinna 0-75 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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K A L M A R L Ä N S 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 juli 1907, jämte följande missiv: 

»Kalmar läns Södra Hushållningssällskap har härmed äran öfversända de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1900. 

Kalmar den 15 juli 1907. 

A Sällskapets vägnar: 

CHR. R A P P E . 
Oscar Cassel.» 

BIDRAG 



2 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a d e l . 3 



4 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a d e l . 5 



6 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a d e l . 7 



8 

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

A. Brukningssätt : Lika med år 1903. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vår och höst riklig nederbörd, sommaren torr och varm; mycket gynnsamma sånings- och 

skördeforhållanden. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden medelgod. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 69 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. ärter 

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

korn och 2 delar vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 75 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 32 deciton; höstsädeshalm 42 deciton; hö från naturlig äng 

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

af ärter, klöfver, gräsfrö och vicker. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och ladugårdsalster. Brist för eget behof 

finnes ej. 
M. Skogstillgång: Lika med år 1903. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med år 1903. 
O. Binäringar: Lika med år 1903. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 350 kronor; för piga 225 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tirdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 700 kronor; för statpiga 425 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3 kr.; af kvinna l-75 kr. Vinterdagsverke af 

man 2 kr.; af kvinna 1.25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Tillagg af Kungl. Statistiska Centralbyrån. Såsom svar å från Centralbyrån framställd förfrågan om orsakerna till de i 
årets berättelse gjorda betydande förhöjningarna i uppgifterna om årslöner och dagsverkspris, har från Hushållningssällskapet fram
hållits, att dessa höjningar i löner och dagsverkspris »äro nödvändiga för att gifva en riktig bild af förhållandena inom området. 
Redan förra året påbörjades undersökning härutinnan, då en allmän klagan förefanns, att dessa voro för lågt upptagna; dels hann 
den icke afslutas i tillräckligt god tid och dels gaf resultatet af undersökningen så höga siffror, att en undersökning jämväl i år 
(1907) ansågs nödig. De medeltal, som framgått af båda dessa undersökningar, hafva i år upptagits som medeltal i de till Kungl. 
Statistiska Centralbyrån afgifna uppgifterna». 

Stockholm, 1907. Kungl, Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1906. 

GOTTLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 oktober 1907, jämte följande missiv: 

»Gottlands läns Hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för länet för år 1906. 
Lokalundersökningar hatva ägt rum inom socknarne Endre, Barlingbo, Roma, Björke, Follingbo, Akebäck, Fole, Lokrume, 

Bro, Källunge, Vallstena, Hörsne med Bara, Ganthem, Hälla, Sjonhem, Buttle, Guldrupe, Östergarn, Gammelgarn, Ardre, Kräk-
lingbo och Ala. 

Visby den 14 oktober 1907. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 



2 G o t t l a n d s 



län. 3 



4 G o t t l a n d s 



län. 5 



6 G o t t l a n d s 



LÄN. 7 



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

A. Brukningssätt: Det rena 3-skiftesbruket torde numera endast undantagsvis förekomma, i länets norra och östra trakter. Allt
mera börjar man att jämte stråsäd odla höfoderväxter och rotfrukter. 6- à 7-årigt växelbruk eller öfvergång till sådant 
förekommer i södra eller mellersta orterna. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5-594 mantal; minsta O00024 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden påbörjades de första dagarna af maj. I södra delen af ön rådde torka under 

största delen af växtperioden, hvaremot i mellersta och norra orterna nederbördsförhållandena voro gynnsammare. 
D. Skördens beskaffenhet: Såväl höstsäd som vårsäd välbärgade och af i allmänhet god kvalitet. Potatisskörden liar lidit något af 

torka. Någon vidare skada af sjukdom har ej iakttagits. Halmskörden af höstsäd god; af vårsäd låg afkastning. Höskörden 
i allmänhet mycket god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-2 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 69-2 kg.; 1 hl. hafre 48'3 kg.; 1 hl. 
ärter 77"2 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 1 del hafre samt 1 del ärter och vicker. 
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 15 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 12 deciton; höstsädeshalm 30 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 hvete, råg, korn 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. Skogs tillgäng: Afyttring af skogsalster större än tillväxten. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ringa användning. 
O. Binäringar: Kalkbränning, slipstenstillverkning, tegeltillverkning, sockerfabrikation, något fiske och sälfångst. 
P. Årslön tor tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 138 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 593 kronor. (I medeltal). Statpigor förekomma ej. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-2s kr.; af kvinna 1-37 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-66 kr.; af kvinna 0-97 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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B L E K I N G E L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 juli 1907, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1906 och 
därvid meddela, att uppgifterna från Ysane, Ringamåla, Tving, Nättraby, Augerum och Karlskrona stad grunda sig på nya lokala 
undersökningar. 

Karlskrona den 15 juli 1907. 

Enligt uppdrag: 

Aug. Leijonhielm, 

Hushållningssällskapets sekreterare. » 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 B l e k i n g e 



län. 5 



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

A. Brukningssätt : På stora samt enstaka medelstora och små gårdar ordnadt 6- till 10-skiftes växelbruk, eljest oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta V21600 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig och varm, försommaren fuktig och varm, eftersommaren och hösten torra. Vår

sådden började i medio af april; skörd af hö vid midsommar, af höstsäd i slutet af juli, af vårsäd i medio af augusti, af 
potatis i slutet af september, af betor och rofvor i medio af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god, utom där gamla dåliga sorter iinnu användas. Halm
skörden god. Höskörden god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 73 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre. 
G. Lin- oeh hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 60 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 26 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg och potatis, i kusttrakten äfven af hvete. 

Brist för eget behof: Utsäde af ärter och vicker; klöfver- och gräsfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräckligbet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter, mest smör. Brist för eget 

behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af sågadt virke, björk-, bok- och barrved samt grufstolpar. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I Torhamns, Aspö, Hasslö, Mjällby och Ysane socknar. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, saltsjöfiske, hemslöjd och bärplockning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 235 kronor; för piga 140 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 540 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna Too kr. Vinterdagsverke 

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

6 

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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KRISTIANSTADS LÄN. 

Årsnppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 augusti 1907, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfversända sammandrag af de statistiska uppgifterna öfver jordbruk och boskapsskötsel inom Kristian
stads län för år 1906. 

Primäruppgifterna hafva lämnats af kommunalnämndernas ordförande och Sällskapets sockenombud samt städernas drätsel
kammare. 

Kristianstad den 27 augusti 1907. 

V. Ekerot. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 



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



län. 3 



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



län. 5 



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



län. 7 



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



län. 9 



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



län. 11 



12 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet 5- till 8-skiftes växelbruk, oftast 7-skiftes. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 29112/125, mantal; minsta 1/659354 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren gynnsam, försommaren varm och fuktig, eftersommaren torr och varm. Väderleken 

var i genomsnitt synnerligen gynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och riklig. Potatisskörden god och frisk. Halmskörden riklig och välbärgad. 

Höskörden i allmänhet välbärgad. 
E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78,5 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. kom 66 kg.; 1 hl. hafre 48,7 kg.; 1 hl. 

ärter 81-5 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1—2 delar hafre och 2—1 del vicker och ärter eller pelusker. I skogs

bygden inblandas därjämte till omkring fjärdedelen vårråg. 
G. Lin- och hampedling: Af härför använd areal upptager lin hela arealen. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotejfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalin 18-4 deciton; höstsädeshalm 25-2 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 i hela länet utom den nordligaste delen, där något 

brödsäd köpes. 
L. Tillracklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i hela länet. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i länets skogsbygder. Brist å slättbygderna omkring Kristianstad, Simrishamn och 

Ängelholm. 
N. Brinntorfsmossar begagnade: Allmänt i hela länet. 
O. Binäringar: Biskötsel, fiske, sprittillverkning, stärkelsefabrikation, träslöjd, klensmide, korgtillverkning, tegel- och kalkbrän

ning, cementberedning, stenhuggeri och stensliperi, trädgårdsskötsel, cigarrfabrikation och ganska stor kvarnrörelse. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga 162 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 603 kronor; för statpiga 325 kronor. (Allt i medeltal.) 
B. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2,53 kr.; af kvinna l-60 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-81 kr.; af kvinna 1,14 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

M A L M Ö H U S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 oktober 1907, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna 1906 års uppgifter till jordbruksstatistiken för Malmöhus län. 
Några lokala undersökningar hafva under året icke blifvit utförda. 

Malmö den 15 oktober 1907. 

På Malmöhus läns Hushållningssällskaps vägnar: 

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

G. Leufvén.» 



2 M a 1 m ö h u s 



län. 3 



4 M a l m ö h u s 



län. 5 



6 M a l m ö h u s 



län. 7 



8 M a l m ö h u s 



län. 9 



10 M a l m ö h u s 



län. 11 



12 M a l m ö h u s 



län. 13 



14 M a l m ö h u s 



län. 15 



16 M a l m ö h u s 



län. 17 



Upplysningar. 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta ^ Ï Ï C mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden började den 10 april, afslutades den 5 maj; våren kall och regnig, sommaren med 

lagom nederbörd; skördetiden gynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbärgad, vårsäden likaså. Potatis och betor af yppersta beskaffenhet. Halmskörden riklig 

och af god beskaffenhet. Höet välbärgadt. 
E. Sädesslagens. vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. 

ärter 82 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. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 29 deciton; höstsädeshalm 37 deciton; hö från naturlig äng 

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

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

Brist för eget behof inom flertalet af länets socknar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom några få socknar i Bara, Torna, Luggude, 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 tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 289 kronor; för piga 169 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 611 k ronor; för statpiga 340 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sominardagsverke af man 2'45 kr.; af kvinna l'5o kr. Vinterdagsverke 

af man 1,72 kr.; af kvinna 1,15 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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Stockholm. 1908. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1906. 

H A L L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 juli 1907, jämte följande missiv: 

»Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed äran öfverlämna sammandrag af 1906 års jordbruks
statistiska primäruppgifter för länet, med tillkännagifvande därjämte att samtliga socknar inom Faurås och Himle härad 
under innevarande år varit föremål för en, af Sällskapets jordbrukskonsulent verkställd, noggrann och omsorgsfull undersökning. 

Halmstad den 27 juli 1907. 

A Förvaltningsutskottets vägnar: 

S. B. B R U H N . 

Ernst von Porat.» 



2 H a l l a n d s 



län. 3 



4 H a l l a n d s 



län. 5 



6 H a l l a n d s 



län. 7 



8 H a l l a n d s 



län. 9 



10 

Upplysningar. 

A. Brnkningssätt : 6- à 7-årigt växelbruk allmännast, men förekommer äfven 5-årigt i länets södra och 8-årigt i länets norra del. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren hade ringa nederbörd, värme högre än den normala. Hela sommaren utmärkte sig 

för mycket ringa nederbörd och i allmänhet hög värme. Sättning af potatis började den 12 april, vårsådden den 22 april, 
i skogssocknarne omkring fjorton, dagar senare. Höstsådden ägde rum från den 25 augusti till den 20 september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden blef synnerligen välbärgad, och kvaliteten var mycket god. Potatisskörden medelmåttig, 
frisk. Halmskörden af höstsäd medelmåttig, af vårsäd under medelmåttan. Höskörden under medelmåttan, men af utmärkt 
beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

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

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

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

behof i skogstrakterna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och utmönstrade nötkreatur. 
M. Skogstillgång: Afyttring af timmer, ved och props. Brist för eget behof finnes allmänt i kusttrakterna. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf upptages allmänt, i kusttrakterna för eget behof och i skogstrakterna till afsalu; tvenne 

mindre bränntorfsfabriker finnas. 
O. Binäringar: Snickeri i Lindome socken; hemväfnad i gränssocknar intill Västergötland; sjöfart, fiske och stenhuggeri i 

kustsocknarna. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 200 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 420 kronor; för statpiga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
B. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'25 kr.; af kvinna I50 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-75 kr.; af kvinna 1,00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1906. 

G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 augusti 1907, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1906 från Göteborgs och Bohus läns Hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningarna, som årligen företagas inom omkring 1/10 af länets område, hafva för nämnda år ägt rum inom 
Fässbergs, Ockerö, Solberga, Hjärtums, Västerlanda, Långelanda, Ilåby, Lyse, Lane-Ryrs och Lommelands socknar samt städerna 
Marstrand och Lysekil. 

Göteborg den 20 augusti 1907. 
Erik M. Koch.» 



2 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



län. 3 



4 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



län. 5 



6 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



län. 7 



8 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



l ä n . 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. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta Ooooo46 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden verkställdes under gynnsamma förhållanden; torka under sommaren tillbakasatte 

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

god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 45 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. Tillräcklighet 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 tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-oo kr.; af kvinna l-so kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

ÄLFSBORGS LÄNS 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 september 1907, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Alfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har jag härmed äran öfverlämna 
1906 års jordbruksstatistiska sammandrag för sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 20 september 1907. 

A. Andersson.» 



2 Ä l f s b o r g s läns 



s ö d r a d e l . 3 



4 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a d e l . 5 



6 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a d e l . 7 



8 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a d e l . 9 



10 

Upplysningar . 

A. Brukningssätt : Växelbruk, ganska fritt, med 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken under våren var ganska gynnsam, så att såning kunde ske i rätt tid; sommaren 

var torr och varm. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden riklig och frisk. Halmskörden fullt medelmåttig. Höskörden 

medelmåttig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 54 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 10 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 11 deciton; höstsädeshalm 18 deciton; hö från naturlig äng 

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

ämnen i fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår, men i minskad skala. Brist för eget behof inom områdets sydvästra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Delvis till bränsle och rätt mycket till torfströ. 
O. Binäringar: Handväfnad, maskinstickning, »dussinsöin» i stor mängd, något, bleckslageri och grö fre träslöjd samt möbelsnickeri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 340 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'10 kr.; af kvinna l-25 kr. Vinterdagsverke 

af man 1,50 kr.; af kvinna l-00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl . Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 
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Ä L F S B O R G S LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 augusti 1907, jämte följande missiv: 

»På Alfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härmed vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt samman
drag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1906 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genomgångna 
Kullings härad med Alingsås stad samt Vedbo härad. 

Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydow.» 



2 Ä l f s b o r g s l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 Ä l f s b o r g s läns 



n o r r a d e l . 5 



Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Allmänt växelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 103/4 mantal; minsta T/ '"«0 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern snöfattig och mild; våren äfven mild med nederbörd öfverstigande normalkvantiteten; 

månaderna juni—september torrare än vanligt med normal temperatur eller något därötVer förutom augusti; oktober och november 
varmare än vanligt, den förra med normal, den senare med ganska riklig nederbörd; december kall och torr. Vårarbetet började 
i allmänhet under andra veckan af maj, slåttern vid juli månads ingång, skörden af höstsäd sista dagarne i nyss sagda månad 
och af vårsäd kring medio af följande. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden i största allmänhet af god beskaffenhet Halmskörden af god 
kvalitet. Höskörden af mycket god beskaffenhets 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 
ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del 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 68 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 42 deciton; hö från naturlig äng 7 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu endast 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: Ganska allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarne. 
O. Binäringar: Se 1902 års uppgifter. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 223 kronor; för piga 133 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 200 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-25 kr.; af kvinna 1-45 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-62 kr.; af kvinna 1,14 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1907. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 
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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 9 juli 1907, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1906. 

Sedan föregående års uppgift ingafs, hafva nedanstående socknar och städer undergått lokal undersökning, nämligen: 
af Gudhems härad: socknarna Bjärka, Friggeråker och Falköpings västra; 
af Skånings härad: socknarna Härlunda, Skallmeja, Edsvära, Norra Vånga, Trässberg och Härjevad; 
af Laske härad: samtliga socknar med undantag af Laske-Vedum; 
af Kållands härad: socknarna Otterstad, Sunnersberg, Gösslunda, Örslösa, Mellby, Rackeby, Råda, Strö, Skalunda och Sone; 
af Kinnefjärdings härad: samtliga socknar; samt 
af städerna: Skara och Sköfde. 

Sköfde den 27 juni 1907. 

Enligt uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 



2 S k a r a b o r g s 



län. 3 



4 S k a r a b o r g s 



län. 5 



6 S k a r a b o r g s 



län. 7 



8 S k a r a b o r g s 



län. 9 



10 S k a r a b o r g s 



län. 11 



12 S k a r a b o r g s 



län. 13 



14 S k a r a b o r g s 



län. 15 



16 S k a r a b o r g s 



län. 17 



18 S k a r a b o r g s 



län. 19 



20 

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

A. Brukningssätt : 6- à 7-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 11-375 mantal; minsta O.ooo1 mantal. 
C. Väderlek, sånings- ocb skördetider: Riklig nederbörd under senare delen af april och början af maj försenade vårsådden, 

som under första veckan af maj kunde taga sin början. För alla foder- och sädesslag godt bärgningsväder. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden riklig och af god beskaffenhet. Potatisskörden riklig, af i allmänhet god kvalitet. 

Halmskörden god. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 

82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 60 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 24 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af såväl vår- som höstsäd flerstädes. Brist för eget 

behof af kraftfoderämnen. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: 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 »Falbygden» och 

»Västgötaslätten». 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bearbetas på vissa trakter rätt flitigt. Torfströberedning tilltager. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 220 kronor; för piga 130 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 270 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-6o kr.; af kvinna l'S5 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1907. Kungl . Bok t rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

V Ä R M L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 augusti 1907, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfversända uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1906 inom Värmlands län. 
Karlstad den 21 augusti 1907. 

Efter anmodan 

Axel Låftman.» 



2 V ä r m l a n d s 



län. 3 



4 V ä r m l a n d s 



län. 5 



6 V ä r m l a n d s 



län. 7 



8 V ä r m l a n d s 



län. 9 



Upplysningar. 

A. Brukningssätt : 7- à 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9.875 mantal; minsta O'oo35 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden börjades under normala förhållanden, men hindrades af riklig nederbörd. 

Bärgningsvädret gynnsamt. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af god beskaffenhet; vårsäden dock delvis inbärgad grön och omogen, enär 

sommarens torra väderlek förhindrade utvecklingen. Potatisskörden i allmänhet af god beskaffenhet, ehuru på sina ställen an
gripen af torröta. Halm- och höskörden af mycket god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77'7 kilogram; 1 hl. råg 72s kg.; 1 hl. korn 68"5 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl, 
ärter 77-5 kg. (Allt i medeltal.) 

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig 

äng 11 deciton. (Om höskörden frän odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i södra delen af länet. Brist för eget behof i Fryksdals, 

Ålfdals och Färnebo härad. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger fortfarande rum. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa omfattning. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon 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 1,50 kr.; af kvinna 1,00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

Ö R E B R O L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 september 1907, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får jag härmed äran öfverlämna sammandrag 
af de från länets kommuner insamlade primäruppgifter rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1906 samt tillika anmäla, 
att resultaten af genom Förvaltningsutskottet ombesörjda undersökningar i jordbruksstatistiskt hänseende af kommunerna Almby, 
Glanshammar och Rinkaby ingått i nämnda sammandrag. 

Från två af länets kommuner, Ljusnarsbergs socken och Askersunds stad, hafva ej några nya uppgifter (för år 1906) 
kunnat erhållas. 1905 års uppgifter hafva därför för dem användts i sammandraget. 

Örebro den 31 augusti 1907. 

B. LINDBLAD. 

Hushållningssällskapets Sekreterare. » 



2 Ö r e b r o 



län. 3 



4 Ö r e b r o 



län. 5 



6 Ö r e b r o 



l ä n . 7 



8 Örebro 



län. 9 



10 

U p p l y s n i n g a r . 
A. Brukningssätt: Mestadels växelbruk med allmännast 7-årig, men äfren längre eller kortare omloppstid. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största uppgifna brnkningsdelen 12½ mantal; minsta 1/132000 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: I allmänhet gynnsam väderlek under såväl sådd som bärgning. Vårsådd från senare delen 

af april till slutet af maj; höstsådd från niedio af augusti; rågskörd från 26 juli; hafreskörd från medio af augusti; höbärgning 
mestadels under juli. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god och välbärgad. Potatisskörden i allmänhet af god beskaffenhet. Halmskörden god. 
Höskörden nära god och af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1/3 korn eller ärter och vicker och 2/3 hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 33 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 16 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i länets flesta kommuner. Brist för eget behof inom 

några af bergslagskommunerna samt städerna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i de flesta kommuner. Brist för eget behof uppgifves 

endast frän ett fätal kommuner, utom hvad grisar beträffar; bristen därpå något allmännare. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster — kol, timmer och ved — från flertalet kommuner. Brist för eget behof inom ett 

tiotal kommuner. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Utom det att torf i många kommuner användes till strö, men i många ej begagnas, uppgifves, 

att under år 1906 upptagits i Ervalla 61,330 balar torfströ och 30,665 balar torfmull, i Bodarne 70,000 hektoliter, i Skagers-
hult 10,300 hektoliter, i Grythyttan omkring 10,000 hektoliter och i Hällefors 27,689 hektoliter bränntorf. 

O. Binäringar: Intet nytt att meddela. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 242 kronor; för piga 147 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 521 kronor; för statpiga 301 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'37 kr.; af kvinna 1.40 kr. Vinterdags

verke af man 1-48 kr.; af kvinna 0-95 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

V Ä S T M A N L A N D S LÄN. 

Årsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 augusti 1907, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändas sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1906. 

Västerås den 16 augusti 1907. 

J. O. Bergstrand.» 



2 V ä s t m a n l a n d s 



län. 3 



4 V ä s t m a n l a n d s 



län. 5 



6 V ä s t m a n l a n d s 



LÄN. 7 



Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt otnloppsbruk å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek; Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Försommaren regnig, eftersommaren ovanligt torr. Vårbruket började omkring den 8 maj, 

höbärgningen den 25 juni, rågskördeh den 1 augusti, hveteskörden den 10 augusti; vårsädesskörden pågick från den 20 augusti 
till medlet af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god. Halm- och höskörden välbärgad och i öfrigt af mycket 
god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. ärter 
83 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2/3 hafre och 1/3 vicker. 
G. Lin- och hampodling: Härför uppgifven areal upptages uteslutande af lin; hampa odlas ej. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 75 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 11 

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

af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltillverkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 230 kronor; för piga 157 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q Värdet af stat och lön för stathjon i medeltal: För statdräng 493 kronor; för statpiga 270 kronor. (Häri ingår dock icke 

värdet för husruin och ved, hvilket anses uppgå för statdräng till 84 kr., för statpiga till 51 kr.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-3o kr.; af kvinna 1.34 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-60 kr.; af kvinna 1,oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 12 augusti 1907, jämte följande missiv: 

»Har äran härmed insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län för år 1906 samt tillika anmäla, att uppgifterna från Falu fögderi hufvudsakligen grunda sig på lokalundersökningar, utförda 
af landtbrukaren A. E. Arrenius, och att länsagronomen F. Falk till större delen bearbetat och sammanräknat uppgifterna från 
öfriga distrikt. 

Falun den 11 augusti 1907. 

Enligt Förvaltningsutskottets uppdrag: 

Bengt Torssell. 
Sekreterare hos Kopparbergs läns 

hushållningssällskap. » 



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



län. 3 



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



län. 5 



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

A. Brukningssätt : I de södra delarna af länet växelbruk med 7 à 8 skiften och 3- à 4-åriga vallar; uti de norra och västra 
delarna, där brukningssättet är mera oregelbundet, varieras mest mellan vårsäd och mångåriga vallar och trädas endast mera 
undantagsvis. Potatis intager jämförelsevis stort rum, och rotfruktsodlingen är i ständig ökning. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden, som började i midten af maj, afbröts af en lång regnperiod, så att den t. o. ni. 

i de södra orterna ej kunde afslutas förr än omkring den 8—10 juni och skedde ofta i mindre väl uttorkad jord. Höstsådden 
företogs under lämplig väderlek inom rätt tid. Väderleken under bärgning af såväl hö som säd den bästa. Endast obetydliga 
nattfroster hafva under vegetationstiden förekommit. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god och utan skada. Halmskörden af god beskaffenhet. Hö
skörden af bästa beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-6 kilogram; 1 hl. råg 70.8 kg.; 1 hl. korn 63-5 kg.; 1 hl. hafre 48 kg. (Allt 
i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre och, i trakten öster om Siljan, 1 à 2 delar gråärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 9.5 

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

äfven från nordligare trakter. Brist för eget behof af hvete och ärter; i de norra orterna äfven af råg och fodersäd. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur samt hästar från en del 

trakter, såsom Rättvik samt Hedemora och Väster-Bergslags fögderier. Brist för eget behof af hästar å nordliga orter samt 
öfverallt af smågrisar och fläsk. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, bestående af timmer, ved, pappers- och kolved samt kol, bedrifves i stor utsträckning. 
Brist för eget behof förekommer, i stort sedt, ingenstädes. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekommer endast i ringa utsträckning vid några bruksegendomar inom Grangärde, Hedemora 
och Säfsnäs socknar. Torf för det egna behofvet af strö upptages nästan öfverallt; å en del mossar beredes äfven torfströ fa-
briksmässigt för afsalu. 

O. Binäringar: Skogsbruk och arbete vid industriella och byggnadsföretag. Bergsbruk idkas äfven i de malmrika orterna. Där
jämte sysslas med gårdfarihandel, kreaturshandel, slakteri, skinnberedning, handtverk (målare, murare, snickare och bätbyggare), 
slipstenstillverkning, gelbgjuteri och för de olika orterna säregen hemslöjd (väfnad, knyppling och brodering). Fiske idkas rätt 
mycket i de många sjöarna, men sällan som uteslutande yrke. Jakten är sällan ekonomiskt inbringande. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 296 kronor; för piga 127 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 557 kronor; för statpiga 292 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-59 kr.; af kvinna l-38 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-13 kr.; af kvinna 1,10 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

G Ä F L E B O R G S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 6 juni 1907, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna 1906 års jordbruksstatistiska sammandrag för Gäfleborgs län. 
De af majoren m. m. G. Widmark insamlade och i december 1906 aflämnade primäruppgifterna beträffande Järfsö socken 

ligga till grund för sammandraget i denna del. Angående berörda sockens ägovidd säger major Widmark i slutet af uppgifterna 
följande: 

»Af hela ägovidden 139,923-22 tunnland, ligga 
inom Undersviks socken 334-6 6 » 

» Färila » 5,030-19 » 
» Ljusdals » 317.38 » 

återstår inom Järfsö sockengräns 134,240.9 9 » 
Ljusdal äger inom Järfsö socken 1,720.80 » 

Summa ägovidd inom Järfsö sockengräns 135,961.7 9 » 

Gäfle den 5 juni 1907. 

Enligt uppdrag 

Agathon Westman.» 



2 G ä f l e b o r g s 



LÄN. 3 



4 G ä f l e b o r g s 



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: För skogskörslor och andra jordbrukarens vinterarbeten var 190G års vinter mycket ogynn

sam. Under början af april rådde ett härligt vårväder. Senare delen af april och början af maj var däremot kall och 
ruskig. Vårbruket försenades af rikliga regn och starkt temperaturfall under senare delen af maj och första dagarne af juni. 
Stark torka under juli framkallade allvarliga bekymmer för årets skörd, men rik nederbörd de första dagarne af augusti räd
dade situationen. Skördearbetena gynnades af utmärkt lämplig väderlek. 

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

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-6 kilogram; 1 hl. råg 73-5 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 
ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre med inblandning af vicker eller pelusker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 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 30 deciton; hö från naturlig äng 10 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af vårsäd. Brist för eget behof af höstsäd och potatis. 
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 fortfarande betydlig. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf tillverkas föga, men torfströ numera i stor myckenhet. 
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 tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 305 kronor; för piga 125 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 620 kronor; för statpiga 375 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-76 kr ; af kvinna 1.44 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-34 kr.; af kvinna 1.15 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

VÄSTERNORRLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 27 augusti 1907, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående åkerbruk och boskapsskötsel inom Västernorrlands län för år 1906 
öfverlämnas härmed vördsamt. 

Härnösand den 21 augusti 1907. 

A Hushållningssällskapets vägnar: 

G. RUDEBECK. 
J. Modin.» 



2 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 3 



4 V ä s t e r n o r r l a n d s 



LÄN. 5 



6 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 7 



8 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Tämligen fritt; växelbruk alltmera allmänt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5.875 mantal; minsta O.oo1 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Sådden verkställdes i slutet af maj och intill midten af juni; skörden i augusti och sep

tember under i allmänhet gynnsamma förhållanden. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och i allmänhet tillräcklig. Potatisskörden medelmåttig och af god beskaffen

het. Halmskörden under medelmåttan. Höskörden under medelmåttan. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 70 kilogram; 1 hl. korn 59 kg.; 1 hl. hafre 39 kg.; 1 hl. ärter 70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre, ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 32 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 9 

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

kanskt fläsk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och flottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 250 kronor; för piga 120 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet 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 2.75 kr.; af kvinna l-75 kr. Vinterdagsverke 

af man 2'25 kr.; af kvinna 1-25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

JÄMTLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 6 juli 1907, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas sammandraget af 1906 års jordbruksstatistik för Jämtlands län, och hafva vid upprättandet däraf 
primäruppgifterna för Västra fögderiet insamlats af särskildt härtill anmodad person, som för ändamålet besökt respektive 
kommuner. 

Östersund den 3 juli 1907. 

På Jämtlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

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

J. F. Broman.» 



2 J ä m t l a n d s 



län. 3 



4 J ä m t l a n d s 



län. 5 



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

A. Brukningssätt: Ett à två år öppet för säd, därefter 4- à 5-årig vall. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-267 mantal; minsta O-oo1 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Gynnsam väderlek. Sådd 20 maj—5 juni. Skörd 10—25 september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden af god beskaffenhet. Halmskörden god, delvis riklig. Höskörden 

god och välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 70 kilogram; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 75 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del ärtväxter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling for foderväxter: Det skördade fröet utgöres endast af timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

9 à 10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af något korn. Brist för eget behof af hvete, råg och 

hafre. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötboskap och ladugårdsprodukter. Brist 

för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster rätt betydlig, men af allt mindre dimensioner. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, jakt, fiske handel och kalkbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 140 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q,. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3-oo kr.; af kvinna 1-7 5 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-50 kr.; af kvinna l-25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

6 

Stockholm 1907. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 6 . 

VÄSTERBOTTENS LÄN. 

Årsuppgifterna inkornmo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 11 november 1907, jämte följande missiv: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna sammandrag öfver 1906 års jord
bruksstatistiska uppgifter. 

Umeå den 8 november 1907. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

LARS KJELLIN. 
E. O. Mångberg.» 



2 V ä s t e r b o t t e n s 



län. 3 



4 V ä s t e r b o t t e n s 



län. 5 



6 

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

A. Brukniagssätt: Växelbruk med fleråriga vallar, samt ensädesbruk ä vissa ställen i lappmarken. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största bmkningsdelen 2.547 mantal; minsta O.002 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig; såningstiden slutet af maj och början af juni; sommaren varm och torr; skörde

tid under augusti manad; väderleken för bärgningen gynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden välbärgad och af god beskaffenhet, men knappt medelmåttig i 

följd af torka. Halmskörden välbärgad, nära medelmåttig. Höskörden välbärgad, medelmåttig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 61 kilogram; 1 hl. korn 54 kg.; 1 hl. hafre 46 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: I del korn och 1 del hafre, eller 1 del sommarråg och 2 delar korn. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deeiton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 5 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof af alla sädesslag. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: 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 tjänstehjon i husbondes kost: för dräng 250 kronor; för piga 103 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 315 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-<»o kr.; af kvinna l-6" kr. Vinterdagsverke 

af man 2'07 kr.; af kvinna 1-18 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1907. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1906. 

NORRBOTTENS LÄN. 

Årsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 november 1907, jämte följande rnissiv: 

»Härmed öfverlämnas uppgifterna till 1906 års jordbruksstatistik för Norrbottens läns hushållningssällskaps område. 

Stockholm den 18 november 1907 

Enligt uppdrag 

Paul Hellström. 
Sekreterare. » 



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



län. 3 



4 N o r r b o t t e n s l ä n . 

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

A. Brukningssätt: I norra delarne af länet mest enträdesbruk, i 
kusttrakten mest växelbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal; 
minsta 77/4416 mantal. 

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Gynnsamma. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden 

väl inbärgad, af utmärkt beskaffenhet. Halmskörden god. 
Höskörden god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 60 kilogram; 1 hl. 
korn 57 kg. (Allt i medeltal.) 

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

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

K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till 
afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom import 
söder ifrån. 

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

M. Skogstillgang: Afyttring af skogsalster i stort omfång. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Något i Sappero och Karesuando. 
O. Binäringar: Skogsafverkningar, varutransporter, jakt, fiske, 

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

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

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

dagsverke af man 3,oo kr.; af kvinna 2,oo kr. Vinterdagsverke 
af man 2oo kr.; af kvinna 1,50 kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

Stockholm, 1908. K u n g l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 
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