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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

Sammandrag af Hushållningssällskapens berättelser för år 

1 9 0 9 , 
utarbetadt af Statistiska Centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

Jämlikt nådiga instruktionen för ämbetsverket den 7 novem
ber 1879 får Statistiska Centralbyrån härmed i underdånighet 
öfverlämna sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens be
rättelser om rikets jordbruk och boskapsskötsel år 1909. 
Såsom af de särskilda berättelserna närmare framgår, hafva 
dessa till Centralbyrån inkommit under tiden den 9 juni 
till och med den 21 december 1910, nämligen 2 under juni, 
7 under juli, dunder augusti, 5 under september, 2 under 

oktober, 1 under november och 1 under slutet af december 
månad förenämnda år. 

Sedan berättelserna granskats och med anledning häraf 
till Hushållningssällskapen utgångna skrifvelser blifvit be
svarade, hafva berättelserna blifvit tryckta och till sällska
pen utdelade. 

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



4 Lokala undersökningar. Mantal. 

i Stockholms län: Färentuna och Svartlösa härad; 
i Uppsala län: Håbo—Tible, Håtuna, Häggeby, Kal

mar, Skoklosters, Ytter-Grans, Öfver-Grans, Bro, Lossa, 
Stockholms-Näs och Västra Ryds socknar; 

i Södermanlands län: Oppunda och Villåttinge härad 
med undantag af Vadsbro och Mellösa socknar; 

i Östergötlands län: socknarne Vårdnäs, Asby, Sya, 
Björkeberg, Askeby, Kaga, Skönberga, Vånga, Östra Ny, 
Dagsberg, Ödeshög, Hof, Vinnerstad, S:t Per och Ekeby-
borna samt städerna Söderköping och Vadstena; 

i Jönköpings län: Västbo härad; 
i Kronobergs län: socknarne Elmeboda, Linneryd, Al-

gutsboda, Hälleberga, Tolg, Öjaby, Bergunda, öja, Västra 
Torsås, Hftrlunda, Blädinge, Agunnaryd, Pjätteryd, Södra 
Ljunga och Hamneda; 

i Gottlands län: Visby landsförsamling samt Hejdeby, 
Ekeby, Västkinde, Martebo, Lummelunda, Hellvi, Gothems, 
Norrlanda och Vänge socknar samt — beträffande kreatuTS-
antalet — Lärbro socken; 

i Blekinge län: Lösens, Eringsboda, Ronneby, Åryds 
och Sölvesborgs socknar samt Karlshamns stad; 

i Hallands län: Halmstads och Årstads härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Styrsö, Rödbo, Romelanda, 

Stenkyrka, Ödsmåls, Krokstads, Brastads och Näsinge 
socknar; 

i Älfsborgs läns norra del: Vätle och Tössbo härad 
samt Åmåls stad; 

i Skaraborgs län: Vara, Kyrkas, Lekåsa, Elings, Naums, 
Essunga, Södra Kedums, Ryda och Önums socknar i Barne 
härad, Visttorps socken i Vartofta härad samt Karaby och 
Tängs socknar i Åse härad; 

i Kopparbergs län: Transtrands, Lima och Malungs 
socknar; 

i Jämtlands län: Östra fögderiet. 
Härtill kan läggas, att Malmöhus län i sin helhet varit 

föremål för en jordbruksstatistisk undersökning, i det att 
pastoratskommittéerna i länet insamlat uppgifter från bruk-
ningsdelarne inom pastoratet, och detta icke blott sådana 
uppgifter som enligt föreskrift skola meddelas i Hushåll
ningssällskapens berättelser utan äfven bland annat om 
åkerarealens fördelning på särskilda sädesslag, antalet frukt
träd af olika slag, arealen dränerad åker, skogsarealens för
delning mellan särskilda trädslag, mossarealen, antalet an
vända åkerbruksmaskiner af olika slag, under år 1908 in
köpta mängder af gödningsämnen och fodermedel, antal per
soner i olika befattningar, som af jordbruket hafva sin ut
komst. Dessutom hafva af pastoratskommitterade lämnats 
specificerade uppgifter om sädesslagens vikt och medelpris, 
djurens medelvärde, lefvande och döda inventariers värde, 
brandförsäkringsvärde och taxeringsvärde å byggnader, ar-
rendeafgift per hektar, jordvärde per hektar af olika mark
slag, äfvensom om dagsverkspriser och årslöner för särskilda 
slag af tjänare. Redogörelse för undersökningen kommer 
att af sällskapet offentliggöras. 

Såsom redan i föregående berättelser blifvit anmärkt, 
företagas icke de lokala undersökningarna på enahanda sätt 
af de olika sällskapen, och förefinnas jämväl afsevärda olik
heter beträffande undersökningarnas noggrannhet, omsorgs

fullhet och tillförlitlighet. Så har" äfven i fråga om de nu 
företagna undersökningarna varit fallet. I allmänhet hafva 
årets undersökningar öfvergått områden, som redan förut 
en eller flera gånger varit föremål för sådana; men delvis 
har motsatt förhållande ägt rum, så at t äfven under detta 
år omfånget af den icke lokalundersökta arealen har min
skats. 

A t t uppgifter af ett eller aunat 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 brukningsdelarnas 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 resp. t re och 
fyra, om antalet bisamhällen från ett och om antalet fjäderfä 
från tre af Hushållningssällskapen. 

1. Jordbruk. 

Den öfversikt af 1909 års jordbruksstatistiska uppgifter, 
som i tabell 1 meddelas efter de särskilda Hushållnings
sällskapens berättelser, har utarbetats efter samma grunder 
som föregående års öfversikter, i det att befintliga luckor i 
berättelserna så vidt möjligt kompletterats med uppgifter 
från äldre årgångar af jordbruksstatistiken, eller, när dessa 
ej kunnat lämna någon upplysning, från andra källor. 
Härvid hafva de länssiffror, hvilka till någon väsentlig del 
stödja sig på uppgifter af nyssnämnda slag, betecknats med 
s. k. medisevaltyper, hvilka därjämte såväl i detta samman
drag som i de särskilda berättelserna användts, när upp
gifter äro afsevärdt ofullständiga eller i öTrigt 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 1908, 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 landsbygdens nuvarande mantal 
äro hämtade från Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes fem
årsberättelser för åren 1901 — 1905, med iakttagande af de 
förändringar, som däri skett under senare år, därigenom at t 
socknar blifvit införlifvade med städer. Från 67,294-832, 
som mantalet enligt femårsberättelserna utgjorde vid 1905 
års slut, har det på grund af detta förhållande minskats 
till 67,194-957 vid 1909 års slut. 

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 flera år tillbaka kändt för samtliga 
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kommuner i riket med undantag af de tre städerna i Norr
bottens län, för hvilka uppgifter härom fortfarande saknas. 
Antalet utgjorde enligt tabell 1 för hela riket 353,868. 
Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan ägare och 
brukare, kol. 4—11, är känd för 349,793 brukningsdelar, men 
saknas fortfarande för 13 af Norrbottens läns landskom
muner, med 4,075 brukningsdelar. I följd häraf blir för 
detta län, liksom för hela riket, uppgiften i kol. 3 större än 
uppgifterna i kol. 4—11 tillsammans. 

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

Proportionen mellan ägare och arrendatorer är densamma 
som den var år 1908 och äfven år 1907. Utsträckes under
sökningen, framgår likväl, at t proportionen förändras till 
ägarnes förmån. Ar 1900 voro sålunda endast 84-9 % af 
brnkarne ägare af den brukade jorden. Härmed står i sam
band, att det är småbruken, som ökas i antal, och, såsom 
af ofvanstående öfversikt synes, äro dessa i långt mindre 
grad utarrenderade än de stora gårdarne. År 1900 utgjorde 
af hela antalet brukningsdelar gruppen med högst 2 hektar 
odlad jord 22-7 %, med 2—20 hektar 66-3 %, med 20—100 
hektar 10 % och med öfver 100 hektar 1 %. 

Vid jämförelse mellan 1908 års siffror befinnes, att an
talet brukningsdelar i riket nedgått med 5,249 och att detta 
väsentligen har sin orsak i minskningen af brukningsdelarne 
å högst 2 hektar. De skedda förändringarna äro att till-
skrifva de nya uppgifterna för Malmöhus län, hvilka för 
länet angifva 7,328 brukningsdelar mindre än året förut, 
daraf 6,618 brukningsdelar å högst 2 hektar. Minskningen 
har dock ej sin grund i verkliga förhållanden, utan i ett 
ändradt beräkningssätt, i det att vid årets länsundersök
ning, i motsats mot hvad förut mångenstädes var fallet, 
hus med trädgårdstäppor ej längre upptagits såsom bruk
ningsdelar. 

På hvarje brukningsdel belöpa sig i medeltal 10-4 hekt
ar odlad jord, mot 105 hektar år 1900. 

Såsom egna brukningsdelar räknas ej jordtorp och andra 
jordlägenheter. Dessa uppgifvas i kol. 12 till 148,308 år 
1909, mot 150,358 år 1908. 

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

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 lämnas om yt
vidden af särskilda ägoslag, utgjorde denna år 1909: träd-, 
humle- och kålgård 45,700 hektar, åker och annan odlad jord 
3,639,465, naturlig äng 1,313,257 och skogbärande mark 

21,400,444 hektar. Jämförda med 1908 års siffror, visa de 
nyssnämnda en minskning för åker och annan odlad jord 
med 1,572, för naturlig äng med 14,497 samt för skogbärande 
mark med 45,562 hektar, men för träd-, humle- och kålgård 
en ökning af 2,378 hektar. 

Här angifna förändringar i ägoviddens fördelning af-
vika väsentligt från de normala. De hafva sin grund i de 
nya arealsiffror, som erhållits genom den nu företagna joïd-
bruksstatistiska undersökningen af Malmöhus län. I fall den
nas siffror äro riktiga, skulle föregående uppgifter för länet, 
äfven de som erhållits genom 1900—1902 års undersökningar 
af 9 bland länets 13 härad, varit för ett stort antal kommu
ner i betydande mån felaktiga. En jämförelse mellan 1908 
och 1909 års siffror för länet i sin helhet utvisar minsk
ning af ej mindre än 10,359 hektar för åker och annan 
odlad jord, af 7,280 hektar för naturlig äng och af 22,799 
hektar för skogbärande mark samt ökning af 1,809 hektar 
för träd-, humle- och kålgård, häraf för de nio undersökta 
häradena resp. minskning af 10,290 hektar, 1,179 hektar och 
9,311 hektar samt ökning af 1,152 hektar och för de fyra 
återstående häradena minskning af 6,029 hektar för äng och 
13,480 hektar för skogbärande mark, men ökning af 761 
hektar för träd-, humle- och kålgård samt dessutom af 707 
hektar för åker och annan odlad jord, i det a t t hufvud-
sakligen Frosta men äfven i någon mån Rönnebergs härad 
visa ökning af sistnämnda areal, tillsammans 2,254 hektar, 
och de båda andra häradena minskning. Sådana afvikelser 
som de sistnämnda förekomma äfven inom öfriga delar af 
länet såväl i fråga om härad som i fråga om socknar. Så
lunda utvisar Färs härad ifrån år 1908 till 1909 en ökning 
af åkerarealen med 844 hektar, medan af de 18 socknarne 
bland annat 5 visa minskning af 197—709 hektar och 2 
ökning af ända till 855 och 1,353 hektar. Vid jämförelse 
med undersökningsårets siffror förete 1909 års siffror för 
häradet en ökning af åkerarealen med 959 hektar, medan 
återstående åtta undersökta härad förete minskning, å till
sammans 9,782 hektar. 

Bortser man från Malmöhus län, visar det öfriga riket 
från år 1908 till år 1909 en ökning af trädgårdsarealen 
med 569 och af åkerarealen med 8,787 hektar samt en minsk
ning af ängsarealen med 7,217 och af skogsmarken med 22,763 
hektar. 

ökning af de båda förstnämnda ägoslagen förekommer 
allmänt, när siffrorna ej bibehållits oförändrade; i Söderman
lands, Jönköpings och Kristianstads län angifves åkerarealen 
1,000—1,300 och i Skaraborgs län nära 1,000 hektar högre 
år 1909. A andra sidan är minskning af ängsarealen regel; 
störst är den i Jönköpings län 2,360 hektar, i Stockholms 
län 1,019 hektar o. s. v. Samma förhållande äger däremot 
ej rum beträffande skogsmarken. At t en betydande minsk
ning här inträdt, är att tillskrifva uppgifterna från Jämt
lands län, som angifva 31,444 hektar skogsmark mindre än 
år 1908. 

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 
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fråga om de relativa. Hvad särskildt procentaiffrorna för 
den skogbärande marken beträffar, har redan i föregående 
årgångar blifvit anmärkt, att den höjning af skogsarealens 
siffror, som på grund hufvudsakligen af primäruppgifternas 
förbättring alltsedan år 1875 ger sig tillkänna, antagligen 
kommer att fortfara, eller med andra ord att den skogbärande 
marken i själfva verket utgör ännu mer än 52-18 % af Sve
riges areal af fast mark. I tabellens kolumner benämnes 

Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhål
lande till hvarje områdes hela ägovidd af fast mark, år 1909. 

') ïôr Kalmar län i dess helhet äro procenttalen: trädgård 0'25 %, åker 
1601 #, äng 5-63 %, skogbärande mark 59 05 %, annan mark 1916 %\ för Älfe-
borgs län i dess helhet: trädg&rd 013 %, äker 1873 %, äng 450 % skogbärande 
mark 6r51 %, annan mark IG'13 %. 

ock den mark, som ej utgöres af inägor eller skogsmark, 
annan eller oredovisad mark. Att ännu för flere län myc
ken mark är oredovisad, kan man sluta däraf, att för de 
län, som varit föremål för Ekonomiska Kartverkets under
sökningar, procenttalen i ifrågavarande kolumn äro betyd
ligt lägre än motsvarande tal för nästan alla andra när
liggande områden. Till någon del bero äfven olikheterna 
härvidlag de särskilda länen emellan på olika uppfattning 
af hvad med skogbärande mark bör förstås. 

På grund af de företagna ändringarna i arealuppgifterna 
har för Malmöhus län procenttalet för inägor trots träd
gårdsarealens ökning minskats från 7990 till 76-54 och för 
skogsmarken från 14-10 till 9-29, medan den återstående fasta 
markens procenttal ökas från jämnt 6 till 14-17. Dessa 
förändringar hafva äfven utöfvat inverkan på rikstalen, så 
att bland annat åkerjordens procenttal något minskats, 
hvilket emellertid uppväges af motsvarande ökning af pro
centtalet för trädgårdsarealen. 

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 den senare enahanda minskning af deras andel at 
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 oföränd
rad. I samband härmed samt med ängsarealens anmärk
ningsvärda minskning och boskapsskötselns storartade fram
steg har foderväxtodlingen ökats, dock endast i fråga om 
den för skörd afsedda arealen; de till bete och grönfoder 
anslagna fälten hafva i det stora hela varit af samma storlek. 

Hushållningssällskapens berättelser lämna icke uppgif
ter om den andel af åkerarealen, som hvarje särskildt växt
slag upptager, utan redovisas denna beträffande sädesslagen 
allenast för dettas trenne hufvudgrupper, höstsäd, vårstråsäd 
och baljväxter. Genom sammanställning af berättelsernas 
uppgifter om utsädesbelopp och areal med från annat håll 
inhämtade upplysningar om utsädestätheten för olika växter, 
blifver det likväl möjligt att erhålla kännedom om den 
areal, som hvarje sädesslag upptager, och meddelas därför här, 
liksom under en längre följd af år, sådana uppgifter, hvar-
vid uppgift om sockerbetsarealen erhållits från Kontroll
styrelsens berättelse om sockertillverkningen m. m. året 1909 
—10. Arealerna voro: 
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Af här upptagna 18 grupper visar halfva antalet ökning 
af arealen sedan år 1908, med tillsammans 45,737 hektar; 
andra hälften däremot minskning, med tillsammans 47,309 
hektar. Största ökningen förete som vanligt foderväxterna 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1909. 

till höskörd samt andra rotfrukter än potatis och socker
betor med resp. 26,409 och 8,326 hektar, hvarefter följa 
hösthvete med ej mindre än 5,081 hektar, blandsäd med 
3,308 och sockerbetor med 1,385 hektar, ökning har dess
utom ägt rum för »andra växtslag», vicker, vårråg och bönor. 
Minskning drabbar i främsta rummet trädan med 11,852, 
hafren med 11,172, foderväxter till bete och grönfoder med 
10,976 och kornet med 10,742 Hektar, därnäst höstrågen 
med 1,006 och ärterna med 857 hektar samt i öfrigt vår-
hvete, potatis och spånadsväxter. 

Förändringarna äro för året jämförelsevis betydande 
och äro i ej oväsentlig mån att tills krifva de nya uppgif
terna för Malmöhus län, hvilka trots den stora tillbaka
gången för åkerarealen i dess helhet bland annat för höst
säd utvisa en ökning af 2,839, för andra rotfrukter än potatis 
af 5,217, för foderväxter till höskörd af 15,984 och för andra 
växtslag af 622 hektar, hvaremot å andra sidan arealen för 
vårstråsäd minskats med 12,437, för foderväxter till bete 
och grönfoder med 14,730 och för träda med 8,038 hektar. 

Kontrollstyrelsens uppgifter lämna äfven tillfälle a t t 
länsvis fördela den till andra rotfrukter än potatis anslagna 
arealen mellan sockerbetor och andra hithörande växtslag. 
Fördelningen år 1909 var följande: 

Beträffande här angifna siffror å betarealen är likväl 
a t t märka, att fördelningen mellan länen i KontrollstyrelseDs 
uppgifter bestämmes af läget af den fabrik, där betorna af-
verkats; dock torde i det stora hela betorna afverkas inom 
det län, där de odla's. För Malmöhus län kan på grund af 
årsundersökningarna betarealen mera exakt uppgifvas, och 
uppgick denna enligt från Hushållningssällskapet erhållet 
meddelande till 23,097 hektar. Införseln af betor till länsfab
rikerna skulle sålunda varit något större än utförseln af 
betor från länet. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1909 
uppgifvas sålunda: 
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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: 

Här anförda procenttal visa en oafbruten minskning för 
korn, lin och hampa samt bohvete m. m., och med undan
tag 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 senare åren ej kunnat bibehålla sin 
andel af utsädet, utan har dess procenttal minskats. 

I fråga 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 hänvisa till de redogörelser, som därför lämnades 
i Sammandraget af 1905 års berättelser, och särskildt till 
tabellerna D och E därstädes. 

Utsädet per hektar utgjorde år 1909, jämfördt med slut
åren för de årtionden, under hvilka dessa berättelser ut-
gifvits, samt med närmast föregående år, i hektoliter: 

Beträffande de viktigaste af dessa växtslag finner 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 innehåller uppgifter dels rörande blandsädens 
sammansättning, dels rörande lin- och hampodlingens andelar 
i den till spånadsväxter upplåtna arealen. 

') Äfyen inblandning af baljväxter. — 3) Äfven 67 # hafre och 33 % vår
råg. — ä) Äfven 33 JK korn, 34 % hafre och 33 % vicker, eller 33 % korn och 67 % 
vicker. — 4) Äfven 25 % korn, 50 % hafre och 25 % vicker, iirtcr eller pe-
lusker. 1 skogsbygden ingår oftast någon vårråg. — 6) Äfven 67 % hafre och 33 % 
ärter eller vicker. —e) Se länsberättelsen. — ') I trakten öster om Siljan durjämte 
3 à 4 delar gråärter. —- 8) Vid odling af grönfoder användes ganska allmänt pc-
lusker i blandningen. — '1 Jämför anm. 2 och 4 här ofvan, 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1909. 

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 återstå
ende del af baljväxter och. i obetydande mån, vårråg. 

Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
1,718 hektar, ägnas blott 1.2 %, eller omkring 20 hektar, åt 
odling af hampa. För öfrigt är det endast i få län, som 
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någon nämnvärd odling förekommer ens af lin. Största 
arealen, eller 474 hektar, ägnas däråt i Gäfleborgs län. De 
tre smålandslänen tillsammans komma till nästan samma 
tal. I öfrigt öfverstiger arealen endast i ett län, eller Väs
ternorrlands, 100 hektar, dock icke i större mån. År 1870 
uppgafs ännu, a t t 16,543 hektar användes till odling af 
spånadsväxter. 

Skörden år 1909 lämnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 
o. s. v. i tab. 1.): 

Den vida öfverv-ägatide delen af hvetet och rågen var 
höstsäd. Af vårhvete skördades endast 120,488 och af vår
råg 167.853 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: 

S k ö r d i h e k t o l i t e r . 

öfverensstämmelsen i uppgifter är ovanligt stor; någon 
större olikhet råder endast beträffande vårstråsäden. 

Vid beräkningar af skördeutfallet plägar detta samman
ställas dels med utsädesbeloppet, dels med den besådda area
len. En sammanställning sådan som den törsta utvisar årets 
korntal, och har detta år 1909 och närmast föregående år 
varit följande enligt Hushållningssällskapens berättelser och 
enligt Årsväxtberättelserna: 

S k ö r d i k o r n t a l . 

Såsom var att vänta, stämma äfven korntalen rät t väl. 
Baljväxterna bilda dock ett undantag, och detta på den grund, 
a t t arealberäkningen är afsevärdt olika, såsom af redogörel
sen för vickerskörden närmare framgår. 

Till ytterligare belysning af skördeutfallet år 1909 ifråga 
om spannmål och potatis meddelas enligt Hushållningssäll
skapens berättelser följande uppgifter om korntalet dels år 
1909 och dels i årligt medeltal för tjuguårsperioden 1886— 
1905: 

2—110389. Sammandrag af Jordbruktntathtik för år 1909. 

Årets korntal äro, liksom år 1908 var fallet, för hvart enda 
växtslag högre, och i allmänhet mycket högre, än medeltalen 
för tjuguårsperioden. Undantag gör liksom da endast vickern, 
men korntalen därför äro i allmänhet osäkra, enär en så 
betydande del däraf, större eller mindre olika år, skördas 
som grönfoder. Och osäkerheten ökas, när, såsom här på 
grund af uppgifternas beskaffenhet är fallet, jämförelsen 
sker mellan utsädet i dess helhet och sädesskörden. I Års
växtberättelserna, där vid beräkningen afdrag göres för den 
del af utsädet, hvaraf skördats grönfoder, är 1909 års korn
tal för vicker 18 % högre än medelkorntalet. Särskildt be-
aktansvärda för året äro de ovanligt höga korntalen för höst-
hvete och blandsäd, de högsta antecknade sedan Hushåll
ningssällskapens berättelser börjat afgifvas Jämväl vår
hvete, höstråg, korn och hafre visa mycket höga korntal. 

Äfven skörden af andra rotfrukter än potatis har lik
som år 1908 lämnat mycket förmånliga resultat, så att då 
jämväl nu den areal, hvaruppå dessa odlats, vunnit afse-
värd tillväxt, skördekvantiteterna blifvit betydande. Sär
skildt gäller detta i fråga om rofvor, rötter o. d., hvilkas 
afkastning, 33,488,809 hektoliter, är den högsta hittills an
tecknade. Närmast kommer året 1908 med 28,825,537 hekto
liter och året 1907 med 21,723,035 hektoliter. Under 1890-
talet var skörden i medeltal endast omkring 4-8 och under 
1870-talet endast omkring 1-7 millioner hektoliter. Af soc
kerbetor skördades 9,616,981 deciton. Endast år 1906 har 
att uppvisa ansenligare skörd, eller 9,861,941 deciton. 

Enligt Kontrollstyrelsens berättelse utgjorde beloppet 
af de betor efter 1909 års skörd, som vid sockerfabrikerna 
uppvägdes till afverkning, 8,969,401 deciton, hvarförutom 
vid brännvinsbrännerierna användes omkring 83,000 deciton. 
Olikheten mellan de båda uppgifterna torde väsentligen för
klaras därmed, att före uppvägningen vid sockerfabrikerna 
betorna tvättats samt att någon del af betorna funnit an
vändning vid kreatursutfodringen. 

I fråga om andra växtslag angifves skörden af tobak 
år 1909 till 8,900 deciton, eller nära 1,400 deciton mindre än 
år 1908, beroende hufvudsakligen på lägre skördesiffror för 
de båda skånska länen. Beträffande tobaksskörden i riket 
får Statistiska Centralbyrån i öfrigt hänvisa ti l l sin redo
görelse härför i 1906 års Sammandrag. 

Skörden på hektar för såväl hela riket som särskilda om
råden angifves i tabell D (sid. 10). Såsom vanligt afser skörden 
hela den besådda åkerarealen, oafsedt om en del af densamma 
afkastat endast grönfoder, hvilket synnerligast i de nord
ligare länen ej sällan är fallet; undantag från regeln bildar 
för året Malmöhus län, där enligt meddelade upplysningar 
den areal, hvarå skördats grönfoder, frånräknats den areal, 
hvarå säd blifvit skördad. I fråga om spånadsväxter är 
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därjämte att märka, att af brist på specialuppgifter de skör
dade kvantiteterna af frö och spånadsämne hvar för sig jäm
föras med hela den areal, som till odlingen af dessa växter 
varit använd, så att, då nu för år 1909 uppgifves, att i 
riket per hektar skördats 4-3 hektoliter frö och 3-8 deciton 
spånadsämne, detta är så att förstå, att å den till spånads-
växter anslagna arealen i medeltal på hvar hektar skördats 
dels 4-3 hektoliter frö och dels 3.8 deciton spånadsämne. 

För att underlätta bedömandet af skörderesultatet för 
riket år 1909 hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden 
på hektar i medeltal dels under det närmast föregående 
året och dels under de fem närmast föregående femårsperio
derna. Tabellen bekräftar hvad som redan af föregående 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1909. 

') Den häri inräknade »ockerbetsskörden har reducerat» efter beräkning af 
062 deciton pä hektolitern. — 2) Afdrag har i läusbcrättelsen gjorts för den areal, 
hvarft skördats grönfoder. — ») Franräknadt de socknar, «om ej lämnat fullstän
diga uppgifter. 

jämförelser framgått beträffande det förmånliga utfallet af 
årets sades- och rotfruktsskörd. Under ingen af dessa- fem
årsperioder hafva vare sig dessa eller öfriga i tabellen upp
tagna växtgrupper, eller spånadsväxter och äkerhö, lämnat 
större afkastning per hektar än år 1909 med undantag möj
ligen för spånadsväxter, beträffande hvilka jämförelser äro 
svåra att utföra, då, såsom nyss är nämndt, afkastningen 
afser dels frö och dels spånadsämne å samma ytenhet och 
uppgifterna för öfrigt äro mycket bristfälliga. 

Aret öfverträffas dock af det närmast föregående, eller 
år 1908, med hvilket det likväl kan mäta sig i fråga om 
andra rotfrukter än potatis och spånadsväxter samt öfver-
träffar i fråga om höstsädesskörden, hvilken sistnämnda 
kommer den hittills förmånligaste, eller 1906 års (23'2 hekto
liter per hektar), ytterst nära. 

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 

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till rågvärde 
och jämförd med åkervidden, år 1909. 

') Här afsea endast den för säd och rotfrukter, men icke den för spânads-
och foderväxter samt för öfriga vältslag och för träds använda åkern. 
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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 
sålunda vid ifrågavarande reduktion 10 hektoliter råg = 7 
hektoliter hvete = 8 hektoliter ärter eller annan trindsäd = 
11 hektoliter korn = 14 hektoliter blandsäd = 17 hektoliter 

hafre = 40 hektoliter potatis och andra rotfrukter. Dessa 
relationstal hafva blifvit använda vid de beräkningar, som 
i tabell E (sid. 10) blifvit framlagda dels beträifande 1909 
års skörd, dels äfven beträffande medelskörden, som beräk
nats efter förhållandena under tioårsperioden 1896—1905. 

Af tabellen framgår, att rågvärdet för året utgör 

Tab. F. Resultaten af 1909 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om årets skörd äro här beräknade i vikt enligt de i Knngl. Majtts Befallningshafvandes årsväxtberät
telser för aret gifna viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 783 kg., vårhvete 74'2, höstråg 72-3, vårråg 71'2, korn 63-8, hafre 47Éö, blandsäd 57'2, 
ärter 79'4, bönor 74'2 och vicker 72'6 kg.; i fråga om utsädet h»fva däremot dessa viktssiffror användt» endast för hösthvete, vårråg, korn, blandsäd och ärter, men 
för ölrigt viktBmedeltalen för åren 1886—1905, enär dessa äro högre, nämligen för vårhvete 75'3 kg., höstråg 72'8, hafre 47'7, bönor 77'9 och vicker 754 kg. I öfrigt 
är vikten per hl. antagen för bohvete till 60, för majs till 70, för potatis till 66 samt för öfriga rotfrukter til) 62 kg. 

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

In- och utfördt malt ingår bland korn, liksom föregående år. 
Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor, i likhet med hvad förut varit fallet. För rofvor, rötter o. d. har ej afdrag för utsädet 

kunnat ske. 
Enär skördeåret 1909 anses vara afslutadt den 30 september 1909, omfattar det därpå följande konsumtionaàret 1909—10 tiden från och med den 1 oktober 

1909 till och med den 30 september 1910. 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven under konsumtionsåret spannmål gryn och mjöl af »andra slag» om resp. 34,685 97,460 och 37,063 kg. 

samt utfördes af gryn qeh mjöl »andra slag» om resp. 13,600 och 255 kg. 



12 Disponibelt kvantum af säd och rotfrukter. 

52,985,495 hektoliter och öfverträffar medeltalet för tioårs
perioden 1896—1905 med nära 14-4 millioner hektoliter. 
Intet ar kan uppvisa lika förmånliga siffror utom det när
mast föregående, eller år 1908, hvars öfvervikt dock är 
mycket obetydlig, eller endast 15,073 hektoliter. Såsom i 
föregående sammandrag anmärktes, kännetecknades sist
nämnda år däraf, att intet enda af rikets län visade siff
ror under medelskörd. Samma kännetecken återfinnes äfven 
nu; endast Göteborgs och Bohus län bildar ett obetydande 
undantag. Största öfvervikten öfver medelskörden visa för 
året de sydsvenska länen, framför allt Kristianstads län. 

Beträffande länens andelar i riksskörden hafva år 1909 
ej mindre än 32 % således nära Vs, af sädesslagen och rot
frukterna skördats inom de båda skånska länen, mot 25-8 %, 
eller föga mer än Vi under åren 189b'—1905. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter 
rågvärde räknadt, i 1909 års skörd med följande siffror: 

Utmärkande för året är hvetets stora andel i sädes
skörden, enär det efter värdet räknadt ingår däri med större 
andel än blandsäden och med ej långt ifrån samma andel 
som kornet. Hvad som för öfrigt kännetecknar detta såväl 
som de närmast förflutna åren är rotfrukternas allt större 
betydelse inom den svenska jordbruksnäringen. I 1909 års 
värde å sades- och rotfruktsskörden ingå de med en tredje
del, medan de år 1900 ingingo häri med 23-28 % och år 
1890 med endast 15-52 %. 

I tabell F (sid. 11) lämnas liksom föregående år en be
räkning af de kvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt socker
betor), som under året närmast efter 1909 års skörd, eller 
under tiden den 1 oktober 1909 ti l l och med den 30 septem
ber 1910, varit disponibla t i l l konsumtion och som äfven 
öfver hufvud taget kunna anses utvisa själfva konsumtionen 
under samma tid. Vid här utförda beräkningar hafva an-
vändts de i Årsväxtberättelserna för året angifna viktstalen; 
och torde, beträffande valet af reduktionstal för utsädets 
vikt, få hänvisas till hvad Statistiska Centralbyrån anfört 
härom. i 1903 års redogörelse. Om reduktionen af målen 
spannmål ti l l omalen lämna anmärkningarna till tabellen 
närmare upplysningar. 

Af de särskilda sädesslagen ingår hvetet i allt högre 
grad i den inhemska sädesförbrukningen, och visar den i 
tabellen meddelade redogörelsen för det sista konsumtionsåret, 
Vio 1909—30/9 1910, en ytterligare, ganska betydande till
växt, så att konsumtionen däraf nu är nära tre gånger så 
stor per invånare som i slutet af 1870-talet. Då rågförbruk-

1) Enligt / . E. Thausing: Dio Théorie und Prssis der MalzWeitung unä Bierfabrikation. 

Tillverkningen af maltdrycker (öl och porter samt svag-
dricka) har sålunda sedan maltskattens införande varit stadd 
i aftagande, och i samband härmed äfven användningen af 
det förnämsta råämnet för tillverkningen, eller kornet. Un
der det sista året fick obetydligt mer än Vo af den tillgäng
liga säden användning för denna tillverkning. Såsom af en 
jämförelse med uppgifterna om in- och utförseln i tabell F 
närmare framgår, är den allra största delen af det korn, 
som användes vid bryggerierna, vuxet i Sverige. 

Liksom föregående år utvisar äfven året 1909—10 
en betydande t i l lväxt i konsumtionen af de i tabellen 
redovisade rotfrukterna. Konsumtionen per invånare för
delar sig under de senar.? åren på följande sätt mellan de 
båda hufvudslagen af dessa, eller potatis och foderrotfrukter 
(rofvor, rötter m. m.): 

ningen per invånare under tiden aftagit eller varit tämligen 
oförändrad, har häraf blifvit en följd, a t t hvetet i all t större 
proportion ingår i rikets brödsädesförbrukning. Medan åren 
1881—86 dess andel i den samfällda råg- och hveteförbruk-
ningen utgjorde 22-2 %, hade samma andel året 1909—10 
ökats till 39 %. 

Under äldre tider var kornet det förnämsta brödsädet. 
Detta har visserligen för längesedan upphört a t t vara fallet, 
men kornet fortfar dock ännu at t utgöra ett af dessa säden, 
i all synnerhet i rikets nordligaste landskap. Dess bety
delse härvidlag är dock i aftagande, såsom framgår af de i 
tabell F framlagda beräkningar. 

Här lämnade konsumtionssiffror äro emellertid för höga 
för a t t ange kornets användning som födoämne, enär i 
dem ingår jämväl användningen af kornet vid malt
dryckstillverkningen. Huru stor åtgången där är, kan nu 
beräknas genom de uppgifter, som i Kontrollbyråns berät
telser lämnas om användningen af malt såsom råämne vid 
denna tillverkning, enär 78 viktsdelar malt anses motsvara 
100 viktsdelar korn.1) Då under tillverkningsåret Vio 1909 
—30/9 1910 vid såväl den skattepliktiga som den skattefria 
maltdryckstillverkningen hafva åtgått 34,36K,845 kg. malt, 
motsvaras detta sålunda af 44,062,622 kg. korn, hvilket per 
invånare gör 8 0 kg. korn för maltdrycker. Härvid är lik
väl ej tagen i beräkning hembrygden, hvilken emellertid 
numera torde vara skäligen obetydlig. Bortser man däri
från, skulle sålunda enligt tabell F för konsumtionen i öf
rigt hafva åtgått 38-5 kg. korn per invånare. Siffrorna för 
senast förflutna konsumtionsår äro följande: 
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Det är sålunda de vid husdjurens uppfödande i allt 
större utsträckning använda foderrotfrukterna, som hufvud-
sakligen hafva varit anledning till den ökade förbrukningen. 

Den sänkning af majstullen, som inträdde med 1908 
års ingång, medförde under konsumtionsåret 1907—08 en 
högst betydlig ökning i införseln af detta sädesslag. Men 
då bestämmelserna i fråga om tullnedsättningen voro så 
affattade, a t t hinder mötte för majsens användning vid 
brännvinsbränningen, sjönk införseln året 1908—09 til l 4-5 
millioner kg. för a t t under året 1909—10 höja sig till 
mellan 7 och 8 millioner kg., hvaraf knappt Vio användes vid 
brännerierna. 

Under en längre följd af år var kliinförseln i vårt 
land stadd i jämn tillväxt, och uppgick året 1905—06 in-
förselöfverskottet t i l l ej mindre än 148-4 millioner kilogram. 
Under de båda följande åren inträdde en skarp förändring, 
så a t t införselöfverskottet året 1907—08 hade nedgått till 
56-1 millioner kilogram. Under de båda senaste åren har 
det ånyo ökats, så att det år 1909 —10 uppgick till närmare 
84 millioner kilogram. 

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: 

De jämförelsevis mycket förmånliga siffrorna för in
förselöfverskottet, som på grund af 1908 års ovanligt goda 
skörd närmast föregående konsumtionsår hade a t t uppvisa, 
har året 1909—10 visserligen kunnat bibehålla endast i 
fråga om kornet, men äfven öfriga siffror äro dock, balj-
växterna oafsedt, åtskilligt bättre, d. ä. afsevärdt lägre, än 
under femårsperioden 1901—06. 

Bland sädesslagen saknas i ofvanstående öfversikt haf-
ren. Denna utvisade alltsedan år 1838 hvarje år export-
öfverskott, och ofta ett betydande sådant, ända till konsum
tionsåret 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. Åren 1906—07 och 1908—09 sjönk visserligen ba
lansen ned till resp.. 251 och 32-4 millioner tack vare ovan-

Tab. G. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1909. 

ligt gynnsamma skördar, men den fanns likväl fortfarande. 
Året 1907—08 var den 91-1 och har året 1909 — 10 uppgått 
till 117-8 millioner kilogram. Från och med året 1902—03 
har sålunda Sverige inträdt i de hafreimporterande län
dernas antal, från a t t förut hafva varit ett af de förnämsta 
utförselländerna för detta sädesslag. 

De uppgifter, som i tabell G lämnas om spannmålens 
vikt, ange, a t t denna år 1909 varit lägre än under något 
af de fem föregående åren med undantag af det härutinnan 
oförmånliga året 1907. Såsom vanligt äro äfven år 1909 
Årsväxtberättelsernas viktssiffror högre, eller för hösthvete 
78-3, höstråg 723, korn 638, hafre 475 och ärter 79-4 kilo
gram per hektoliter, hvilket ungefär utmärker medel vikt 
enligt dessa berättelser. Hushållningssällskapens siffror 
borde visserligen vara bättre på den grund, at t de icke, så
som Årsväxtberättelsernas, lämnas omedelbart efter skördens 
afslutande eller medan den ännu pågår, utan längre tid 
därefter, då fullt tillförlitliga uppgifter borde kunna er
hållas. Sådana torde ock lämnas af åtskilliga sällskap, 
men, såsom erfarenheten visat, är detta långt ifrån alltid 
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händelsen. At t i hvarje fall härom bilda sig ett omdöme, är 
likväl för närvarande icke möjligt, enär dessa viktssiffror 
meddelas endast såsom medeltal för sällskapens område i 
dess hela utsträckning. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lämnas 
i tabell H uppgifter i likhet med föregående år. En
ligt tabell 1 såddes år 1909 af gräs och andra foderväxter 
98,927 deciton, men skördades endast 63,441 deciton frö. 
Uppgifterna äro dock ej fullständiga; de saknas sålunda 
beträffande utsädet för tre och beträffande skörden för fyra 
områden, i hvilka, om förhållandena där äro jämnställda med 

Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1909. 

motsvarande i angränsande områden, utsädet kan beräknas 
hafva utgjort omkring 4,000 och skörden omkring 9,000 
deciton. 

Enligt tabell H skulle af årets fröskörd 44 % utgöras 
af klöfverfrö samt 56 % af timotejfrö m. m., hvilket unge
fär motsvarar normala förhållanden; och skulle sålunda af 
hela skörden omkring 32,000 deciton hafva utgjorts af klöf
verfrö och omkring 40,500 deciton af timotejfrö. 

Låt ock vara at t Hushållningssällskapens siffror lämna 
åtskilligt öfrigt a t t önska i fråga om fullständighet och 
noggrannhet, de utvisa dock ovedersägligt, a t t landets 
skörd af gräsfrö ej räcker till utsädet. I hvilken mån 
detta är förhållandet, finner man af handelsstatistikens siff
ror, som ständigt uppvisa importöfverskott. Ar 1909 infördes 
sålunda 10,976 deciton klöfverfrö, 857 deciton timotejfrö 
samt 5,980 deciton gräsfrö af ej specificeradt slag (dock ej 
timotejfrö) med värde af resp. 1,372,000 kr., 47,000 kr. och 
359,000 kr., eller tillsammans 1,778,000 kr. (1,757,000 kr. år 
1908), medan motsvarande utförsel utgjorde endast 1,575 
deciton klöfverfrö, 1,879 deciton timotejfrö och 805 deciton 
ej specificeradt gräsfrö. 

Hvad foderskörden beträffar har denna visserligen, en
ligt hvad tabell H närmare utvisar, kvantitativt taget ut
fallit oförmånligare än under det utmärkta skördeåret 1908, 
med undantag dock för vårsädeshalmen, men öfverträffar 
öfriga närmast föregående år med undantag af år 1907, med 
hvilket det kvantitativt kan jämnställas endast beträffande 
vårsädeshalmen och åkerhöet. Kvali tat ivt utfaller jämfö
relsen med sistnämnda år förmånligare, ty medan 1907 års 
foderskörd var af öfvervägande dålig beskaffenhet, var fod
ret år 1909 vida bättre, om det också ej heller beträffande 
kvaliteten kan uthärda jämförelse med 1908 års foderskörd. 

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

29 millioner deciton vårsädeshalm, 
16 » » höstsädeshalm, 
14 » s hö från naturlig äng, 
43 » » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Siffrorna äro lägre än för år 1908 utom för vårsädes

halm, hvaraf skördemängden varit densamma båda åren. 
Medeltalen för de fem åren 1904—1908 äro: vårsädeshalm 
260, höstsädeshalm 15-2, hö från naturlig äng 15-2 och hö 
från odlad jord 34-8 millioner deciton, således utom för 
ängshöet lägre, och särskildt för det vida viktigaste foder
slaget höet från odlad jord betydligt lägre siffror än för 
år 1909. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be
skaffenhet, som äro vidfogade Hushållningssällskapens be
rättelser, kännetecknades våren år 1909 allmänt af kall och 
regnig väderlek, så a t t sådden betydligt försenades. Äfven 
under större delen af sommaren och under hösten var tem
peraturen låg och nederbörden större än vanligt i flertalet 
af länen, särskildt i rikets södra och västra delar. Häri
genom hindrades och försenades grödans inbärgning, framför
allt i fråga om vårsäden, hvars beskaffenhet mångenstädes 
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icke var den bästa. I mindre grad gäller detta äfven om 
höstsäden, hvaremot höet i allmänhet var af god beskaffen
het. Potatisen var i de västra länen betydligt skadad af 
röta. 

Det totalomdöme, som på grund af länsstyrelsernas års
växtberättelser afgifvits om 1909 års skörd, var: öfver medel
måttan. 

De i kol. 65—72 af tabell 1 meddelade upplysningarna 
om vidden af under året utförda jordförbättringar med hän
syn till nyodling, vattenaftappning, underdikning (täckdik
ning), ängsvattning, märgling, skogssådd och skogsplante
ring samt om antalet under året planterade fruktträd äro, 
liksom alltid, mycket ofullständiga och kunna därför, hvad 
hela riket beträffar, endast betraktas såsom minima. För 
året meddelas inga sådana upplysningar från Malmöhus län, 
men i stället har, genom de undersökningar af länet, som 
i det föregående äro omnämnda, inhämtats, at t hela den 
underdikade (täckdikade) åkerarealen i länet utgjorde 259.679 
hektar, a t t ängsvattning förekom å 2,117 hektar samt att 
hela antalet planterade fruktträd uppgick till 630,999. 

I sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berättel
ser för år 1893 fann Statistiska Centralbyrån af anförda 
skäl lämpligt intaga en tabell öfver markegångsprisen för 
året å olika slag af spannmål, hö och halm samt smör, så
dan denna markegång blifvit åsätt enligt föreskriften ut i 
§ 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 1909, hvarvid 
medelprisen för riket blifvit beräknade på samma sätt som 
förut, eller så, at t när prisuppgifter finnas för särskilda 
länsdelar, först medelprisen för dessa län beräknats, hvar-
efter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäkningen för 
riket. 

Sammanställas dessa medelpris för år 1909 med motsva
rande för det närmast föregående året, eller 1908, visar sig, 
a t t prisfall ägt rum för samtliga sädesslag utom för hvetet, 
som visar höjning i priset; något som äfven gäller i fråga 
om höet, hvaremot prisen för halm och smör bibehållit sig 
nästan oförändrade. I jämförelse med åren 1893—1905, un
der hvilka prisen å samtliga i tabellen intagna produkter 
stadigt gingo uppåt, har året a t t uppvisa högre priser å 
samtliga slag af spannmål äfvensom å smör än under den 
sista delen af denna tidrymd, hvaremot prisen å halm och 
ännu mer å hö äro lägre. 

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 markegangstaxorna upplysningar för de två 
län, där öfver 4/B af dessa baljväxter odlas. Priset å halm 
enligt tabell I torde af brist på bättre uppgifter få gälla 
för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga om 
hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångstaxor 
ängshöet endast kunnat beräknas till 60 % af däri intagna 
höpris, som närmast afse hårdvallshö eller åkerhö. Beträf
fande vicker lämnas i markegangstaxorna endast uppgift 
om priset i Blekinge län och beträffande rotfrukter endast 

uppgift om priset å rofvor i Stockholms län. För potatis 
och sockerbetor har Centralbyrån därfär äfven nu ansett 
bäst att använda Kontrollstyrelsens uppgifter om höstprisen 
å dessa rotfrukter. 

På grund häraf hafva följande värden antagits vid be
räkningen: blandsäd 7-21, bönor 8-78 och vicker 12-67 kr. 
per hektoliter, ängshö 2-98 kr. per deciton, potatis 2.10 samt 
rofvor, rötter o. d. 0'93 kr. per hektoliter och sockerbetor 
2'45 kr. per deciton. 

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

Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deciton 
hö och halm samt 1 kilogram smör, år 1909. 

') Mnrkeguugspriset a 1 hl. bönor: Hallands län 8'68 kr., Göteborgs och 
Bohus län 887 kr.; medeltal 878 kr. — s) Kör 1 dt. starrhö 176 kr. — ») För 
1 dt. madhö 182 kr. — 4) Kör råghalm. — 6) Kör långhalm; för 1 dt. hafre-
halm 276 kr. — 8) Kör åkerhö; för 1 dt. Sngshö i Gästrikland 3'26 kr., i Häl
singland 305 kr. — ') Kör råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jämtland 3'69 kr., 
i Härjedalen 400 kr. — 8) För bättre hö; för 1 dt. sämre hö 385 kr. — 9) Köl 
råghalm; för 1 dt. kornhalm 2'97 kr. 
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dera skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af tobak, 
bohvete m. m. Enligt prisuppgifter, hämtade hufvudsak-
ligen från Kommerskollegii statistik öfver utrikes handeln, 
men till en del (i fråga om lin och hampa, spånadsämne) 
från markegångstaxorna och till en del (i fråga om tobak) 
från Tobaksskattekommitténs år 1904 afgifna underdåniga 
betänkande, kan skördevärdet af dessa produkter anslås till 
omkring 8 millioner kr., hvaraf närmare 6 Vs millioner kr. 
komma på gräsfröet och största delen af återstoden täm
ligen jämnt fördelar sig på lin och tobak. Härvid ingå 
likväl icke i beräkningen de 325,000 hektoliter grön- och 
rotsaker, som enligt berättelsen för Malmöhus län under 
året skördats på länets åkerfält, och hvilka närmare an-
gifvas såsom företrädesvis lök, sparris, konservärter, kål, 
cikoria och dylika trädgårdsväxter. Oafsedt nämligen att 
det icke är fullständigt angifvet, af hvilka växtslag dessa 
grön- och rotsaker bestå, saknas kännedom därom, i hvilken 
omfattning de särskilda slagen af dem ingå i totalskörden 
325,000 hektoliter. 

Lämnas nu dessa grön- och rotsaker, som på totalresul
tatet utöfva ytterst ringa inverkan, ur räkningen, blifva 
skördevärdena, såväl per hektoliter eller per deciton som i 
sin helhet, år 1909 följande, hvarmed sammanställas total
värdena i medeltal af samtliga skördeprodukter för dels 
femårsperioden 1904—1908, dels femårsperioden 1899—1903: 

Värdet af 1909 års skörd, uppskattad efter markegångs-
taxornas prisuppgifter, blifver sålunda i det närmaste 778 
millioner kronor, hvilket är omkring 162 millioner kronor 
mer än medelvärdet för åren 1899—1903 och omkring 43 
millioner kronor mer än medelvärdet för de fem närmast 
föregående åren 1904—1908. Totalvärdet har öfverträffats ej 
blott af den utmärkta skörden år 1908, med dess värde af 
800-7 millioner kr., utan äfven — på grund af prisfallet 
å skördeprodukterna — af skördarna 1907 och 1906, värde
rade till resp. 787-4 och 780-2 millioner kr. Dessa båda 
värdesummor komma emellertid 1909 års totalvärde helt 
nära, hvaremot från det sistnämnda afståndet är betydande 

till det närmast följande eller för är 1905, 678-2 millio
ner kr. 

En sammanställning af skördeprodukternas ofvan an
förda-värden såväl för år 1909 som för närmast föregående 
femårsperioder utvisar, a t t de särskilda hufvudgrupperna 
af dessa ingå i totalvärdena med följande belopp: 

Jämföres arealen med den här 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 1909 års slut underhölls i 

riket, fördelade sig enligt kol. 73 - 81 af tabell 1 på följande 
sätt, med här angifna ökning eller minskning från år 1908: 

Af samtliga nio grupper hafva sålunda enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser alla med undantag endast för 
en enda, eller oxarne, ökats i antal. Ökning uppgifves till 
och med för får och getter, hvilka annars jämte oxarne.äro 
de djurslag, som sedan längre tid tillbaka visa en stadig
varande tillbakagång. I sin helhet har kreatursantalet 
under året ökats med, 92,180, eller med 1-76 j». Vid årets 
slut uppgick det till 5,322,846. 

ökningen i fårantalet är ensamt att tillskrifva de nya 
siffrorna för Malmöhus län (ökning 21,374), som äfven haft 
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stor inverkan i fråga om ökningsprocenten för ungnöt och 
svin. Af de sistnämnda tillhörde ej mindre än 327,503, 
eller mer än Vs af hela antalet, de båda skånska länen. 

ökningen i kreatursantalet var något större än mot
svarande ökning af invånareantalet, hvarigenom antalet 
kreatur på 1,000 människor, som vid årets början utgjorde 
963, ökades till 972. Sedan midten af 1890-talet är annars 
vanligt, a t t detta relationstal minskas. År 1900 var mot
svarande tal 1,025, år 1895 1,061, år 1880 1,024 — eller 
nästan samma tal som år 1900 — och, år 1870 1,072. 

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

Uppgifter om antalet bisamhällen och fjäderfä hafva 
sedan flera år tillbaka meddelats i kol. 82 och 83 af tabell 
1; enligt dessa skulle antalet bisamhällen vid 1909 års slut 
utgöra 110,724 och antalet fjäderfä 3,862,106. "Uppgifterna, 
ehuru de år från år förbättras, äro emellertid ej fullstän
diga. Under antagande att förhållandena inom dessa om
råden äro desamma som i angränsande, från hvilka uppgifter 
föreligga, skulle antalet bisamhällen i riket uppgå till när
mare 120,000. och antalet fjäderfä t i l l åtminstone 4,100,000. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves till 271,520, mot 237,253 
föregående år. Den stora ökningen är uteslutande a t t till-
skrifva de nya uppgifterna för Jämtlands och Västerbottens 
län, 20,021 och 62,459, i stället för 10,350 och 37,863 år 1908. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreatursenheter 
enligt förut antagna och senast i noterna till tabell O i 
1905 års Sammandrag angifna regler, blifver resultatet föl
jande för år 1909, för närmast föregående år och för slut
åren i de gångna femårsperioderna: 

Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1907—1909. 

3—110369. Sammandrag af Jordbruksstatistik för år 1909. 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1909. 

') Medeltalet af de i berättelsen angifna belopp. 
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Ökningen i antalet nötkreatursenheter har, såsom synes, 
fortgått under alla femårsperioder med undantag endast för 
den sista, eller åren 1901—1905. Åren 190(5—1909 visa återigen 
ökning, och betydande sådan, i det att densamma under så
väl 1906 och 1908 som 1909 var nästan lika stor som under 
hela perioden 1896—1900 och betydligt större än minsk
ningen under perioden 1901—190a. Sektionen till arealen 
har på grund af nyssnämnda förhållanden för år 1909 blif-
vit så gynnsam, att den, såväl när jämförelsen afser hela 
ägo vidden, som när den afser endast åkern och ängsmar
ken, är förmånligare än för något af de föregående åren. 

Relationen till folkmängden, som sedan midten af 1890-
talet försämrats, har efter år 1905 åter förbättrats. I jäm
förelse med det tidigaste året i öfversikten, eller år 1865, 
visar redogörelseåret 1909 en tillväxt af nästan jämnt 
1,000,000 nötkreatursenheter. 

I likhet med föregående år lämnas i tabell K (sid. 17), 
t i l l belysning af boskapsskötselns ställning i riket, ur Kom-
merskollegii handelsberättelser hämtade uppgifter om införseln 
och utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

Året 1909 karakteriseras liksom år 1908, ehuru i vida 
högre grad, af minskad införsel, och gäller detta särskildt 
beträffande kött, fläsk, ister, talg, ben och benmjöl samt 
ägg. Endast hudar visa afsevärd ökning, som dock i det 
väsentligaste motsvaras af ökad utförsel. Året karakteri
seras däremot i allmänhet ej i lika hög grad af ökad ut
försel som det närmast föregående året, ehuru den fort
gående ökningen af fläsk- och smörutförseln är beaktans-
värd. Vid jämförelse mellan in- och utförselsiffrorna finner 
man därjämte, a t t införselöfverskottet af kött nedgått under 
1 million kg., att importöfverskottet af fläsk förvandlats 
till ett exportöfverskott af öfver 1 million kg. samt att 
importöfverskottet af ägg sjunkit till omkring 11 millioner 
stycken, eller 550,000 tjog. 

3. Arbetspris. 

1 Hushållningssällskapens berättelser meddelas uppgif
ter äfven om arbetsprisen för de i jordbrukets tjänst an
ställde arbetare, dock endast af Hushållningssällskapen 
beräknade medelpris för hvarje område. De uppgifter om 
dessa arbetspris, som lämnats för år 1909, hafva blifvit sam
manställda i tabell L (sid. 17), som äfven innehåller uppgifter 
om medelprisen i riket såväl år 1909 som tidigare år, och 
äro då såsom dessa medelpris antagna medeltalen af de sär
skilda områdenas prisuppgifter. 

Vid jämförelse med det närmast förflutna året känne
tecknas året 1909, liksom år 1908, af arbetsprisens stegring, 
och detta öfverallt, för såväl män som kvinnor, för såväl 
daglönare som tjänare på längre tid. Den ovanligt långa 
perioden af stegrade arbetspris fortfar nu på det tjuguandra 
året. Den började nämligen med året 1888 och har seder
mera, oafsédt att prisen åren 1901 och 1902 voro något 
vacklande, oafbrutet ägt bestånd. 

Arbetsprisen år 1887, det år hvarifrån stegringen 
skedde, voro följande: årslön i husbondes kost för dräng 
140 och för piga 64 kronor, värdet af stat och lön för dräng 
346 och för piga 202 kronor, sommardagsverkspris för man 
l-48 och för kvinna 0-87 kronor, vinterdagsverkspris för 
man 0'99 och för kvinna 0-59 kronor. 

Arbetsprisen för de med jordbruksnäringen sysselsatte ar-
betarne hafva sålunda under de sista tjugutvå åren fördubblats 
eller i det närmaste fördubblats. Starkaste relativa tillväx
ten har skett beträffande årslönen för piga, med ej mindre 
än 163 %, därnäst beträffande årslönen för dräng, eller med 
105 %; minsta stegringen har förekommit i fråga om stat-
pigelönen, med 78 %, eller, om denna särskildt på grund af 
dessa tjänares ringa förekomst lämnas ur räkningen, i fråga 
om statdrängslönen, med 81 % 

I fråga om arbetslönerna tillåter sig Centralbyrån i 
öfrigt hänvisa ti l l de därom i föregående berättelser läm
nade redogörelser. 

Stockholm den 4 mars 1911. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1909 års jordbruks-
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Tab . 1. (Forts.) Öfversikt af 1909 års jordbruks-
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1909 års jordbruks-
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Uppgifterna i kol. 2 äro, med iakttagande af överflyttnin
garna af Fors och Klosters socknar till Eskilstuna stad, af Lundby socken 
till Göteborgs stad samt af Trelleborgs landsförsamling till Trelleborgs stad, 
hämtade frfm Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes fumårsberättelscr för åren 
1901—1905. 

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

Stockholms stad. Samtliga uppgifter afse året 1905 och hafva hämtats nr Öfver-
stathållarcämbetets femarsberättelse för åren 1901—190.). 

Uppsala län. Kol. 56 : Uppgift saknas. 

Södermanlands län. Uppgifterna här kompletterade med nya uppgifter för Flodn 
socken, hvilka inkommo först efter länsberättelsens tryckning. 

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

Blekinge län. A 35 hektar af triidesarealen (kol. 27) hafva därjämte utsatts 88 
hl. lupiner till gröngödsel. 

Kristianstads län. A arealen för andra växtslag (kol. 26) hafva därjämte utsätts 
3 hl. hvitsenap, skörd grönfoder, samt å trädan (kol. 27) 239 hl. lupiner till 
gröngödsel. 

Malmöhus län. Kol. 24 : Arealen för deu säd, hvarefter skördats grönfoder, ingir i denna 
kol., och afse i ölYercusstiirmiielse härmed uppgifterna i ntsädeskolumnerna (kol. 
28, 30 o. s. v.) endast det ntsäde, hvarefter skördats mogen säd. Kol. 2 6 : 
I här angiina areal för andni växfslag inga iifven arealer för grön- och rot
saker, d. v. s. företrädesvis trädgårds\äxter, som odlats ii åkerarealen, såsom 
lök, spnrris, knnserviirter, kål, cikoria o. d., hvaraf skördats 325,000 hl. Kol. 
65—72: Uppgifter om under året verkställda jordförbättringar oeh plauterade 
fruktträd ej meddelade. 1 stället lämnas i länsberättelsen uppgifter om hela 

vidden af täckdikad åker och af ängsvattnad areal äfvonsom om hela antalet 
befintliga fruktträd. 

Göteborgs och Bohus län. Kol. 55, 56 och 6 5 — 7 3 : Uppgifter saknas. Kol. 8 3 : 
Uteslutande höns. 

Alfsborgs läns Södra del. Kol. 8 3 : Uppgifter saknas för Marks, liollebygds och 
Kinds härad. 

Alfsborgs läns Norra del. Uppgifterna i kol. 67 och 72 afse endast Vätle och 
Tössbo härad samt Åmåls stad. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Värmlands län. Kol. 8 3 : Uppgift saknas. 

Örebro län. Dessutom hafva odlats 16 hl. lupiner för gröngödsling ;i 4 hektar nf 
trädesarcalen (kol. 27). 

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

Kopparbergs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Gäfleborgs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Västernorrlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Jämtlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. Kol. 84 : lläruf tillhörde 1,119 
renar Idro lappby, som har betesrätt å Särna kronopnrk i Kopparbergs län. 

Västerbottens län. Uppgifterna i kol. 16 och 17, hvilka i länsberättelsen saknas 
för respektive 3 och 5 af länets 26 kommuner, hafva här kompletterats 
enligt den år 1868 tillsatta Skogskommitténs betänkande. Kol. 5 6 : Uppgift 
saknas. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Norrbottens län. Kol. .'!: Uppgiflerna afse endast landsbygden. Kol. 4 — 1 1 : 
Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Neder-Luleå, Neder-Kalix, Korpi-
lombolo och Juckasjiirvi socknar. Kol. 55 oeh 8 3 : Uppgifter saknas. Kol. 5 7 : 
Skörden beräknad på grnnd af uppgifterna i kol. 57 och Upplysning lilt. 
1 i länsberiittelsen. 

Résumé de la statistique agricole de 1909. 

Le nombre des unités cadastrales à la campagne étai t de 67,195. (Tabl. 1, 
col. 2). 

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 353,868, dont 298,054 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 51,739 fermiers (col. 8—11); la réparti t ion 
des nutres 4,075 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (»torp>) (col. 12) était de 148,308. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 45,700 hectares, les champs cultivés 3,639,465, les prés naturels 
1,313,257 et les forêts 21,400,444 hectares (col. 1 4 - 1 7 ) . 

Quant à l'emploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,639,591 hectares, les légumineuses 40,567, les pommes de terre 152,045, 
les autres racines 97,271, le lin (et le chanvre) 1,718, les plantes de four
rage 1,338,290 et les autres cultures 1,399 hectares; 368,584 hectares élnient 
eu jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28 , 30, etc.): 252,564 
hectolitres de froment, 1,058,326 de seigle, 587,113 d'orge, 3,295,924 d'avoine, 
552,352 de graines mélangées, 144,125 de légumineuses, 3,291,200 de pommes de 
terre, 4,126 de lin (et de chanvre) et plus de 99,000 quintaux métriques de 
graines des herbes (trèfle etc.). 

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

Kn voici les chiffres: 
D'après D'après 

Récolte de 1909. I e s , ^ ^ " ^ ' ' ç o l e s les Préfets. 
(col. 29, o l , etc.). 

Froment hectolitres 2,735,137 2,433,300 
Seigle » 8,736,340 9,041,200 
Orge . 4,682,458 4,883,300 
Avoine > 23,352,489 24,483,500 
Graines mélangées > 5,331,933 5,091,000 
Légumineuses , 686,023 706,600 
Pommes de terre » 21,728,830 21,842,000 
Kavcs, navets etc » 33,488,809 
Betteraves à sucre quintaux métriques 9,616,981 
Graines de lin hectolitres 7,344 
Lin à filer quintaux métriques 6,574 
Plantes fourragères . . . . > 42,877,671 

La récolte de 1909 a été jugée, d'après les rapporta des Préfets, au-dessus 
de la moyenne. 

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

La col. 72 indique le nombre des arbres fruitiers plantes. 
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 vnches 
(col. 77), les bonvillons (col. 78), les moutons (col. 79), les chèvres (col. 80), 
les porcs (col. 81), les ruches d'abeilles (col. 82), In volaille (eol. 83) et les 
rennes (col. 84). 

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

A = Relalion des jardins (col. 3), des champs cultivés (col. 4 ) , des prés naturels 
(col. 5) et des forêts (col. 7) a 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 dn 
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 , nutres racines col. 6, graines de lin col. 7, 
lin a filer col. 8, plantes fourragères col. 9). 

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

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

G = Pesanteur moyenne du grain. 

H = Proportions des graines à fourrage (col. 2 et 3) et récolte moyenne de 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 eol. 4 , avoine 
col. 5, pois col. 6), du foin (col. 7), de la paille (col. 8) et du beurre (col. 9). 

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

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



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

S T O C K H O L M S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 september 1910, jämte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskaps förvaltningsutskott har härmed äran öfverlämna sammandrag af uppgifterna till 
länets jordbruksstatistik för år 1909. 

Förvaltningsutskottet tillåter sig på samma gång meddela, att uppgifterna rörande Färentuna och Svartlösa härad grunda 
sig på lokalundersökningar, utförda under innevarande år, hvaremot uppgifterna beträffande öfriga delar af länet äro upprättade 
med stöd af äldre lokalundersökningar, hvarvid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under år 1909. 

Stockholm den 27 september 1910. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

THEODOR ODELBERG. 

Olof Stjernquist. 

102328. Jordbruksstatistik 1909. Stockholms län. 1 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet 7- à 8-årigt och fritt växelbruk med här och hvar därjämte förekommande ängscirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2167/24o mantal; minsta V2»00 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren ovanligt kall, likaså försommaren. Sommaren och i synnerhet hösten utmärkte sig 

för jämförelsevis hög temperatur. Sådd: höstsäd (1908) 2%—&/s, vårsäd 10/«—ä/e; skörd: hö 15/i—t0/s, höstsäd 15/s—"Vs, vårsäd 
IB/9—15/io, potatis 15/io—25/io, andra rotfrukter 2 8 /K>—1 5/n -

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad. Potatisskörden på flera orter skadad af röta. Halmskörden af ej 
fullgod kvalitet. Höskörden af god kvalitet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 78 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 25 procent och timotej- jämte annat gräefrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 28 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

24 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, företrädesvis ved, virke i miudre kvantitet. Brist för eget behof endast å enstaka 

ställen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Begagnas ej. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, stenbrytning och stenhoggeri, tegeltillverkning, torfströtillverkning, hemslöjd, trädgårds

skötsel, fjäderfä- och biskötsel, slakterirörelse m. m. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 185 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 615 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-7o kr.; af kvinna l.40 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.75 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1910. Kunfçl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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U P P S A L A LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 juli 1910, jämte följande missiv: 

>Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för är 1909 
rörande Uppsala län äfvensom meddela, att på lokalundersökningar grundade primäruppgifter till densamma blifvit under nämnda 
år insamlade inom Håbo-Tible, Håtuna, Häggeby, Kalmar, Skoklosters, Ytter-Grans, Öfver-Grans, Bro, Lossa, Stockholms-Näs 
och Västra Ryds socknar. 

Uppsala den 18 juli 1910. 
Enligt uppdrag: 

För Uppsala läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskott: 

Carl Björk. 

101832. Jordbruksstatistik 1909. Uppsala lån. 1 



2 U p p s a l a 



län. 3 



4 U p p s a l a 



län. 5 



6 U p p s a l a 



län. 7 



8 U p p s a l a 



län. 9 



10 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: 2-, 3-skiftesbruk förekommer i norra delen af länet, 7- à 8- i södra delen. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 1920/63 mantal; minsta 1/1920 mantal. 
C. Väderlek, sånlngs- och skördetider: Varmt och torrt. Delvis ej lämpligt bärgningsväder. Vårsådd i slutet af maj, början af 

juni, höbärgning i midten af juli. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäd väl, vårsäd medelgodt bärgad. Potatisskörden god. Halmskörden ganska god. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 71 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. 

ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre samt 1 del ärter och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 99 procent och hampa återstoden. 
H. Frfiodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 45 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeslialm 39 deciton; hö från naturlig äng 

22 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af höstsäd, hafre och hö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och ost. Brist för eget behof af nöt

kreatur. 
M. .Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i norra delen. Brist för eget behof i södra delen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid Söderfors, Vattholma, Enköping, Österby ni. fl. ställen. 
O. Binäringar: Skogs- och malmkörning samt kolning i norra delen; fiske vid kusten. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 285 kronor; för piga 235 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för statbjon: För statdräng 680 kronor; för statpiga 425 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris for jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-75 kr.; af kvinna l-5o kr. Vinterdagsverke 

af man I/75 kr.; af kvinna l o o kr. (Ailt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1910. Kim«l. Boktryckeriet . 1'. A. Norstedt k Söner. 
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SÖDERMANLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 9 juni 1910, jämte följande missiv: 

»Jag har äran härmed öfverlämna jordbruksstatistiska uppgifter för år 1909 för Södermanlands län. Lokalundersökningar 
ha företagits i Oppunda och Villåttinge härad med undantag för Flöda, Vadsbro och Mellösa socknar, för hvilka uppgifter ej 
kunnat erhållas. För öfriga härad ha användts beräknade siffror. 

Nyköping den 7 juni 1910. 
Högaktningsfullt 
K. A. Högström, 

Hushållningssällskapets sekreterare.> 

1 101427. Jordbrukittatiitik 1909. Södermanlands län. 



') Å denna areal har dessutom utsätts 436 hl. vickerhafre med en skörd af 4,167 hl. 

2 S ö d e r m a n l a n d s 



län. 3 



4 S ö d e r m a n l a n d s 



län. 5 

101427. Jordbruksstatistik 1909. Södermanlands län. '4 



Stockholm. 1910. Kun«l. Boktryckeriet. 1\ A. Norstedt k Söner. 

6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I regel 7-skiftes brak, därnäst 8- och 6-skiftes. För de minsta brukningsdelarna: fri växtföljd. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14 3/4 mantal; minsta Veo mantal. 
G. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden försenad af regn; höstsådden i normal tid. Väderleken god för höskörden; 

dimmig och utan blåst vid sädesskörden. 
D. Skördens beskaffenhet: Både höst- och vårsäd delvis regnskadad. Potatisskörden god. Halmskörden riklig. Höskörden god. 
E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-i kilogram; 1 hl. råg 72.3 kg.; 1 hl. korn 66'3 kg.; 1 hl. hafre 48-8 kg.; 

1 hl. ärter 80-3 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Biandsidens vanliga sammansättning: 1 del korn, 3 delar hafre och 1 del ärter och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring ? procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 38-7 procei.t och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18-1 deciton; höstsädeshalm 28.9 deciton; hö från naturlig 

äng 8.8 deciton. 
K. Tillriekllghet af sid och andra jordbroksalster: Öfverskott till afsalu af höstsäd, ringa af vårsäd. Brist för eget behof ingen. 
L. Tillriekllghet af kreatar och andra ladngirdsalster: Öfverskott till afsalu af gödkalfvar, utslagsdjur och mjölk. Brist för eget 

behof af dragoxar och grisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i mindre skala från de flesta socknar. Brist för eget behof i vissa mindre trakter på 

slättbygder. 
N. Brinntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, kvarn- och sågrörelse, fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 255 kronor; för piga 162 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tirdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 547 kronor; för statpiga 306 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare ined egen kost: Sommardagsverke af man 2'43 kr.; af kvinna 1-34 kr. Vinterdagsverke 

af man l e s kr.; af kvinna l o o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 
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ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 september 1910, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlämna 1909 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Vårdnäs, Asby, Sya, Björkebergs, Askeby, Kaga, Skönberga, Vånga, Östra Ny, Dagsbergs, Ödeshögs, 
Hofs, Vinnerstads, S:t Pers och Ekebyborna socknar samt städerna Söderköping och Vadstena grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 27 september 1910. 
Wilh. Heyman.t 

1—102279 Jordbruksstatistik 1909. Östergötlands lån. 



2 Ö s t e r g ö t l a n d s 
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4 Ö s t e r g ö t l a n d s 
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2—102279. Jordbruksstatistik 1909. Östergötlands län. 



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



län. 15 



Stockholm, 1910. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt S« Söner. 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta i/isso mantal. 
G. Väderlek, sånings- och skördetider; Fur höstsådden 1908 gynnsam väderlek. Våren 1909 kall och våt, hvarigenom sådden och 

skörden försenades. Skördetiden ostadig, och försvårades vårsädesbärgningen genom stark dimma. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden öfvervägande välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden god. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 71 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; standom 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 56 procent och fcimotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 33 deciton; hö från naturlig äng 13 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af sid och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu betydligt. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af göddjur och mejeriprodukter betydligt. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster lika med föregående år. 
N. Brlnntorfsmossar begagnade: Lika med föregående år. 
O. Binäringar: Desamma som förut. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 276 kronor; för piga 183 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För stat dräng 598 kronor; för statpiga 334 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Somraardagsverke af man 2-oi kr.; af kvinna les kr. Vinterdagsverke af 

man 1.77 kr.; af kvinna l.08 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

16 
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J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 november 1910, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfverlämna uppgifterna till jordbruksstatistiken för år 1909 från Jönköpings län och samtidigt 
meddela, att Västbo härad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping i hushållningssällskapets sekreterareexpedition den 16 november 1910. 

G. Lindman. 

102809. Jordbrukastatistik 1909. Jönköpings län. 1 



2 J ö n k ö p i n g s 



län. 3 



1) Vickern är delvis ntsadd a trädesarealen. — 2) Enligt 1908 års berättelse. 

4 J ö n k ö p i n g s 



län. 5 

102800. Jordbruksstatistik 1909. Jönköpings län. 2 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Växelbruk med 7-, stundom 4-skiftesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6-75 mantal; minsta O004 mantal. 
C. Väderlek, sånings- ocb skördetider: öfvervägande regnig, våren ovanligt sen; såningstid maj; höskörden juli och augusti; sädes

skörden september och oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden någorlunda välbärgad, vårsäden öfvervägande regnskadad. Potatisskörden i allmänhet skadad 

af röta. Halmskörden medelmåttig. Höskörden öfver medelmåttan. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 50 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens 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 återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 

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

af spädgrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i alltför hög grad. Brist för eget behof gör sig ännu icke gällande. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Obetydligt. 
O. Binäringar: Skogskörslor, hemslöjd och småindustri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 350 kronor; för piga 225 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Yärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 650 kronor; för statpiga 375 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3'oo kr.; af kvinna 1.75 kr. Vinterdagsverke 

af man 2-25 kr.; af kvinna 1.25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1910. Kttngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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K R O N O B E R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 augusti 1910, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverlämnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1909. 
Noggranna undersökningar hafva ägt rum i följande socknar: Elmeboda, Linneryd, Algutsboda, Hälleberga, Tolg, Öjaby, 

Bergunda, Öja, Västra Torsås, Härianda, Blädinge, Agunnaryd, Pjätteryd, Södra Ljunga och Hamneda. 

Växjö den 19 augusti 1910. 
Enligt uppdrag: 

Karl Meijer. 

102000. Jordbruksitatiitih 1909. Kronobergs län. 



2 K r o n o b e r g s 



län. 3 



') Helt och h&llet eller delvis uts&dt pa trädan. I Kong» härad afse uppgifterna äfven pelasker. 

4 K r o n o b e r g 



län. 5 



') A arealen för desia växtslag har odlat» spärgel. Utsäde och skörd häraf ej angifna. — a) Helt och hållet eller delvis nts&dt p& trädan. 

6 K r o n o b e r g s 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssätt: I allmänhet å större egendomar växelbruk med 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta Ooooos mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Vintern kall med godt slädföre; våren sen, kall och våt; sommaren delvis regnig; hösten 

med undantag af en kortare period regnig. Sådden började i niidten af maj, höskörden i juli och sädesskörden i slutet af 
augusti. 

D. Skördens beskaffenhet; Höstsäden i allmänhet välbärgad; vårsäden delvis regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta. 
Halinskörden delvis regnskadad. Höskörden god, delvis regnskadad. 

E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning; 2 delar hafre och 1 del vårråg eller korn. 
6 . Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 65 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 6 

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

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

för eget behof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig. Brist för eget behof i några socknar af Sunnerbo härad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa mån. 
O. Binäringar: Fiske, trädgårdsskötsel, biskötsel, bärplockning, skogskörslor samt diverse hemslöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 286 kronor; för piga 178 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 630 kronor; för statpiga 353 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.58 kr.; af kvinna 154 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.76 kr.; af kvinna 1.08 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Knnitl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt k Söner. 
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K A L M A R L Ä N S 
Norra Hushållningssällskaps område. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 24 augusti 1910, jämte följande missiv: 

>I enlighet med gifven föreskrift får Kalmar läns Norra Hushållningssällskap härjämte öfverlämna uppgifter till jordbruks
statistiken för år 1909. 

Västervik den 20 augusti 1910. 
Pä Hushållningssällskapets vägnar: 

G U S T. B O R E L L . 
Carl Nilsson. 

101994. Jordbruksstatistik 1909. Kalmar lätis norra del. 1 



2 K a l m a r l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 K a l m a r l ä n s 



n o r r a d e l . 5 

101994. Jordbruksstatistik 1009. Kalmar läns norra del. 2 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 mantal; minsta l'640o mantal. 
G. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren sen och regnig, försommaren kall och regnig, eftersommaren ihållande torr, hösten torr 

och dimmig. Vårsådd under maj och juni, höstsådd i slutet af augusti och under september. Skörd af höstsäd under augusti 
och september, af vårsäd under september och oktober och af potatis under oktober. 

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

E. Sldesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78.3 kilogram; 1 hl. råg 71i kg.; 1 hl. korn 69M kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 79's kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens 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 25.3 deciton; höstsädeshalm 33 deciton; hö från naturlig äng 

17.6 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillracklighet af sid och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillracklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
N. Branntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Lika med föregående år från och med år 1905. 
P . årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 259 kronor; för piga 162 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 566 k ronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soramardagsverke af man 2.30 kr.; af kvinna 1.20 kr. Vinterdagsverke af 

man 1.67 kr.; af kvinna 0.92 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 augusti 1910, jämte följande missiv: 

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

Kalmar den 2 augusti 1910. 

A Sällskapets vägnar: 

O. T R Ä G Å R D H. 
A. A. Falk.» 

101S25. Jordbrnhetlatiêtik 1909. Kalmar läns södra del. 1 



1) Å fastlandet till större delen, £ Öland till n&gon del skogbeväxt. — s) Kol. 17 angifver, livad som i Ekonomiska kartverket, enligt äldre formuläret för kartbeskrlf-

2 K a l m a r läns 



s ö d r a d e l . 3 

ningarna, uttryckes ined annan duglig skogbeväxt mark. — a) Ej nämnvärd skogbeväxt areal. 



4 K a l m a r läns 



s ö d r a d e l . 5 



')—') Se not. 1—3 & sid. 2. — 4) Oskarshamn och Borgholm äga ej stadsjord. 

6 K a l m a r läns 



s ö d r a d e l . 7 



Stockholm 1910. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 

8 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Se år 1903. 
G. Väderlek, »anings- och skördetider: Regnig, kall och sen vår, god sommar och godt bärgningsväder. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god och välbärgad, dock delvis skadad af röta. Halmskörden 

riklig och välbärgad. Höskörden god och välbärgad. (På vissa delar af Öland var dock foderskörden medelmåttig.) 
E. Sldesslagens Tikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. 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. Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. ffffO:^3^' 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 75 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 34 deciton; hö från naturlig äng 

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

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

ingen. 
M. Skogs till gang: Se år 1903. 
N. Branntorfsmossar begagnade: Se år 1903. 
O. Biniringar: Se är 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.) 
B. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.25 kr.; af kvinna l'a5 kr. Vinterdagsverke 

af inan l s o kr.; af kvinna l-oo kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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G O T T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 september 1910, jämte följande missiv: 

>Gottlands läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1909. 
Lokalundersökningar hafva ägt rum i socknarna Visby landsförsamling, Hejdeby, Ekeby, Västkinde, Martebo, Lunimelunda, 

Hellvi, Gothem, Norrlanda och Yänge samt för Lärbro socken endast rörande kreatursantalet. 

Visby den 20 september 1910. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetierstedt. 
Hushållningssällskapets sekreterare. > 

102211. Jordbruktstalhtik 1909. Gottlands Un. 



2 G o t t l a n d s 



län. 3 



4 G o t t l a n d s 



län. 5 



6 G o t t l a n d s 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssätt: Det rena sädesbruket, d. v. s. odling af enbart stråsäd ined t. ex. hvart tredje år mellankomniande helträda 
(3-skiftesbruket), är numera ganska sällsynt. Jämte stråsäd odlas höfoderväxter och rotfrukter. 6- och 7-årigt omlopp eller 
öfvergång därtill förekommer i mellersta och södra delarna af länet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5-594 mantal; minsta O-00024 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden fördröjdes i hög grad af kall och regnig väderlek och torde i allmänhet ej hafva 

påbörjats förrän i medio af maj. Skörden afslutades omkring den 23 september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden af såväl höst- som vårsäd i allmänhet välbärgad. Potatisskörden synes hafva lidit något 

af stjälkröta. Halmskörden mycket god. Höskörden mycket god. 
E. Sädesslagens Tlkt: 1 hektoliter hvete väger 77.7 kilogram; 1 hl. råg 71.1 kg.; 1 hl. korn 69.5 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 

ärter 82-8 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 1 del hafre och 1 del ärter eller 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 12 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 7 

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

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

eget behof förefinnes ej. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster större än tillväxten. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ringa användning. 
O. Binäringar: Kalkbränning, slipstenstillverkning, tegeltillverkning, sockerfabrikation, något fiske och själfångst. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 265 kronor; för piga 161 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 632 kronor. (I medeltal.) Statpigor förekomma ej. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.65 kr.; af kvinna 1-53 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-93 kr.; af kvinna 1M 2 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 
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B L E K I N G E L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 juli 1910, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed vördsamt öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1909 
och därvid meddela, att uppgifterna från Lösens, Eringsboda, Ronneby, Aryds och Sölvesborgs socknar samt Karlshamns stad 
grunda sig på nya lokala undersökningar. 

Karlskrona den 19 juli 1910. 
Enligt uppdrag: 

Paul Arnoldsson 
t. f. sekreterare.» 

101731. Jordbrukutatiitik 1909. Blekinge län. 1 



1) I Augerums, Ronneby, Hjortsberga, Tvinga och Mörrums socknar bafva odlats å tillsammans 35 hektar 88 hl. lupiner för gröngödsel. Föregående år 85 hl. å 33 

2 B l e k i n g e 



län. 3 

hektar. — 2) Hiiraf skördades endast grönfoder & största delen af arealen. 



') Häraf erhölls endast grönfoder efter största delen af utsädet. 

4 B l e k i n g e 



län. 5 

101731. Jordbruksstatittik 1909. Blekinge län. 2 



Stockholm 1910. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt Se Söner. 

6 

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

A. Brukningssätt: På större och en del medelstora gårdar ordnadt växelbruk, eljest oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/s mantal; minsta V21600 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider; Våren sen och kall; försommaren torr; höbärgningen besvärlig, likaså hafrebärgningen. 

Vårbruket började omkring midten af april. Skörd af hö i början af juli, af höstsäd i slutet af augusti, af hafre 1 september, 
af potatis 1 oktober, af rotfrukter 15 oktober. 

D. Skördens beskaffenhet; H af ren delvis regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden medelmåttig. Höskörden 
något öfver medelmåttan. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; böstsädeshalm 36 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 råg och potatis samt något hvete. Brist för eget behof 

af ärter, vicker, klöfver- och gräsfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu: mest smör. 
M. Skogstillgång: Afyttring af sågadt virke, björk-, bok- och barrved samt grufstolpar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I Torhamns, Lösens, Aspö, Hasslö, Mjällby och Ysane socknar samt Ronneby landsförsamling. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, saltsjöfiske, hemslöjd och bärplockning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 225 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
B. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'20 kr.; af kvinna 125 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'66 kr.; af kvinna 1.00 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1909. 

KRISTIANSTADS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 augusti 1910, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna öfver jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
år 1909. 

Piinmruppgifterna liafva lämnats af kommunalnämndernas ordförande ensamma eller i förening med Hushållningssällskapets 
sockenombud samt för städerna af resp. drätselkammare. 

Kristianstad den 20 augusti 1910. 
V. Ekerot. 

Hushållningssällskapets sekreteraren 

102070- Jordbruksstatistik 1909. Kristianstads län. 



') Å 7 hektar häraf hafva utsatts 15 hl. lupiner till gröngödsliDg. 

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



län. 3 



') Dessutom grönfoder. — '') Odlad i trädgård. 

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



län. 5 



1) I Ifö socken hafva â 2 hektar odlata 124 hl. lupiner och i Norra Åsuins socken & 48 hektar 50 hl. lupiner till gröngödsling. 

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



län. 7 



') Dessutom hafva utsatts 3 hl. hvitsenap, skörd grönfoder. — 2) Dessutom grönfoder. 

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



län. 9 

2—102070. Jordbruksstatistik 1909. Kristianstads län. 



') Dessutom grönfoder. — 2) Dessutom hafVa utsatts 50 hl. lupiner till gröngödsling. 

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



län. 11 



Stockholm. 1910. Kun^l. Boktrycker ie t . P . A . Norstedt & Söner. 

12 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : I allmänhet växelbruk med 4—8 skiften, oftast 7-skiftes. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 29UÏ/i25 mantal; minsta 1/ei»su mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren sen, kall och regnig; försommaren regnig och kall; högsommaren i början våt, senare 

torr och varm; eftersommaren varm. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis skadad af regn. Potatisskörden medelmåttig, skadad af röta. Halmskörden medel

måttig. Höskörden medelmåttig, regnskadad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 

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

ingår oftast någon vårråg. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 

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

köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu i hela länet. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster i länets skogsbygder. Brist för eget behof å slättbygderna omkring städerna, Kristian

stad, Ängelholm och Simrishamn. 
N. Branntorfsmossar 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, cigarrfabrikation, kvarnrörelse, fiskodling, torfströberedning 
ni. m. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 315 kronor; för piga 191 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 670 kronor; for statpiga 375 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-72 kr.; af kvinna 1.73 kr. Vinterdagsverke 

af man l-96 kr.; af kvinna 1/27 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

MALMÖHUS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 december 1910, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna jordbruksstatistiska uppgifter öfver Malmöhus län för året 1909. 
Dessa uppgifter äro i hvad angår brukningsdelarnas storlek och areal samt antalet underhållna kreatur resultatet af den 

jordbruksstatistiska undersökning af länet, som Hushållningssällskapet beslöt företaga den 15 juli 1909, och som tillgick sålunda, 
att Sällskapets pastoratskomtnittéer från hvarje jordbruksdels innehafvaie insamlade uppgifter angående brukningsdelens areal m. m. 

De sålunda erhållna primäruppgifter na hafva genom Sällskapets försorg bearbetats och, sedan sålunda för hvarje socken 
erhållits uppgift om arealens fördelning och den odlade jordens användning för olika växtslag, hafva utsädes- och skördemängderna 
för hvarje socken beräknats med ledning af de medeltal, som af pastoratskommittéerna uppgifvits för hvarje socken. 

Malmö den 15 december 1910. 

På Malmöhus läns hushållningssällskaps vägnar: 

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

G. Leufvin.ii 

Årsberättelsen åtföljdes af nedanstående, af Sekreteraren lämnade upplysningar. 
Uppgifterna till berättelsen hafva insamlats å blanketter enligt särskilda formulär A. och B. 
Brukningsdelarnas antal hafva minskats, alldenstund förut många hus med trädgårdstäppa upptagits som brukningsdel, medan i nu föreliggande 

berättelse endast jordbrukslägenheter upptagits som brukningsdel. 
Öfver jordtorpen hafva inga särskilda uppgifter infordrats, utan äro dessas antal i allmänhet angifna efter föregående års statistik, då därutinnan 

inga nämnvärda förändringar ägt rum. 
Hela ägovidden är angifven efter Generalstabens arealuppgifter utom i de fall, då genom efterundersökningar konstaterats, att de äldre arealupp. 

gifterna vore i väsentlig mån felaktiga. 
Den skogbärande marken företer en afsevärd minskning beroende därpå, att inom åtskilliga socknar såväl hagmarken som fäladen varit därnti inräknade. 
Vidden af under året verkställda jordförbättringar samt antalet under året planterade fruktträd hafva icke varit föremål för särskilda undersök

ningar, men däremot kunna uppgifter lämnas angående hela den åkerareal, som är täckdikad, och den ängsareal, som är bevattnad, äfvensom angående det 
antal fruktträd, som för närvarande finnas inom länet. 

Statistiska Centralbyrån. 

1—i 10283. Jordbruksstatistik 1909. Malmöhus län. 



') Euligt Statistiska Centralbyrån meddelade upplysningar utöfvcr de berättelsen åtföljande och a sid. i anförda ingår arealen af de i kol. 12 redovisade jordtorpen i kol. 14—17, 
icke för sådan grönfoderskörd användt utsäde i utsädeskohimnerna, utan afse uppgifterna i dessa (kol. 28, 30 m. m.) endast det utsäde, hvarefter skördats mogen säd; i den nu (i kol. 26) 

2 M a l m ö h u s 



län. 3 

de uteslutna mindre lägenheternus trädgärdsarenl i kol. 14 eamt parkareulen i kol. 17; areal, som anväudts till grönfoderskörd af säd, upptages i kol. 24, ocb» ingîr saliiuda 
angifna arealen för andra växtslag ingå äfvcu arealer för gröa- och rotsaker, d. v. s. företrädesvis trädgårdsväxter, som odlas å åkerarealen, såsom lök, sparris, konservärter, kål, cikoii» o. d. 



1) Si anm. 1 sid. 2. — 2) De vid Hushållningssällskapets undersökningar härom erhållna uppgifter, hvilka, såsom angifves, ej afse under året skedda jordförbättringar eller 
lämnats till införande i berättelsen. 

4 M a l m ö h u s 



län. 5 

planterade fruktträd utan hela den täckdikade åkerarealen ocli den bevattnade ängsmarken äfvensom liela antalet fruktträd, bafvn pä Statistiska Centralbyråns anhållan benäget öfver-



6 M a l m ö h u s 



l ä n . 7 



8 M a l m ö h u s 



2—110283. Jordbruksstatistik 1909. Malmöhus län. 

län. 9 



10 M a l m ö h u s 



län. 11 



12 M a l m ö h u s 



län. 13 



14 M a l m ö h u s 

' ) Enligt Statistiska Centralbyrån meddelade upplysningar inga i arealen för andra rotfrukter 23,097 hektar för sockerbetor, nämligen: Bara härad 1,956, Oxie härad 2,659, 
Tara härad 378, Herrestads härad 764, Ljunits härad 840 och städerna 507 hektar. 



Vemmenshögs härad 2,806, Skytts härad 2,554, Torn» härad 2,138, Rönnebergs härad 2,021, Onsjö härad 1,139, Harjagers härad 1,757, Lnggude härad 2,730, Frosta härad 848, 

län. 15 



16 M a l m ö h u s 



'.\—IIOiS:i. Jordbruksstatistik 1909. Malmöhus län. 

län. 17 



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 användes 4-skiftes växelbruk (sockerbetor, korn, 
klöfver, hvete), och i närheten af städerna samt å småbruken är fritt landtbruk ingalunda sällsynt. 

Ii. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta V'wooo mantal. 
C. Väderlek, sànings- och skördetider: Vårsådden kunde ej taga sin början förr än den 29 april och blef ej afslutad förr än i senare 

hälften af maj. Försommaren varm, men såväl hö- som sädesskörden försvårades genom ostadig väderlek. Sädesskörden blef 
ej afslutad förr än i början af oktober. 

I). Skördens beskaffenhet: Sädesskörden regnskadad. Potatisskörden delvis angripen af röta; låg stärkelsehalt. Halmskörden del
vis regnskadad. Höskörden under medelmåttan, delvis regnskadad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 53 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages helt och hållet af lin. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 100 procent. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 32 deciton; höstsädeshalm 48 deciton; hö från naturlig äng 41.6 

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

potatis. Bri3t 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. 
M. Skogstillging: 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 brär.ntorf 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 325 kronor; för piga 186 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 687 kronor; för statpiga 386 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-5o kr.; af kvinna l'es kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm. 1911. Kung l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



1019B8. Jordbruksstatistik 1909. /fallands län. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 augusti 1910, jämte följande missiv: 

»Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1909 
med tillkännagifvande tillika, att samtliga socknar inom Halmstads och Arstads härad varit föremål för en af sällskapets jordbruks
konsulent verkställd noggrann undersökning, hvarjänite skörderesultaten å stråsäd, sockerbetor m. m. blifvit undersökta. 

Halmstad don 17 augusti 1910. 

Enligt uppdrag: 

E. Grundberg. 

1 9 0 9 . 

H A L L A N D S L Ä N . 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 H a l l a n d s 

') Af Enslöfs Bocken höra 11166 mantal med 2,561 hektar till Halmstads härad. — 2) Af Torups socken höra 31'658 mantal med 10,364 hektar till Halmstads härad. 



län. 3 



4 H a l l a n d s 



5 l än. 



6 H a l l a n d s 



län. 7 



8 Hallands 



101958. Jordbruksstatistik 1909. Hallands län. 2 

l ä n . 9 



10 

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

A. Brukningssätt : 6- à 7-årigt växelbruk allmännast, men förekommer äfven 5-årigt sådant på de större gårdarne i länets södra 
del och 8-årigt på en del gårdar i länets norra del. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vårbruket började ovanligt sent, eller knappast före den 1 maj, och afslutades ej förr än 

de första dagarna i juni månad. Den sena vårsådden och sedan regnig väderlek under hela sommaren gjorde, att äfven höst
sådden blef sen och kunde allmänt ej påbörjas förr än omkring medio af september månad. 

D. Skördens beskaffenhet: All säd blef mer eller mindre skadad af regn. Potatisskörden blef under medelmåttig och delvis skadad 
af potatissjuka. Halmskörden af höstsäd under medelmåttan; af vårsäd god, men af låg kvalitet. Höskörden var god, men 
mindre väl bärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 53 kg.; 1 hl. ärter 
76 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 2 delar pelusker eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härfor använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 40 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 20 

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

trakterna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och utmönstrade nötkreatur samt stor för

säljning af svin. 
M. Skogs tillgäng: Afyttring af timmer, ved och props. Brist för eget behof allmänt i kusttrakterna. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf upptages allmänt, där sådan finnes, för eget behof samt till någon försäljning särskildt 

i skogstrakterna. 
O. Binäringar: Snickeri i stor omfattning i Lindome socken. Hemväfnad i gränssocknarne till Västergötland. Sjöfart, fiske 

och stenhuggeri i kustsocknarne. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 260 kronor; för piga 170 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 570 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-50 kr.; af kvinna l-so kr. Vinterdagsvcrke 

af man 1.75 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



101589. Jordbruksstatistik 1909. Göteborgs ock Bohus län. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 juli 1910, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1909 från Göteborgs och Bohus läns.hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningarna, som årligen företagas inom omkring 1/10 af länets område, hafva för nämnda är ägt rum inom 
Styrsö, Rödbo, Romelanda, Stenkyrka, ödsmåls, Krokstads, Brastads och Näsinge socknar. 

Göteborg den 30 juni 1910. 

Erik M. Koch. 
HnshällningMällskapets lekreteraro 

1909. 

G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



län. 3 



4 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 

') Vickern är helt och h&llet eller delvis uts&dd på den till bete och grönfoder afsedda arealen. 



län. 5 



6 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



län. 7 



8 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 

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



101589. Jordbruksstatistik 1909. 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 mindre egendomar ordnadt växelbruk med i allmänhet 7 à 8 skiften, eljest oregelbundet, 
äfven utan träda. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-125 mantal; minsta O000046 mantal. 
C. Väderlek, »anings- och skördetider: En sen och kall vår fördröjde vårsådden. Den regniga sommaren och hÖ3ten åstadkom en 

rik växtlighet, men försvårade och försenade inbärgningen. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden till följd af regnet mindre god. Potatisskörden af samma orsak mycket skadad. Halm

skörden af mindre god beskaffenhet. Höskörden likaså. 
E. Sädesslagens Tikt; 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 

70 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
[. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 35 deciton; höstsädeshalm 60 deciton; hö från naturlig äng 

25 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngardsalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
M. Skogstillgäng: Afyttring af skogsalster i några delar af länet. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Där de finna?, allmänt. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, tillverkning af träkärl, stenhuggeri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga 175 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 750 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'so kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke 

af man 1-75 kr.; af kvinna 1"25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt te Söner. 



10204 3. Jordbruksstatistik 1909. Älfsborgs läns södra del. 1 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 september 1910, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får jag härmed öfverlämna 1909 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 3 september 1910. 
A. Andersson. 

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

1 9 0 9 . 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a de l . 3 



4 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a d e l . 5 



6 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a de l . 7 



8 Ä l f s b o r g s l ä n s 



102043. Jonlhruhistatistik 1909. Älfsborgs läns liiilra del t 

s ö d r a d e l . 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk, ganska fritt, med i allmänhet 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren kall och regnig, hvadan vårsådden hlef försenad. Sommaren regnig, mycket 

svårt bärgningsväder. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden ganska betydligt regnskadad. Potatisskörden rätt klen, skadad af röta. Halmskölden 

riklig, men skadad af regn. Höskörden delvis mindre väl bärgad. 
E Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 69 kg.; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 47 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 12 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 23 deciton; hö från naturlig äng 

8 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 ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter från en del af området. Brist 

för eget behof i fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår från skogstrakterna. Brist för eget behof inom områdets sydvästra del. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ej mycket till bränsle, mer till torfströ. 
O. Binäringar: Handväfnad, maskinstickning och s. k. »dussinsöm» samt gröfre träslöjd och tillverkning af möbler. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 304 kronor; för piga 170 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 638 kronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-38 kr.; af kvinna l-so kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1910 Kungl. Boktryckeriet. V. A. Norstedt & Sfioer. 



101957. Jordbruksstatistik 1909. Älftborgs läns norra del. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 augusti 1910, jämte följande missiv: 

»På Älfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar far jag härigenom vördsamt öfvcrsända ett häradsvis upprättadt 
sammandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1909 tillika med socken uppgifter för de under året noggrant genom
gångna Vätle och Tössbo härad med Åmåls stad. 

Vänersborg den 19 augusti 1910. Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydow. 

1909. 

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

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 Ä l f s b o r g s l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 Ä l f s b o r g s l ä n s 

]) Utsäde delvis â annan areal än den i kol. 20 angifna bnljväxtarealen. — 2) Uppgift lämnad endast för häradet i sin helhet. 



101957. Jordbruksstatistik 1909. Äl/sborgs 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 lOf mantal; minsta ^ B 0 mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren sen och kall; sommaren och hösten regniga med temperatur i allmänhet under 

normalmåttet. — Vårbruket, sent påbörjadt, afbröts vid några tillfällen och var i allmänhet ej afslutadt förrän in i juni. — 
Bärgningstiderna betydligt senare än vanligt, särskildt hvad vårsäden beträffar. 

D. Skördens beskaffenhet: Skörden af höstsäd delvis regnskadad och af vårsäd i betydlig omfattning. Potatisskörden allmänt 
skadad af röta. Halmskörden af mindre god beskaffenhet. Höskörden delvis regnskadad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 74 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn GO kg.; 1 hl. ha fre 47 kg.; 1 hl. ärter 
78 kg. (Allt i medeltal.) 

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 21 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig 

äng 7 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu endast obetydligt. Brist för eget behof i allmänhet icke. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngârdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

i allmänhet icke. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster ej obetydligt. Brist för eget behof inom flere delar af området. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ganska allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarna. 
O. Binäringar: Se 1902 års uppgifter. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 257 kronor; för piga 153 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 625 kronor. (I medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-35 kr.; af kvinna 1.54 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-66 kr ; af kvinna 1'20 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Knngl. Boktryckeriet. P. A. ftorntedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

SKARABORGS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 15 juni 1910, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1909. 
Sedan föregående års uppgift ingafs, hafva följande socknar blifvit lokalt undersökta, nämligen: af Barne härad socknarne 

Vara, Kyrkas, Lekåsa, Eling, Naum, Essunga, Södra Kedum, Ryda och Önum; af Vartofta härad Visttorps socken; samt af Åse 
härad Karaby och Tängs socknar. 

Sköfde den 13 juni 1910. Enligt uppdrag 

Fr. Mannerfelt. 
Sekreterare.» 

101497. Jordbruksstatistik 1909. Skaraborgs län. 1 



2 Skaraborgs 



län. 3 



') Vickern är i flere socknar helt och hållet eller till någon del utsådd å den s. k. halfträdan (kol. 24). Den har i ett stort antal kommuner skördats antingen 

4 S k a r a b o r g s 



län. 5 

helt och Ullet eller till betydande del såsom grönfoder. 



6 S k a r a b o r g s 



län. 7 



») Se not 1 å sid. 4. 

8 S k a r a b o r g s 



län. 9 

101497 Jordbruksstatistik 1909. Skaraborgs län. 2 



10 S k a r a b o r g s 



län. 11 



') Se not 1 å tid. 4. 

12 S k a r a b o r g s 



län. 13 



') Odugligt. 

14 S k a r a b o r g s 



l ä n . 15 



l ) Se not 1 & sid. 4. — 2) Dessutom grönfoder. 

16 S k a r a b o r g s 



t01497 Jordbruksstatistik 1909. Skaraborgs län. 

län. 17 



18 S k a r a b o r g s 

') Se not 1 i sid. 4. 



län. 19 



20 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ll-375 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden tog i allmänhet ej sin början förrän i maj månad samt afbröts flera gånger af 

regndagar. Bärgningsvädret var för såväl klöfver som sädesslag ej synnerligen gynnsamt, i det att långa regnperioder inträffade 
just under bärgningstiden. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden blef på de flesta ställen regnskadad och ej af så god beskaffenhet, som den gifvit för
hoppning om. Potatisskörden på en del ställen god, på andra åter skadad af röta; en del potatis nedfrös i jorden till följd 
af den tidigt inträffande vintern. Halmskörden riklig, delvis regnskadad. Höskörden riklig, men delvis regnskadad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. 
ärter 78 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 23 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 af såväl vår- som höstsäd flerstädes. Brist för eget 

behof af kraftfoderämnen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: 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. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bearbetas på vissa trakter. Torfströfabriker finnas. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 270 kronor; för piga 145 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q, Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 525 kronor; för statpiga 290 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-so kr.; af kvinna 1.80 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1910. K u n g l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & S6ner. 



1—102007 Jordbruksstatistik 1909. Värmlands Un. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 26 augusti 1910, jämte följande missiv: 

»Härmed har äran öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1909 från Värmlands län. 
Karlstad den 24 augusti 1910. 

Efter anmodan 

Axel Låftman. 

1 9 0 9 . 

VÄRMLANDS LÄN. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 V ä r m l a n d s 



l ä n . 3 



') Å trädesjord. 

4 V ä r m l a n d s 



län. 5 



6 V ä r m l a n d s 



län. 7 



8 V ä r m l a n d s 



2—102007. Jordbruksatatiêtik 1909. Värmlands län. 

län. 9 



10 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: 7- à 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9-875 mantal; minsta Oooss mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren sen och kall, till följd hvaraf vårsådden betydligt försenades. Under senare delen af 

sommaren regnig väderlek med frost flerstädes redan i juli. 
D. SkOrdens beskaffenhet: Skörden af såväl höstsäd som i synnerhet vårsäd regnskadad. Potatisskörden i stor utsträckning an

gripen af röta. Halmskörden i allmänhet mindre god. Höskörden af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75'i kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 53-5 kg.; 1 hl. hafre 47.1 kg.; 1 hl. 

ärter 76-s kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre. 
Gr. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages uteslutande af lin. 
H. FrOodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 34 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hö och något höstsäd utom i länets norra och västra 

delar, hvarest foder- och sädestillgång ej är tillräcklig för egna behofvet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger fortfarande rum. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa omfattning. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 144 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och Un för stathjon: För statdräng 600 kronor^ för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.70 kr.; af kvinna l.60 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-90 kr.; af kvinna 1.26 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1910. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



101657. Jordbruksstatistik 1900. Örebro län. 1 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 13 juli 1910, 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 1909. 

Örebro den 12 juli 1910. 

B. LINDBLAD. 

Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps sekreterare. > 

1909. 

Ö R E B R O L Ä N . 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 Ö r e b r o 

') Häraf hafv-a ä 4 hektar odlats 16 hl. lupiner för gröngödsling. 



län 3 



') Skörden helt eller delvis använd före mognaden. — a) Uppgift om skörden saknas, hvarför denna beräknas lika stor per hektnr som i häradet i ullmiinhet. — 

4 Ö r e b r o 



län. 5 

s) Delvis utsådt pfi trädan. — 4) Delvis utsådt pä den i kol. 24 redovisade arealen. 



6 Ö r e b r o 



län. 7 



') Skörden helt eller delvis använd före mognaden. — 2) Helt och hållet eller delvis ntsâdt på den i kol. 24 redovisade arealen. — 8) Helt och hållet eller delvis 

8 Ö r e b r o 



l ä n . 9 

utsadt pä trädan. 

101657. Jordbruksstatistik 1909. Örebro län. 2 



Stockholm 1910. Knngl. Bokt rycker ie t . P. A Norsledt & Siiuer. 

10 

U p p l y s n i n g a r . 
A. Brukningssätt: Mestadels växelbruk med allmännast 7-årig, men äfven längre eller kortare omloppstid. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12Va mantal; minsta 1/i320oo inantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Kall och regnig väderlek, med i allmänhet försenade sånings- och skördetider. Vårsådd 

2e/i—10/G; höstsädessådd u/s—é/io- Vårsädesskörden började den V9 o c n afslutades på en del ställen ej förr än den 8/u-
Skörden af höstsäd: 18/s—15/9-

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad; en del hafre hann ej mognad. Potatisskörden delvis skadad af röta, 
men på en del ställen god. Halmskörden god, något regnskadad. Höskörden mycket god, af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt; 1 hektoliter hvete väger 76-1 kilogram; 1 hl. råg 69-8 kg.; 1 hl. korn 62-4 kg.; 1 hl. hafre 48-G kg.; 1 hl. 
ärter 78-4 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1/a korn eller ärter och vicker och 2/s hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages hufvudsakligen af lin. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 34 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22-5 deciton; höstsädeshalm 301 deciton; hö från naturlig äng 

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

inom en del bergslagskommuner samt stadsområdena. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu i de flesta kommuner. Brist för eget behof blott i 

ett fätal kommuner. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, kol, timmer och ved, äger rum från flertalet kommuner. Brist för eget behof inom 

ett tiotal kommuner. 
O. Binäringar: Desamma som i nästföregående sammandrag uppgifvits. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 274 kronor; för piga 17(ï kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 580 kronor; för statpiga 347 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'55 kr.; af kvinna 152 kr. Vinterdags

verke af man 1-62 kr.; af kvinna 1-05 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

VÄSTMANLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 8 juli 1910, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1909. 

Västerås den 5 juli 1910. 
J. O. Bergstrands 

101632. Jonlln-uluitaUitik 1909. Västmanlands län. 



1) Uppgifter om utsäde och skörd af spänadsväiter hafva icke erhållits. 

2 V ä s t m a n l a n d s 



län. 3 



') Uppgifterna rörande dikning och bisamhällen, rörande utsäde och skörd af gräsfrö, äfvensom rörande skörd af rofTor, rötter o. d. äro delvis endast approximativa. 

4 V ä s t m a n l a n d s 



län. 5 



6 V ä s t m a n l a n d s 

1) Se not 1 â sid. 2. — 2) Se not l & sid. 4. 



län. 7 



8 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt : Växelbruk å största delen odlad jord, oordnadt omloppsbruk å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren och senhösten regniga; under mellantiden något mindre nederbörd än den normala; 

temperaturen jämförelsevis låg. Vårbruket pågick från den 10 maj till början af juni, höskörden från midten af juli till början 
af augusti, skörden af råg den 18—30 augusti, af hvete den 25 augusti—17 september, af korn och hafre från början af sep
tember till midten af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbärgad; vårsäden delvis regnskadad. Potatisskörden god. Halm- och höskörden i allmän
het välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Biandsidens vanliga sammansättning: 2/3 hafre och 1/3 vicker. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages af lin. Hampodling förekommer ej. 
H. Fröodling för foderväxter: AF det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 26 deciton; höstsädeshalm 31 deciton; hö från naturlig 

äng 12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu tinnes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster helt ringa utom länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid några bruk och större egendomar. 
O. Binäringar: I norra delarna af länet bergsbruk och skogsharidtering; i södra delarna af länet, särskildt vid Mälaren, tegeltill

verkning; på några ställen tillverkning af torfströ och torfmull. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 190 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 574 kronor; för statpiga 374 kronor. (Häri ingår dock icke värdet af 

husrum och ved, hvilket uppskattas i medeltal för statdräng till 95 kronor; för statpiga till 65 kronor.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-70 kr.; af kvinna 1-57 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1910. Kuugl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 



1—101807. Jordlnukittatistik 1909. Kopparbergs lån. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 augusti 1910, jämte följande missiv: 

>Har äran härmed insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län för år 1909. 

Lokalundersökningar äro utförda inom Transtrands, Lima och Malungs socknar. 
Uppgifterna angående brukningsdelarnas storlek och antal hafva inhämtats genom kommunalnämnderna, i stället för att detta 

förut skett genom häradsskrifvarne. 

Falun den 31 juli 1910. 

Enligt uppdrag af Kopparbergs läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott: 

Bengt Torssell, 
Sekreterare. » 

1909. 

K O P P A R B E R G S L Ä N . 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



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



län. 3 



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

') Dessutom grönfoder. — ') Uppgifter fr&n en del trävarubolag saknas. 



2—lOiSOT. Jordbruksstatistik 1909. Kopparbergs län. 

län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: I de södra delarna af länet växelbruk med 7 à 8 skiften och 3- à 4-åriga vallar; uti de norra och västra 
delarna, där brukningssättet är mera oregelbundet, varieras mest mellan vårsäd och fleråriga vallar. Obetydlig ren träda. 
Råg sås å upplöjd vall. Potatis intager jämförelsevis stort rum, och den för egentlig rotfruktsodling använda arealen tilltager. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. Jordbruket lider af alltför långt gången jord-
styckning och ägosplittring. 

C. Väderlek, sånlngs- och skördetider: Vårsådden blef mycket försenad af i jorden länge kvarsittande kale och regnig väderlek. 
Höstsådden företogs under ostadigt väder och blef därför sent eller mindre väl utförd. Höbärgningen var å de flesta 
orter gynnsam, under det att vid inbärgning af såväl höst- som vårsäd, synnerligast den förstnämnda, rådde regnigt och 
ostadigt väder med låg temperatur. 

D. SkSrdens beskaffenhet: Höstsäden något lönnmältad och skadad af regnet. Vårsäden ojämt och klent mogen och en del in
bärgad mindre torr. Potatisskörden af blöt beskaffenhet, men icke mycket angripen af röta. Halmskörden tämligen god. 
Höskörden fullgod. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75-9 kilogram; 1 hl. råg 69'6 kg.; 1 hl. korn 6 0 H kg.; 1 hl. hafre 42 kg.; 1 hl. ärter 
72-1 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 3 delar hafre och på vissa ställen öster om Siljan 3—4 delar gråärtcr. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin alltsammans. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 40 procent och timotej- jämte annat gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 12 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 12.4 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af råg och hö i sydliga delar af länet. Brist för 

eget behof af hvete, ärter samt delvis hafre till utsäde och klöfverfrö öfverallt i länet. Dessutom felas af råg och födersäd i 
de norra orterna. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur, mjölk och smör samt af hästar, fastän 
endast i ringa antal, från vissa trakter, såsom Siljanstrakten och södra Dalarne. Brist för eget behof af hästar i nordligare 
orter samt af smågrisar och fläsk mångenstädes. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster pågår, fastän i mindre omfattning till följd af konjunkturerna och årets abnorma 
arbetsförhållanden. 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 det egna behofvet i ladugården upptages öfverallt. Dessutom förekommer äfven någon 
fahriksmässig torfströdrift för afsalu till andra orter. 

O. Binäringar: Skogs- och bergsbruk samt körningar och annat arbete därvid likasom vid bandels-, industri- och byggnadsföretag. 
Därjämte bedrifvas kreaturs- och slakteriaffärer, diverse handtverk, skinnberedning och sömnad af skinnvaror, gälbgjuteri samt 
förfärdigande af korgar, laggkärl och båtar. Kvinnlig hemslöjd bidrager ock till uppehället inom vissa orter (Flöda, Gagnef, 
Leksand, Rättvik, Boda, Orsa och Mora ra. fl.), likasom äfven turistströmmen å vissa trakter, särskildt de gamla socknarne 
kring Siljan, tillför befolkningen icke ringa inkomster. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 345 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 671 kronor; för statpiga 375 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-88 kr.; af kvinna 1-ei kr. Vinterdagsverke af 

man 2-38 kr.; af kvinna 1-26 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



101590. Jordbrukastatistik 1009. Gäfleborgs län. 1 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 juli 1910, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna jordbruksstatistiska sammandraget för Gäfleborgs län för år 1909. 

Gäfle den 30 juni 1910. 

Enligt uppdrag 

Agathon Westman. 

1 9 0 9 . 

G Ä F L E B O R G S L Ä N . 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 G ä f l e b o r g s 



län. 3 



4 G a f l e b o r g s 

') En del af här angifna utsäde af vicker är sådd ä annan areal än den i kol. 20 för baljväxter anglfna. 



101590, Jordbruksstatistik 1009. Gäflebonjs län. 2 

län. 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Ordnadt växelbruk tämligen allmänt infördt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19-453 mantal; minsta O'oo3 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Förvintern utmärkte sig genom snöfattigdom, som så godt som omöjliggjorde skogskörslorna. 

Våren och försommaren kalla och torra, hvarigenom vårbruket försenades. Höskörden, hvilken i genomsnitt kan betecknas som 
medelmåttig, utfördes under gynnsam väderlek, b varemot sädesskörden besvärades mycket af regn. 

D. Skördens beskaffenhet: Vårsäden nådde i vissa orter ej full mognad. Höstsäden gaf god skörd. Potatisen här och hvar skadad 
af röta. Halmskörden tämligen riklig. Höskörden medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 61 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 bl. ärter 
75 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. Vid odling af grönfoder användes numera ganska allmänt 
pelusker i blandningen. 

G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

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

7 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu föga. Brist för eget behof af utsädesspannmål. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk och smör. Brist för eget behof af svin. 
M. Skogstillgàng: Afyttring af skogsalster försiggår fortfarande i stor skala. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf tillverkas föga, men torfströ i stor myckenhet. 
O. Binäringar: Vinterkörslor i skogarna och timmerhuggning, höns- och biskötsel, tegel- och torfströtill verkning, bärplockning, in

samling af tall- och grankott, fiske m. m. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 138 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Yärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 625 kronor; för statpiga 389 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-97 kr.; af kvinna l-53 kr. Vinterdagsverke 

af inan 2-29 kr.; af kvinna l-28 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1910. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



1—I0'2dtl4. Jordbruksstatistik lUfll. Viisteiiwrrhiiiils h'iti. 

Enligt uppdrag 

J. Modin. 
Västernorrlands läns 

hushållningssällskaps sekreterare.» 

Årssuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 5 oktober 1910, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna (lämnade af komiminalnämndsordförandena i de särskilda socknarne samt magi
straterna i städerna) angående jordbruk och boskapsskötsel inom Västernorrlands län för är 1909 öfverlämnas härmed vördsamt. 

Härnösand den 30 september 1910. 

1909. 

V Ä S T E R N O R R L A N D S L Ä N . 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 



2 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 3 



4 V ä s t e r n o r r l a n d s 

') Dessutom 140 gäss. 



län. 5 



6 V ä s t e r n o r r l a n d s 

') Arealen enligt 1907 ars uppgift. 



län. 7 



8 V ä s t e r n o r r l a n d s 



2—102004. Jordbruksstatistik WOi). Västernorrland! län. 

län. 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Tämligen fritt; växelbruk alltmera allmänt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5-875 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Våren något försenad; juni och juli särdeles gynnsam, augusti regnig och september blid 

väderlek. Sådden i slutet af maj och i juni. Skörden i augusti, september och oktober under rätt gynnsamma förhållanden. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden af fullt medelmåttig beskaffenhet. Potatisskörden mestadels af god, men på en del ställen 

af lös beskaffenhet. Halmskörden medelmåttig, af god beskaffenhet. Höskörden medelmåttig, af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 63 kilogram; 1 hl. korn 57 kg.; 1 hl. hafre 39 kg.; 1 hl. ärter 61 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. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 45 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 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Hvete- och rågmjöl införes äfvensom något kornmjöl. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Något smör, kött och kreatur importeras från Finland och uppköpes i andra 

delar af riket; amerikanskt fläsk importeras. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster: Trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och ftottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 500 kronor; för statpiga 260 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 2-50 kr.; af kvinna l-5o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 19l0. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

J Ä M T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 juli 1910, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas sammandraget öfver 1909 års jordbruksstatistik för Jämtlands län. 

Östra fögderiet har detta år särskildt undersökts af en af de uti sällskapets tjänst anställde jordbrukskonsulenter. 

Östersund den 29 juni 1910. 

För Jämtlands läns hushållningssällskap: 

JOHAN WIDÉN. 

J. F. Broman. 

101594. Jordbruksstatistik 1909. Jämtlands län. 1 



') 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 hor ej nnder året förekommit. — 2) Häraf tillhörde 1,119 Idre lappby, som har betesrätt å Särna kronopark i Kopparbergs län. — 3) Dessutom 

4 J ä m t l a n d s 



län. 5 

7,212 årskalfvar. 

101594. JordbrukutatUtik 1909. Jämtlands län. 2 



Stockholm 1910. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 

6 

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

A. Brukningssätt: 1—3 år öppet efter vallbrott, hvarunder odlas grönfoder, rotfrukter och säd. Därefter nedläggning till vall i 
4 à 5 år. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2.267 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Sådden utfördes sent, men under i öfrigt gynnsamma förhållanden. Höskörden i slutet af 

juli och sädesskörden i midten af september, i båda fallen under särdeles ogynnsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis omogen och frostskadad. Potatisskörden under medelmåttan, oskadad. Halmskörden 

medelmåttig. Grönfoderskörden rik. Höskörden delvis mycket skadad af regn. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 55 kilogram; 1 hl. korn 48 kg.; 1 hl. hafre 30 kg.; 1 hl. ärter 70 kg. (Allt i 

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

8 à 10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af något från förra året sparadt hö. Brist för eget 

behof af hö i länets fjällsocknar samt af all slags säd utom korn. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, nötkreatur och ladugårdsprodukter. 

Brist för eget behof förefinnes ej. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande i afsevärd grad af virke af mindre dimensioner. Brist för eget behof före

finnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, varutransport, jakt, fiske, handel, kalkbränning och tegeltillverkning. 
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 à 500 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3"oo kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke 

af man 2"oo à 2-5o kr.; af kvinna Too à l-25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

V Ä S T E R B O T T E N S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 31 oktober 1910, jämte följande missiv: 

»Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna -sammandrag öfver 1909 års 
jordbruksstatistiska uppgifter. 

Umeå den 28 oktober 1910. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

II. BJÖRKLUND. 

O. E. Sundin.t 

1—102643. Jordbruksstatistik 1909. Västerbottens län. 



') Staden har intet eget jordbruk. De kreatur, som hållas i staden, födas frän stadsbors hemman, belägna i byar å landsbygden. 

2 V ä s t e r b o t t e n s 



län. 3 



J) Se not l i sid. 2. 

4 V ä s t e r b o t t e n s 



län. 5 

2—102843. Jordbruksstatistik W09- Västerbottens län. 



Stockholm 1910. Kungl. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Sötier. 

6 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk med fleråriga vallar; å vissa ställen i lappmarken ensädesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2-547 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Maj kall. I maj, juni och juli ringa nederbörd. Eftersommaren regnig väderlek. Sådden 

försiggick i slutet af maj och början af juni, skörden i slutet af augusti och början af september. Under skördetiden syn
nerligen ogynnsam väderlek. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god, men i allmänhet regnskadad. Potatisskörden god. Ilalmskörden medelgod, regnskadad. 
Höskörden medelmåttig, mindre godt bärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 58 kilogram; 1 hl. korn 52 kg.; 1 hl. h af re 39 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Det skördade fröet utgöres af timotej- jämte annat gräsfrö. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 

5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof af sädesslagen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost, hudar och skinn. Brist för eget 

behof af svin och fläsk. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster betydlig å de flesta orter. Brist för eget behof förekommer icke annat än i öfre 

delarne af Tärna samt å några få ställen vid kusten. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsarbeten, timmerflottning, tjärbränning, kolning, husslöjd, jakt och fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 258 kronor; för piga 105 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 634 kronor; för statpiga 321 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-95 kr.; af kvinna 1-63 kr. Vinterdagsverke 

af man 2-23 kr.; af kvinna 1-20 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 0 9 . 

NORRBOTTENS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 17 september 1910, jämte följande missiv: 

»Uppgifterna till jordbruksstatistiken för år 1909 från Norrbottens läns hushållningssällskaps område får jag härmed 
vördsamt öfversända. 

Stockholm den 16 september 1910. 

Paul Hellström. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 

102153. Jordbruksstatistik 1909. Xorrbottens lån. 



') Beträffande skörden fr&n naturlig äng se upplysning I (sid. 4). 

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



län. 3 



4 N o r r b o t t e n s län. 

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

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal; 
minsta 3J^ÏÏ mantal. 

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Torr försommar, riklig ne
derbörd på eftersommaren. Sånings- och skördetider normala. 

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

E. Sädesslagens rikt: 1 hektoliter råg väger 64 kilogram; 1 hl. 
korn 60 kg.. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar 
h af re. 

I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 
33 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 
8 deciton. (Om höskörden från odlad jord och naturlig äng 
upplyser kol. 57.) 

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

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

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i stort omfång. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: 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 125 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-as kr. Vinterdagsverke 
af man 2-25 kr.; af kvinna l s o kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

Stockholm, 1910. K t i n g l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt k Söner. 
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