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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1907, 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

I djupaste underdånighet får Statistiska Centralbyrån här
med öfverlämna sitt Sammandrag af Hushållningssällska
pens berättelser om rikets jordbruk och boskapsskötsel år 
1907. Såsom af de särskilda berättelserna närmare framgår, 
hafva dessa till Centralbyrån inkommit under tiden den 26 
juni till och med den 9 november år 1908, nämligen 2 be
rättelser under juni månad, 17 under juli och augusti, 3 
under september, 1 under oktober och 3 under november 
månad förenämnda år. 

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

i Stockholms län: Närdinghundra och Frösåkers härad, 
Väddö och Häfverö skeppslag samt städerna Öregrund och 
Östhammar; 

i Uppsala län: Alunda och Rasbokils socknar; 
i Östergötlands län: Horns, Normlösa, Nykils, Flistads, 

örtomta, Skeda, Västra Husby, Regna, Rönö, Furingstads, 
Ejälbo, Västra Ny, Ekeby, Nässja och Alfvestads socknar; 



4 Lokala undersökningar. Mantal. Brukningsdelar. 

i Jönköpings län: Västra härad; 
i Kronobergs län: Åseda, Älghults, Växjö, Långasjö, 

Ljuders, Asa, Kalfsviks, Jä ts , Virestads, Stenbrohults, Kven-
neberga, Ryssby, Tutaryds, Ljungby, Kanna och Angelstads 
socknar ; 

i Gottlands län: Rone, Eke, Alfva, Hemse, Fardhoms, 
Linde, Lojsta, Levede, Gerums, öja, Hamra, Vamlingbo, 
Sundre, Hafdliems, Näs, Grötlingbo, Fide, Hablingbo, Silte, 
Eksta och Sproge socknar; 

i Blekinge län : Mörrums, Kyrkhults, Hjortsborga, Röde
by, Aspö och Hasslö socknar; 

i Hallands län: Viske och Pjäre härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Örgryte, Landvetters, Tors-

by, Ucklums, Valla, Foss, Bokenäs och Högdals socknar; 

i Älfsborgs läns södra del: Redvägs härad och Ulrice
hamns stad; 

i Älfsborgs läns norra del: Väne och Nordals härad 
samt Vänersborgs stad ; 

i Skaraborgs län: Kinne härad samt Gillstads, Järpås, 
Kållands-Åsaka, Lavads, Norra Kedums, Tranums, Tådene, 
Ufvereds, Väla, Laske-Vedums, Björkängs, Fredsbergs, Lyre
stads, Fagre och Halna socknar äfvensom städerna Lidköping 
och Falköping; 

i Örebro län: Lillkyrka och Götlunda socknar; 
i Kopparbergs län : Hedemora fögderi ; 
i Gäfleborgs län: Gäfle stad; samt 
i Jämtlands län: Norra fögderiet. 

Såsom redan i föregående berättelser blifvit anmärkt, 
företagas icke dessa lokala undersökningar på enahanda sätt 
af de olika sällskapen, och förefinnas jämväl af sevärda olik
heter beträffande undersökningarnas noggrannhet, omsorgs
fullhet och tillförlitlighet. Beträffande undersökningarnas 
omfattning är at t märka, a t t de för Hallands samt för Göte
borgs och Bohus län icke sträcka sig till uppgifterna om 
ägoviddens fördelning, hvilka fortfarande bibehållas oför
ändrade. För Kopparbergs län afse de för året hufvud-
sakligen kreatursantalet. 

Lokala undersökningar, sådana som de för året företagna, 
hafva redan tidigare en eller flere gånger öfvergått större 
delen af riket. De områden, hvilka hittills ej vari t föremål 
därför, äro likväl ännu betydande, nämligen: 65 af Östergöt
lands läns 155 kommuner, 4 af Malmöhus läns 13 härad, 60 af 
Skaraborgs läns 270, 32 af Örebro läns 62 och 6 af Koppar
bergs läns 51 kommuner samt dessutom 1 af Västerbottens 
läns kommuner. Sämst ställer sig förhållandet beträffande 
Norrbottens län. De här företagna undersökningarna hafva 
nämligen afsett uteslutande mantalet och kreatursstocken, 
men icke alls uppgifterna om jordbruksförhållandena. At t 
märka är dessutom, at t inom några län de en gång företagna 
undeisökningarna sedan längre tid tillbaka afstannat, hvadan 
med den utveckling, som kännetecknar den svenska jord
bruksnäringen, de en gång vunna siffrorna numera äro allt
för gamla, att på dem en säker kännedom om nuvarande för
hållanden kan grundas. 

Att uppgifter af 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 3 och om den 
skogbärande markens areal i 5 socknar, för Norrbottens län 
uppgifterna om brukningsdelarnes antal i 3 och om deras 
fördelning i ytterligare 13 kommuner. 

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

i. Jordbruk. 

Den öfversikt af 1907 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 
beiättelserna 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. mediœvaltyper, 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 1906, dels äfven för öfriga slutar af 
de tioårs och delvis äfven af de femårsperioder, för hvilka 
uppgifter från Hushållningssällskapen föreligga, eller för 
åren 1865, 1870, 1880, 1890, 1895, 1900 och 1905. 

Uppgifterna i kol. 2 om nuvarande mantalet äro hämtade 
från Sammandraget af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes fem årsberättelser för åren 1896—1900, endast att 
mantalen för Klosters och Fors socknar öfverförts till Eskils
tuna stad samt 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 år 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 356,916. Fördelningen af 
dessa, efter deras storlek, mellan ägare och brukare, kol. 4 
•—11, är känd för 352,841 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 jneddelade siffror finner man, att bruk-
I ningsdelarne voro på följande sätt fördelade: 
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Af samtliga brukningsdelar brukas sålunda nära °/T af 
ägarn c själfva, föga mer än V7 af arrendatorer. Dock råder 
en betydande skillnad mellan de större jordbruken och de 
mindre. Af brukningsdelarne om 20 hektar eller däröfver 
innehafves sålunda hvar tredje af arrendator, af de smärre 
åter endast hvar åttonde. 

På hvarje brukningsdel belöpa sig i medeltal 10-2 hektar 
odlad jord och, i kameralt hänseende, Ol9 mantal. År 1897 
voro motsvarande siffror 1(M hektar och 0'20 mantal. 

Såsom egna brukningsdelar räknas ej jordtorp och andra 
jordlägenheter. Dessa uppgifvas i kol. 12 till 154,428 år 1907, 
mot 152,298 år 1906. 

De särskilda områdenas ytvidd af fastland (kol. 13) upp
tages i öfverensstänimelse med de uppgifter, som offentlig
gjorts 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 1907: träd-, 
humle- och kålgård 42,861 hektar, åker och annan odlad jord 
3,615,676, naturlig äng 1,339,325 och skogbärande mark 
21,437,241 hektar. Jämförda med 1906 års siffror, visa de 
nyssnämnda en ökning för träd-, humle- och kålgård med 
549, för åker och annan odlad jord med 6,265 samt för skog
bärande mark med 87,195 hektar, men för naturlig äng en 
minskning af 27,963 hektar. 

Hvad länen beträffar har trädgårdsarealen allmänt ökats, 
minskning uppgifves endast för Örebro län, men en ganska 
ansenlig sådan, ej mindre än 337 hektar, livadan sålunda 
föregående års siffror här skulle varit för höga. Åkerare
alen visar också allmänneligen ökning, däraf för Kristian
stads län 4,400 samt för Västerbottens, Södermanlands och 
Västernorrlands län mellan 1,500 och 1,000 hektar. Å andra 
sidan uppgifves minskning för några län, däraf för Jönkö
pings län med ej mindre än 3,951 hektar samt för Älfsborgs 
läns södra del med 1,449 och för Stockholms län med 832 hekt
ar. Då minskningen för de nämnda områdena har sin grund 
i nya genom lokalundersökning vunna siffror, skulle sålun
da föregående uppgifter varit för höga. Detta har särskildt 
anmärkts från Älfsborgs län, där föregående uppgifter om 
åkerarealen angifvits i öfverensstämmelse med Ekonomiska 
Kartverkets uppgifter. Hvad Jönköpings län beträffar, läm
nade visserligen de uppgifter, som insamlades under en del af 
1890-talet, mycket att önska i fråga om tillförlitlighet, men 
att en sådan skillnad i åkerareal som den nu i fråga om et t 
enda härad anmärkta skulle förefunnits, var dock ej att vänta. 
Så var däremot fallet i fråga om skogsmarken, som nu för 
samma härad uppgifves ej mindre än 63,225 hektar högre 
än förut. De största höjningarna af skogsmarken, mellan 7,000 

och 3,500 hektar, förekomma för öfrigt i Kalmar läns norra 
del, Kristianstads, Skaraborgs, Örebro och Kronobergs län. 
Af den anmärkta minskningen af ängsarealen komma ej 
mindre än 17,546 hektar på Jönköpings län, 4,378 hektar på 
Kristianstads samt nära 2,500 hektar på hvartdera af Krono
bergs och Gottlands län. Sänkning af dessa arealsiffror före
kommer för öfrigt allmänt, endast tre län visa förhöjning, 
och två af dessa endast obetydligt. 

I tabell A (sid. 6) meddelas en i öfverensstämmelse med 
föregående år utförd beräkning utaf den andel, hvari 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, att 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 52-1C o/0 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 där
af, att för de län, som varit föremål för Ekonomiska Kart
verkets 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, att 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 af sedda arealen; de till bete och grönfoder an
slagna fälten hafva i det stora hela varit af samma storlek. 

, Hushållningssällskapens berättelser lämna icke uppgif
ter om den andel af åkerarealen, som hvarje särskildt växtslag 
upptager, utan redovisas denna beträffande sädesslagen alle
nast för dettas trenne hufvudgrupper höstsäd, vårstråsäd och 
baljväxter. Genom sammanställning af berättelsernas upp
gifter om utsädesbelopp och areal med från annat håll inhäm
tade upplysningar om irtsädestätheten för olika växter, blif-
ver det likväl möjligt att erhålla kännedom om den areal, som 
hvarje sädesslag upptager. Genom att gå så till väga har 
Statistiska Centralbyrån, i likhet med hvad som ägt rum från 
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och med 1890 års sammandrag, där utförligare redogörelse i 
ämnet meddelas, erhållit följande siffror, utvisande använd
ningen af rikets åkerjord: 

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 följande procenttal: 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhål
lande till hvarje områdes hela ägovidd af fast mark, år 1907. 

Af här upptagna 17 grupper visa endast 7 ökning af 
arealen sedan år 1906 med tillsammans 26,779 hektar, 10 
däremot minskning med tillsammans 20,514 hektar; nettotill
växten blifver följaktligen endast 6,265 hektar. Största ök
ningen förete som vanligt foderväxterna till höskörd samt 
andra rotfrukter än potatis med resp. 11,609 och 6,081 hektar, 
hvarefter följa foderväxter till bete och grönfoder med 3,390, 
blandsäd med 2,661 och hösthvete med 2,103 hektar, ökning 
har dessutom ägt rum för vårråg och vicker. Minskningen 
drabbar i främsta rummet kornet, med 6,419 hektar, därnäst 
trädan, höstrågen och hafren, med resp. 5,492, 3,895 och 
2,062 hektar, samt i öfrigt vårhvete, ärter, bönor, potatis, 
spånadsväxter och »andra växtslag». 

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 6,081 
hektar, hvaraf 1,116 hektar komma på Hallands, 1,054 på 
Kristianstads och 861 på Malmöhus län. Äfven öfriga län 
förete med ett enda, obetydligt 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. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1907 
:p _ « i i _ . 

') För Kalmar län i dess helhet äro procenttalen: trädgård 0'25 %, .åker 
15-83 %, äng 579 %, skoghiirande mark 5881 %, annan mark 19'32 %; för Älfg-
horga län i desä helhet: trädgård 0'13 %, åker 18'C1 ii, äng 4'52 %, skogbärande 
mark 61'47 %, annan mark 1527 %. 
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för den allra senaste tiden äfven för baljväxter. Hvetet är 
det enda sädesslag, som visar en oafbruten ökning. I 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 tillbakagång, medan mot
satsen ägde rum beträffande rågen. Sistnämnda sädesslag 
har dock under de senaste åren ej kunnat bibehålla sin andel 
af utsädet, utan har dess procenttal minskats. 

I fiåga om de särskilda växtslagens relativa betydelse, 
efter utsädet räknadt, inom olika landsdelar samt dessa se-
nares andelar af utsädesmängderna inom hela riket för hvarje 
särskildt slag af stråsäd och baljväxter samt för potatis torde 
Statistiska Centralbyrån här kunna inskränka sig till att hän
visa 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 1907, jämfördt med slut
åren för de årtionden, under hvilka dessa berättelser utgif-
vits, samt med närmast föregående år, i hektoliter: 

Beträffande de viktigaste af dessa växtslag finner man 
af ofvanstående, att 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. 

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 
1,888 hektar, ägnas blott 0-6 %, eller 11 hektar, åt odling af 
hampa. För öfrigt är det endast i få län, som någon nämn
värd odling förekommer ens af lin. Betecknande för utveck
lingens gång är, att då år 1870 å en samfälld åkerareal af 
2,547,398 hektar 16,543 voro använda till odling af spånads
växter, år 1907, 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 niondedel af 
hvad den var trettiosju år tidigare. 

Skörden år 1907 lämnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 
o. s. v. i tab. 1): 

Här anförda procenttal visa en oafbruten minskning för 
korn, lin och hampa samt bohvete m. m., och med undantag 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1907. 



) Äfven inblandning af baljväxter. — s) Äfven 67 % hafre och 33 % vår
råg. — 3) Afven 33 % korn, 34 % hafre och 33 % vicker, eller 33 % korn och 67 % 
vicker. — 4) Afven 25 % korn, 50 % hafre och 25 # vioker, ärter eller pe-
lnsker. I skogsbygden inblandas därjämte '/s—7 vårråg. — 6) Äfvcn 67 % hafre 
och 33 # ärter eller vicker. — 6) I trakten öster om Siljan äfven 1 à 2 delar 
gråärter. — ') Vid odling af grönfoder användes numera ofta pelusker i bland
ning med hafre. — 8) Afven 33 % sommarråg och 67 % korn. — 8) Jämför anm. 
2, 4 och 8 här ofvan. 

Höstråg, bönor och potatis hafva sålunda lämnat medel
skörd, hösthvete och vårstråsäd, framför allt hösthvete och 
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Den vida öfvervägande delen af hvetet och rågen var 
höstsäd. Af vårhvete skördades endast 121,557 och af vår
råg 142,382 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: 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1907. 

I allmänhet pläga Årsväxtberättelsernas uppgifter vara 
högre än Hushållningssällskapens. Detta är dock för år 1907 
fallet endast i fråga om vårstråsäden. I öfrigt äro Årsväxt
berättelsernas 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 area
len. En sammanställning sådan som den första utvisar årets 
horntal, och har detta år 1907 och närmast föregående år varit 
följande enligt Hushållningssällskapens berättelser och en
ligt Årsväxtberättelserna : 

Såsom var att vänta af de här ofvan lämnade uppgifterna 
om de absoluta skördebeloppen, är år 1907 äfven Årsväxt
berättelsernas korntal högre än Hushållningssällskapens för 
vårstråsäd, men lägre för höstsäd och potatis. Att ej sist
nämnda förhållande äger rum äfven beträffande baljväxter-
na, har sin grund i det delvis olika beräkningssättet, som 
visserligen i allmänhet saknar betydelse, men som för balj-
växterna under vissa år kan vara af stor vikt, nämligen att 
vid Årsväxtberättelsernas beräkningar af utsädesbeloppet af-
drag göres för utsäde afsedt för endast grönfoderskörd, men 
uppgifterna i Hushållningssällskapens berättelser ej lämna 
tillfälle till sådana beräkningar. Året 1907 var nu ett sådant, 
där en ansenlig del af baljväxterna skördades till foder, af 
vickern särskildt enligt beräkning nära 37 %. 

Till närmare belysning af 1907 års skördeutfall i fråga 
om spannmål och potatis meddelas enligt Hushållningssäll
skapens berättelser följande uppgifter om korntalet dels år 
1907 och dels i årligt medeltal för tjuguårsperioden 1886—• 
1905: 
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blandsäd öfver medelskörd samt endast de mindre viktiga 
sädesslagen ärter och vicker under medelskörd, och detta sist
nämnda i ganska hög grad. 

Skörden af andra rotfrukter än potatis har lämnat till
fredsställande resultat, så att då äfven den areal, hvaruppå 
dessa odlats, under året vunnit afsevärd tillväxt, skördekvan
titeterna blifvit betydande. Särskildt gäller detta i fråga om 
rofvor, rötter o. d., hvilkas afkastning, 21,723,035 hektoliter, 
är den högsta hittills antecknade. Närmast kommer året 1906 
med 19,453,147 hektoliter och därnäst året 1905 med 
12,786,704 och året 1904 med 8,636,692 hektoliter. Under 
1890-talet var skörden i medeltal endast omkring 4 8 och 
under 1870-talet endast omkring l-7 millioner hektoliter. Af 
sockerbetor skördades år 1907 8,268,833 deciton. Endast två 
år uppvisa högre tal, nämligen år 1906 9,861,941 deciton och 
år 1901 8,383,961 deciton; dock komma 1900 och 1905 års 
skördetal 1907 års siffror mycket nära. 

Enligt uppgift från Kontroll- och Justeringsstyrelsen 
utgjorde beloppet af de betor efter 1907 års skörd, som vid 
sockerfabrikerna uppvägdes till afverkning 7,710,662 deciton, 
hvarförutom vid brännvinsbrännerierna användes 118,237 
hektoliter (omkring 75,000 deciton) betor. 

Olikheten med Hushållningssällskapets uppgift är så
lunda för året icke betydande. Beträffande skiljaktigheter
na under en följd af föregående år lämnas upplysning i 1906 
års Sammandrag, liksom där äfven redogöres för betodlingens 
utbredning inom särskilda län och områden inom riket. 

I fråga om andra växtslag angifves skörden af tobak år 
1907 till 10,432 deciton, mot 12,076 deciton år 1906, beroende 
på lägre skördesiffror för Kristianstads och Malmöhus län. 
I öfrigt får Statistiska Centralbyrån äfven beträffande to
baksskörden i riket hänvisa till den i 1906 års Sammandrag 
lämnade redogörelsen. 

Skörden pä hektar för såväl hela riket som särskilda om
råden 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 1907 uppgifves, a t t i riket per hektar skördats 4-1 
hektoliter frö och 3<t deciton spånadsämne, detta är så a t t 
förstå, at t å den till spånadsväxter anslagna arealen i medel
tal på hvar hektar skördats dels 4'1 hektoliter frö och dels 
3-4 deciton spånadsämne. 

För att underlätta bedömandet af skörderesultatet för ri
ket år 1907 hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden 
på hektar i medeltal dels under det närmast föregående året 
och dels under de fem närmast föregående femårsperioderna. 

Äfven här framträder årets särdeles förmånliga skörd af 
vårstråsäd och dåliga baljväxtskörd. Skörden af »andra rot
frukter» (rofvor, rötter m. m. äfvensom sockerbetor) öfversti-
ger betydligt äldre tiders, och potatisskörden är betydligt 
bättre, än hvad man af uppgifterna om korntalet kunde 
vänta, beroende detta därpå at t utsädet per hektar ansenligt 
ökats. För spånadsväxterna skulle enligt tabellen året 1907 

31,8/o8. Sammandrar/ af Jordbruksstatistik för år 1907. 

') Den häri inräknade sockerbetsskörden har reducerats efter beräkning af 
0"62 deciton p& hektolitern. — !) Franräknadt de socknar, som ej lämnat full
ständiga uppgifter. 

S 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1907. 

varit ganska, oförmånligt, särskildt beträffande fröskörden. 
Afkastningen af höet var däremot betydligt större än under 
vanliga år. 

Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags 
textafdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af säd 
och rotfrukter reduceradt till rågvärde, enligt de grunder som 
angifvas i 1877 års berättelse och hvilka Statistiska Central
byrån af skäl, som i 1894 års berättelse omförmälas, ansett 
sig fortfarande böra bibehålla. I enlighet härmed sättas så
lunda vid ifrågavarande reduktion 10 hektoliter råg = 7 hek
toliter hvete = 8 hektoliter ärter eller annan trindsäd = 11 
hektoliter korn = 14 hektoliter blandsäd = 17 hektoliter 
hafre = 40 hektoliter potatis och andra rotfrukter. Des-
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sa relationstal hafva blifvit använda vid de beräkningar, 
som i tabell E blifvit framlagda dels beträffande 1907 års 
skörd, dels äfven beträffande medelskörden, som beräknats 
efter förhållandena under tioårsperioden 1896—1905. 

Det sålunda funna rågvärdet för hela riket år 1907, 46'3 
millioner hektoliter, är det högsta, som på grund af Hushåll
ningssällskapens skördesiffror beräknats, utom för år 1906, då 
det var betydligt högre, eller nära 49x/2 millioner hektoliter, 
öfvervikten öfver medelskörden åren 1896—1905 uppgår till 
7"7 millioner hektoliter. Af de särskilda områdena visa (när 
Stockholms stad lämnas ur räkningen) Göteborgs och Bohus 
län, Älfsborgs läns södra del, Värmlands, Västernorrlands, 
Västerbottens och Norrbottens län skördesiffror under medel
talet. Till dessa olikheter hafva emellertid förändringarna 
i den odlade arealens utsträckning i sin mån bidragit. Bort
ser man därifrån och jämför endast skörden per hektar under 
de olika åren, finner man, att till de områden, som år 1907 

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1907. 

I tàbell F (sid. 11) lämnas liksom föregående år en be
räkning af de kvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt socker
betor), ,soni under året närmast efter 1907 års skörd, eller under 
tiden den 1 oktober 1907 till och med den 30 september 1908, 
varit disponibla till konsumtion och som äfven öfver hufvud 
taget kunna anses utvisa själfva konsumtionen under samma 
tid. Vid här utförda beräkningar hafva användts de i Ars-
väx tberättelserna för året angifna viktstalen; och torde, be
träffande valet af reduktionstal för utsädets vikt, få hän
visas till hvad Statistiska Centralbyrån anfört härom i 1903 
års redogörelse. Om reduktionen af målen spannmål till 
omalen lämna anmärkningarna till tabellen närmare upplys
ningar. 

Under år 1906 inhöstades i Sverige en ovanligt rik skörd 
och i följd häraf ökades konsumtionen af såväl alla sädesslag 
som af rotfrukter. Härutinnan har nu under konsumtions
året 1907—08 skett en återgång utom i fråga om hvete och 
hafre, hvilka fortfarande utvisa ökad konsumtion per in
vånare, om också endast i mindre grad. Att dessa båda 
sädesslag bilda undantag från den allmänna regeln står lik
väl i öfverensstämmelse med utvecklingens gång under en 
längre följd af år, i det konsumtionen af dem så ansenligt 
stegrats, at t den under året 1907—08 för hvete var mer än 
2x/2 och för hafre mer än 2 gånger så stor som i slutet på 
1870-talet. Medan förbrukningen af hvete sålunda starkt 
ökats, har den af vårt förnämsta brödsädesslag rågen sedan 

') Här afses endast den för säd och rotfrakter, men icke den för sp&nads-
och foderväxter samt för öfriga växtslag och för träda använda åkern. 

ej erhöllo full medelskörd af spannmål och rotfrukter, höra 
äfven Jönköpings län och Kalmar läns södra del, medan å 
andra sidan Göteborgs och Bohus samt Värmlands län 
uppnå medeltalet. I de sistnämnda båda länen har nämligen 
under en lång följd af år hela åkerarealen af Hushållnings
sällskapen upptagits med alls icke eller föga ändrade siffror, 
medan den andel däraf, hvarå säd och rotfrukter odlas, under 
samma år minskats. Bland de län, där spannmåls- och rot
fruktsskörden utfallit förmånligt, märkas de båda skånska 
länen, Hallands och Skaraborgs län, i all synnerhet gäller 
detta om Kristianstads län, där nämnda skörds rågvärde år 
1907 var i det allra närmaste dubbelt så högt som medel
talet. 

Den andel, hvarmed de olika områdenas spannmåls- och 
rotfruktsskördar ingå i rikssumman, erbjuder för år 1907 i 
allmänhet ej större skiljaktigheter från normala förhållanden. 
En betydande olikhet erbjuder dock Kristianstads län. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter 
rågvärde räknadt, i ofvannämnda 1907 års skörd med föl
jande siffror: 
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6örjan af 1890-talct afsevärdit minskats, och i all synnerhet 
gäller detta det konsumtionsår, som här närmast är föremål 
för redogörelse, eller året 1907—08. Också ingick rågen i 
den samfällda förbrukningen af de båda sädesslagen med 
endast 59-5 o/0; under det att dess andel åren 1881—86 var 
ej mindre an 78 o/o. 

En följd af den dåliga baljväxtskörden var, a t t oaktadt 
stor införsel det till konsumtion disponibla kvantum af balj-
växter sjönk högst ansenligt. 

Så var däremot, relativt taget, ej förhållandet med rot
frukterna. Bland dem ingå ej i redogörelsen sockerbetorna. 
Skulle en undersökning här ske, skulle den omfatta socker-

Tab. F. Resultaten af 1907 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för "brännvinsbränning och tttsädesbehof. 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om arets skörd äro här beräknade i vikt enligt de i Kuugl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser för året 
gifna viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 77 S kg., vårhvete 74'2, höstråg 706, vårråg 702, korn 634, hafre 466, blandsäd 566, ärter 77'2, bönor 
786 och vicker 71-4 kg.; i fråga om utsädet hafva däremot dessa viktssiffror användts endast för blandsäd och bönor, men för öfrigt viktsmedeltalen för åren 1886—1905, 
enär dessa Uro högre, nämligen för hösthvete 783 kg., vårhvete 753, höstråg 728, vårråg 70'3, korn 636, hafre 477, ärter 79 4 och vicker 754 kg. 

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

Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor. För rofvor, rötter o. d. har ej afdrag för utsädet kunnat ske. 
Enär skördeåret 1907 anses vara afslutadt den 30 september 1907, omfattar det därpå föliande konsumtiomåret 1907—08 tiden från och med den 1 oktober 

1907 till och med den 30 september 1908. 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven under konsumtionsåret spannmål, grvn och miöl af »andra sias;» om resp. 20,763, 102.451 och 30,911 k , 

samt utfördes resp. 6,415, 2,952 och 221,883 kg. ' ' " J 
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förbrukningen. Af de 451-6 kilogram per invånare, h var till 
rotfruktskonsumtionen beräknas hafva uppgått, kommo på 
potatis 201-1 kilogram och på rofvor, rötter m. m. 2505 kilo
gram. I fråga om de sistnämnda liar dock icke något afdrag 
för utsädesbeloppet kunnat ske. 

Majsinförseln, som redan under det närmast föregående 
året var ganska betydlig, ökades ännu mer, hvartill natur-
ligen har bidragit den tullnedsä1ttning, som i fråga om detta 
sädesslag inträdt från 1908 års början. Då förändrade bé-
stäTramelser i samband därmed träffats, för att denna ned
sättning ej skulle komma brännvinsbränningen till godo, kan 
härvid anmärkas, a t t ökningen i majsinförseln helt och hål
let kommit andra ändamål till godo. Till brännvinsbränning 
användes ungefär samma kvantitet majs året 1907—08 som 
året 1906—07. — I föregående årsberättelse har anmärkts 
den stora nedgång i kliinförseln, som då ägde rum, i stark 
motsats till hvad som varit förhållandet under en längre 
följd af år. Denna starka nedgång har fortsatt äfven under 
året 1907—08. 

För jämförelses skull meddelas här följande uppgifter 
om införselöfverskottet af säd, reducerad till omalen spann
mål, äfvensom af rotfrukter oafsedt sockerbetor (eller, hvad 
som här är detsamma, af potatis) under en följd af år, i 
1,000,000-tal af kilogram: 

Arets siffror äro öfver al l t oförmånligare än motsva
rande för det närmast föregående året 1906—07, men visa 
i stället stor öfverensstämmelse med siffrorna för året 
1905—06 och äro, trots folkmängdens ökning, lägre än me
deltalen för femårsperioden 1901—06 med et t enda mindre 
betydande undantag eller i fråga om baljväxterna. 

Bland sädesslagen saknas i ofvanstående öfversikt haf-
ren. Denna utvisade alltsedan år 1838 hvarje år exportöfver-
skott, och ofta ett betydande sådant, ända till konsumtions
året 1899—1900, då, efter en under senare tid iakttagen 
minskning i detta öfverskott, ett importöfverskott förefanns 
af 66-9 millioner kilogram. Under de två närmast följande 
åren var utförseln större än införseln, men de fyra följande 
konsumtionsåren t. o. m. året 1905—06 utvisa åter införsel -
öfverskott, med lägst 63-8 och högst 103-9 millioner kilo
gram. Aret 1906—07 sjönk visserligen balansen ned till 
25-1 millioner tack vare den ovanligt gynnsamma skörden, 
men den fanns likväl fortfarande. Aret 1907—08 har den 
ökats till 911 millioner kilogram. 

Af de uppgifter angående spannmålens vilt, som lämnas 
i vidstående tabell G, framgår, att skörden härvidlag utfallit 

mycket oförmånligt. Yiktsiffrorna äro. sålunda utan undanr 
tag lägre än motsvarande siffror för kvart och ett af de 
fyra föregående åren. A andra sidan äro de dock bättre än 
för år 1902. De viktsuppgifter, som Arsväxtberättelserna in
nehålla, äro i vanliga fall högre än Hushållningssällskapens, 
och detta är, med undantag för ärterna, i hög grad fallet 
för år 1907. Enligt Årsväxtberättelserna skulle nämligen 
medelvikten detta år hafva varit för hvete 77-C, för råg 70-G, 
för korn 63'4, för hafre 46-6 och för ärter 77-2 kilogram per 
hektoliter. A t t bedöma, hvilka af dessa uppgifter äro de 
mer tillförlitliga, erbjuder för året särskilda svårigheter, 
enär i fråga om Arsväxtberättelsens siffror — de enda för 
hvilka primäruppgifter varit för Statistiska Centralbyrån 
tillgängliga — det på grund af den i hög grad försenade 
skörden varit förenadt med större svårigheter än vanligt 
a t t vid den tid, då dessa primäruppgifter affattas, lämna 
tillförlitliga sådana. Också förelågo dessa i afsevärdt färre 
antal år 1907, än hvad i allmänhet är fallet. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lämnas i 
tabell K (sid. 13) uppgifter i likhet med föregående år. Enligt 

Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1907. 



») Enligt 1906 års uppgifter. 
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tabell 1 såddes år 1907 af gräs och andra foderväxter 96,752 
deciton, men skördades endast 47,291 deciton frö. Uppgif
terna äro dock ej fullständiga ; de saknas sålunda beträffande 
såväl utsäde som skörd för tre områden, i hvilka, om för
hållandena där äro jämnställda med motsvarande i angrän
sande områden, såväl utsäde som skörd kunna beräknas 
till omkring 4,000 deciton. Enligt tabell H skulle af årets 
fröskörd 42 o/o utgöras af klöfverfrö samt 58 °/o af timotej
frö m. m., hvilkct ungefär motsvarar normala förhållanden. 

På grund häraf skulle sålunda omkring 19,900 deciton af 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1907. 

den för år 1907 angifna skörden utgöras af klöfverfrö och 
omkring 27,400 deciton af timotej- och annat gräsfrö. 

Såsom af en sammanställning mellan utsäde och skörd 
närmare framgår, är det skördade fröet icke tillräckligt för 
utsädesbehofvet, och var detta särskildt fallet år 1907, då 
af samtliga län blott ett enda, eller Jönköpings län, hade 
skörd till utsädesbehofvet. Det mest kräfvande länet här
vidlag, eller Malmöhus län, hade mot et t utsädesbehof af 
10,453 deciton skörd af endast 517 deciton. I vissa af-
seenden torde nog de af Hushållningssällskapen meddelade 
uppgifterna vara ofullständiga, men at t tillgången på gräs
frö i Sverige icke motsvarar behofvet, synes af handels
statistikens siffror, som ständigt uppvisa importöfverskott. 
År 1907 infördes sålunda 12,866 deciton klöfverfrö, 9,154 
deciton timotejfrö samt 7,187 deciton gräsfrö af ej speci-
ficeradt slag (dock ej timotejfrö) med värde af resp. 1,286,000 
kr., 915,000 kr. och 713,000 kr., medan motsvarande ut
försel endast utgjorde 1,177 deciton klöfverfrö, 706 deciton 
timotejfrö och 809 deciton ej specificeradt gräsfrö. 

Hvad foderskörden beträffar har denna enligt tabell H 
utfallit på ett mycket förmånligt sätt, och i all synnerhet 
gäller detta om höet från odlad jord. Uppgifterna i ta
bellen afse dock endast skördemängden. Fäster man sig 
älven vid kvaliteten, blifver nämligen omdömet ej detsamma, 
enär en stor del af såväl höet som halmen var af dålig 
beskaffenhet. 

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

29 millioner deciton vårsädeshalm, 
17 » » höstsädeshalm, 
16 » » hö från naturlig äng, 
41 » » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Medeltalen för de fem åren 1902—1906 äro: vårsädeshaljn. 

26-0, höstsädeshalm 14-8, hö från naturlig äng 14-4 och hö 
från odlad jord 30-4 millioner deciton. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be
skaffenhet, som äro vidfogade Hushållningssällskapens be
rättelser, utmärktes skördeåret 1907 framför allt af den 
kalla och regniga väderlek, som nästan utan afbrott härskade 
under större delen af sommaren och som i hög grad försenade 
skörden. Följden häraf för foderskörden blef den n57ss om
nämnda: stor kvantitet, men dålig kvalitet. Äfven säden 
led ansenlig skada, och ännu mer skulle detta blifvit fal
let, om ej den ovanligt varma och torra väderlek, som råd
de under september månad, förbättrat ställningen. Minst af 
alla sädesslag led hvetet. Af hafren, hvars bärgning, sär
skildt i mellersta Sverige, mångenstädes måste uppskjutas 
in i november, eller till och med december månad, blef där
emot eu betydande del förstörd. Äfven potatisen blef till 
större eller mindre del af dålig beskaffenhet. 

Det totalomdöme, som på grund af Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes årsväxtberättelser afgifvits om 1907 
års skörd var : fullt medelmåttig. Såsom af förut lämnade 
uppgifter framgår, skulle ett på grundval af Hushållnings
sällskapens berättelser fotadt omdöme utfalla åtskilligt bätt-
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re, om afseende skulle fästas endast vid den inhöstade grö
dans mängd, men däremot åtskilligt sämre, i fall endast 
skördens beskaffenhet skulle tagas i betraktande. 

De i kol. 65—72 af tabell 1 meddelade upplysningarna 
om vidden af under året utförda jordförbättringar med hän-
syi\ 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, livad 
hela riket beträffar, endast betraktas såsom minima. 

I sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berättel
ser för år 1893 fann Statistiska Centralbyrån af anförda 
skäl lämpligt intaga en tabell öfver marJcegångsprisen 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, meddelas nu äfven för år 1907, 
hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på samma 
sätt. som förut, eller så, att, när prisuppgifter finnas för 
särskilda, länsdelar, först medelprisen för dessa'län beräknats, 
hvarefter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen 
för riket. 

Sammanställas dessa medelpris för år 1907 med mot
svarande för det närmast föregående året, eller 1906, visar 
sig, at t en betydande prisstegring ägt, rum i fråga om sädes-
slagen, men prisfall i fråga om foderväxterna. I allmän
het hafva för öfrigt, såsom af tabellen synes, prisen varit 
genomgående högre under perioden 1896—1900 än under den 
närmast föregående och, med undantag endast för hvete, un
der perioden 1901—1905 högre än under perioden 189G— 
1900. Året 1907 visar slutligen oafsedt för hö och halm 
prisstegring vid jämförelse med den föregående femårsperio
dens 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 4/5 af dessa baljväxter odlas. Priset å halm 
enligt tabell I torde af brist på bättre uppgifter få gälla 
för all halm, såväl höst- som vårsadeshalm, men i fråga om 
hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångstaxor 
ängshöet endast kunnat beräknas till 60 o/0 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 Kontroll- och Justeringsstyrelsen in
komna uppgifterna om höstprisen å dessa rotfrukter. 

På grund af hvad nu senast är anfördt hafva följande 
värden antagits vid beräkningen: blandsäd 7-65, bönor 8-81 
och vicker 14-00 kr. per hektoliter, ängshö 3-26 kr. per deci-
ton, potatis 2-30 samt rofvor, rötter o. d. 1-00 kr. per hekto
liter och sockerbetor 2-72 kr. per deciton. 

Af de i tabell 1 upptagna växtslag återstår nu att vär-

') Markegângspriset å 1 hl. bönor: Hallands län 8'62 kr., Göteborgs och 
Bohus län 900 kr.; medeltal 881 kr. — 2) För 1 dt. starrhö 20B kr. — 3) För 
1 dt. madhö 249 kr. — ) För råghalm. — 6) För långhalm ; för 1 dt. hafre-
halm 300 kr. — •) För åkerhö; för 1 dt. ängshö i Gästrikland 275 kr., i Häl
singland 3'87 kr. — ') För råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jämtland 3'94 kr., 
i Härjedalen 500 kr. — 8) För bättre hö; för 1 dt. sämre hö 4'31 kr. — e) För 
råghalm; för 1 dt. kornhalm 3"87 kr. 

Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton 
ho och halm samt 1 kilogram smör, år 1907. 

dera skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af bohvete, 
raps, tobak och spärgel. Enligt prisuppgifter, hämtade huf-
vudsakligen från Kommerskollegii 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 Tobaksskattekommittens år 1904 afgifna under
dåniga betänkande, kan skördevärdet af dessa produkter an
slås till 6 millioner kronor, däraf omkring 4'5 millioner kr. för 
gräsfrö samt omkring 800,000 kr. för lin (frö och spånads-
ämne) och lika mycket för tobak. 
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För samtliga skördeprodukter blifva värdena, såväl per 
hektoliter eller per deciton som i sin helhet, år 1907 föl
jande, hvarmed sammanställas totalvärdena i medeltal af 
samtliga skördeprodukter för dels femårsperioden 1902— 
1906, dels femårsperioden 1897—1901: 

Värdet af 1907 års skörd, uppskattad efter markegångs-
taxornas prisuppgifter, blifver sålunda nära 787 % millioner 
kr. eller ej mindre än 115 millioner kr. mer än under de 
närmast föregående fem åren och nära 203 millioner kr. mer 
än under åren 1897—1901 i medeltal. Det år, som hittills 
företett det högsta skördevärdet, var det goda året 1906, med 
något öfver 780 millioner kr., hvarefter följer, på mycket 
långt afstånd, året 1905 med 678-2 millioner kr. Aret 1907 
öfverträffar emellertid äfven året 1906, om ock obetydligt, 
eller med 7'2 millioner kr. 

Såsom förut blifvit omnämndt, var markegångspriset å 
samtliga sädesslag väsentligt högre år 1907 än 1906, och 
ligger häri anledningen till det höga skördevärdet för först
nämnda år. Huruvida åter all den, delvis underhaltiga 
skörden år 1907 var värd det i årets markegångstaxor åsatta 
värdet, är däremot en annan fråga. Men äfven om så skulle 
vara fallet, kunna dock beräkningar öfver riksskördens pen
ningvärde aldrig blifva fullt exakta mätare vid jämförel
ser de olika skördeåren sins emellan. 

En sammanställning af skördeprodukternas ofvan an
förda värden såväl för år 1907 som för närmast föregående 
femårsperioder utvisar, att de särskilda hufvudgrupperna af 
dessa ingå i totalvärdena med följande belopp: 

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

Vid beräkningen af skörden per hektar af säd, åkerhö 
och rotfrukter är ingen hänsyn tagen till trädan, utan en
dast till den besådda arealen. 

2. Boskapsskötsel. 
Kreatursstocken, som vid 1907 års slut underhölls i 

riket, fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på föl
jande .sätt, med här angifna ökning eller minskning från 
år 1906: , 

Af samtliga nio grupper hafva sålunda enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser alla med undantag endast för 
två, eller oxar och får, ökats i antal. Ökning uppgifves 
till och med för getterna, hvilka annars jämte oxar och får 
äro de djurslag, som sedan längre tid tillbaka visa en sta
digvarande tillbakagång. I sin helhet har kreatursantalet 
under året ökats med 9,090, eller med 0'18 «o. Vid årets 
slut uppgick det till 5,161,562. 

Nyssnämnda ökning var likväl icke i stånd att upprätt
hålla den förutvarande relationen till folkmängden, utan 
försämrades denna under årets lopp. Mot 1,000 människor 
svarade nämligen vid årets slut 960 kreatur, vid dess början 
åter 965. Ar 1900 var motsvarande antal 1,025 eller nästan 
detsamma som år 1880. Ar 1870 var det 1,072. 

Öfver kreatursstammens förändringar under äldre år 
lämnas i Sammandraget för år 1905-utförligare redogörelse. 

Uppgifter om bisamhällen och fjäderfä (kol. 82 och 83) 
föreligga ännu icke fullständiga från alla områden. För 
år 1907 redovisas 110,332 bisamhällen och 3,691,439 fjä
derfä. Ensamt med hänsyn till att uppgifter helt och hållet 
saknas eller ofullständigt föreligga från några områden, 
kan antalet af de sistnämnda ej sättas lägre än till 4,000,000. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves för riket till 235,600, 
eller omkring 4,000 flere än närmast föregående år. Ändrin
gen i antalet är hufvudsakligen att tillskrifva uppgifterna 
från Norrbottens län. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreatursenheter 
enligt förut antagna och senast i noterna till tabell O i 1905 
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års Sammandrag angifna regler, blifver resultatet följande 
för år 1907, för närmast föregående år och för slutåren i 
de gångna femårsperioderna: 

De förändringar, som under året 1907 inträffat, visa 
sig enligt tabellen i det hela icke haft någon större omfatt
ning. I allmänhet karakteriseras året dock af nedgång i 
införsel siffrorna. I fråga om utförselsiffrorna är bland annat 
at t märka den ökade utförseln af fläsk, smör och margarin 
samt den minskade utförseln af hornboskap och kött. 

3.f ? Arbetspris.' 
De upplysningar, som i Hushållningssällskapens berät

telser lämnas om arbetsprisen år 1907, hafva blifvit sam
manställda i tabell L, där äfven uppgifter lämnas om me-

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1907. 

Ökningen i antalet nötkreatursenheter har, såsom synes, 
fortgått under alla femårsperioder med undantag endast för 
den sista, eller åren 1901—1905. Åren 1906 och 1907 visa 
återigen ökning, och betydande sådan, särskildt året 1906, 
under hvilket densamma var nästan lika stor som under hela 
perioden 1896—1900 och betydligt större än minskningen 
under perioden 1901—1905. Relationen till arealen har på 
grund af nyssnämnda förhållanden för år 1907 blifvit så 
gynnsam, att den, såväl när jämförelsen afser hela ägovid
den, 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. 

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1905—1907. 
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delprisen i riket såväl år 1907 som tidigare år, och äro 
då såsom dessa medelpris antagna medeltalen af de särskil
da områdenas prisuppgifter. 

Såsom redan i tidigare årgångar blifvit framhållet, fö
rete arbetsprisen perioder af nedgång och stegring, hvarvid 
under den tid, för hvilken i Hushållningssällskapens berät
telser lämnas redogörelse, eller för tiden från och med år 
1805, perioderna för stegring utgöra betydligt större del af 
hela tidrymden än perioderna för nedgång. Särdeles länge 
har don sista stegringspevioden varat, nämligen till och med 
året 1907 i ej mindre än tjugu års tid. Den började näm
ligen med året 1888 och liar sedermera, oafsedt att prisen 
åren 1901 och 1902 voro något vacklande, oafbrufet ägt be
stånd. Samtliga uppgifna pris, såväl i fråga om mans- som 
i ifråga om kvinnoarbete, såväl beträffande års- och statlöner 
som bel räff ande dagsverkspris, äro sålunda de högsta, som i 
Hushållningssällskapens berättelser uppgifvits, och särskild! 
ej oväsentligt högre än samma priser för år 1906. 

Sammanställas redogörelseårets priser med motsvaran
de medelpriser för femårsperioderna 1886—1890 och 1896 
—1900, af livilka de förra utvisa förhållandena under den 
tidrymd, då den senaste prisstegringen tog sin början, de 
senare förhållandena tio år efteråt och likaledes ett tiotal 
år före år 1907, visar sig, att prisen liafva ökats med följande 
procenttal från dessa tider och till år 1907: 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Edr. Söderberg. 

Siörsta ökningen under siegringspcrioden visa årslöner
na, i all S3'nnerhel piglönerna, som mer än fördubblats. I 
öfrigt hafva lönerna och dagsverksprisen för män och kvin
nor ökals i näslan samma proporlion. Del 1a gäller dock icke 
om den senare hälfien af tjuguårsperioden eller de år, som 
ligga redogörelseåret närmasi, ty därunder hafva arbetsprisen 
utan undantag stigit i starkare proportion för kvinnorna 
än för männen. 

Jämföras 1907 års priser med dem, som gällde under 
den tidigaste femårsperioden, åren 1866 —1870, hvilka dock 
utmärktes af särdeles svåra ekonomiska förhållanden, har 
ökningen i arbetsprisen under mellantiden varit följande: 
årslön för dräng 169-9 °/o och för piga 241"3 <"o, statlön för 
dräng 114-C o/0 0ch för piga 94-9 °/o, sommardagsverkspri-
sen för man 124'3 o/o och för kvinna 140'3 o'0) vinterdags-
veiksprisen för man 149-3 o/0 och för kvinna 161'9 o/o. 

Stockholm den 21 december 1908. ' 
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Tab. 1. Öfversikt af 1907 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1907 års jordbruks-



statistiska uppgifter. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1907 års jordbruks-



statistiska uppgifter. 
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 iiro. med iakttagande af överflyttnin
garna af Fors och Klosters socknar till Eskilstuna stid samt af l.iindhy soc
ken till Göteborga stad, hämtade från Sammandraget af Kuugl. M.yv.ts Be-
fallningshafvamles femårsberättelser för åren 1896—1900. 

Uppgifterna i kol. 13 iiro grundade på arealberiikningar, utförda af 
Generalstabens topografiska nfdelning, för hvilka redogöres i andra häftet af 
Bidrag till Sveriges officiella statistik, A. llefolkningsstatistik 11)00. 

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse året 1905 och hafva hämtats ur Öfver-
ståthållareämbetets i manuskript varande femårsberättelse för åren 1901—190f>. 

Uppsala län. Kol. 5 6 : Uppgift saknas. 

Kalmar läns Norra del. Kol. 55, 50, 82 och 8 3 : Uppgifter saknas. 

Blekinge län A arealen för andra växtslag (kol. 26) hafva dessuloin uisåtls 85 
hl. lupiner till gröngödscl. 

Kristianstads län. A arealen för andra växtslag (kol. 26) bafva dessutom utsatts 
20 hl. pelusker med en skörd af 40 hl. samt 40 hl. lupiner till gröngödscl. 

Göteborgs och Bohus lån. Kol. 55, 56 ocb 65—72: Uppgifter saknas. Kol. 8 3 : 
Uteslutande höns. 

Ålfsborgs läns Södra del. Kol. 8 3 : Uppgifterna afse endast Vedens, Gäsene och 
Redväes härad samt städerna Borås och Ulricehamn. 

del. Uppgifterna i kol. 05 och 07 afse endast Viiue och 
i kol. 72 därjämte Vedbo liiirad. Kol. 8 3 : Uteslutande 

Ålfsborgs läns Norra 
Nordals härad, de 
böns. 

Värmlands län. Kol. 8 3 : Uppgift saknas. 

Västmanlands län. Kol. 52—54: Uppgifter saknas 

Kopparbergs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Gäfteborgs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Jämtlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande liöns. 

Uppgifterna i kol. 10 och 1 hvilka i lunsberättelsen saknas Västerbottens län. 
för respektive 3 och 5 af länets 20 kommuner, hafva här kompletterats 
enligt den år 1808 tillsatta .Skogskommitténs belänkande. Kol. 8 3 : Ute
slutande höns. Kol, 84 : Uppgifterna hafva kompletterats med uppgifter frän 
år 1900. 

Xorrbotttns län. Kol. 3 : Uppgifterna afse endast landsbygden. Kol. 4 — 1 1 : 
Uppgifterna afse endast 1'iteå fögderi samt Neder-I.ulen, Ncdcr-Kalix, Korpi-
lombolo och Juckasjärvi socknar. Kol. 5 5 : Uppgift saknas. Kol. 57 : Be
räknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och Upplysning lilt. I i läns-
berättelsen. Kol. 8 3 : Enligt 1892 års uppgift, ocb uteslutande höns. 

Résumé de la statistique agricole de 1907. 

Le nombre des unités cadastrales était de 67,153 à la campagne et de 992 
dans les villes. (Tabl. 1, col. 2). 

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 356,916, dont 300,390 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 52,451 fermiers (col. 8—11); la répartit ion 
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 154,428. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 42,861 hectares, les champs cultivés 3,615,6(6, les prés naturels 
1,339,325 et les forêts 21,437,241 hectares (col. 1 4 - 1 7 ) . 

Quant à Vemploi des chumps cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,654,173 hectares, les légumineuses 41,375, les pommes de terre 150,727, 
les autres racines 78,999, le lin (et le chanvre) 1,888, les plantes de four
rage 1,298,814 et les autres cultures 818 hectares; 388,852 hectares étaient 
en jacbère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 231,575 
hectolitres de froment, 1,061,322 de seigle, 616,401 d'orge, 3,295,098 d'avoine, 
521,848 de graines mélangées, 141,342 de légumineuses, 3,224,134 de pommes de 
terre, 4,610 de lin (et de chanvre) et plus de 96,000 quintaux métriques de 
graines des herbes (trèfle etc.). 

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

En voici les chiffres: 
D'après D'après 

„ , , . , -larv, les Sociétés agricoles les Préfets. 
Récolte de 19U7. , , O Q Q , . % 

(col. 29, 31 , etc.). 
Froment hectolitres 2,212,711 2,098,000 
Seigle > 7,753,106 7,610,600 
Orge > 4,514,699 4.776,000 
Avoine » 22,763,772 23;871,900 
Graines mélangées » 4,743,471 4,501,700 
Légumineuses > 513,788 500,700 
Pommes de terre » 20,376,774 18,419,900 
Raves, navets etc > 21,723,035 
Betteraves à sucre quintaux métriques 8,268,833 
Graines de lin hectolitres 7,754 
Lin à filer quintaux métriques 6,463 
Plantes four ragères . . . . > 41,054,740 

La récolte de 1907 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, presque 
au-dessus de la moyenne. 

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

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

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

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

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

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

D = Récolte par hectare (céréales d'hiver col. 2, cér. d'été col. 3 , légumineuses 
col. 4, pommes de terre col. 5, autres racines col. 0, 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 Ja 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 la paille 
(col. 4 et 5) et du foin (col. 6 et 7) . 

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

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

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



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

S T O C K H O L M S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 september 1908, jämte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott har härmed äran öfverlämna sammandrag af uppgifterna tiil 
länets jordbruksstatistik för år 1907. 

Förvaltningsutskottet tillåter sig på samma gång meddela, att uppgifterna rörande Närdinghundra och Frösåkers härad med 
städerna Öregrund och Östhammar samt Väddö och Häfverö 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 be
räknats med hänsyn tiil skördeförhållandena under år 1907. 

Stockholm den 18 september 1908. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

THEODOR ODELBERG. 

Olof Stjernguist.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Mestadels 7- à 8-årigt och oregelbundet växelbruk med här och hvar därjämte ängscirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 21 07/24o mantal; minsta 72000 mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Väderleken under våren och försommaren gynnsam, därefter regnig. Sådd af höstsäd (år 

1906) 13/8—20/9, af vårsäd 2/5—20/6, skörd af hö 10/i—20/s, af höstsäd 15/8—™K af vårsäd 10/9—18/io, af potatis Vn>—M/io, af 
andra rotfrukter 12/io—4/n-

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden till största delen regnskadad. Potatisskörden i allmänhet god, somligstädes skadad af röta 
och på enstaka ställen af frost. Halmskörden riklig, men af dålig kvalitet. Höskörden rik, men mestadels af dålig kvalitet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. ärter 
76 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 gräsfru åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 20 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgàng: Afyttring af ved och något virke. Brist för eget behof förekommer endast i få fall. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Begagnas numera icke. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, stenbrytning och stenhuggeri, kalkbrott, tegeltillverkning, trädgårdsskötsel, fjäderfä- och 

biskötsel samt husslöjd, hvarjämte i Stockholms omgifningar finnes ett antal slakterier. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 270 kronor; för piga 175 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 565 kronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-7o kr.; af kvinna 1 3o kr. Vinterdagsverke 

af man 1 8 5 kr.; af kvinna 0-9 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Knng] . Bok t rycke r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

U P P S A L A L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 juli 1908, jämte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får häiraed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för Uppsala 
län år 1907 samt därjämte meddela, att på lokalundersökningar grundade primäruppgifter blifvit af länsagronomen H. FUnkqvist 
under året insamlade till jordbruksstatistiken för Alunda och Rasbokils socknar. 

Uppsala den 23 juli 1908. 

Enligt uppdrag: 

För Uppsala läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskott: 

Carl Björk. 

'/os. Jordbruksstatistik 1907. Uppsala län. 1 
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1 För Danmarks, Gamla Uppsala och Vak»ala socknar stämmer icke arealen »odlad jord> öfverens med siffrorna beträffande densammas användning för hvarje socken, enä 

Uppsala 6 



län. 7 

gårdar inom «lika socknar innehafvas af samma person och brukas i sambruk, hvadau det ej varit möjligt att skilja dem, utan äro de redovisade, där innehafvureu bor. 
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U p p l y s n i n g a r . 

Å. Brukningssätt: 6-, 7- och 8-skiftesbruk vanligast. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 2%3 mantal; minsta 1/i»2o mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Låg temperatur och ymnig nederbörd under sommaren. Svårt bärgningsväder. Vårsådden 

började i slutet af april ocli höstsådden i slutet af augusti. Höbargningen började omkring den 6 juli. Rågen skars i slutet 
af augusti och hvetet i början af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden tämligen väl bärgad, vårsäden illa bärgad. Potatisskörden delvis skadad af röta; på 1er- och 
mulljord af underhaltig beskaffenhet. Vårsädeshalinen illa bärgad. Höskörden till större delen illa bärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 729 kilogram; 1 hl. råg 64 9 kg.; 1 hl. korn 60-3 kg.; 1 hl. hafre 43 kg.; 1 hl. 
ärter 74-3 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 35 deciton; höstsädeshalm 45 deciton; hö från naturlig äng 34 

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 jordbruksalster. 
L.. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: 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 280 kronor; för piga 179 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 580 kronor; för statpiga 390 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 50 kr.; af kvinna 1 30 kr. Vinterdagsverke 

af man I75 kr.; af kvinna Tos kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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SÖDERMANLANDS L Ä N 

Ar8uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 juli 1908, jämte följande missiv: 

»Jag har äran härmed öfversända jordbruksstatistiska uppgifter för år 1907 från Södermanlands län. Då primäruppgifter 
ej kunnat erhållas från Råby-Rekarne socken, äro de införda siffrorna för denna socken grundade på beräkningar. 

Nyköping den 1 juli 1908. 

Högaktningsfullt 
K. A. Högström, 

Hnsh&llningssällskitpeta sekreterare. > 

Vos. Jordbruksstatistik 1907. Södermanlands lån. 1 
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Upplysningar . 

A. Brnkningssätt: På större gårdar 7-, 6- och 8-skiftesbruk i nu nämnd ordning; på mindre gårdar är brukningssättet mera 
oregelbundet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen dljs mantal; minsta VIOT mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren och försommaren regniga och kalla; september vacker. Vår- och höstsådd försenad; 

all bärgning i hög grad försenad. 
D. Skördens beskaffenhet: Af råg och vårsäd underhaltig skörd, af hvete bättre. Potatisskörden af tämligen god beskaffenhet. 

Halniskörden riklig, men skadad. Höskörden till stor del skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74-5 kilogram; 1 hl. råg 66-3 kg.; 1 hl. korn 62-o kg.; 1 bl. hafre 47-5 kg.; 1 

hl. ärter 77-2 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 3 delar korn, 7 delar hafre och 3 delar 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 215 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 32-i deciton; höstsädeshalm 32-6 deciton; hö från naturlig äng 

15 7 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af något höstsäd och vårsäd. Brist för eget behof af 

vårutsäde. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af utslagsdjur och gödkalfvar. Brist för eget behof af 

dragoxar och grisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i mindre skala från de flesta socknar. Brist för eget behof å slättbygderna. 
N. Branntorfsmossar begagnade: Obetydligt. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, kvarn- och sågrörelse, insjö- och saltsjöfiske, trädgårds- och biskötsel. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 242 kronor; för piga 155 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q, Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 571 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-4i kr.; af kvinna l-33 kr. Vinterdagsverke af 

man 1'66 kr.; af kvinna 0-96 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 

Arauppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 oktober 1908, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlämna 1907 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Horns, Norinlösa, Nykils, Flistads, Örtomta, Skeda, Västra Husby, Regna, Rönö, Furmgstads, Bjälbo, 
Västra Ny, Ekeby, Nässja och Älfvestads socknar grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 5 oktober 1908. 
Wilh. Heyman. 

'/os. Jordbruksstatistik 1907. Östergötlands län. 1 



2 Östergötlands 



län. 3 



') Missväit. 

Östergötlands 4 



län. 5 



6 Östergötlands 



län. 7 



8 Östergötlands 

') Missväxt. 



län. 9 

2809/o8. Jordbruksstatistik 1907. Östergötlands län. 2 



10 Östergötlands 



l ä n . 11 



) Mi«»väit. 

12 Östergötlands 



län. 13 



14 Östergötlands 

l) Arealen använd till odliDg af frö af trädgårdsväxter, med Bkörd af 23'5 bl. frö. 8) Missväxt. 



län. 15 



16 

Upplysningar . 

À. Brnkningssätt : Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 16 V mantal; minsta V112»» mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Regnig och ogynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regnskadad. Potatisskörden rötskadad. Halm- och höskördarne regnskadade. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 68 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. ärter 

78-5 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 48 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

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

äng 14 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu betydligt. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster; Öfverskott till afsalu af göddjur och mejeriprodukter betydligt. Brist 

för eget behof: dragoxar och smågrisar köpas. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster och brist för eget behof 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. 263 kronor; för piga 169 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 573 kronor; för statpiga 319 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-51 kr.; af kvinna 1 51 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-68 kr.; af kvinna 1-09 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norrtedt k Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Arsappgiftenui inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den O november 1908, jämte följande misait): 

»Jönköpings läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna närslutna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1907 och 
därvid meddela, att Västra härad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping den 2 november 1908. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 
J A M E S II A M I L T O N. 

G. Lindman.. 

'''os. Jordbruksstatistik 1907. Jönköpings län. 1 



2 Jönköpings 



län. 3 



4 Jönköpings 

') Af baljväxterna, som under aret ej mognat, är eu del utsådd å trädesarealen. 



8M/o8. Jordbruksstatistik 1907. Jönköpings län, 2 

län. 5 



6 

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

A. Brnkningssätt : Växelbruk med 7 skiften, understundom dock 4-skiftesbruk. 
15. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6-7.r> mantal; minsta O004 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Mindre gynnsam väderlek med frost i slutet af maj samt regn orh dimma under sädes

skörden. Såningstid maj. Höskörd juli. Sädesskörd september—november. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet mindre väl bärgad. Potatisskörden mindre god till följd af regn. Halm-

skörden medelmåttig. Höskörden god, men mindre väl bärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 50 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Biandsidens vanliga sammansättning; 3 delar korn och 5 delar hafre. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 15 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: 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 spädgrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i alltför hög grad. 
N. Brânntorfsmossar begagnade: Se föregående berättelser. 
O. Binäringar: Se föregående berättelser. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; for 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 2-5o kr.; af kvinna l so kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1908. Kung!. Boktryckeriet. P. A. Norstedt fc Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

K R O N O B E R G S L Ä N . 

Arswppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 juli 1908, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverläinnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1907. 
Noggranna undersökningar hafva ägt rum i följande socknar: Aseda, Älghult, Växjö, Långasjö, Ljuder, Asa, Kalfsvik, Jät , 

Virestad, Stenbrohult, Kvenneberga, Ryssby, Tutaryd, Ljungby, Kanna och Angelstad. 

Växjö den 23 juli 1908. 

Enligt uppdrag: 

Karl Meijer. 

Vos. Jordbruksstatistik 1907. Kronobergs lån. 1 



2 Kronobergs 



län. 3 



) Delvis utsådd på trädan. I Konga och Kinnevalds härad afse uppgifterna äfven pelnsker. 

4 Kronobergs 



län. 5 



6 Kronobergs 

') Delvis utsådd på trädan. 



län. 7 



8 

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

A. Brnkningssätt: I allmänhet å större egendomar växelbruk med 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta Ooooos mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Godt slädföre, men måttligt med snö; våren sen, torr; i medio af maj nattfroster; somma

rens nederbörd ovanligt stor. Sådden började i maj, höskörden i juli och augusti, sädesskörden i september och oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden till betydlig del regnskadad. Potatisskörden skadad af regn och röta. Halmskörden riklig, 

men regnskadad. Höskörden god, men till stor del dåligt bärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 68 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. ärter 

77 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del korn eller vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99-9 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 59 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
i. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 21 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 kreatnr och andra ladngirdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, får, fläsk, mejerialster och ägg. Brist för 

eget behof ingen. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sumierbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockning, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 285 kronor; för piga 171 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 596 kronor; för statpiga 341 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-65 kr.; af kvinna 1 4 5 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'85 kr.; af kvinna 1Mo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1908. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

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

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 juli 1908, jämte följande mixxiv: 

»I enlighet med gifven föreskrift får Kalmar läns Norra Hushållningssällskap härjämte öfverlämna uppgifter till jordbruks
statistiken för år 1907. 

Västervik den 27 juli 1908. 

På Hushållningssällskapets vägnar: 

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

'/os. Jordbruksstatistik 1907. Kalmar läns norra del. 1 



2 Kalmar l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 Kalmar läns 



ll>71/o8. Jordbruksstatistik 1907. Kalmar läns norra del. 2 

n o r r a d e l . 5 



6 

Upplysningar. 

Å. Brnkningssätt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 mantal; minsta 1-252 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren delvis torr med varma dagar, men stark nattkyla. Ymnig nederbörd under juni, 

juli och augusti månader. Vårsådd under maj, höstsådd i slutet af augusti och under september. Rågskörd under augusti, 
skörd af vårsäd under september och oktober, af potatis under oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden någorlunda välbärgad. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden någorlunda 
välbärgad. Höskörden någorlunda välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-2 kilogram; 1 hl. råg 69g kg.; 1 hl. korn 63-8 kg.; 1 hl. hafre 49-7 kg.; 1 hl. 
ärter 81 2 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: Vårsädeshalm 29 deciton; höstsädeshalm 43 deciton; hö från naturlig äng 

16 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbroksalster: Öfverskott till afsalu af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogs tillgång: 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 262 kronor; för piga 161 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 517 kronor; för statpiga 337 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-33 kr.; af kvinna 1'20 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-63 kr.; af kvinna 0 87 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Knngl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

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

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 juni 1908, jämte följande missiv: 

»Kalmar läns Södra Hushållningssällskap får härigenom öfverlämna föreskrifna jordbruksstatistiska uppgifter från sällskapets 
område för nästlidet år. 

Kalmar den 26 juni 1908. 
A Sällskapets vägnar: 

C HR. R A P P E . 
Oscar Cassel.i 

Vos. Jordbruksstatistik 1907. Kalmar länt södra del. 



) Å fastlandet till större delen, ä Öland till någon del skogbeväxt. — 2) Kol. 17 angifver, hvad som i Ekonomiska kartverket, enligt äldre formuläret för kartbeskrif-

2 Kalmar läns 



s ö d r a d e l . 3 

ningarna, uttryckes med annan duglig skogbeväst mark. — 3) Ej nämnvärd skogbeväxt areal. 



4 Kalmar läns 



s ö d r a d e l . 5 



')—3) Se not. 1—3 å sid. 2. — ) Oskarshamn och Borgholm äga ej stadsjord. — 6) Skörden af blandsäd och vicker i Kastlösa har endast till obetydlig del kunnat 

6 Kalmar läns 



bärgas, och äfven denna del i mycket skadadt tillstånd. 

s ö d r a d e l . 7 



8 

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

Å. Brnkningssätt: Se år 1903. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Se år 1903. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Regnig vår, sommaren regnig och kall, dåligt bärgningsväder. 
D. Skördens beskaffenhet: All säd mer eller mindre regnskadad. Potatisskörden rätt god, delvis skadad af röta. Halmskörden 

riklig, men regnskadad. Höskörden mycket god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. ärter 

78 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Biandsidens 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: Yårsädeshalm 27 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 

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

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

ingen. 
M. Skogstillgång: Se år 1903. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Se år 1903. 
O. Binäringar: Se år 1903. 
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 650 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'25 kr.; af kvinna 1 25 kr. Vinterdagsverke. 

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

Stockholm, 1908. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

G O T T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 7 augusti 1908, jämte följande missiv: 

»Gottlands läns Hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1907. 
Lokalundersökningar hafva ägt rum inom socknarna Rone, Eke, Alfva, Hemse, Fardhera, Linde, Lojsta, Levede, Gerum, Öja, 

Hamra, Vamlingbo, Sundre, Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Hablingbo, Silte, Eksta och Sproge. 

Visby den 5 augusti 1908. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 
Hushållningssällskapets iekreterare.> 

Jordbruksstatistik 1907. Gottlands län. 



2 
Gottlands 



län. 3 



4 Gottlands 



län. 5 



6 Gottlands 



län. 7 



8 

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 före
kommer i södra och mellersta orterna. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5'594 mantal; minsta O00024 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Starka nattfroster i slutet af maj och början af juni; ovanligt riklig nederbörd jämte låg 

temperatur under juli; solsken, torka och emellanåt blåst under september. Vårsådden kunde påbörjas först omkring den 10 
maj; höstsådden betydligt försenad; likaså inbärgningen af årets gröda af såväl höst- som vårsäd. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden någorlunda och vårsäden ganska väl bärgad; i synnerhet den senare god till mängd och be
skaffenhet. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden af höstsäd god; af vårsäd mycket god till mängden, men af 
mindre god beskaffenhet. Höskörden gaf äfven mycket god mängd, men sämre kvalitet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75-6 kilogram; 1 hl. råg 68-6 kg.; 1 hl. korn 67-1 kg.; 1 hl. hafre 47-2 kg.; 1 
hl. ärter 80-3 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 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 9 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 56 deciton; hö från naturlig äng 8 

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

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

eget behof af fläsk, som förut gjort sig kännbar, torde numera ej förefinnas. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster större än tillväxten. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ringa användning. 
O. Binäringar: Kalkbränning, slipstenstiliverkning, tegeltillverkning, sockerfabrikation, något fiske och själfångst. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 245 kronor; för piga 149 kronor. (Allt i inedeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjpn: För statdräng 556 kronor. ([ medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 46 kr.; af kvinna 1 4 2 kr. Vinterdagsverke 

af man Tso kr.; af kvinna To4 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Knngl . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. "»"»/oa 
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B L E K I N G E L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 augusti 1908, jämte följande ntissiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får härmed äran öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik 
för år 1907 och därvid meddela, att uppgifterna från Mörrums, Kyrkhults, Ujortsberga, Rödeby, Aspö och Ilasslö socknar grunda 
sig på nya lokala undersökningar. 

Karlskrona den 31 juli 1908. 
Enligt uppdrag: 

Aug. Leijonhielm. 
Hushållningssällskapets seli reterare. > 

Vos. Jordbruksttatistik 1907. Blekinge län. 1 



') Häraf skördades endast grönfoder S 1,150 hektar. 

2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 Blekinge 

') Häraf erhölli efter 3,100 hektoliter endast grönfoder. 



län. 5 

1 6 7 % 8 . Jordbruksstatistik 1907. Blekinge län. 2 



6 

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

A. Brukningssätt: I allmänhet oregelbundet. Endast på herrgårdarna och enstaka mindre gårdar ordnadt växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta V««oo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren regnig och sen. Sommaren regnig och kall utom ett par veckor i juli. Eftersomma-

ren varm och vacker. Vårsådden började i första delen af maj. Skörd af hö från vall i början, från ängar i slutet af juli, 
af höstsäd i halfva augusti, af vårsäd i halfva september—halfva oktober, af potatis i början af oktober, af foderrotfrukter i 
slutet af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Hafren delvis regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta. llalmskörden riklig. Höskörden riklig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 68-5 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

ärter 78 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
il. 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 19 deciton; höstsädeshalm 29 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 af ärter, vicker, klöfver- och gräsfrö, kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter, mest smör. 
M. Skogstillgang: Afyttring af sågadt virke, björk-, bok-, barrved, grufstolpar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I Torhamn, Aspö, Hasslö, Mjällby, Ysane och Ronneby landsförsamling. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, saltsjöfiske, hemslöjd och bärplockning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 235 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet 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 2-20 kr.; af kvinna 100 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-65 kr.; af kvinna 0 85 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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KRISTIANSTADS LÄN. 

Ars upp gifterna inhommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 augusti 1908, jämte följande tnissiv: 

»Härmed har jag äran öfversända sammandrag af de statistiska uppgifterna öfver jordbruk och boskapsskötsel inom Kristian
stads län för år 1907. 

Primäruppgifterna hafva lämnats af kommunalnämndernas ordförande och Hushållningssällskapets sockenombud samt städernas 
drätselkammare. 

Kristianstad den 31 juli 1908. 

V. Ekerot. 
Hushållningssällskapets sekreterare. » 

Jordbruksstatistik 1907. Kristianstads län. 1 



') Enligt uppgift från kommunalnämnden. 

2 Kristianstads 



län. 3 



-1) Dessutom hafva utsatts 40 hl. lupiner till gröogödsling. — 2) A arealen för »andra växtslng» hafva utsätts 20 hl. pelusker och skördats 40 hl. — D) Dessutom grönfoder. 

4 Kristianstads 



—• 4) Ilufvudsakligen gödoxar. 

län. 5 



') Ä denna areal hafva dessutom ntsåtts 40 bl. lupiner till gröngödsling. 

6 Kristianstads 



län. 7 



') Dessutom grönfoder. 

8 Kristianstads 



l ä n . 9 

Jordbruksstatistik 1907. Kristianstads län. •2 



10 Kristianstads 

') Dessutom grönfoder. 



län. 11 



12 

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

A. Brukningssätt: I allmänhet 4- till 8-skiftes växelbruk, oftast 7-skiftes. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 29112/i25 mantal; minsta 1/«5»SÖ4 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren kall och delvis regnig, försommaren och högsommaren kalla och regniga, eftersom-

maren torr och varm. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad utom i skogsbygderna, där en del säd blef skadad, delvis förstörd. 

Potatisskörden frisk, men blasten mångenstädes angripen af potatissvampen. Halmskörden riklig. Höskörden riklig, mindre 
välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-5 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 48-fi kg.; 1 hl. 
ärter 81'5 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 1—2 delar hafre och 2 à 1 del vicker och ärter eller pelusker. I skogs
bygden inblandas därjämte 1/s—1,U vårråg. 

G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages af lin. 
H. FrSodling 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 19 deciton; höstsädeshalm 26 deciton; hö från naturlig äng 

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

brödsäd köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngârdsalster: Öfverskott till afsalu i hela länet, 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster i länets skogsbygder. Brist å slättbygderna omkring Kristianstad, Ängelholm och 

Simrishamn. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Allmänt i hela länet. 
O. Binäringar: Biskötsel, fiske, sprittillverkning, stärkelsefabrikation, träslöjd, klensmide, korgtillverkning i stor skala, tegel- och 

kalkbränning, cementfabrikation, stenhuggeri och stensliperi, fruktodling i större skala och annan trädgårdsskötsel, cigarrfabrikation, 
kvarnrörelse i ganska stor omfattning, torfströberedning, fiskodling. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 290"79 kronor; för piga 176'87 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 666-73 kronor; för statpiga 351 60 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sominardagsverke af man 2-«o kr.; af kvinna 1-62 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1908. Knngl. Bok t rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 1 M 1 ,08 
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M A L M Ö H U S LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 29 juli 1008, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna 1907 års uppgifter till jordbruksstatistiken för Malmöhus län. 
Några lokala undersökningar hafva under året icke blifvit utförda. 

Malmö den 26 juli 1908. 

På Malmöhus läns Hushållningssällskaps vägnar: 

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

G. Leufvén. 

'/os. Jordbruksstatistik 1907. Malmöhus län. 1 



2 
Malmöhus 



län. 3 



4 Malmöhus 



län. 5 



6 Malmöhus 



län. 7 



8 
Malmöhus 



19W/o8. Jordbruhtttatiêtih 1907. Malmöhus län. 

län. 9 

2 



10 Malmöhus 



län. 11 



12 Malmöhus 



län. 13 



14 Malmöhus 



l ä n . 15 



16 
Malmöhus 



län. 17 

8 1M9/o8. Jordbruksstatistik 1907. Malmöhus län. 



18 

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. norfolkcirkulationen (socker
betor, korn, klöfver, hvete), och i närheten af städerna är fritt landtbruk ingalunda sällsynt. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta CTJOÏÏ mantal. 
C. Väderlek, »anings- och skördetider: Vårsådden började den 11 april, men afbröta af regn och köld, så att den afslöts ej förr än 

i slutet af maj; våren kall och regnig, sommaren med mycken nederbörd. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden på de flesta ställen regnskadad. Af potatisskörden god kvalitet, men liten kvantitet. Halm

skörden riklig. Höskörden riklig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 

ärter 85 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Biandsidens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del 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 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalra 32 deciton; höstsädeshahn 41 deciton; hö från naturlig äng 

36 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: 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 Luggude, 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 322 kronor; för piga 185 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 667 kronor; för statpiga 361 kronor. (Allt i medeltal.) 
B. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-5 8 kr.; af kvinna l-65 kr. Vinterdagsverke 

af man 184 kr.; af kvinna 1 26 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1908. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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HALLANDS LÄN. 

Àrswppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den S augusti 1908, jämte följande missiv; 

»Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna sammandrag af 1907 års jordbruksstatistiska 
primäruppgifter för länet med tillkännagifvande därjämte, att samtliga socknar inom Viske och Fjäre härad under innevarande år 
varit föremål för en nf sällskapets jordbrukskonsulent verkställd noggrann undersökning, hvarjämte nödiga ändringar gjorts för alla 
socknar, där sockerbetsodling bedrifvits. 

Halmstad den 31 juli 1908. 

À Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts vägnar: 

S. B. BRUHN. 

Patrik Forström.-» 

Vos. .lordbruksstathtih 1907. Hallands län. I 



2 H a l l a n d s 

') Af Enslufs socken höra 11166 mantal med 2,501 hektar till Halmstads härad. — 2) Af Tornps socken höra 31'668 mantal med 10,364 hektar till Halmstads härad. 



län. 3 



4 Hallands 



län. 5 



Hallands 6 



län. 7 



8 Hallands 



län. 9 

lwl,'oe Jonlhrutsstatistik 1907. lIMands län. •2 



10 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : fi- à 7-årigt allmännast, men förekommer äfven 5-årigt i länets södra del och 8-årigt i länets norra del. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: April och maj månader utmärkte sig för ovanlig kyla samt stor nederbörd, som försenade 

vårbruket i hög grad. Hela sommaren var väderleken kall och regnig. Trädesbruket blef mycket försenadt, hvarför höstsådden 
ej kundo företagas förr än i slutet af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden blef mer eller mindre regnskadad. Potatisskörden blef under medelmåttan, i allmänhet 
frisk, llalmskörden riklig af såväl höst- som vårsäd, men kvaliteten mindre god. Höskörden god, någorlunda välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre samt 2 delar pelusker och 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 25 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 35 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig 

äng 16 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu finnes af alla sädesslag å slättbygden, 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 förefinnes allmänt i kusttrakterna. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf upptages allmänt, i kusttrakterna för eget behof och i skogstrakterna till afsalu. Två 

förutvarande bränntorfsfabriker hafva slutat sin verksamhet. 
O. Binäringar: Snickeri, hufvudsakligen i Lindome socken; hemväfnad i gränssocknarne intill Västergötland; sjöfart, fiske och 

stenhuggeri i kustsocknarne. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 240 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.) 
Ii. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-25 kr.; af kvinna Pso kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1908. Kuugl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 
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1907. 

G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Arsuppgij'terna irikommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 september 1908, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1907 från Göteborgs och Bohus läns hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningar, som årligen företagas inom omkring V10 af länets område, hafva för nämnda år ägt rum inom 
Orgryte, Landvetter, Torsby, Ucklum, Valla, Foss, Bokenäs och Högdals socknar. 

Göteborg den 4 september 1908. 

Erik M. Koch. 
Hushållningssällskapets sekreterare. -• 

!,08. Jordbruksstatistik 1907. Göteborgs och Bohus lån. 1 



2 Göteborgs och Bohus 



län. 3 



4 Göteborgs och Bohus 

') Vickern är helt och hållet eller delvis utsådd på den till bete och grönfoder afsedda arealen. 



län. 5 



6 Göteborgs och Bohus 



län. 
7 



' ) Vickent är helt och hållet eller delvis utsådd pä den till bete och grönfoder afsedda arealen. 

8 Göteborgs och Bohus 



22(,2/°8. Jordbruksstatistik i907. Göteborgs och Bohus län. 2 

län. 9 



10 

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

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14i25 mantal; minsta OOOOIUG mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken ovanligt regnig, skörden af såväl gräs som säd försenad till följd däraf; af 

den senare en stor del ej fullmogen. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regnskadad och underhaltig. Potatisskörden af mindre god beskaffenhet. Halmskörden 

af mindre god beskaffenhet. Höskörden likaledes. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 70 kilogram; 1 hl. råg 68 kg.; 1 hl. korn 50 kg.; 1 hl. hafre 42 kg.; 1 hl. 

ärter 70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24 deciton; höstsädeshalm 50 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: Äfyttring 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 300 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-&o kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1908. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Noritcdt & SCner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

Ä L F S B O R G S L Ä N S 
Södra Hushållningssällskaps område. 

Arsuppgifterna irikommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 juli 1908, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får jag härmed öfverlämna 1907 
års jordbruksstatistiska sammandrag för Sällskapets område. 

Lokalundersökningar hafva ägt rum inom samtliga socknar i Redvägs härad och i staden Ulricehamn. 

Salgutsered, Fritsla den 20 juli 1908. 

A. Andersson. 

'/os. Jordbruks statistik 1907. Älfsborgs läns södra del. 1 



Älfsborgs läns 2 



s ö d r a de l . 3 



4 Älfsborgs läns 



s ö d r a d e l . 5 



6 Älfsborgs läns 



södra del. 7 



8 Älfsborgs läns 



1983/o8- Jordbrukastatistik 1907. Alfsborgs läns södra del. 2 

s ö d r a d e l . 9 



10 

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

A. Brnkningssätt: Växelbruk, ganska fritt, med 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brakningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: "Vårarbetet, med början i slutet af april, skedde under rätt tjänlig väderlek; skörden, som 

blef ovanligt sen, försvårades af regn. 
D. Skördens beskaffenhet: Vårsäden regn- och delvis frostskadad. Potatisskörden under medelmåttan och delvis skadad af rôtît. Halm

skörden riklig, men illa bärgad. Höskörden medelmåttig, flerstädes regnskadad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 70 kilogram; 1 hl. råg 66 kg.; 1 hl. korn 52 kg.; 1 hl. hafre 44 kg. (Allt i 

medeltal.) 
V. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
Cî. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 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 13 deciton; höstsädeshalm 22 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 ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter. Brist för eget behof i fabriks

distrikten af alla födoämnen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår, men mindre än fön. Brist för eget behof inom områdets sydvästra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Något till bränsle och rätt mycket till torfströ. 
O. Binäringar: Handväfnad, maskinstickning, »dussinsöm» och bleckslageri samt gröfre träslöjd och ttiöbelsnickeri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 260 kronor; för piga 147 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 630 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'25 kr.; af kvinna 1 42 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm, 1908. Kungl. Bok t rycke r i e t , P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

ÄLFSBORGS LÄNS 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 juli 1908, jämte följande missiv: 

»På Älfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härigenom vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt samman
drag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1907 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genomgångna 
Väne härad med Vänersborgs stad samt Nordals härad. 

Vänersborg den 17 juli 1908. Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydow. 

'/os. J'ordbruknatatUtik 1907. Älfsborgs läns norra dtl. 1 



2 Älfsborgs läns 



norra del. 3 



4 Älfsborgs läns 



1M4/o8. Jordbruksstatistik 1007. Àlfsborgs läns norra del. 2 

n o r r a d e l . 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Allmänt växelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 103/4 mantal; minsta 7/?"«o mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern i temperaturhänseende normal med slädföre förnämligast under årets andra månad, 

mars mild, april och maj kallare än vanligt, samtliga med nederbörd mer eller mindre under normalkvantiteten; sommarmåna
derna juni—augusti ovanligt kalla och med nederbördsmängder betydligt öfverstigande det vanliga måttet; september mycket 
torr och ganska sval; oktober och november milda, i synnerhet den förstnämnda; december beträffande såväl temperatur som 
nederbörd normal. Vårbruket började ganska tidigt, men måste snart afbrytas och kunde sedan ej med kraft återupptagas 
förr än in i maj. Höskörden, som tog sin början kring medio af juli, var ej afslutad förr än en månad senare; omedel
bart därefter vidtog skörden af höstsäd, som äfven den mer än vanligt fördröjdes; förnämligast under oktober försiggick skörden 
af vårsäd samt äfven upptagning af rotfrukterna. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regnskadad. Potatisskörden af dålig beskaffenhet. Halmskörden af mindre god kvalitet. 
Höskörden af dålig beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. 
ärter ? 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 66 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 6'6 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: 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. Skogstillgâng: 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 242 kronor; för piga 142 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 617 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Somraardagsverke af man 2-36 kr.; af kvinna 1"68 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm, 1908. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 26 juni 1908, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1907. 

Sedan föregående års uppgift ingafs, hafva nedanstående socknar och städer undergått lokal undersökning, nämligen: 
af Kållands härad: socknarna Gillstad, Järpås, Kållands-Asaka, Lavad, Norra Kedum, Tranum, Tådene, Ufvered och Väla; 
af Kinne härad: samtliga socknar; 
af Laske härad: Laske-Vedums socken; 
af Vadsbo härad: socknarna Björkäng, Fredsberg, Lyrestad, Fagre och Halna; samt 
af städerna: Lidköping och Falköping. 

Sköfde den 25 juni 1907. 

Enligt uppdrag: 

Ivar O. Wijk. 
Hushållningssällskapets sekreteinre.> 

Jordbruksstatistik 1907. Skaraborgs fän. 1 



2 Skaraborgs 



län. 3 



') Vkkern är i flere socknar helt och hållet eller till någon del utsådd å den s. k. halfträdan (kol. 24). — 2) Missväxt. — 3) Dessutom grönfoder. 

4 Skaraborgs 



län. 5 



6 Skaraborgs 



län. 7 



8 S k a r a b o r g s 

') Se not 1 â sid. 4. — 2) Dessutom grönfoder. 



län. 9 

2 Jordbruksstatistik 1907. Skaraborgs län. 



10 Skaraborgs 

1) Felslagen skörd. 



län. 11 



l) Se not 1 å sid. 4. — 2) Felslagen skörd. — 8) Dessutom grönfoder. 

12 Skaraborgs 



län. 13 



') Felslagen skörd. — ) Oduglig. 

14 Skaraborgs 



län. 15 



16 Skaraborgs 

') Se not 1 a »id. 4. — 
) Deiiotom grönfoder. — 3) Felslagen sköld. 



Jordbruksstatistik 1907. Skaraborgs län. 3 

län. 17 



) Se not 1 & sid. 4. — !) Dessutom grönfoder. — 3) Missväxt. 

18 Skaraborgs 



län. 19 



20 

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

A. Brokningssätt: 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen H-375 mantal; minsta O0001 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden började under senare delen af april, men afbröts under första veckan samt i 

medio af maj af inträffande regnperioder. För alla foder- och sädesslag var bärgningsvädret svårt, och en del hafre kunde ej komma 
under tak förr än vid jultiden. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden medelmåttig och delvis regnskadad. Potatisskörden var på högland jord i allmänhet 
medelmåttig, men på sankare sådan närmade sig skörden till missväxt. Halmskörden riklig, men regnskadad. Höskörden 
riklig, på en del ställen regnskadad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 46 kg.; 1 hl. ärter 
76 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning; 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 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 20 deciton; höstsädeshalm 26 deciton; hö från naturlig äng 13 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu 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 pä vissa trakter rätt flitigt. Torfströberedning tilltager. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 238 kronor; för piga 132 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 493 kronor; för statpiga 276 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-35 kr.; af kvinna 1 40 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1908 Kuogl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 1685,o8 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

VÄRMLANDS LÄN. 

Ar sup pgifterna inkornmo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 augusti 1908, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfversända uppgifter till 1907 års jordbruksstatistik från Värmlands län. 
Karlstad den 23 augusti 1908. Efter anmodan 

Axel TAftman. 

S100,08. Jordbruksstatistik 1907. Värmlands län. 



2 Värmlands 



län. 3 



4 Värmlands 



län. 5 



6 Värmlands 



län. 7 



8 Värmlands 



2100/i)8 Jordbruksstatistik 1907. Värmlands län. 3 

län. 9 



10 

Upplysningar. 

A. Brnkningssätt: 7- à 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9-875 mantal; minsta O0035 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Ogynnsam väderlek försenade sånings- och bärgningsarbetet. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden af höstsäd af mindre god beskaffenhet; af vårsäd i allmänhet dålig, otjänlig till utsäde. 

Potatisskörden god å sandjord och högländt mark, å lerjord dålig och skadad af röta. Halmskörden god af höstsäd, af vårsäd 
dålig. Höskörden delvis af sämre beskaffenhet till följd af dålig bärgning. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 69 kg.; 1 hl. hafre 49-3 kg.; 1 hl. ärter 74-6 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 återstoden. 

Fröet i allmänhet oanvändbart till utsäde i följd af dålig bärgning. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 6 deciton; höstsädeshalm 42 deciton; hö från naturlig äng 14 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbraksalster: Öfrerskott till afsalu af hö. Sädestillgången tillräcklig med undantag af ut-

sädeshafre. 
L. Tillräcklighet af kreatnr 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 144 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Yärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; tor statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-BO kr.; af kvinna l-ao kr. Vinterdagsverke af 

man 1-75 kr.; af kvinna 1 26 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1908. Knngl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 juli 1908, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får jag härmed äran öfverlämna sammandrag 
af de från länets kommuner insamlade primäruppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1907 samt tillika anmäla, 
att resultaten af genom Förvaltningsutskottet ombesörjda undersökningar i jordbruksstatistiskt hänseende af socknarna Lillkyrka 
och Götlunda ingått i nämnda sammandrag. 

Örebro den 30 juni 1908. 

B. LINDBLAD. 

Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps sekreterare.) 

""/os. Jordbruksstatistik 1907. Örebro län- 1 



2 Örebro 

') ÄfTea blandsäd. 



l ä n . 3 



4 Örebro 

') Helt och hållet eller delvi» utsådda på trädan. — ') Skörden helt och hållet eller delvis använd före mognaden. — ) Jämte ärter och pelnsker. — 4) I j mognat 



till skörd. — 6) Baljväxtskörden i många fall värdelös, emedan den ej kunde bärgas. — 6) Skörden felslagen. 

län. 5 



6 Örebro 

') Från Nora stad hafva ej några nya uppgifter (för 1907) kuunat erhållas. I sammandraget hafva därför anvandts 1906 8rs uppgifter för nämnda stad, något 



reducerade, hrad skördesiffrorna ridkommer. 

län. 7 



11 Skörden felslagen. — ) Skörden helt och hållet eller delvis använd före mognaden. — 3) Helt och hållet eller delvis utsådda på trädan. — ) Från Nora stad 
vidkommer. 

Örebro 8 



hafvn ej nägra nya uppgifter (för 1907) kunnat erhållas. I sammandraget hafva därför användls 1906 års uppgifter för näranda stad, något reducerade hvad skördesiffrorna 

2 
17°'/oe Jordbrukestatistik 1907. Örebro län. 

län. 9 



10 

U p p l y s n i n g a r . 
A. Brakningssätt: Mestadels växelbruk med allmännast 7-årig, men äfven längre eller kortare omloppstid. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största uppgifna brukningsdelen 121/ mantal; minsta Vmooo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Mestadels kall och regnig väderlek under växt- och skördetiden. Vårsådd, delvis försenad 

af regn, från senare delen af april till början af juni. Höstsådd, i allmänhet försvårad af väta, från midten af augusti till 
början af oktober. Höbärgning från början af juli till senare delen af augusti. Höstsädesskörd från slutet af juli till senare 
delen af september. Värsädesskörd från slutet af augusti ända in i december/ 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden till stor del regnskadad, i synnerhet vårsäden. Potatisskörden till stor del skadad af väta; 
å vissa trakter dock god skörd. Halmskördeu riklig, men till stor del regnskadad. Höskörden öfver medelmåttig, till väsentlig 
del regnskadad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 67 kg.; 1 hl. korn 59-5 kg.; 1 hl. hafre 44 kg.; 1 hl. ärter 
75 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning: V» korn eller ärter och vicker och 2/3 hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages hufvudsakligen af lin. 
II. Frötdling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö 10 à 75 procent och tiinotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24 deciton; höstsädeshalm 32-3 deciton; hö från naturlig äng 152 

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

inom städerna och i vissa delar af skogsbygden och af bergslagen. I flera trakter af länet brist för år 1908 ä utsädeshafre, 
ärter och vicker samt gräsfrö. 

L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngirdsalster: Öfverskott till afsalu i de flesta kommuner. Brist för eget behof uppgifves 
endast frän ett fåtal kommuner, utom hvad grisar beträffar; bristen på sådana något allmännare. 

M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster, timmer och ved äger rum från ett flertal kommuner. Brist för eget behof uppgifves 
från ett tiotal kommuner. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: 20,000 hl. bränntorf upptagna vid Gryts bruk. Äfven i några andra trakter af länet upptages 
och användes torf till bränsle. Torf till strö upptages flerestädes inom länet för eget behof; somligstädes äfven till afsalu. 
Vid Järle tillverkades 38,800 balar torfströ och 19,400 balar torfmull. 

O. Binäringar: Mejerirörelse, kreaturshandel, slakt, trädgårds-, fjäderfä- och biskötsel, jakt, fiske, slöjd — tillverkning af möbler 
och laggkärl, borstbinderi, smide, skomakeri m. m. — kvarn- och sågverksrörelse, timmerhuggning och -körning, kolning, tegel-
och torfströtillverkning, kalkbränning, kimrökstillverkning, grufarbete, malmkörning, byggnadsarbeten, stenhuggeri m. ni. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 265 kronor; för piga 160 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 548 kronor; för statpiga 310 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-54 kr.; af kvinna l-47 kr. Vinterdags

verke af man 157 kr.; af kvinna 099 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

V Ä S T M A N L A N D S LÄN. 

Ärsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 juli 1908, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1907. 

Västerås den 14 juli 190K. 

På Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts vägnar: 

C L A E S W E R S Ä L L . 

./. P. Malmberg.» 

'/os. Jordbruhiatatiatih 1907. Västmanlands län 1 



) Uppgifter om tittade och »k6rd nf spånadsvåxter hafva icke erhållit». 

Västmanlands 2 



län. 3 



4 Västmanlands 

') Uppgifterna rörande dikning och bisamhällen samt utsäde och skörd uf frö, äfveusom skörd af rofvor, rötter o. d. äro delvis endast approximativa. — a) Kalkuiug. 



län. 5 



!) Se uot 1 & sid. 2. — s) Se not 1 å sid. 4. — 3) katkning. 

6 Västmanlands 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssitt: Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
IS. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall och fuktig, sommaren kylig och ovanligt regnig. Vårbruket började omkring 

den 7 maj, höbärgningen den 10 juli, rågskörden den 19 augusti, hveteskörden den 7 september; vårsädesskörden pågick frän 
medlet af september till början af december/ 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad. Potatisskörden på åtskilliga orter angripen af röta. Halmskölden i 
allmänhet mycket regnskadad. Höskörden delvis skadad under bärgningen. 

E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 06 kg.; 1 hl. korn 00 kg.; 1 hl. hafre 41 kg.; 1 hl. ärter 
77 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2/s hafre och 1/a vicker. 
6 . Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring ? procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 80 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Federskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 33 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillricklighet af sid och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillricklighet af kreatir och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster helt ringa utom länet. 
N. Brinntorfsmossar begagnade: Vid några brak och större egendomar. 
O. Binäringar: I norra delarne af länet bergsbruk och skogshandtering; i Öster-Väla 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 259 kronor; för piga 170 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Yirdet af stat och lön för stathjon i medeltal: För statdräng 535 kronor; för statpiga 309 kronor. (Häri ingår dock icke 

värdet för husrum och ved, hvilket värderas i medeltal för statdräng till 91 kronor; för statpiga till 64 kronor.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'59 kr.; af kvinna 1 48 kr. Vinterdagsverke 

af inan 1 82 kr.; af kvinna Tio kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

.Stockholm 1908. Kungl. Boktrycker ie t . V. A. Norstedt k Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 7 . 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kunijl. Statistiska Centralbyrån den 6 augusti 1908, jämte följande missiv: 

»Har äran härmed insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län för år 1907. 

Lokalundersökningar, hufvudsakligen rörande kreatursantalet, hafva utförts inom Hedemora fögderi af landtbrukaren A. E. 
Arrenius. 

Falun den 4 augusti 1908. 

Enligt uppdrag af Kopparbergs läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott: 

Bengt To7-ssell. 
Sekreterare. > 

l99%8 Jordbrukiêtatistik 1907. Kopparbergs län. 1 



Kopparbergs 2 



län. 3 



r) Dessutom grönfoder. 

Kopparbergs 4 



1900/o8 Jordbruksttalistik 1907. Kopparbergs län. 2 

län. 5 



6 

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

A. Brnkningssätt: I de södra delaina af länet växelbruk med 7 à 8 skiften och 3- à 4-åriga vallar; uti de norra och västia 
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 tilltagande. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0'4 ar. 
C. Yäderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden kunde, till följd af regnig och kall väderlek, ej taga någon egentlig början förr 

än i slutet af maj och fullbordades först i början af juni. Höstsådden skedde å de flesta ställen i lagom tid och under för
hållandevis regnfri väderlek. Under inbärgningen af såväl hö som vårsäd dagligen regn eller disig luft utan torka, livadan höet 
först i slutet af augusti eller ofta senare kom under tak och vårsäden till stor del stod ute ända till fram i december, ja, å 
åtskilliga ställen t. o. m. inpå det nya året. 

D. Skördens beskaffenhet: Under förhållanden sådana, som ofvan angifvits, blef större delen af vårsäden mer eller mindre skadad, 
så att den knappast kunde förbrukas till kreatursfoder, än mindre användas till utsäde. Höstsäden kom tämligen torr in, men 
ej så tung och god som vanligt. Potatisskörden af god beskaffenhet, fri från sjukdom. Ilalmskörden af höstsäd tämligen 
god; af vårsäd delvis oanvändbar till utfodring. Höskörden: Någon större skada å densamma förekom ej, men lukt och ut
seende sämre än vanligt och näringsvärdet minskadt. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram, 1 hl. råg t>4-4 kg., 1 hl. korn 48-7 kg., 1 hl. hafre 38 kg., 1 hl. ärter 
76 8 kg. enligt uppgift från ett ställe i södra Dalarne, där växten mognat. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre samt i trakten öster om Siljan 1—2 delar gråärtor. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin alltsamman. 
H. fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 10 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 90 

procent. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng l l i 

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

hela området. Brist för eget behof af hvete, ärter och vårsäd i allmänhet till utsäde samt gräsfrö. I de norra delarna be-
höfdes dessutom införskrifvas råg och fodersäd. 

L. Tillracklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och nötkreatur samt af hästar från en 
del trakter, såsom Rättviks socken samt Hedemora och Bergslagens fögderier. Brist för eget behof af hästar å nordliga orter 
samt öfverallt af smågrisar och fläsk. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, bestående af timmer, bränn-, pappers- och kolved samt träkol, bedrifves i stor ut
sträckning, ehuru till följd af konjunkturerna för året något minskad. 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 till strö för ladugårdens behof upptages nästan öfverallt; å en del mossar beredes äfven torfströ 
fabriksmässigt för afsalu. 

O. Binäringar: Skogsbruk och arbete vid industriella och byggnadsföretag. Bergsbruk idkas äfven inom de malmrika orterna. Där
jämte sysslas med gårdfarihandel, kreaturshandel, slakteri, skinnberedning, handtverk (målare, murare, snickare och båtbyggare), 
slipstenstillverkning, gälbgjuteri och för de olika orterna säregen kvinnlig hemslöjd jämte förfärdigande af laggkärls- och korg
arbeten. Fiske idkas rätt mycket i de mänga sjöarna, men ingenstädes som uteslutande yrke. Genom det stora antalet turister 
och sommargäster, som årligen besöka länet, beredes befolkningen å vissa orter äfven inkomster. 

P. årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 333 kronor; för piga 145 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 689 kronor; för statpiga 340 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsrerkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2 85 kr.; af kvinna 1-55 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-24 kr.; af kvinna 1'is kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt St Söuer. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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G Ä F L E B O R G S L Ä N . 

Ar »uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 juli 1908, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverläuma 1907 års jordbruksstatistiska sammandrag för Gäfleborgs län. 
De af majoren ni. m. G. Widmark insamlade och i år aflämnade primäruppgifterna beträffande Gäfle stad ligga till grund 

för sammandraget i denna del. 

Gäfle den 14 juli 1908. 

Enligt uppdrag 

Agathon Westman. 

im/m. Jordbruktstatùtik M07. Gåfleborgt län. 1 



2 Gäfleborgs 



län. 3 



') EM del af här angifna utsäde af vicker är sådd â annan areal ur den i kol. 20 för baljväxter angifna. — 2) Fröskörden af lin har under Sr 1907 total felslagit. 

4 Gäfleborgs 



lm/oa. Jordbruksstatistik 1907. Gäfieborgs lån. 2 

län. 5 



6 

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

A. Brukningssàtt: Ordnadt växelbruk tämligen allmänt infördt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19 4 5 3 mantal; minsta Oo<>3 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vintern mild med snö fullt tillräckligt för alla slags körslor. Våren, kall och rognig, efter

följdes af en sommar med lika stor brist på värme som öfverflöd på regn. För hö- och rågskörden tämligen gynnsamt bärg
ningsväder, hvaremot vårsäden inbärgades under högst ogynnsamma väderleksförhållanden. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden: Vårsäden hann i allmänhet ej full mognad och skadades mångenstädes af frost. Potatis
skörden på många ställen skadad af frost. Halmskörden riklig, men dåligt inbärgad. Höskörden riklig och i allmänhet väl inbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-5 kilogram; 1 hl. råg 71-4 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 
75 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. Vid odling af grönfoder användes numera ofta pelusker 
i blandning med hafre. 

G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 26 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 

8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra Jordbruksalster; Öfverskott till afsalu af foder. Brist för eget behof af utsädesspannmål. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nöt- och fårkroatur samt af mjölk och smör. Brist 

för eget behof af svin. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster fortfarande betydlig. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf tillverkas föga, men torfströ i stor myckenhet. 
O. Binäringar: Vinterkörslor i skogarne och timmerhuggning, höns- och biskötsel, tegel- och torfströtillverkning, bärplockning, in

samling af tall- och grankottar, fiske m. m. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 317 kronor; för piga 127 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 634 kronor; för statpiga 393 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris tor jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-98 kr.; af kvinna l-47 kr. Vinterdagsverke 

af man 2-38 kr.; af kvinna l-19 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908, Knngl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

VÄSTER NORRLANDS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 10 september 1908, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna angående jordbruk och boskapsskötsel inom Västernorrlands län för år 1907 
öfverlämnas härmed vördsamt. 

Härnösand den 7 september 1908. 

Enligt uppdrag 

J. Modin. 
Västernorrlands läns 

hushållningssällskaps sekreterare. > 

Jordbruhtstatiatih 1007. Västernorrlands län. 1 



') Kärnlöst. 

2 Västernorrlands 



län. 3 



4 Västernorrlands 

') Skörden totalt felslagen. 



l ä n . 5 



6 Västernorrlands 



län. 7 



') Gräsfrö utsås hvart fjärde är. 

8 Västernorrlands 



Jordbruktttatiitik 1907. Vätternorrlands län. 2 

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 5-8 7 5 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Nederbörden riklig under nästan årets alla månader, uppgick under augusti till 228 mm. 

Sådden verkställdes i början och medio af juni; skörden i augusti, september och oktober under ogynnsamma förhållanden. 
D. Skördens beskaffenhet: Potatisskörden medelmåttig, delvis af god beskaffenhet, delvis skadad af regn och röta. Halmskörden 

öfver medelmåttan. Höskörden något öfver medelmåttan. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 60 kilogram; 1 hl. korn 50 kg.; 1 hl. hafre 32 kg.; 1 hl. ärter 65 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn och 50 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 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 5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra Jordbruksalster: Hvete- och rågmjöl införes, hvarjämte en del utsädeskorn för år 1908 uppköpas 

i Norrbottens län. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Smör, kött och kreatur införas från Finland; därjämte importeras amerikanskt 

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 275 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 250 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3-oo kr.; af kvinna 2-oo kr. Vinterdagsverke 

af man 2-so kr.; af kvinna 125 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

J Ä M T L A N D S L Ä N . 

Ârmppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 juli 1908, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas sammandraget öfver 1907 års jordbruksstatistik för Jämtlands län, och hafva vid upprättandet däråt' 
primäruppgifterna för Norra fögderiet insamlats af särskildt härtill anmodad person, som för ändamålet besökt respektive kommuner. 

Östersund den 16 juli 1908. 

På Jämtlands läns hushållningssällskaps vägnar; 

JOHAN WIDÉN. 

J. F. Broman.» 

'/os. Jordbruksstatistik 1907. Jämtlands län. i 



') Brukningsdelar om mer än 100 hektar odlad jord förekomma ej. 

2 J ä m t l a n d s 



län. 3 



') Någon skörd af linfrö h»r ej under året förekommit. 

Jämtlands 4 



län. 5 

1924,08. Jordbruksstatistik 1907. Jämtlands län. 2 



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

À. Brakningssätt: 1—3 år öppet efter vallbrott för grönfoder, rotfrukter och säd, därefter 4- till 5-årig vall. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2 267 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderleken för skörden mycket ogynnsam. Sådd sista veckan i maj eller först i juni. 

Höskörden i slutet af juli, sädesskörden i midten af september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden mindre god, delvis frost- och regnskadad. Potatisskörden medelmåttig och af god beskaffenhet. 

Halmskörden god. Höskörden öfver medelmåttan. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 60 kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 75 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 3 delar hafre och 1 del ärtväxter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres endast af.timotej. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

10 à 12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jerdbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof af säd, särskildt hvete, råg 

ärter och hafre. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur och ladugårdsprodukter. 

Brist för eget behof förefinnes ej. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster rätt betydlig af mindre dimensioner. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, jakt, fiske, handel och kalkbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 350 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 800 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) . 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af nian 3-oo kr.; af kvinna l-50 kr. Vinterdagsverke 

af man 2'5o kr.; af kvinna 1-25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1908. Kungl. Bokt rycker ie t . 1'. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

VÄSTERBOTTENS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 november 1908, järnte följande missiv: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna sammandrag öfver 1907 års 
jordbruksstatistiska uppgifter. 

Umeå den 30 oktober 1908. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

L. KJELLÉN 
v. ordf. 

E. O. Mångberg.D 

'/os. Jordbrulcëstatistilc 190T. Västerbottens län. 1 



2 Västerbottens 

') Staden hur intet eget jordbruk. De kreatur som hållas i staden födas från stadsbors hemman, beläena i byar å landsbygden 



län. 3 



4 Västerbottens 

') Se not & sid. 2. — ') Däraf 582 tillhör» Norrland» dragonregemente. 



s878/o8. Jordbruksstatistik 1907. Västerbottens län. 2 

län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk med fleråriga vallar, samt ensädesbruk à vissa ställen i lappmarken. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-547 mantal; minsta O002 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Maj kall och blåsig, hvarigenom växtligheten fördröjdes. I juni och juli mycken neder

börd och låg temperatur. I augusti något bättre. 
D. Skördens beskaffenhet; Sädesskörden välbärgad men grönskuren och frostskadad. Potatisskörden medelmåttig, god och väl 

bärgad. Halmskörden riklig och väl bärgad. Höskörden riklig men mycket regnskadad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 47 kilogram; 1 hl. korn 32 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre, eller 1 del sommarråg och 2 delar korn. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24 deciton; höstsädeshalra 27 deciton; hö från naturlig äng ? 

(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 ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost, hudar och skinn. Brist för eget 

behof af svin och fläsk. 
M. Skogstillgäng: Afyttring af skogsalster något mindre än vanligt, dock betydlig brist för eget behof i en del kustbyar samt 

öfre delen af Tärna socken. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, tjärbränning, något husslöjd samt jakt och fiske. Under året hafva 2,643 själar dödats vid länets 

kust, hvarför skottpengar uppgått till 7,929 kronor. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 256 kronor; för piga 102 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 640 kronor; för statpiga 333 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-9o kr.; af kvinna 1-68 kr. Vinterdagsverke 

af man 2 i5 kr.; af kvinna 1-20 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1907. 

NORRBOTTENS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 november 1908, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas uppgifterna till 1907 års jordbruksstatistik för Norrbottens läns hushållningssällskaps område. 

Luleå den 29 oktober 1908. 

Enligt uppdrag 

Hushållningssällskapets sekreterare. 

Paul Hellströms 

Vos. Jordbruksstatistik 1907. Norrbottens län. 1 



') Dessutom skörd »f grönfoder. — !) Beträffande skörden friin naturlig äng se upplysning I (sid. 4). 

2 Norrbottens 



län. 3 



Stockholm, 1908. K ii n g 1. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt k Söuer. 

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

4 Norrbottens län. 

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

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

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Regnig eftersommar. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden ganska välbärgad. Potatis

skörden väl inbärgad, af god beskaffenhet. Halmskörden god. 
Höskörden medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 59 kilogram; 1 hl. 
korn 56 kg. (Allt i medeltal.) 

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

I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 
30 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 
8 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 ladugârdsalster: Öfverskott 
till afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom import, 
hufvudsakligen frän Finland. 

M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster i stort omfång. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Något i Soppero 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 3-25 kr.; af kvinna 2'25 kr. Viuterdagsverke 
af man 2-25 kr.; af kvinna l s o kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

STATISTISKA CENTRA13YRÂN 
BIBLIOTEKET 

STOCKHOLM 27 
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