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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 1 0 , 
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 1910. 
Såsom af de särskilda berättelserna närmare framgår, hafva 
dessa till Centralbyrån inkommit under tiden den 16 maj 
till och med den 4 november 1911, nämligen 1 under maj, 
4 under juni, 2 under juli, 9 under augusti, 6 under sep

tember, 3 under oktober och 1 under november månad före 
nämnda år. 

Sedan berättelserna granskats och af granskningen för
anledda skrifvelser till hushållningssällskapen 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. Brukningsdelar. 

i Stockholms län: Sollentuna härad och Värmdö skepps
lag samt Vaxholms stad; 

i Uppsala län: Ulleråkers och Vaksala härad; 
i Södermanlands län: Öster- och Väster-Rekarne härad, 

utom Tumbo socken, samt Eskilstuna och Torshälla städer; 
i Östergötlands län: Tjärstads, Västra Hargs, Gam

malkils, Rappestads, Östra Hargs, Grebo, Ringarums, Yxne-
rums, Kuddby, Kvillinge, Kimstads, Heda, Järstads, Fifvel-
stads och Klockrike socknar samt Skänninge stad; 

i Jönköpings län: T veta härad; 
i Kronobergs län: Sjösås, Drefs och Hornaryds, Notte

bäcks, Granhults, Furuby, Nöbbele, ös t ra Torsås, Ormes-
berga, Gårdsby, Täfvelsås, Kalfsviks, Jäts , Lekaryds, Hjorts-
berga, Slätthögs, Moheda, Markaryds, Hallaryds och Göte-
ryds socknar; 

i Gottlands län: Hejnums, Bals, Stenkyrka, Tingstäde, Ot-
hems, Halls, Rute, Fleringe, Bunge, Fårö och Dalhems socknar; 

i Blekinge län: Asarums, Gammalstorps, Edestads, Sill-
höfda och Kristianopels socknar samt Ronneby stad; 

i Hallands län: Faurås och Himle härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Björlanda, Härryda, Kareby, 

Forshälla, Klöfvedals, Hede, Bro och Lurs socknar; 
i Älfsborgs läns norra del: Flundre och Sundals härad; 
i Skaraborgs län: Flo, Håle, Sals, Särestads, Väners-

näs och As socknar i Åse härad, Bärebergs, Flakebergs, 
Levene och Tengene socknar i Viste härad samt Barne-
Asaka och Fågluras socknar i Barne härad; 

i Kopparbergs län: Äppelbo, Järna, Nås och Sftfsnäs 
socknar; 

i Jämtlands län: Västra fögderiet. 
I Malmöhus län hafva visserligen icke några lokala un

dersökningar förekommit, men uppgifterna för Frillestads, 
Kropps, Mörarps, Råns, Välinge, Vällufs och Hälsingborgs 
socknar samt Hälsingborgs stad hafva beriktigats med led
ning af uppgifter om arealer och brukningsdelar enligt 
Ekonomiska Kartverkets mätningar. 

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 ram, så att äfven under detta 
år omfånget af den icke lokalundersökta arealen minskats. 

Sistnämnda areal är dock ännu ganska betydande. 
Till densamma var nämligen vid årets slut a t t hänföra-. 
18 af Östergötlands läns 155 kommuner, 26 af Skaraborgs 
läns 271, 33 af Örebro läns 64 och 6 af Kopparbergs läns 
52 kommuner äfvensom 1 af Gäfleborgs och 1 af Väster
bottens läns kommuner samt dessutom i fråga om samtliga 
uppgifter för jordbruket hela Norrbottens län. De lokalun
dersökningar, som öfvergått sistnämnda län, hafva nämligen 
endast afsett mantalet och kreatursstocken. 

At t uppgifter af ett eller annat slag aldrig meddelats, 
förekommer ännu beträffande några kommuner i Västerbot
tens och Norrbottens län. För Västerbottens län gäller detta 

uppgifterna om den naturliga ängens areal i 3 och om den 
skogbärande markens areal i 5 socknar, för Norrbottens län 
uppgifterna om 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. tre och 
fyra, om antalet bisamhällen från ett och om antalet fjäderfä 
från tre af hushållningssällskapen. 

1. Jordbruk. 
Den öfversikt af 1910 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 sammandrag 
som i de särskilda berättelserna användts, när uppgifter äro 
afsevärdt ofullständiga eller i öfrigt af en eller annan anled
ning 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 1909, 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 äldre städer eller att ny 
stad uppstått. Från 67,294-832, som mantalet enligt fem
årsberättelserna utgjorde vid 1905 års slut, har det på grund 
af detta förhållande minskats till 67,193 032 vid 1910 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 
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 356,956. 
Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan ägare och 
brukare, kol. 4—11, är känd för 352,881 brukningsdelar, men 
saknas fortfarande för 13 af Norrbottens läns landskommu
ner, med 4,075 brukningsdelar. I följd häraf blir för detta 
län, liksom för hela riket, uppgiften i kol. 3 större än upp
gifterna i kol. 4—11 tillsammans. 

På grund af de i nyssnämnda tabell 1 meddelade abso
luta siffror hafva beräkningar blifvit utförda i afsikt att 
lämna en redogörelse för jordstyckningen och jordens för
delning mellan brukare af egen och brukare af andras jord, 
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och äro resultaten häraf framlagda i tabell A. En jäm
förelse med tidigare år utvisar, att småbruken med odlad 
jord om högst 2 hektar, som år 1910 utgjorde V4 af hela 
antalet, ökas hastigare än brukningsdelar med större ut
sträckning. Året 1910 synes visserligen vid jämförelse med 
år 1905 utgöra et t undantag, men detta är endast skenbart 
och har sin grund i de förändringar beträffande året 1909, 
som vidtogos vid lokalundersökningarna i Malmöhus län, för 
hvilka i detta års sammandrag lämnas redogörelse. I fråga 
om de största brukningsdelarna med odlad jord om 20—100 

eller öfver 100 hektar har sedan år 1900 till och med en, om 
ock ringa, minskning ägt rum äfven i deras absoluta antal. 

De större jordbruken äro företrädesvis till finnandes 
inom rikets bördigare trakter, såsom Mälardalens län, Ös
tergötlands och Skaraborgs län samt de skånska länen, men 
förekomma däremot sparsamt i Norrland, Dalarne, Dalsland 
och Bohuslän, södra delen af Västergötland samt större delen 
af Småland. Småbrukens antal är relativt störst i Dalarne, 
öfver hälften af hela antalet, samt därnäst i Värmland och 
öfre Norrland. Under det a t t på hvar brukningsdel komma 

Tab. A. Jordstyckningen och jordens fördelning mellan brukare af egen och brukare af andras jord, år 1910. 



6 Jordtorp. Särskilda ägoslag. 

i medeltal för hela riket 10:3 hektar odlad jord, äro mot
svarande siffror för Södermanlands län 26 3 och för Uppsala 
län 254 hektar och å andra sidan för Kopparbergs län 36 
och för Norrbottens län 39 hektar. 

I det närmaste eh af samtliga brukningsdelar brukas 
af ägarne själfva, föga mer än i/t af arrendatorer. Dock 
äro arrendeupplåtelser vida vanligare vid de större jordbru
ken än vid de mindre. Bland brukningsdelar å högst 20 
hektar innehafvas sålunda endast 125 % af arrendatorer; 
bland brukningsdelar af 20—100 hektar är det åter fallet 
med 31-6 % och bland de allra största brukningsdelarna, eller 
dem som utgöra öfver 100 hektar odlad jord, med ej mindre 
än 353 %. I landsdelar sådana som Östergötland, Mälar
dalens län m. m., hvarest de stora godsen äro talrika, där 
förekomma äfven ärren datorerna oftare än å andra ställen. 
Synnerligt fåtaliga äro de inom Gottlands, Blekinge och 
Norrbottens län. 

På hvarje brukningsdel belöper sig i medeltal 0·19 
mantal, 058 i Uppsala län, 006 i Västerbottens län. 
Största brukningsdelen, efter mantal räknadt, tillhör enligt 
uppgift Kristianstads län. 

Såsom egna brukningsdelar räknas ej jordtorp och andra 
jordlägenheter. Dessa, som i kol. 12 uppgifvas till 144,947 år 
1910 och 148,308 år 1909 samt 158,989 år 1905, hafva enligt 
tabellen nästan ständigt minskats. Huruvida och i hvad 
mån detta öfverensstämmer med verkliga förhållandet, är 
svårt att afgöra på grund af den olika betydelse, som plä
gar gifvas åt uttrycket jordlägenhet. Att de typiska jord
torpen under senare tid högeligen minskats i antal, är ej 
tvifvel underkastadt. 

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

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 lämnas om yt
vidden af särskilda ägoslag, utgjorde denna år 1910: träd-, 
humle- och kålgård 45,874 hektar, åker och annan odlad 
jord 3,644,905, naturlig äng 1,306,598 och skogbärande mark 
21,390,177 hektar. Jämförda med 1909 års siffror, visa de 
nyssnämnda ovanligt ringa ändringar: ökning för träd-, 
humle- och kålgård af 174 och för åker och annan odlad 
jord af 5,440 hektar samt minskning för naturlig äng af 
6,659 och för skogbärande mark af 10,267 hektar, öknin
gen af åkerarealen kommer hufvudsakligen på Kristian
stads, Västernorrlands och Västerbottens län, minskningen 
af ängsmarken på Kronobergs och Gottlands län samt 
minskningen af skogsarealen på Södermanlands, Jönköpings 
och Jämtlands län. 

I tabell B meddelas en i öfverensstämmelse med 
föregående år utförd beräkning utaf den andel, hvari de 
särskilda ägoslagen ingå i hvarje områdes hela ägovidd af 
fast mark. De ändringar af någon betydenhet, som ägt rum 
beträffande de absoluta siffrorna, finna här sin motsvarighet 
i de relativa. Utsträckes undersökningen äfven till aflägs-
nare år, visar sig, att, medan proportionen mellan inägor å 
ena sidan samt skog och annan utmark å den andra för-

blifvit tämligen oförändrad, synnerligast efter år 1880, har 
bland inägorna trädgårds- och åkerjorden vunnit allt större 
utsträckning, samtidigt med att ängsarealen minskats. Ar 
1910 hade, de båda nordligaste länen oafsedt, den sistnämnda 
blott i ett län, eller Kronobergs, ännu större utsträckning 
än åkerarealen, men öfvervikten har nedgått till en obe
tydlighet. Närmast efter Kronobergs län i fråga om ängs
markens utsträckning i förhållande till hela arealen komma 
i ordning Jönköpings och Kristianstads län samt dessutom, 

Tab. B. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhål
lande till hvarje områdes hela ägovidd af fast mark, år 1910. 
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i fråga om hushållningssällskapens områden, södra delen 
af Älfsborgs och södra delen af Kalmar län. Åker- och 
trädgårdsjord omfatta i Malmöhus län ej mindre än 73-27 # 
af hela ägovidden, hvarefter följa Skaraborgs län med 42-74 
%, Kristianstads län med 4021 % och Uppsala län med 3072 
°/.\ sist komina Norrbottens län med 038 % och Jämtlands 
län med 120 %. 

Beträffande utmarken redovisas denna dels såsom skog
bärande mark och dels såsom annan (eller oredovisad) mark, 
och har äfven här enahanda förändring inträffat som i fråga 
om inägorna, i det att procentsiffrorna för skogen nästan 
oafbrutet ökats, men för den öfriga marken minskats. Så
som särskildt framgår af uppgifterna från de län, som varit 
föremål för Ekonomiska Kartverkets undersökningar, är or-

Tab. C. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1910. 

saken ti l l denna förändring åtminstone ti l l allra största de
len, om icke uteslutande, a t t söka däri, att uppgifterna år 
för år blifvit bättre, så a t t allt större andel af den oredo
visade marken uppförts såsom skogsmark. Antagligen kom
mer så ännu en t id a t t fortgå, och torde sålunda den skog
bärande marken i själfva verket utgöra ännu mer än de 
5204^% af rikets areal, hvartill den i tabell B angifves. 

Åkerjordens fördelning mellan de särskilda kulturväx
terna åskådliggöres genom de relativa tal, som meddelas i 
tabell C. En granskning af tabellens siffror, så vidt 
de angå hela riket, utvisar, at t beträffande foderväxterna 
och trädan utvecklingens gång ända sedan år 1865 vari t i 
det hela densamma, eller för de förra en stadigt fortgående 
ökning, för den senare enahanda minskning af deras andel 
af åkerarealen. Medan den mark, som lagts under plog, 
ökats med mer än 1,000,000 hektar, har det svenska jord
bruket så gått framåt, a t t trädesarealen bibehållits nästan 
oförändrad. I samband härmed samt med ängsarealens an
märkningsvärda minskning och boskapsskötselns storartade 
framsteg har foderväxtodlingen ökats, dock endast i fråga 
om den för skörd afsedda arealen; de till bete och grönfo
der anslagna fälten hafva i det stora hela varit af samma 
storlek. 

Hushållningssällskapens berättelser lämna icke i allo 
uppgifter om den andel af åkerarealen, som hvarje särskildt 
växtslag upptager; sädesslagen äro sålunda sammanförda i 
sina trenne hufvudgrupper, höstsäd, vårstråsäd och balj-
växter. Genom sammanställning af berättelsernas uppgifter 
om utsädesbelcpp och areal med från annat håll inhämtade 
upplysningar om utsädestätheten för olika växter, blifver 
det likväl möjligt a t t erhålla kännedom om den areal, som 
hvarje sädesslag upptager, och meddelas därför här, liksom 
under en längre följd af år, sådana uppgifter. Genom de upp
lysningar om sockerbetsodlingen, som erhållits från Kontroll
styrelsen, har äfven blifvit möjligt att angifva särskilda are
alsiffror icke blott för potatis utan äfven för sockerbetor 
och för andra rotfrukter. På sådant sätt har åkerarealen 
på följande sätt kunnat specificeras: 

Ileklar. 
% • 

Hösthvtte 92,110 

Varhvete 5,407 

Höstråg 392,681 

Vårråg 8,858 

Korn 182,454 

Hafre 791,707 

Blandsäd 161,976 

Ärter 17,424 

Bönor 4,093 

Vicker 19,005 

Potatis 152,445 

Sockerbetor 35,134 

Andra rotfrukter 66,975 

Spånadsväxter 1,627 

Foderräxter till bete och grönfoder 158,187 

Foderväxter till höskörd 1,190,830 

Andra växtslng 1,419 

Träda 362,573 

2-53 

015 

1077 

024 

5-01 

2172 

4-44 

0-48 

0-11 

0-52 

418 

0-96 

1-84 

005 

4'34 

3267 

0-04 

9-95 

Summa 3,644,905 lOOOO 
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Af här upptagna aderton grupper visar halfva antalet 
ökning af arealen sedan år 1909, med tillsammans 23,293 
hektar; andra hälften däremot minskning, med tillsammans 
17,853 hektar. Största ökningen förete som vanligt foder
växterna till höskörd, med 6,869 hektar; härefter följa bland
säd med 4,068, foderväxter till bete och grönfoder med 
3,858, andra rotfrukter än potatis och sockerbetor med 3,164 
hösthvete med 2,003 och sockerbetor med 1,674 hektar. Ök
ning har dessutom ägt rum för vicker, potatis och andra 
växtslag. Minskning drabbar i främsta rummet trädan med 
6,011, hafren med 5,804, kornet med 2,254 och höstrågen 
med 1,659 hektar, samt i öfrigt ärter, vårråg, bönor, vår-
hvete och spånadsväxter. 

Jämföras de här meddelade uppgifterna för år 1910 
med motsvarande tor år 1900, visar sig, att under tioårs
perioden följande arealförändringar inträdt: 

Arealökning. 
Hektar. %. 

Arealminskning. 
Hektar. % 

Hösthvete 19,915 

Vårråg 555 

Blandsäd 32,210 

Vicker 1,870 

Andra rotfrnkter än potatis 53,179 

roderväxter till höskörd . 161,395 

Andra växtslag . . . . 484 

Hela åkerarealen . . . . 125,024 

276 

6-7 

248 

10-9 

1087 

15-7 

51-8 

36 

Värhvete 286 

Höstråg 10,094 

Korn 35,087 

Hafre 33,147 

Ärter 6,085 

Bönor 1,449 

Potatis 2,200 

Spånadsväxter 2,299 

Foderväxter t. bete o. grönf. 2,604 

Träda 51,333 

5 0 

26 

161 

4 0 

25 9 

261 

14 

58-6 

1-6 

124 

Märkligast af alla de inträdda förändringarna äro de, 
som gälla andra rotfrukter än potatis, hvilkas areal under 
de tio åren mer än fördubblats. Huru stor del af denna 
tillväxt har sin orsak i den tilltagande sockerbetsodlingen, 
kan ej afgöras. Anmärkningsvärda äro äfven arealöknin
garna för hösthvete och blandsäd, äfvensom för foderväxter 
till höskörd. Arealökningen för »andra växtslag» beror där
emot endast på förändrad uppställning af statistiken för 
Malmöhus län. Beträffande arealminskningarna hafva dessa 
i främsta rummet drabbat spånadsväxter, bönor och ärter 
samt korn, af hvilka år 1910 spånadsväxterna ej intogo 
hälften, bönorna och ärterna ej tre fjärdedelar samt kornet 
föga mer än fem sjättedelar af 1900 års areal. Äfven trä
dan har ansenligt reducerats, hvarjämte hafren och höst
rågen tillhöra de växtslag, hvilkas areal blifvit mindre. 

Kontrollstyrelsens uppgifter lämna äfven tillfälle att 
länsvis fördela den till andra rotfrukter än potatis anslagna 
arealen mellan sockerbetor och andra hithörande växtslag. 
Fördelningen år 1910 var följande: 

Sockerbetor. 
Hektar. 

Rofvor m. m. 
Hektar. 

Östergötland» län 875 

Kalmar > 919 

Gottlands » 2,481 

Bleking!) » 1,205 

Kristianstads » 3,515 

Malmöhus > 25,306 

Hallands » 652 

Skaraborgs • 181 

Det öfriga riket — 

3,030 

3,324 

1,572 

1,429 

14,173 

11,785 

5,989 

5,811 

19,862 

Summa 85,134 66,975 

Beträffande här angifna siffror å betarealen är likväl 
att märka, att fördelningen mellan länen i Kontrollstyrel
sens uppgifter bestämmes af läget af den fabrik, där betor
na afverkats; i det stora hela afverkas emellertid betorna 
inom det län, där de odlas. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1910 
uppgifvas sålunda: 

Hvete 257,044 hektoliter. 

Råg 1,063,283 

Korn 579,341 

Hafre 3,268,577 

Blandsäd 565,623 

Summa stråsäd 5,723,868 hektoliter. 

Ärter 63,246 hektoliter. 

Bönor 10,432 » 

Vicker 75,904 > 

Samma baljväxter 149,582 hektoliter. 

Potatis 3,334,446 hektoliter. 

Lin (och hampa) 3,884 > 

Gräsfrö mer än 99,300 deciton. 

Bohvete 96 hektoliter. 

Kaps 1 > 

Spärgel 208 > 

En jämförelse med 1905 års siffror utvisar, att under 
femårsperioden utsädet ökats af hvete med 38,150, af bland
säd med 84,886, af vicker med 19,832 och af potatis med 
281,179 hektoliter. För sädesslagen har utsädesbeloppet i 
öfrigt minskats, däraf för korn med 64,903 hektoliter. 

De detaljerade beräkningar, som i tabell D (sid. 9) meddelas, 
lämna tillfälle att beträffande utsädesbeloppen af särskilda 
växtslag anställa jämförelser såväl mellan olika län år 1910 
som mellan nämnda år och äldre tider i fråga om hela riket. 
Hvad då först talen för hela riket angår, visar sig, att 
hvetets andel af hela utsädesbeloppet ökades till år 1875, 
men var sedan tämligen stationärt ända till slutet af 1890-talet, 
för att från denna tidpunkt afsevärdt ökas. Rågen har oaf-
brutet förlorat i betydelse med undantag för tiden från 
år 1890 till 1900-talets början, då den syntes vilja återeröfra 
en del af den mark, den förlorat. I fråga om kornet är 
tillbakagången däremot konsekvent och starkare mar
kerad; dess andel af hela utsädesmängden är nu föga mer 
än hälften af hvad den var år 1865. Hafren, rikets hufvud-
säde, som år 1895 ingick med öfver 57 % i hela utsädet, har 
under följande år gått något tillbaka, hvarvid den mark, 
som den förlorat, intagits af blandsäden, som ända från år 
1880 visar ökade procenttal. Balj- och spånadsväxter samt 
bohvete, raps och spärgel hafva oafbrutet gått tillbaka med 
undantag endast för den sista femårsperioden i fråga om 
baljväxterna, och äfven bland dem endast i fråga om vickern. 

Oaktadt hafren under senare år i någon mån förlorat 
i betydelse, utgör den ännu hufvudsädet inom samtliga ri
kets län utom de fyra nordligaste samt Gottlands län, där 
kornet är förhärskande. Hvetet ingår till ansenlig mängd 
i utsädesbeloppet i Malmöhus län och jämväl i Gottlands 
län samt länen kring Mälaren; däremot är dess odling så 
godt som ingen i de norrländska länen. Äfven rågodlingen 
är inom de sistnämnda af mycket underordnad betydelse, 
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medan den är synnerligen rikt företrädd i de sydöstra lä
nen, nämligen Kalmar, Gottlands, Blekinge och Kristian
stads län, hvarest den tager i anspråk mera än en fjärdedel 
af här ifrågavarande utsädesbelopp. Förutom i de norrländ
ska länen och på Gottland spelar kornodlingen en betydande 
roll jämväl inom Malmöhus län, Kalmar läns södra del 
(Öland) och Uppsala län. Hafrens dominerande ställning 
såsom hufvudsäde framträder i synnerhet inom västra 
Sverige, eller i Västergötland, Bohuslän, Värmland och Dalar
ne samt i Örebro och Jönköpings län. Karakteristisk för Gott-
lands län är å andra sidan hafreodlingens ringa andel i utsä
desbeloppet. Odlingen af blandsäd drifves företrädesvis inom 

Tab. D. Utsädesbeloppet år 1910, i % af hvarje områdes 
utsäde, oafsedt potatis och gräsfrö. 

tvenne särskilda områden, dels Skåne och Halland, dels lä
nen kring Mälaren och Östergötland. För det sistnämnda 
området äro äfven baljväxterna af viss betydelse, dock, sär-
skildt i Östergötland, ej i samma mån som vid århundra
dets början; Göteborgs ooh Bohus län uppvisar nu för dem 
högsta procenttalet. Af ven i Jämtlands län är odlingen af 
dessa växter jämförelsevis betydande. 

Medan af tabell I) framgår, i hvilken omfattning de 
särskilda sädesslagen ingå i såväl rikets som hvarje läns 
eller områdes hela utsäde, så lämnas i tabell E uppgifter 
om den andel länens eller områdenas utsäde af hvarje sär-
skildt sädesslag och af potatis utgör af hela rikets utsäde af 
samma växtslag. 

Af sistnämnda uppgifter framgår bland annat den ut
omordentligt viktiga roll, som det t i l l arealen så obetydliga 
Malmöhus län spelar i fråga om rikets åkerbruksförhållan-

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

samt af potatis, år 1905. 

Anm. Talet 0 0 betyder, att ifrågavarande västslag visserligen inom orten 
odlas, men att utsädet häraf ej hinner till 0'1 % af rikets utsäde af samma växtslag. 
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den. Ensamt inom detta län utsås nämligen ej långt ifrån 
Vs af allt hvete, nära 1 4 af all blandsäd, mer än V« af allt 
korn o. s. v. I fråga om hufvudsädet i riket, eller hafren, 
intager dock Malmöhus län icke samma dominerande plats, 
utan komma här i främsta ram men de tre länen kring Vä
nern (med 33-5 %, däraf ensamt Skaraborgs län med 150 %) 
samt Jönköpings län. Hela Norrland är ej af någon mera 
nämnvärd betydelse för rikets sädesproduktion utom i fråga 
om kornet, hvaraf här utsås öfver ',s af hela utsädet af 
detta sädesslag. Nära V4 a ^ hela blandsädesutsädet kommer 
på Östergötlands län, nästan lika mycket på Malmöhus län 
och V8 a f n e l a utsädet på Kristianstads län. Af ärterna 
kommer något mer än hälften å ett sammanhängande om
råde af Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Östergöt
lands län. Äfven Skaraborgs och Västmanlands län lämna 
större bidrag till produktionen af denna baljväxt. Af åker
bönorna odlas i det närmaste s/i i Göteborgs och Bohus län 
och '/io i Hallands län. Betydligt öfver Vs af hela vicker-
utsädet (år 1900 endast 15-2 %) kommer på Skaraborgs län. 
I fråga om potatisen, som i öfrigt är mera jämnt fördelad 
på de olika länen, upptaga de båda skånska länen och 
Blekinge län i 3 (Kristianstads län ensamt 183 %) af hela 
utsädesbeloppet. 

Beträffande tabellerna D och E bör, i samband med 
hvad nu yt t ra ts , likväl anmärkas, att de icke förmå at t 
lämna en fullt exakt upplysning om de särskilda växtsla
gens betydelse för de olika områdena eller om den roll dessa 
sistnämnda öfver hufvud spela i fråga om våra jordbruks
förhållanden. För att i vår jordbruksstatistik erhålla kän
nedom härom måste skörderesultaten tagas i betraktande, 
öafsedt at t skörden icke fullständigt karakteriseras af de 
uppgifter, som lämnas om utsädet, äro härvid äfven andra 
växtslag a t t taga i betraktande än de i nämnda tabeller 
upptagna, i främsta rummet rotfrukter (utom potatis) samt 
foderväxter, hvilka senare särskildt för de norrländska 
länen hafva så utomordentlig betydelse, såsom af tabell C 
närmare framgår. 

I tabell F redogöres för utsädet på hektar år 1910 
i riket äfvensom i hvarje hushållningssällskaps område, 
såvidt sådant af uppgifterna i tabell 1 kunnat inhämtas. I 
följd häraf lämnas sålunda ej någon redogörelse för utsädet 
af hvarje särskildt sädesslag, utan endast för utsädet inom 
olika grupper däraf. I fråga om hela riket finner man af 
tabellen, a t t utsädet per hektar af höstsäd i det hela bibe
hållit sig nästan oförändradt, af vårsäden åter minskats, 
men af potatis i hög grad ökats. Sistnämnda ökning kän
netecknar särskildt det sist förflutna årtiondet och framträ
der synnerligen skarpt i de båda skånska länen och Hal
lands län, därnäst i Norrbottens, Kopparbergs, Skaraborgs 
och Blekinge län. Undantagsvis förekommer dock minsk
ning i potatisutsädet. Det varierar för öfrigt mellan 30 
hektoliter per hektar i Kopparbergs län och 18 hektoliter i 
Örebro och Västerbottens län. Afven för en del andra 
växtslag förekomma betydande växlingar i utsädestätheten 
för de olika länen. Denna varierar sålunda per hektar för 
höstsäd mellan 3 2 och 1-8 hektoliter, i Kronobergs och 
Västerbottens län, och för vårstråsäd mellan 49 och 28 hek
toliter, i Jönköpings och Gottlands län. Då af baljväxterna 

en del af det angifna vickerutsädet skett å annan areal än 
den för baljväxter i tabell 1 angifna, är svårt att här er
hålla tillförlitliga siffror, och af samma orsak torde den för 
sista femårsperioden angifna ökningen i utsädestätheten af 
dessa växter åtminstone till stor del vara endast skenbar. 

Tabell G (sid. 11) innehåller uppgifter dels rörande 
blandsädens sammansättning, dels rörande lin- och hampod-
lingens andelar i den till spånadsväxter upplåtna arealen. 

Beträffande blandsäden visar tabellen, a t t i medeltal 
för hela riket denna till något mer än hälften utgöres af 
hafre, till något mer än tredjedelen af korn och ti l l sin 
återstående del af baljväxter och, i obetydande mån, vårråg. 

Tab. F. Utsäde på hektar, år 1910. 
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Af den till spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
1,627 hektar, ägnas blott 1-2 %, eller omkring 20 hektar, åt 
odling af hampa. För öfrigt är det endast i få län, som 
någon nämnvärd odling förekommer ens af lin. Största 
arealen, eller 474 hektar, ägnas däråt i Gräfieborgs län. De 
tre smålandslänen tillsammans komma till ej fullt 400 hekt
ar, intet annat län ti l l 100 hektar. Ar 1870 uppgafs ännu, 
att 16,543 hektar användes till odling af spånadsväxter, 

Tab. G. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1910. 

eller, oaktadt åkerarealen då var endast 2/s af den nuvarande, 
mer än tio gånger så stor areal som för närvarande. 

Skörden år 1910 lämnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 
o. s. v. i tab. 1): 

Hektoliter. 

Hvetc 2,654,630 

Råg 8,072,168 

Korn 4,720,196 

Hafre 25,076,267 

Blandsäd 5,432,438 

Hektoliter. 

Ärter 439,163 

Bönor 76,130 

Vicker 251,781 

Potatis 23,559,442 

Den vida öfvervägande delen af hvetet och rågen var 
höstsäd. Af vårhvete skördades endast 115,249 och af vår
råg 160,816 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 . 

Enl. Hush.-sällskapen. Enl. K. M:ts Bcfale. 

Höstsäd 10,450,733 

Vårstråsäd 35,504,966 

Baljväxter 767,074 

10,844,200 

37,379,300 

764,100 

Samma säd 46,722,773 

Potatis 23,559,442 

48,987,600 

24,171,400 

Den bristande öfverensstämmelsen i fråga om sädes
skörden beror hufvudsakligen därpå, a t t enligt Årsväxt-
berättelserna skörden af hafre uppgifves nära l-5, af korn 
nära 0-5 och af höstråg öfver 04 millioner hektoliter större 
än enligt Hushållningssällskapens berättelser. 

Till ytterligare belysning af skördeutfallet år 1910 i 
fråga om spannmål och potatis meddelas enligt Hushållnings
sällskapens berättelser följande uppgifter om korntalet dels 
år 1910 och dels i årligt medeltal för tjuguårsperioden 1886 
—1905: 

1886—1905. 1910. 1886 -1905. 1910. 

Hösthvete . . . 831 

Vårhvete . . . 5'90 

Höstråg . . . . 733 

Vårråg . . . . 4'72 

Korn 6 94 

Hafre 609 

Blandsäd . . . 748 

10-5!» 

6-69 

7'7-i 

56» 

8-15 

767 

9-tiO 

Ärter 526 

Bönor 5-49 

Vicker . . . . 431 

Höstsäd . . . . 7-48 

Vårstråsäd . . . 6'35 

Baljväxter . . . 490 

Potatis . . . . 6-30 

6-94 

7'30 

332 

8-20 

7-9ii 

513 

7-07 

Arets korntal äro, liksom åren 1908 och 1909 var fallet, 
för hvart enda växtslag högre, och i allmänhet mycket högre, 
än medeltalen för tjuguårsperioden. Undantag gör liksom 
då 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 sädesskör
den. I Ärsväxtberättelserna, där vid beräkningen afdrag 
göres för den del af utsädet, hvaraf skördats grönfoder, är 
1910 års korntal för vicker ej mindre än 26 % högre än me-
delkorntalet. 
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Äfven skörden af andra rotfrukter än potatis har lik
som under de båda nyssnämnda åren lämnat mycket förmån
liga resultat, så att då jämväl nu den areal, hvaruppå dessa 
odlats, vunnit afsevärd tillväxt, skördekvantiteterna äro de 
högsta hittills antecknade, eller af rofvor, rötter m. m. 
37,321,048 hektoliter och af sockerbetor- 10,682,763 deciton. 
Närmast i afkastning komma i fråga om rofvor, rötter m. 
m. åren 1909 med 33,488,809, 1908 med 28,825,537 och 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. I fråga om sockerbetor 
intages närmaste plats af året 1906 med 9,861,941 och där
näst af året 1909 med 9,616,981 deciton. 

Enligt Kontrollstyrelsens berättelse utgjorde beloppet 
af de betor efter 1910 års skörd, som efter förutgående tvätt
ning vid sockerfabrikerna uppvägdes till afverkning, ej 
mindre än 11,051,130 deciton, hvarförutom vid brännvins-
brännerierna användes omkring 76,000 deciton. 

Äfven om icke under detta år någon mindre del af be
torna hade funnit användning vid kreatursutfodringen, är 
ändock tydligt, a t t sockerbetsskörden för året är i Hushåll
ningssällskapens berättelser för lågt angifven. 

1 fråga om de andra växtslagen angifves skörden af 
tobak år 1910 till 7,767 deciton, hvarvid skörden å Stock
holms stads område på grund af nyare uppgifter satts till 
omkring 1,000 deciton mindre än de närmast föregående 
åren, då tobaksskörden i hela riket uppgafs till 8,900 deci
ton år 1909 och 10,296 deciton år 1908. I Kommerskollegii 
utredning om den svenska tobakshandteringen år 1908 an
gifves skörden detta år, enligt uppgifter från kronoläns
männen och från poliskommissarierna i Stockholm, till en
dast 5,888 deciton eller ungefär samma belopp, som den ut
gjorde år 1902 enligt Tobaksskattekommitténs på enahanda 
sätt insamlade uppgifter. Nämnda kommitté anför likväl 
därjämte, att enligt de af tobaksfabrikanterna i riket läm
nade upplysningar om deras inköp skörden år 1902 skulle 
hafva utgjort 8,300 deciton, under det att medelskörden åren 
1898—1902 utan öfverdrift kunde antagas till 9,000 deciton. 
Angående tobaksskörden i riket, och särskildt i Kristian
stads län, hvarifrån omkring 2 3 af skörden förskrifver sig, 
får Centralbyrån för öfrigt hänvisa till sin i 1906 års sam
mandrag lämnade redogörelse. 

Skörden på hektar för såväl hela riket som särskilda 
områden angifves i tabell H. Såsom vanligt afser skör
den hela den besådda åkerarealen, oafsedt om en del af 
densamma afkastat endast grönfoder, hvilket synnerligast 
i de nordligare länen ej sällan är fallet; undantag från re
geln bildar liksom år 1909 Malmöhus län, där den areal, 
hvarå skördats grönfoder, frånräknats den areal, hvarå säd 
blifvit skördad. I fråga om spånadsväxter är därjämte at t 
märka, att af brist på special uppgifter de skördade kvanti
teterna af frö och spånadsämne hvar för sig jämföras med 
hela den areal, som till odlingen af dessa växter varit an
vänd, så att, då nu för år 1910 uppgifves, att i riket per 
hektar skördats 42 hektoliter frö och 3'8 deciton spånads
ämne, detta är så att förstå, at t å den till spånadsväxter 
anslagna arealen i medeltal på hvar hektar skördats dels 
4·2 hektoliter frö och dels 3 H deciton spånadsämne. 

För att underlätta bedömandet af skörderesultatet för 
riket år 1910 hafva i tabellen bifogats uppgifter om skörden 
på hektar i medeltal dels under det närmast föregående 
året och dels under de sex femårsperioderna efter år 1880. 
Af dessa sistnämnda öfverträffar den sist förflutna, eller 
perioden 1906 —1910, betydligt alla de föregående, och detta 
äfven om jämförelsen utsträcker sig till de särskilda växt
slagen med undantag endast för spånadsväxter, beträffande 
hvilka jämförelser likväl äro svåra at t utföra, då, såsom 

Tab. H. Skörd på hektar, år 1910. 
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nyss är nämndt, afkastningen afser dels frö och dels spå-
nadsämne å samma ytenhet och uppgifterna för öfrigt äro 
mycket bristfälliga. 

Hvad särskildt året 1910 beträffar så öfverträffar äfven 
detta alla de föregående femårsperioderna, och skördetalen 
härför öfverstiga jämväl mer eller mindre medeltalen för 
den egna perioden 1906—1910 i fråga om vårstråsäd, balj-
växter, potatis och åkerhö, men nå ej dessa i fråga om höst
säd och andra rotfrukter än potatis. 

Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags 
textafdelning framlagts beräkningar om skördeutfallet af säd 
och rotfrukter reduceradt till rågvärde, enligt de grunder 
som angifvas i samma års berättelse och hvilka Statistiska 
Centralbyrån af skäl, som i 1894 års berättelse omförmälas, 
ansett sig fortfarande böra bibehålla. I enlighet härmed 
sättas sålunda vid ifrågavarande reduktion 10 hektoliter råg 
= 7 hektoliter hvete = 8 hektoliter ärter eller annan trind-
säd = 11 hektoliter korn = 14 hektoliter blandsäd = 17 
hektoliter hafre = 40 hektoliter potatis och andra rotfrukter. 
Dessa relationstal hafva blifvit använda vid de beräkningar, 
som här i tabell I blifvit framlagda dels beträffande 1910 
års skörd, dels äfven beträffande medelskörden, hvilken 
beräknats efter förhållandena under tioårsperioden 1896— 
1905. 

Af tabellen framgår, att rågvärdet för året utgör 
55,273,173 hektoliter och öfverträffar medeltalet för tioårs
perioden 1896—1905 med 16-7 millioner hektoliter, eller ej 
mindre än 43-2 %. Orsaken härtill är att söka icke blott i 
årets goda skörd utan äfven i odlingens framsteg. Arets 
rågvärde är det högsta hittills antecknade; närmast kom
ma de båda föregående åren med 14-4 millioner hektoliter 
öfver medeltalet. Samtliga län och områden utan undan
tag visa märkligt nog bättre skörd per hektar åkerjord, än 
hvad medeltalen angifva. Största öfvervikten öfver medel
skörden visa äfven nu de sydsvenska länen och bland dem 
i främsta rummet Kristianstads län. 

Beträffande länens andelar i riksskörden hafva ej mindre 
än 30"8 f» af säden och rotfrukterna skördats inom de båda 
skånska länen, mot 25"8 % under åren 1896—1905. Den 
ökade betydelsen af dessa läns skörd är säkerligen i främsta 
rummet att tillskrifva den där bedrifna sockerbets- och fo
derbetsodlingens stora framsteg. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter 
rågvärde räknadt, i 1910 års skörd med följande siffror: 

Hektoliter rågvärde. 
% • 

Hvete 3,792,329 

Råg 8,072,168 

Korn 4,291,087 

Hafre 14,750,745 

Blandsäd 3,880,313 

Baljväxtcr 958,843 

Potatis 5,889,861 

Öfriga rotfrukter . . . . 13,637,827 

686 

14-60 

776 

26-(i 9 

7'02 

1-74 

10-60 

24:67 

Summa 55.273,173 lOOoo 

Vid jämförelser med äldre år framträder i all synner
het den ökade betydelse, som skörden af öfriga rotfrukter 
än potatis (sockerbetor, rofvor, rötter m. m.) under de se

naste årtiondena hafva vunnit, så at t de nu i värde börja 
täfla med hufvudsädet i riket, eller hafren. Medan de år 
1910 ingingo i hela rågvärdet med 24-67 °», var deras andel 
häri år 1900 11-24 % och år 1890 6"9 >. Procenttalen sist
nämnda år voro för råg 20-9 %, för korn 13-0 %, för hafre 
36-2 % och för baljväxter 3-1 % eller tillsammans 73-2 «/. mot 
endast 5079 y år 1910. Hvete, blandsäd och potatis visa där
emot, jämte öfriga rotfrukter, högre procenttal. Om också 
dessa jämförelser endast afse tvenne enskilda år, äro de lik
väl karakteristiska för utvecklingens riktning. 

I tabell K (sid. 14) lämnas en beräkning af de kvanti
teter säd och rotfrukter (oafsedt sockerbetor), som under 
året närmast efter 1910 års skörd, eller under tiden den 1 
oktober 1910 till och med den 30 september 1911, varit dis
ponibla till konsumtion och som äfven öfver hufvud taget 
kunna anses utvisa själfva konsumtionen under samma tid. 

Tab. I. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till råg
värde och jämförd med åkervidden, år 1910. 
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Beräkningen är utförd i öfverensstämmelse med hvad som 
ägt rum under föregående år. Vid beräknande af sädens vikt 
hafva sålunda användts de i Arsväxtberättelserna för året 
angifna viktstalen; beträffande valet af reduktionstal för 

utsädets vikt lämnar W03 års redogörelse, beträffande reduk
tionen af målen spannmål till omalen lämna anmärknin
garna till tabellen närmare upplysningar. 

Af de särskilda sädesslagen ingår hyetet i allt högre 

Tab. K. Resultaten af 1910 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 Kungl. Maj:ts Befallningsbafvandes årsväxtberät-
telser för året gifnn viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 78'1 kg., vårhvete 75'5, höstråg 733, vårråg 7 i o , korn 65"1, hafie 48'G, blandsäd 565, 
ärter 79'5, bönor 80'0 och vicker 769 kg., hvilka jämväl nnvändts vid beräkningen af ntsädets vikt, utom i fråga om höstnvetet, för hvilket användts medelvikten 
för åren 1886—1905 enligt årsväxtberättelserna, som här ur högre un årsvikten, eller 78'3 kg. I öfrigt är vikten per hl. antagen för bohvete till 60, för majs till 70, 
för potatis till 66 samt för öfriga rotfrukter till 62 kg. 

Enligt i Sammandraget af 1895 års jordbruksstatistik angifna grunder har målen spannmål reducerat» 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 1(X) % och för majsmjöl med 18 % samt för 
hvetegryn med 100 Jtf, för korngryn med 67 % och för hafregryn med 100 %. 

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

knnnat ske. 
Enär skördeåret 1910 anses vara afslutadt den 30 september 1910, omfattar det därpå följande konsumtiomåret 1910—11 tiden från och med den 1 oktober 

1910 till och med den 30 september 1911. 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven nnder konsnmtionsåret spannmål, gryn och mjöl af >andra slag» om resp. 32,372, 72,829 och 42,842 kg., 

snmt utfördes af spannmål och mjöl »andra slag> om resp. 26 och 2,325 kg. 
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grad i den inhemska sädesförbrukningen, och visar den i 
tabellen meddelade redogörelsen för de sista fem konsum
tionsåren, Vio 1906—3% 1911, en ytterligare, ganska bety
dande tillväxt, så att konsumtionen däraf nu är ej långt 
ifrån tre gånger så stor per invånare som-i slutet af 1870-
talet. Då rågförbrukningen per invånare under tiden afta-
git eller varit tämligen oförändrad, har häraf blifvit en följd, 
a t t hvetet i allt större proportion ingår i rikets brödsädes-
förbrukning. Medan åren 1881— 86 dess andel i den sam
fällda råg- och hveteförbrukningen utgjorde 22-2 %, hade 
samma "andel åren 1906—11 ökats till 38-8 och speciellt året 
1910—11 till 40-1 % 

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

I här lämnade konsumtionssiffror för kornet ingår äfven 
sädesslagets användning vid maltdryekstillverkningen. På 
grund af Kontrollstyrelsens uppgifter om användningen af 
malt såsom råämne vid denna tillverkning, kan för de senast 
förflutna åren ett särskiljande göras af kornets användning 
såsom födoämne och vid maltdryckstillverkningen. Enligt 
den i senaste sammandrag angifna beräkningsgrund (78 vikts
delar malt = 100 viktsdelar korn) skulle användningen 
däraf under senast förflutna konsumtionsår fördela sig så
lunda: 

Konsum-
tionsiir. 

för maltdryckstillverkning. 

Belopp. Per invånare. 

För konsumtionen i öfrigt' 

Belopp. Per invånare. 

1905-06 . . kg. 

1906-07 . . > 

1907-08 . . > 

1 9 0 8 - 0 9 . . > 

1 9 0 9 - 1 0 . . » 

1910—11 . . » 

60,628,280 

58,125,665 

56,669,095 

50,114,829 

44,062,622 

46,876,535 

11-5 

109 

10-5 

92 

8 0 

8-5 

187,688,646 

222,931,875 

185,891,362 

233,247,203 

210,634,511 

216,609,427 

35-4 

418 

34G 

430 

38-5 

392 

Liksom föregående år utvisar äfven året 1910—11 en 
betydande tillväxt i konsumtionen af de i tabellen redovi
sade rotfrukterna. Konsumtionen per invånare fördelar sig 
under de senare åren på följande sätt mellan de båda huf-
vudslagen af dessa, eller potatis och foderrotfrukter (rofvor, 
rötter, m. m.): 

Konsnmtionsår. Potatis. Foderrotfrukter. Summa. 

Kg- Kg. Kg. 
1 9 0 7 - 0 8 . . . . 2011 

1908-09 . . . . 2478 

1909—10. . . . 210-9 

1910—11 . . . . 222-2 

250-5 

3291 

379-1 

4190 

451-6 

576-9 

590 0 

6412 

Det är sålunda de vid husdjurens uppfödande i allt 
större utsträckning använda foderrotfrukterna, som hufvud-
sakligen hafva varit anledning till den ökade förbrukningen. 

Den stegring af majsinförseln, som året 1909—10 ägde 
rum, har äfven fortgått under året 1910—11, med ej mindre 
än 4-6 millioner kg., oaktadt majsen under året icke alls 
fann någon användning vid brännvinstillverkningen. Kli-
införseln var en längre följd af år stadd i tillväxt ända till 

året 1905—06, som visade ett införselöfverskott af ej mindre 
än 148·4 millioner kg.; året 1907—08 hade detta likväl ned
gått till 56-1 millioner kg., för att ånyo ökas till närmare 
84 millioner kg. året 1909—10. Aret 1910—11 visar åter 
tillbakagång, till något mer än 68 millioner kg. 

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: 

Konsnmtionsår. Hvete. Mg. Korn. Baljväxter. Rol frukter. 

1910-11 211-3 

1909-10 . . . . . 2144 

1908-09 199-4 

1907—08 216-8 

1906-07 190-7 

86-3 

890 

72-4 

77-2 

15-9 

2-2 

2-7 

3 2 

5 5 

0-9 

9-3 

9-G 

5-9 

11-2 

7-2 

13-5 

33-7 

7-1 

22-8 

18-5 

Medeltal. 

1906—11 2065 

1901—06 224-6 

1896—1901 . . . . 157-2 

1891-96 157-6 

68-2 

116-2 

94-7 

116-3 

2-9 

8-2 

7-4 

6-6 

8-6 

8-9 

2-9 

04 

191 

490 

37-2 

2-8 

De sista fem åren visa sålunda, glädjande nog, vid 
jämförelse med närmast föregående period en nedgång af in
förselöfverskottet öfver hela linjen, tack vare de goda åren. 
Äfven under året 1910—11 har på ett obetydande undan
tag när samma förhållande fortfarande ägt rum. 

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 iaktta
gen minskning i detta öfverskott, ett importöfverskott före-
fanns 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 
införselöfverskott, med lägst 63-8 och högst 103-9 millioner 
kilogram. Aren 1906—07 och 1908—09 sjönk visserligen 
balansen ned ti l l resp. 25-1 och 32-4 millioner tack vare 
ovanligt gvnnsamma skördar, men den fanns likväl fort
farande. Aret 1907—08 var den 91-1, året 1909—10 117-8 
och uppgick året 1910—11 till 621 millioner kilogram. Från 
och med året 1902—03 har sålunda Sverige inträdt i de 
hafreimporterande ländernas antal, från att förut hafva varit 
ett af de förnämsta utförselländerna för detta sädesslag. 

De uppgifter, som i tabell L (sid. 16) lämnas om spannmå
lens vikt, ange, a t t denna år 1910 varit ungefär normal i för
hållande till de fem föregående åren. Såsom vanligt äro äfven 
nu Arsväxtberättelsernas viktsiffror högre, eller för höst-
hvete 781 , höstråg 73-3, korn 651, hafre 48-6 och ärter 795 
kilogram per hektoliter. Hushållningssällskapens siffror 
borde^ visserligen vara bättre på den grund, a t t de icke, så
som Arsväxtberättelsernas, lämnas omedelbart efter skördens 
afslutande eller medan den ännu pågår, utan längre tid 
därefter, då fullt tillförlitliga uppgifter borde kunna erhål
las. Sådana torde ock lämnas af åtskilliga sällskap, men, 
såsom erfarenheten visat, är detta långt ifrån alltid hän
delsen. At t i hvarje fall härom bilda sig ett omdöme, är 
likväl för närvarande icke möjligt, enär dessa viktsiffror 
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meddelas endast såsom medeltal för sällskapens område i 
dess hela utsträckning. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lämnas i 
tabell M uppgifter i likhet med föregående år. Enligt ta
bell 1 såddes år 1910 af gräs och andra foderväxter 99,356 
deciton, men skördades endast 53,729 deciton frö. Uppgif
terna äro dock ej fullständiga; de saknas sålunda beträf
fande utsädet för tre och beträffande skörden för fyra områden, 
i hvilka, om förhållandena där äro jämnställda med mot
svarande i angränsande områden, utsädet kan beräknas 
hafva utgjort omkring 4,000 och skörden omkring 9,000 
deciton. 

Enligt tabell M skulle af årets fröskörd 40 % utgöras 
af klöfverfrö samt 60 % af timotejfrö m. m., hvilket ungefär 
motsvarar normala förhållanden; och skulle sålunda af hela 
skörden omkring 25,000 deciton hafva utgjorts af klöfver
frö och omkring 38,000 deciton af timotejfrö. 

Låt ock vara at t hushållningssällskapens siffror lämna 
åtskilligt öfrigt att önska i fråga om fullständighet och 

Tab. L. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1910. 

noggrannhet, de iitvisa dock ovedersägligt, år 1910 liksom 
tillförene, a t t landets skörd af gräsfrö ej räcker t i l l utsädet. 
Detta bekräftas äfven af handelsstatistikens siffror, som 
ständigt visa importöfverskott af detta varuslag. 

Hvad foderskörden beträffar utvisar tabell M, att denna 
år 1910, kvantitativt taget, lämnade ungefär samma utbyte 
som år 1909. Jämförd med medeltalen för närmast föregå
ende fem år 1905—1909 visar den sig något öfverstiga dessa 
medeltal i fråga om vårsädeshalm och hö från odlad jord, 
men något understiga dem i fråga om höstsädeshalm och 
hö från naturlig äng. 

Tab. M. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1910. 
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Sammanställas de för foderskörden i tabellen angifna 
viktsiffror med motsvarande areal uppgifter i tabell 1, kan 
man på sådant sätt komma till en ungefärlig uppskattning 
af hela rikets foderskörd för året. Denna kan sålunda be
räknas hafva utgjort: 

29 millioner deciton vårsädeshalm, 
16 » > höstsädeshalm, 
14 » » h ö från naturlig äng, 
43 » > hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 
Siffrorna äro desamma som för närmast föregående år 

1909. Medeltalen för de fem åren 1905—1909 äro: vårsädes
halm 27-4, höstsädeshalm 16-0, hö från naturlig äng 15-2 
och hö från odlad jord 38-0 millioner deciton, således af det 
vida viktigaste foderslaget åkerhöet betydligt lägre skör
detal än för år 1910. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens be
skaffenhet, som äro vidfogade hushållningssällskapens be
rättelser för år 1910, inföll våren detta år tidigt samt var 
varm och för sådden högeligen förmånlig. Växternas utveck
ling gynnades i regeln af tjänlig väderlek; dock skadades 
särskUdt rågen mångenstädes i mellersta Sverige af natt
froster. I allmänhet omväxlade tork- och regnperioder. I 
Norrland voro de förstnämnda förhärskande, framför allt un
der grödans inbärgning, hvaremot denna särskildt i rikets 
södra delar i allmänhet försiggick under mindre gynnsam
ma väderleksförhållanden. En del af säden tog härigenom 
skada, och potatisen var utom i de fyra nordligaste länen 
mer eller mindre angripen af röta. Foderskörden skadades 
af regn i de sydöstra provinserna, men var i det öfriga ri
ket af god eller mycket god beskaffenhet. 

Totalomdömet om årets skörd enligt länsstyrelsernas 
årsväxtberättelser blef: nära god. 

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. 

I sitt Sammandrag af Hushållningssällskapens berättel
ser för år 1893 fann Statistiska Centralbyrån af anförda 
skäl lämpligt intaga en tabell öfver markegångsprisen för 
året å olika slag af spannmål, hö och halm samt smör, så
dan denna markegång blifvit åsätt enligt föreskriften uti 
§ 3 mom. 2 och 3 af nådiga kungörelsen den 11 maj 1855, 
angående grunderna och sättet för markegår.gsprisens be
stämmande i fråga om ränte- och kronotionde samt med dem 
jämförliga persedlar (Markegång A. l:o). En tabell af ena
handa art, tabell N, meddelas nu äfven för år 1910, hvarvid 
medelprisen för riket blifvit beräknade på samma sätt som 
förut, eller så, a t 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 1910 med mot
svarande för det närmast föregående året, eller 1909, visar 
sig, at t prisfall i större eller mindre mån ägt rum öfverallt, 
för såväl sädesslag som foder och smör, med undantag en

dast för hö, för hvilket priset är höjdt. Utsträckes jämfö
relsen till äldre år, finner man däremot, a t t 1910 års me
delpris betydligt öfverstiga medelprisen för perioderna 1893 
—1895 och 1896—1900 samt i allmänhet äfven äro högre än 
medelprisen för perioden 1901—1905. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna 
härför erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell N, 
erhållas för blandsäd genom siffrorna i tabell Gr. Beträf-

Tab. N. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deci
ton hö och halm samt 1 kilogram smör, år 1910. 
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fande bönor finnas i markegångstaxorna upplysningar för 
de två län, där öfver 4/e af dessa baljväxter odlas. Priset 
å halm enligt tabell N torde af brist på bättre uppgifter 
få gälla för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i 
fråga om hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns marke-
gångstaxor ängshöet endast kunnat beräknas till 60 % af 
däri intagna höpris, som närmast afse hårdvallshö eller 
åkerhö. Beträffande vicker lämnas i markegångstaxorna 
endast uppgift om priset i Blekinge län och beträffande rot
frukter endast uppgift om priset å rofvor i Stockholms län. 
För potatis och sockerbetor har Centralbyrån äfven nu 
ansett bäst att använda Kontrollstyrelsens uppgifter om 
höstprisen å dessa rotfrukter. 

På grund häraf hafva följande värden antagits vid be
räkningen: blandsäd 7-04, bönor 8-84 och vicker 12-12 kr. 
per hektoliter, ängshö 3-07 kr. per deciton, potatis 2-15 samt 
rofvor, rötter o. d. 089 kr. per hektoliter och sockerbetor 
2-56 kr. per deciton. 

Af de i tabell 1 upptagna växtslag återstår nu a t t vär
dera skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af tobak, 
bohvete m. m. Enligt prisuppgifter, hämtade hufvudsakli-
gen från Kommerskollegii statistik öfver utrikes handeln, 
men i fråga om lin och hampa, spånadsämne, från marke
gångstaxorna och i fråga om tobak från Kommerskollegii 
förut omnämnda utredning om den svenska tobakshandterin-
gen år 1908 — enligt hvilken 1 deciton skördad tobak kostade 
i rundt tal 68 kronor — kan skördevärdet af dessa produk
ter anslås till 7-6 millioner kronor. De grön- och rotsaker, 
som enligt berättelsen för Malmöhus län nu liksom år 1909 
(men ej tillf orene) uppgifvas hafva skördats på åkerfälten, 
äro ej heller nu häri inräknade; på totalresultatet utöfva 
de yt terst ringa inverkan. 

Enl ig t här angifna beräkningsgrunder blifva skörde
värdena, såväl per hektoliter eller per deciton som i sin 
helhet, år 1910 följande, hvarined sammanställas totalvärde
na i medeltal af samtliga skördeprodukter för dels femårs
perioden 1905—1909, dels femårsperioden 1900—1904: 

Är 1910. 

Millioner kr. 

M e d e l v ä r d e n 
1905-1909. 1900-1904. 
Millioner kr. Millioner kr. 

Hvete å 1156 kr. för hl. = 30 7 

RSg > 887 > > > = 71-6 

Kom > 801 » > > = 37-8 

Hafre > 4 87 > > > = 1221 

Blandsäd . . . . > 704 > » > = 382 

Ärter > 1297 > » » = 5'7 

Bönor » 884 » > > = 0'7 

Vicker > 1212 > » » = 3 1 

Halm > 213 > > dt. = 959 

Åkerhö > 5"12 » . . = 220 2 

Ängshö » 307 > > > = 430 

Potatis > 215 > > hl. = 50 7 

Rofvor, rötter o. d. » 089 » > > = 332 

Sockerbetor . . . > 256 » > dt. = 27'3 

Öfriga växtslag = 76 

270 

804 

391 

1162 

341 

5-2 

Ofi 

2-7 

1028 

2047 

501 

501 

22-2 

22-3 

7-3 

18-6 

683 

360 

96-4 

240 

39 

0-5 

2 4 

89-6 

176-3 

48-8 

393 

6-7 

128 

64 

Summa 787'8 7648 6300 

Värdet af 1910 års skörd, uppskattad efter markegångs-
taxornas prisuppgifter, blifver sålunda i det närmaste 788 

millioner kronor, hvilket är nära 158 millioner kronor mer 
än medelvärdet för åren 1900—1904 och 23 millioner kro
nor mer än medelvärdet för de fem närmast föregående åren 
1905—1909. Trots årets prisfall öfverträffar det 1909 års 
motsvarande värde med 10 millioner kronor och är det 
högsta hittills antecknade med undantag endast för år 1908, 
med dess värde 8007 millioner kronor. Skörden år 1907 
med sitt värde 787-4 millioner kronor kan emellertid ställas 
vid sidan af årets totalvärde, och året 1906 kommer det 
rät t nära, med 780-2 millioner kronor; hvarefter följa året 
1909 med nyss angifna värde, och därefter, på betydande 
afstånd, året 1905 med 678 2 millioner kronor. 

En sammanställning af skördeprodukternas ofvan an
förda värden såväl för år 1910 som för närmast föregående 
femårsperioder utvisar, att de särskilda hufvudgrupperna af 
dessa ingå i totalvärdena med följande belopp: 

År 1910. 

Millioner kr. 

Åren 1905—1909. 

Millioner kr. 

Åren 1900-1904. 

Millioner kr. 

Spannmål 3099 

Foder 3591 

Rotfrukter 1112 

Öfriga växtslag 7'6 

305-3 

357-6 

94-6 

7-3 

250-1 

3147 

588 

6-4 

Summa 7878 7648 6300 

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

År 1910. 

Kronor. 

Åren 1905-1909. 

Kronor. 

Åren 1900-1904. 

Kronor. 

Säden (med halm) . . . . 24217 

Åkerhö (jämte gräsfrö) . . 19026 

Rotfrukter 436 84 

Hela åkerarealen 204 34 

Ängsmarken 32 91 

240-67 

183-90 

406-36 

19740 

3712 

198-69 

17002 

285-84 

163-63 

3405 

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

2. Boskapsskötsel. 
Kreatursstocken, som vid 1910 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 1909: 

Antal. Ökning ( + ) eller minskning (—). 

Hästar öfver 3 år 492,059 

Hästar under 3 år 94,776 

Oiar 152,925 

Tjurar 54,703 

Kor 1,861,219 

Ungnöt 678,679 

Får 1,003,981 

Getter 69,179 

Svin 957,128 

+ 2,662 = + 054 jf. 

+ 2 ,732= + 2-97 » 

— 5,827 = —3-67 > 

— 88 = —016 » 

+ 14,178 = + 0-77 > 

+ 9,376 = + 1-40 > 

— 17,738 = - 1 - 7 4 > 

+ 1,361 = + 201 > 

+ 35,147 = + 3-81 » 

Af samtliga nio grupper hafva sålunda enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser alla med undantag af trenne, 
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eller oxar, får och i mindre mån tjurar, ökats i antal. De 
två förstnämnda jämte getter äro de grupper, hvilka i all
mänhet förete minskning. I sin helhet har kreatursantalet 
under året ökats med 41,803, eller med 0-79 /.. Vid årets 
slut uppgick det t i l l 5,364,649. 

Om kreatursstockens talrikhet i förhållande till folk
mängden samt dess relativa ökning eller minskning under 
senare tid vittna följande siffror, utvisande det antal kreatur 
som nedannämnda år kommo på en folkmängd af 1,000 per
soner: 

År 

1870. 

År 

1880. 

År 

1885. 

År 

1890. 

År 

1895. 

År 

1900. 

År 

1905. 

År 

1910. 

Hästar öfver 3 år . . 93 

Hästar under 3 år . . 10 

Oxar 65 

Tjurar 9 

Kor 295 

Ungnöt 102 

nr 383 

Getter 30 

STin 85 

86 

15 

63 

11 

309 

105 

319 

24 

92 

87 

16 

60 

11 

326 

109 

308 

21 

110 

88 

14 

53 

10 

330 

108 

282 

18 

135 

89 

14 

49 

10 

347 

110 

267 

15 

160 

88 

15 

43 

10 

344 

107 

246 

15 

157 

89 

16 

35 

9 

333 

104 

203 

13 

157 

89 

17 

28 

10 

337 

123 

182 

13 

173 

Summa 1,072 1,024 1,048 1,038 1,061 1,025 »59 972 

Relationen 972 kreatur mot 1,000 människor var den
samma som år 1909; i öfrigt har den under de senaste år
tiondena undergått ständiga växlingar. I allmänhet har den 
förbättrats under deras förra del för att under deras senare 
del åter försämras. Ar 1870 var relationstalet sålunda 
1,072, år 1875 1,096 och år 1880 1,024. Det senaste årtion
det bildar dock undantag. I det hela har relationen för
sämrats. 

I fråga om de särskilda djurgruppernas talrikhet i för
hållande till folkmängden och den utveckling, som i detta 
hänseende kännetecknat de fyra senaste årtiondena, framgår 
af den lämnade öfversikten, att hästarnes och tjurarnes relativa 
antal under hela tiden varit tämligen oförändradt, liksom 
äfven, om den senaste femårsperioden med dess starka upp
sving lämnas ur räkningen, antalet ungnöt. En afgjord, och 
tillika mycket stark, tillbakagång kan däremot skönjas i 
fråga om oxar, får och getter. Medan folkmängden från 
midten af 1870-talet ökats med omkring en fjärdedel, har 
antalet oxar och getter samtidigt nedgått till föga mer än 
hälften och får till mindre än två tredjedelar af sitt dåva
rande antal. Hvad särskildt oxarne beträffar funnos år 1910 
endast 392 sådana i Norrland och Dalarne, 939 i Skåne, 162 
i Göteborgs och Bohus län samt 767 i Värmlands och norra 
delen af Alfsborgs län. A andra sidan tillhörde ej mindre 
än 93,392, eller 61 % af samtliga, Östergötland och Småland 
med Öland; år 1900 vår motsvarande antal 116,358, eller 
53 % af rikssumman. Af de 69,179 getterna räknades 
47,511 till Kopparbergs, Västernorrlands och Jämtlands län, 
14,499 till de tre återstående norrländska länen och 3,500 
till Värmlands län. 

Bland djurslag, hvilka under de fyrtio åren ökats has
tigare än folkmängden, äro a t t nämna kor och svin, särskildt 
de sistnämnda, hvilkas relationstal under perioden mer än 
fördubblats; men äfven i fråga om dem bära siffrorna för 

de sista femton åren vittne därom, at t en stagnation i ut
vecklingen inträdt, för korna till och med relativ tillbaka
gång. Vid här gjorda beräkningar har hänsyn endast kun
nat göras till numerären. At t kreaturens kvalitet förbätt
rats, och detta särskildt i fråga om nötkreaturen, intygas 
emellertid från många håll. 

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 1910 års slut 
utgöra 112,736 och antalet fjäderfä 3,924,390. Uppgifterna, 
ehuru de år från år förbättras, äro emellertid ej fullstän
diga. Under antagande a t t förhållandena inom dessa om
råden äro desamma som i angränsande, från hvilka uppgifter 
föreligga, skulle antalet bisamhällen i riket uppgå till 120,000 
och antalet fjäderfä till åtminstone 4,200,000. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves till 273,343, hvilket 
är något mer än år 1909 och 40- å 50,000 mer än åren 1905 
och 1900, men 15- å 20,000 mindre än åren 1890 och 1895. 

Till underlättande af jämförelsen mellan särskilda län 
och områden med hänsyn till deras betydelse för boskaps
skötseln, och man torde kunna säga i allmänhet äfven för 
foderskörden i riket, då hufvudparten af utfodringen väl 
sker af det inom området skördade fodret, finnas i tabell O 
(sid. 20) sammanställda uppgifter om hvarje områdes till 
nötkreatursenheter reducerade kreatursstock, dennas proportion 
ti l l områdets folkmängd och ägovidd, äfvensom den andel 
hvarje områdes kreatursstock utgör af hela rikets. Reduk
tionen är verkställd enligt samma grunder som tillförene 
(se tabellen). 

A t t antalet nötkreatursenheter år 1910 var större än år 
1909 är något, som var att vänta af den förut meddelade 
redogörelsen för de särskilda kreatursslagen. Sträcker man 
jämförelsen längre tillbaka, visar sig, a t t kreatursantalet 
oupphörligt ökats för hvarje femårsperiod med undantag 
endast för perioden 1901—1905. Utvecklingen under den 
sista perioden 1906—1910 visar i stället en mycket stor ök
ning, hvilken äfven gitver sig till känna, när antalet nöt
kreatursenheter jämföres med folkmängd eller med areal, 
vare sig hela ägovidden eller endast åker- och ängsarealen. 

Bland rikets samtliga län äger, såsom tabellen närmare 
utvisar, Malmöhus län den största kreatursstocken och är 
sålunda äfven i fråga om boskapsskötseln det viktigaste 
länet — om också icke på långt när i samma grad som i 
fråga om sades- och rotfruktsskörden, hvarom siffrorna i 
tabell I innehålla upplysning. Närmast Malmöhus län kom
ma äfven i fråga om boskapsskötseln samma tre län som i 
fråga om sades- och rotfruktsskörden, eller Skaraborgs, Kri
stianstads och Östergötlands län. De småländska och i ännu 
högre grad de norrländska länen visa framför andra bättre 
procenttal för den förra än för den senare. Då nu de här 
i tabell O utförda procenttalen för länen i allmänhet äfven 
torde utvisa deras betydelse i fråga om foderskörden i riket, 
är tydligt, a t t dessa läns betydelse för skörden i dess helhet 
är större, än hvad af procenttalen i tabell I angifves. 

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

Tab. O. Kreatursstocken reducerad till nötkreatur och i för
hållande till folkmängd och ägovidd, år 1910. 

förklaringsgranden till denna anmärkningsvärda olikhet tor
de få sökas i arealuppgifterna för ängsmarken, som för så
väl Norrbottens som Västerbottens län äro fyra gånger så 
höga som för Västernorrlands och Jämtlands län. Det vill 
synas, som skulle ifrågavarande uppgifter för de båda nord
ligaste länen vara för höga och äfven innefatta ägoslag, 
som i de andra länen ej hänföras till ängen, utan till betes
marken. Att kreatursantalet därjämte är för lågt angifvet, 
är ej heller uteslutet. 

I likhet med föregående år lämnas i tabell P till 
belysning af boskapsskötselns ställning i riket, ur Kom-
merskollegii handelsberättelser hämtade uppgifter om inför
seln och utförseln af ladugårdsalster och dylikt. 

Året 1910 utmärkes liksom de båda föregående åren af 
afsevärd förbättring, och särskildt har denna år 1910 gifvit 
sig till känna i fråga om de egentliga ladugårdsprodukterna, 
såsom boskap, kött, fläsk, talg, ister m. m. Att märka äro 
bland annat den ökade utförseln af hornboskap och merut-
förseln af fläsk. Afven af ben och benmjöl samt af ull 
har importen minskats, och samma förhållande äger rum 
beträffande importöfverskottet af ägg, som nedgått till föga 
mer än 400,000 tjog. 

Bland hithörande handelsvaror är smöret det förnämsta. 
Under en längre följd af år skedde, i samband med boskaps
skötselns och mejerihandteringens framsteg, en stadigvaran
de ökning i exporten af denna vara, så at t värdet däraf en
dast stod tillbaka för trävaruutförselns. Ar 1896 hade smör
utförseln stigit till närmare 25 millioner kilogram. Följande 
år medförde emellertid en förändring; utförseln nedgick näm
ligen med något öfver 1 million kilogram; och minskningen 
var ej tillfällig, den fortgick ända till år 1906, då utförseln 

Tab. P. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1908—1910. 
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föga öfversteg 16 millioner kilogram, och det sålunda kun
de synas, som det skulle gå med smöret som det förut gått 
med hafren, att vi ej längre skulle tillhöra exportländerna. 
Ställningen förhättrades dock år 1907, och förbättringen har 
under de följande åren fortskridit, så att året 1910 visar, 
mot ingen nämnvärd import, en utförselsiffra för smör af 
nära 21 3/4 millioner kilogram, hvari ingå såsom ökning för 
året 2 1/a millioner kilogram. 

Tab. Q. Arbetsprisen (i kronor), år 1910. 

3. Arbetspris. 

I Hushållningssällskapens berättelser meddelas uppgifter 
äfven om arbetsprisen för de i jordbrukets tjänst anställda 
arbetare, dock endast af hushållningssällskapen beräknade 
medelpris för hvarje område. De uppgifter om dessa ar
betspris, som lämnats för år 1910, hafva blifvit samman
ställda i tabell Q, som äfven innehåller uppgifter om me
delprisen i riket såväl år 1910 som tidigare år, och äro då 
såsom dessa medelpris antagna medeltalen af de särskilda 
områdenas prisuppgifter. 

Såsom redan i tidigare årgångar blifvit framhållet, fö
rete arbetsprisen perioder af nedgång och stegring, hvarvid 
under den tid, för hvilken i Hushållningssällskapens berät
telser lämnas redogörelse, eller för tiden från och med år 
1865, perioderna för stegring utgöra betydligt större del af 
hela tidrymden än perioderna för nedgång. Särdeles lång
varig har den sista stegringsperioden varit. Den började 
med året 1888 och har sedermera, oafsedt at t prisen åren 
1901 och 1902 voro något vacklande, oafbrutet fortvarat. 
Medeltalen för femårsperioderna under denna tidrymd visa 
sålunda för alla perioder och för alla slag af tjänster oaf-
bruten stegring. I fråga om de särskilda åren förekomma 
naturligen undantag under särskilda år i fråga om enstaka 
slag af arbetare; sålunda voro visserligen de för år 1910 upp-
gifna arbetsprisen i riket i allmänhet högre än motsvarande 
för år 1909, men i två fall voro de obetydligt lägre. 

Då arbetsprisen under de sista tjugutre åren oafbrutet 
stegrats, blifver skillnaden mellan prisen åren 1887 och 1910 
betydande. De hafva nämligen fördubblats eller i det när
maste fördubblats. Starkaste relativa tillväxten har skett 
beträffande årslönen för piga, med ej mindre än 169 %, där
näst beträffande årslönen för dräng, eller med 109 %; minsta 
stegringen har förekommit i fråga om prisen å sommardags
verken, eller med 79 % för mans- och med 82 % för kvinno
dagsverken. Stegringarna i fråga om statlöner äro dock 
föga högre. 

Öfver landtarbetarnes löneförhållanden år 1910 har af 
Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik en på särskilda 
undersökningar grundad redogörelse blifvit publicerad. Ma
terialet för undersökningen är icke stort, och densamma be
traktas därför blott såsom en försöksundersökning. En 
jämförelse med hushållningssällskapens siffror utvisar i det 
stora hela öfverensstämmelse, om ock undersökningens löne
siffror i allmänhet äro något högre, särskildt i fråga om 
statlöner, där dock statens värdering möter betydande svå
righeter. 

Stockholm den 11 januari 1912. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1910 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1910 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af 1910 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 
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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, af Trälleborgs landsförsamling till Trälleborgs stad samt 
af Tidaholms köping till Tidaholms stad, hämtade från Kungl. Majrts Befall-
ningshafvandes femårsberättelser för åren 1901—1905. 

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

Stockholms stad. Uppgifterna afse året 1905 och äro hämtade ur Öfverståthål-
lareämbetets femårsberättelse för åren 1901—1905 med undantag endast för 
uppgifterna om tobaken (kol. 3 , 6 , 1 5 , 26 och 62), hvilka ändrats med anledning 
af Kommerskollegii utredning om den svenska tobakshandteringen år 1908. 

Uppsala län. Kol. 56 : Uppgift saknas. 

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

Blekinge län. A 240 hektar af trädesarealen (kol. 27) hafva utsatts 600 hl. lu
piner för gröngödsling. 

Kristianstads län. A arealen för andra västslag (kol. 26) hafva därjämte utsatts 
185 hl. lupiner för gröugödsling samt 33 hl. ulex enropens; nf trädesarealen 
(kol. 27) hafva 25 hektar besätts med lupiner för gröngödsling (50 hl.) samt 
8 hektar med pelusker, med utsäde och skörd af resp. 30 och 100 hl. 

Malmöhus län. Kol. 24 : Arealen för den säd, hvarefter skördats grönfoder, ingår i denna 
kol., och afse i öfverensstämmelse härmed uppgifterna i utsädeskolnmnerna (kol. 
28, 30 o. s. v.) endast det utsäde, hvarefter skördats mogen säd. Kol. 26 : 
I här angilua areal för andra växtslag ingå äfven arealer för grön- och rot
saker, d. v. s. företrädesvis trädgårdsväxter, som odlats a åkerarealen, såsom 
lök, sparris, konservärter, kål, cikoria o. d., hvaraf skördats 325,000 hl. Kol. 
6 5 - 7 2 : Uppgifter om nnder året verkställda jordförbättringar och planterade 

fruktträd ej meddelade. I stället lämnas i länsberättelsen uppgifter om hela 
vidden af täckdikad åker och af ängsvattnad areal äfvensom om hela antalet 
befintliga fruktträd år 1909. 

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

Älfsborgs läns Södra del. Kol. 6 5 — 7 1 : Uppgifter saknas. Kol. 8 3 : Uppgifter 
saknas för Marks, Bollebygds och Kinds härad. 

Alfsborgs läns Norra del. Uppgifterna i kol. 65, 67 och 72 omfatta endast 
Flundre och Snndals härad. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Värmlands län. Kol. 65—71 och 8 3 : Uppgifter saknas. 

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

Kopparbergs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Gäfieborgs län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Västernorrlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. 

Jämtlands län. Kol. 8 3 : Uteslutande höns. Kol. 8 4 : i I ära f tillhörde 1,119 
renar Idre lappby, som har betesrätt å Särna kronopark i Kopparbergs läu. 

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. 

Norrbottens län. Kol. 3 : Uppgifterna afse endast landsbygden. Kol. 4 — 1 1 : 
Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Nederluleå, Nederkalix, Korpi-
lombolo och Jukkasjärvi socknar. Kol. 55 och 8 3 : Uppgifter saknas. Kol. 5 7 : 
Skörden beräknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och Upplysning lilt. 
I " i länsberättelsen. 

Résumé de la statistique agricole de 1910. 

Le nombre des unités cadastrales à la campagne était de 67,193. (Tabl. 1, 
col. 2.) 

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 356,956, dont 301,633 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 51,248 fermiers (col. 8—11); la réparti t ion 
des autres 4,075 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (>torp>) et de semblables terrains 
(col. 12) était de 144,947. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 45,874 hectares, les champs cultivés 3,644,905, les prés naturels 
1,306,598 et les forêts 21,390,177 hectares (col. 1 4 - 1 7 ) . 

Quant à l'emploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,635,193 hectares, les légumineuses 40,522, les pommes de terre 152,445, 
les autres racines 102,109, le lin (et le chanvre) 1,627, les plantes de four
rage 1,349,017 et les antres cultures 1,419 hectares; 362,573 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 257,044 
hectolitres de froment, 1,053,283 de seigle, 579,341 d'orge, 3,268,577 d'avoine, 
565,623 de graines mélangées, 149,582 de légumineuses, 3,334,446 de pommes de 
terre, 3,884 de lin (et de chanvre) et plus de 99,000 quintaux métriques de 
graines des herbes (trèfle etc.). 

Quant à 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. 

En voici les chiffres: 

Récolte de 1910. 

D'après 
les Sociétés agricoles 

(col. 29, 31 , etc.). 

D'après 
les Préfets. 

Froment hectolitres 2.654,630 
Seigle . 8,072,168 
Orge » 4,720,196 
Avoine » 25,076,267 
Graines mélangées » 5,432,438 
Légumineuses > 767,074 
Pommes de terre » 23,559,442 
Raves, navets etc » 37,321,048 
Betteraves à sucre quintaux métriques 10,682,763 
Graines de lin hectolitres 6,881 
Lin à filer qnintanx métriques 6,095 
Plantes four ragères . . . . > 43,004,295 

2,625,300 
8,511,900 
5,202,300 

26,513,600 
5,370,400 

764,100 
24,171,400 

La récolte de 1910 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, presque bonne 
Les col. 65—71 du tabl. 1 contiennent les données sur les améliorations 

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

les chevaux (col. 73—74), les boeufs (col. 75), les taureaux (col. 76), les vnches 

(col. 77), les bouvillons (col. 78), les moutons (col. 79), les chèvres (col. 80), 
les porcs (col. 81), les ruches d'abeilles (col. 82), la 'volaille (col. 83) et les 
rennes (col. 84). 

Les sujets des tableaux A — Q, intercalés dans le texte, sont: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L = Pesanteur moyenne du grain. 

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

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

O = Bétail réduit en nnités bovines (col. 2) et comparé à la population (col. 4), 
à l'étendue totale de la terre ferme (col. 5) et a l'étendue des champs culti
vés et des prés naturels (col. 6). 

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

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

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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S T O C K H O L M S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 28 september 1911, jämte följande missiv: 

»Stockholms läns Hushållningssällskaps förvaltningsutskott har härmed äran öfverlämna sammandrag af uppgifterna till 
länets jordbruksstatistik för år 1910. 

Förvaltningsutskottet tillåter sig på samma gång meddela, att uppgifterna rörande Sollentuna härad och Värmdö skeppslag 
med Vaxholms stad 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 1910. 

Stockholm den 22 september 1911. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

THEODOR ODELBERG. 

Olof Stjernquist.» 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Mestadels 7- ä 8-årigt och fritt växelbruk med på enstaka ställen förekommande ängscirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 216T/24o mantal; minsta 72000 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren torr, sommaren och hösten delvis regnig. Sådd: höstsäd (1909) is/s— 5/9, vårsäd 17/4—2%> 

skörd: hö 4/T—8/s; höstsäd 5/s—30/s; vårsäd 2 5 /s—s%; potatis 20/9—15/io; rotfrukter 1SA<>—31A°-
D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbärgad, vårsäden på några orter något regnskadad. Potatisskörden delvis skadad af röta. 

Halmskörden rik, af medelmåttig beskaffenhet. Höskörden god, delvis mindre välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 

ärter 80-5 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 gräsfrö 

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 31 deciton; höstsädeshalm 36 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 kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster: företrädesvis ved, virke i mindre kvantitet. Brist för eget behof endast å enstaka 

ställen. 
K. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf beredes numera icke. 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, stenbrytning och stenhuggeri, tegeltillverkning, torfströtillverkning, upptagning och för

säljning af grus, trädgårdsskötsel, hemslöjd, fjäderfä-, kanin- och biskötsel, slakterirörelse m. m. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 195 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 620 kronor; för statpiga 420 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'50 kr.; af kvinna I45 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'7 5 kr.; af kvinna l o s kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 
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U P P S A L A L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 3 juni 1911, jämte följande missiv: 

»Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken rörande 
Uppsala län för år 1910 äfvensom meddela, att på lokalundersökningar grundade primäruppgifter till densamma blifvit insamlade 
inom Ulleråkers och Vaksala härader. 

Uppsala den 2 juni 1911. 
Enligt uppdrag: 

För Uppsala läns hushållningssällskaps 
förvaltningsutskott: 

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

A. Brukningssätt: 7- å 8-skiftesbruk vanligast; äfven förekommer på många ställen s. k. fri växtföljd. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 1920.63 mantal; minsta Vi»» mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: För växternas utveckling synnerligen gynnsam väderlek. Vårsådd i april och böljan af 

maj. Höbärgning i början af juli och vårsädesskörd i slutet af augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Råg, hvete och korn på några ställen frostskadade, i synnerhet i norra delen 

af länet. Potatisskörden mycket skadad af röta, där den vuxit på lerjord. Halmskörden af god beskaffenhet, höskörden likaså. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-7 kilogram; 1 hl. råg 69·3 kg.; 1 hl. korn 67 kg.; 1 hl. hafre 48-3 kg.; 1 hl. 

ärter 80·2 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre och 1 del trindsäd. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

25 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af höstsäd, hafre, korn, ärter och hö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, smör och ost. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster förekommer i norra delen af länet. Brist för eget behof i södra delen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Yid Söderfors, Yattholma, Enköping, Österby m. fl. ställen. 
O. Binäringar: Skogs- och malmkörning i norra delen af länet; fiske vid kusten. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 278 kronor; för piga 209 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 616 kronor; för statpiga 401 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-5o kr.; af kvinna 1·50 kr. Vinterdagsverke 

af man 1'7 0 kr.; af kvinna l-os kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

SÖDERMANLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 maj 1911, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfversända 1910 års jordbruksstatistiska uppgifter för Södermanlands län. Lokalundersökningar 
äro gjorda i Öster- och Väster-Rekarne härad samt Eskilstuna, och Torshälla städer, men uppgifter hafva icke kunnat erhållas från 
Tumbo socken, hvarför beräknade siffror måst användas. 

Nyköping den 15 maj 1911. 
K. A. Högström. 

Hushållningssällskapets sekreterare. » 



2 S ö d e r m a n l a n d s 



l ä n . 3 



4 S ö d e r m a n l a n d s 



l ä n . 5 



6 

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

A. Brukningssätt: 6-skiftesbruk vanligast å mindre gårdar, 7-skiftes å större. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 V» mantal; minsta V600 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Väderlek ganska gynnsam, utom stark frost 20 juni; början af vårsådd: senare hälften af 

april; höstsådd senare hälften af augusti; höskörd sista veckan af juni; höstsädesskörd: början af augusti; vårsädesskörd slutet 
af augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god; rågskörden mycket skadad af frost. Potatisskörden tämligen god, men skadad af röta. 
Halmskörden god och välbärgad. Höskörden riklig och tämligen välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78'2 kilogram; 1 hl. råg 68-9 kg.; 1 hl. korn 63-2 kg.; 1 hl. hafre 48-6 kg.; 
1 hl. ärter 81·9 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre samt 1 del ärter och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 17-6 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 33 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

18 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hvete och något korn och potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, utslagskor och oxar, fläsk samt spädgrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster: Ej obetydligt af sågtimmer och ved. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Obetydligt. 
O. Binäringar: Se föregående berättelse. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 261 kronor; för piga 176 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 614 kronor; för statpiga 383 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2·7 9 kr.; af kvinna 1-51 kr. Vinterdagsverke 

af man l-9o kr.; af kvinna l#i4 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 23 oktober 1911, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlämna 1910 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Tjärstads, Västra Hargs, Gammalkils, Rappestads, Östra Hargs, Grebo, Ringarums, Yxnerums, Kuddby, 
Kvillinge, Kimstads, Heda, Järstads, Fifvelstads och Klockrike socknar samt Skäuninge stad grunda sig på lokala undersökningar. 

Linköping den 21 oktober 1911. 
Wilh. Heyman.» 



2 Ö s t e r g ö t l a n d s 



l ä n . 3 



4 Ö s t e r g ö t l a n d s 



l ä n . 5 



6 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 7 



8 Ö s t e r g ö t l a n d s 



l ä n . 9 



10 Ö s t e r g ö t l a n d s 



län. 11 



12 Ö s t e r g ö t l a n d s 



l ä n . 13 



14 Ö s t e r g ö t l a n d s 



l ä n . 15 



16 

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

A. Brnkningssätt: Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen I6V2 mantal; minsta 3/io,ooo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Ganska tjänliga. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad; rågen dock delvis regn- och frostskadad. Potatisskörden delvis något rötskadad. 

Halmskörden god. Uöskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 Til. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre; stundom inblandning af baljväxter. 
G. lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 49 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalni 26 deciton; höstsädeshalni 34 deciton; hö från naturlig äng 

13 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ofverskott till afsalu betydligt. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Ofverskott till afsalu betydligt af mejeriprodukter och göddjur. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster lika med föregående år. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Lika med föregående år. 
O. Binäringar: Desamma som förut. 
P . Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 281 kronor; för piga 192 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 598 kronor; för statpiga 341 kronor. (Allt. i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sonimardassverke af man 2-6 5 kr.; af kvinna 1-6 7 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 4 november 1911, jämte följande missiv: 

»Jönköpings läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1910 och samtidigt 
meddela, att Tveta härad varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping den 28 oktober 1911. 

På hushållningssällskapets vägnar: 

JAMES HAMILTON. 

G. Lindman.» 



2 J ö n k ö p i n g s 



l ä n . 3 



4 J ö n k ö p i n g s 



l ä n . 5 
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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 6-7 5 mantal; minsta O004 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Gynnsamt i maj, torka i juni; såningstid maj; höskörd juli och augusti; sädesskörd september 

och oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden ej fullt medelmåttig. Halmskörden under medel

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 25 deciton; hö från naturlig äng 15 

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

af spädgrisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger rum i för hög grad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Obetydligt. 
O. Binäringar: Skogskörslor, hemslöjd och småindustri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 320 kronor; för piga 210 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 650 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-so kr.; af kvinna l s o kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1910. 

K R O N O B E R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 31 juli 1911, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverlämnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1910. 
Noggranna undersökningar hafva ägt rum inom följande socknar: Sjösäs, Dref och Hornaryd, Nottebäck, Granhult, Furuby, 

Nöbbele, Östra Torsås, Ormesberga, Gårdsby, Täfvelsås, Kalfsvik, Jät, Lekaryd, Hjortsberga, Slätthög, Moheda, Markaryd, Hallaryd 
och Göteryd. 

Växjö den 28 juli 1911. 
Enligt uppdrag: 

Karl Meijer.» 



2 K r o n o b e r g s 



l ä n . 3 



4 K r o n o b e r g s 



l ä n . 5 



6 K r o n o b e r g s 



län. 7 



8 

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

A. Brukningssätt: I allmänhet å större egendomar växelbruk ined 7—9 skiften; å mindre hemmansdelar oftast oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta O00005 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern blid med ringa snö; våren tidig och varm, senare kall och våt; sommaren i början 

torr och varm, senare regnig; hösten i början regnig, senare vacker och varm. Sådden började i slutet af april, höskörden i 
början af juli och sädesskörden i slutet af juli månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbärgad, vårsäden flerestädes regnskadad. Potatisskörden välbärgad. Halmskörden delvis 
regnskadad. Höskörden välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 75 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del vårråg eller korn. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 68 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 21 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 6 

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

råg, ärter, vicker och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: 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 288 kronor; för piga 188 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 641 kronor; för statpiga 383 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'63 kr.; af kvinna 1-46 kr. Vinterdagsverke 

af man I79 kr.; af kvinna l - i3 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 oktober 1911, jämte följande missiv: 

»I enlighet med gifven föreskrift får Kalmar läns norra hushållningssällskap härjämte öfverlämna uppgifter till jordbruks
statistiken för år 1910. 

Västervik den 17 oktober 1911. 

Enligt uppdrag: 

Carl Nilsson.» 



2 K a l m a r l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 K a l m a r l ä n s 



n o r r a d e l . 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 mantal; minsta VMOO mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig och varm. Försommaren torr och rätt varm med starka nattfroster; sensom

maren och, i synnerhet, hösten mycket regniga. Vårsådden ägde rum under mycket gynnsamma förhållanden i april månad; höst
sådden försenades af regn till sent i september. Höstsädesskörden mest i juli; vårsädesskörden hufvudsakligen i augusti. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden i allmänhet välbärgad; vårsäden somligstädes skadad af höstens rikliga nederbörd, dock ej i 
större omfattning. Potatisskörden skadad af röta i betydlig grad. Halmskörden delvis välbärgad, delvis ej fullt välbärgad. 
Höstskörden här och hvar något skadad af regn, men mestadels välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77'7 kilogram; 1 hl. råg 72-6 kg.; 1 hl. korn 66-6 kg.; 1 hl. hafre 49-6 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 19-8 deciton; höstsädeshalm 27 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 säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugärdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsalster. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster från de flesta socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga, 
O. Binäringar: Lika med föregående år. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 272 kronor; för piga 171 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdrär.g 570 kronor; för statpiga 375 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Somniardagsverke af man 2-3o kr.; af kvinna 1·26 kr. Vinterdagsverke 

af man 1·68 kr.; af kvinna 0-96 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag öfversända sammandrag af jordbruksstatistiken för 1910 för Kalmar läns Södra Hushållningssällskaps 
område. 

Kalmar den 24 augusti 1911. 
Enligt uppdrag: 

C A R L R Y D B E R G . » 



2 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a d e l . 3 



4 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a d e l . 5 



6 K a l m a r l ä n s 



s ö d r a d e l . 7 



8 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: Se år 1903. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren och försommaren jämförelsevis goda, dock med frostnätter. Bärgningsvädret för hö 

och höstsäd godt, för vårsäd dåligt. Höstsådden mycket försenad af väta. 
D. Skördens beskaffenhet: Höstsädes- och höskörden välbärgad. Vårsädesskörden skadad af regn. Potatisskörden mycket skadad 

af röta. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. 

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

del korn och 2 delar vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 89 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 70 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 31 deciton; hö från naturlig äng 

16 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ingen brist. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Ingen brist. 
M. Skogstillgång: Se år 1903. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Se år 1903. 
O. Binäringar: Se år 1903. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 285 kronor; för piga 190 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 625 kronor; för statpiga 380 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2·3 3 kr.; af kvinna 1-4 5 kr. Vinterdagsverke af 

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

Slockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

G O T T L A N D S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 21 september 1911, jämte följande missiv: 

»Gottlands läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1910. 
Lokalundersökningar hafva ägt rum i socknarna Hejnum, Bäl, Stenkyrka, Tingstäde, Othem, Hall, Rute, Fleringe, Bunge, 

Fårö och Dalhem. 

Visby den 19 september 1911. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt.» 



2 G o t t l a n d s 



l ä n . 3 



4 G o t t l a n d s 



län. 5 



6 G o t t l a n d s 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: Det rena sädesbruket är numera nästan försvunnet. Höfoderväxter och rotfrukter förekomma alltmera jämte 
stråsäd. Ordnad växtföljd dock ej allmän. 6- å 7-årigt omlopp eller öfvergång därtill förekommer i mellersta och södra de
larna af länet. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5'594 mantal; minsta O00024 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Sådden af höstsäd i medio af september; af vårsäd 1—20 maj. Vårsädesskörden tog sin 

början i medio af augusti. Säden lidit något af frost på våren. Väderleken annars i allmänhet gynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, endast undantagsvis något regnskadad. Potatisskörden flerstädes skadad af 

röta. Halmskörden god. Höskörden god kvalitet; andra skörden delvis regnskadad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-8 kilogram; 1 hl. råg 71-5 kg.; 1 hl. korn 69-2 kg.; 1 hl. hafre 49·6 kg.; 1 hl. 

ärter 79s kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 1 del hafre och 1 del ärter eller vicier. 
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 31 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18 deciton; höstsädeshalm 32 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 af hvete, råg, korn, hafre och sockerbetor. Brist för 

eget behof af 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 ungefär lika med tillväxten. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ringa användning. 
O. Binäringar: Kalkbränning, slipstenstillverkniug, något fiske och själfångst. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 272 kronor; för piga 174 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräug 619 kronor. (I medeltal.) Statpigor förekomma ej. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2·65 kr.; af kvinna 1·57 kr. Vinterdagsverke 

af man I95 kr.; af kvinna Ti7 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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B L E K I N G E L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 juni 1911, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed vördsamt öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1910 
och därvid meddela, att uppgifterna från Asarums, Gaminalstorps, Edestads, Sillhöfda och Kristianopels socknar samt Ronneby 
stad grunda sig på nya lokala undersökningar. 

Karlskrona den 17 juni 1911. 

Enligt uppdrag: 

Paul Arnoldsson 
t. f. sekreterare.» 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: På större och en del medelstora gårdar ordnadt växelbruk, eljest oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 27ä/s mantal; minsta V91600 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren något sen. Försommaren torr; eftersommaren regnig. Hösten torr. Vårsådden bör

jade i slutet af april. Skörden af hö började omkring 1 juli, af höstsäd i sista veckan af juli, af vårsäd i medio af augusti, 
af potatis omkring 1 oktober, af rotfrukter omkring 10 oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: En del hafre regnskadad. Potatisskörden mycket skadad, där gamla sorter användas. Halmskörden 
riklig. Höskörden medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 50 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 25 deciton; höstsädeshalm 40 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, potatis samt något hvete. Brist för eget behof af 

ärter, vicker, klöfver- och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af smör och mjölk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af sågadt virke, björk-, bok- och barrved samt grufstolpar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Hufvudsakligen i Torhamns, Lösens, Aspö-Hasslö, Mjällby och Ysane socknar samt i Ronneby lands

församling. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, saltsjöfiske, något hemslöjd samt bärplockning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 265 kronor; för piga 175 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 560 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-20 kr.; af kvinna I25 kr. Vinterdagsverke 

af man 1·65 kr.; af kvinna Too kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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1910. 

KRISTIANSTADS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 2 september 1911, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna öfver jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
år 1910. 

Kristianstad den 31 augusti 1911. 
V. Ekerot. 

Hushållningssällskapets sekreterare.» 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet växelbruk med 4—8 skiften, oftast 7-skiftes. 
B. Brukningsdelarnas storlek; Största brukningsdelen 29112/i2B mantal; minsta V659354 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig med normal nederbörd; försommaren regnig och delvis varm; högsommaren varm 

med ovanligt rik nederbörd; eftersommaren varm. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i hög grad skadad af regn. Potatisskörden knappt medelmåttig, skadad af röta. Halm

skörden medelmåttig. Höskörden medelmåttig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. 

ärter 79 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 åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 29 deciton; hö från naturlig äng 17 

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

säd köpes. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i hela länet. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i länets skogsbygder. Brist för eget behof å slättbygderna omkring städerna Kristian. 

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

kalkbränning, cementfabrikation, stenhuggeri och stensliperi, fruktodling, cigarrfabrikation, kvarnrörelse, fiskodling, torfströberedning 
m. m. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 318 kronor; för piga 198 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 686 kronor; för statpiga 387 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-7 3 kr.; af kvinna l-77 kr. Vinterdagsverke af 

man l-9 5 kr.; af kvinna 1-2 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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M A L M Ö H U S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 25 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»MaImöhus läns hushållningssällskap får härined öfverlärana jordbruksstatistiska uppgifter öfver Malmöhus län för året 1910. 
Arealuppgifterna äro desamma, som de hvilka meddelades i 1909 års statistik, utom för Frillestads, Kropps, Mörarps, Raus, 

Välinge och Vällufs socknar samt Hälsingborgs stad och landsförsamling, beträffande hvilka de arealsiffror och uppgifter om bruk
ningsdelarnas antal, som framgått af Ekonomiska kartverkets mätningar, lagts till grund. 

Skörden är beräknad med ledning af uppgifter, som af Sällskapets pastoratskommittéer lämnats angående hvarje sockens 
medelskörd pr hektar. 

Öfver antalet jordtorp komma nya uppgifter att lämnas, så snart den nu pågående, af Sällskapet anordnade, undersökningen 
angående torpförhållandena blifvit afslutad. 

Malmö den 18 augusti 1911. 

A Hushållningssällskapets vägnar: 

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

G. Leufvén.» 
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Upplysningar. 

A. Brukningssätt: 7-skiftes växelbruk allmännast, inen 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. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta I/5oooo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden tog sin början i slutet af mars, pågick under synnerligen gynnsamma förhållanden 

och var afslutad första dagarna af maj. Försommaren var torr och höskörden afslutad vid midsommartiden. Sädesskörden för
svårades, särskildt i östra delen af länet, af långvarig nederbörd och kunde ej afslutas förr än i midten af september. Rot
fruktsupptagningen gynnades af godt väder. 

D. Skördens beskaffenhet: Höstsäden välbärgad, vårsäden regnskadad. Potatisskörden skadad af röta. Halmskörden delvis regn-
skadad. Höskörden välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. rag 74 kg.; 1 hl. kom 69 kg.; 1 hl. hafre 53 ^g.; ^ ^ # 

ärter 84 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. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 80 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 29deciton; höstsädeshalm 38 deciton; hö från naturlig äng 35 

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

potatis. Brist för eget behof af gräs- och klöfverfrö, på sina ställen äfven af råg, hafre och potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladogårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar, ungnöt och svin samt ladugårdsprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom några få socknar i Bara, Torna, Luggude, Frosta och Färs härad. Brist för eget 

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

af länets alla härad för eget behof, men inom flertalet socknar brist. 
O. Binäringar: Handtverk, fiske och biskötsel, socker-, brännvins- och tegeltillverkning. 
P. irslön 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 2-56 kr.; af kvinna l-68 kr. Vinterdagsverke af 

man 1-91 kr.; af kvinna l-3o kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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H A L L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 6 september 1911, jämte följande missiv: 

»Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1910 
med tillkännagifvande tillika, att samtliga socknar inom Faurås och Ii i m le härad varit föremål för en af Sällskapets jordbruks
konsulent verkställd noggrann undersökning, hvarjämte skörderesultaten för hela länet blifvit undersökta. 

Halmstad den 5 september 1911. 

Enligt uppdrag: 

E. Grundberg.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största hrukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Vårbruket började omkring den 8 april och afslutades allmänt i medio af maj månad. 

Råg- och hveteskördon påbörjades i juli månad och vårsädesskörden i medio af augusti månad. Höstsådden påbörjades i medio 
af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden öfver medelmåttan och frisk. Halmskörden medelgod. 
Höskörden öfver medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 72 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
78 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 dehär hafre och 1 del pelusker eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 35 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

20 deciton. (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 hufvudsakligen utmönstrade nötkreatur 

samt stor försäljning af svin. 
M. Skogstillgång: 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 gränssocknarna till Västergötland. Bindslöjd i södra 

Halland. Sjöfart, fiske och stenhuggeri i kustsocknarna. 
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 ined egen kost: Sommardagsverke af man 2so kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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G Ö T E B O R G S OCH B O H U S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 8 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverläinna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1910 från Göteborgs och Bohus läns hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningarna, som årligen företagas inom omkring V10 af länets område, hafva för nämnda år ägt rum inom 
Björlanda, Härryda, Kareby, Forshälla, Klöfvedals, Hede, Bro och Lurs socknar. 

Göteborg den 7 augusti 1911. 

Erik M. Koch. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Vid de större och en del mindre egendomar ordnadt växelbruk med i allmänhet 7 å 8 skiften, eljest oregelbundet, 
äfven utan träda. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14~i25 mantal; minsta Ooooo46 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårarbetet afslutades i god tid och gynnsam väderlek inträffade sedan. Väderleken under 

skörden somligstädes mindre gynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden led något af höstvätan, ehuru i ringa omfattning. 

Halmskörden riklig. Höskörden riklig. 
E. Sädesslagens vikt: 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. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 37 deciton; höstsädeshalm 65 deciton; hö från naturlig äng 

30 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu i allmänhet. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i några delar af länet. Brist för eget behof i större delen af länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Där de finnas, allmänt, 
O. Binäringar: Fiske, sjöfart, båtbyggeri, tillverkning af träkärl, stenhuggeri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 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 1'50 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1911. Kungl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 20 september 1911, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott öfverlämnas härmed 1910 års jord
bruksstatistiska sammandrag för sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 18 september 1911. 

A. Andersson.» 



2 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a d e l . 3 



4 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a de l . 5 



6 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a d e l . 7 



8 Ä l f s b o r g s l ä n s 



s ö d r a d e l . 9 



10 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk, med i allmänhet 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Tidig vår och gynnsam väderlek under skörden. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden ganska olika, inom en del af området skadad af röta. Halm

skörden god, välbärgad. Höskörden välbärgad. 
E Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 58 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

80'kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 12 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 16 deciton; höstsädeshalm 21 deciton; hö från naturlig äng 

9 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Brist för eget behof i fabriksdistrikten. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mejeriprodukter från en del af området. Brist 

för eget behof i fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår i mindre omfattning mot förut. 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, möbeltillverkning och bleckslageri. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 305 kronor; för piga 170 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 655 kronor; för statpiga 385 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'25 kr.; af kvinna 1"44 kr. Vintonhigsverke 

af man 1-69 kr.; af kvinna l·io kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»På Älfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härigenom vördsamt öfversända ett häradsvis upprättadt 
sammandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1910 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genom
gångna Flundre och Sundals härad. 

Vänersborg den 18 augusti 1911. Enligt uppdrag: 

Kr. von Sydow.» 



2 Ä l f s b o r g s l ä n s 



n o r r a d e l . 3 



4 Ä l f s b o r g s l ä n s 



n o r r a d e l . 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brnkningssätt: Allmänt växelbruk, 6- å 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 10| mantal; minsta -jTimi mantal. 
C. Täderlek, sånings- och skördetider: Vintern ovanligt blid med ej ringa nederbörd särskildt under årets två första månader; 

april och maj i såväl temperaturhänseende som beträffande nederbörd öfver normalmedeltalet; sommarens värmegrad lägre än 
den normala, nederbörden, utom hvad juli angår, ganska riklig; under hösten med temperatur högre än den normala erhölls 
ringa nederbörd; af vintermånaderna var november kallare än vanligt med ej obetydlig nederbörd, december åter ovanligt blid 
med normal nederbördsmängd. Vårbruket, som tidigt påbörjades, afbröts visserligen i början af maj, men hann före sagda 
månads utgång afslutas. Slåttern började i slutet af juni, skörden af höstsäd något rner än 1 månad senare, af vårsäd kring 
medio af augusti och potatisupptagningen mot slutet af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden i allmänhet god, på en del ställen dock skadad af röta och 
svamp. Halmskörden god. Höskörden på flesta ställen mycket god, på öfriga god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 
82 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. Fröodliug för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 72 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig 

äng 5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu endast obetydligt. Brist för eget behof i allmänhet icke. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

i allmänhet icke. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande 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. Tärdet 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 1'67 kr.; af kvinna 1'20 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kuugl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1910. 

SKARABORGS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 juni 1911, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1910. 
Sedan föregående års uppgift ingafs hafva följande socknar blifvit lokalt undersökta, nämligen: af Ase liärad socknarna 

Flo, Håle, Sal, Särestad, Vänersnäs och As; af Viste härad socknarna Bäreberg, Flakeberg, Levene och Tengene; samt af Barne 
härad Barne-Asaka och Fåglums socknar. 

Sköfde den 29 maj 1911. Enligt uppdrag 

Fr. Mannerfelt. 
Sekreterare.» 



2 S k a r a b o r g s 



l ä n . 3 



4 S k a r a b o r g s 



l ä n . 5 



6 S k a r a b o r g s 



l ä n . 7 



8 S k a r a b o r g s 



l ä n . 9 



10 S k a r a b o r g s 



l än . 11 



12 S k a r a b o r g s 



l ä n . 13 



14 S k a r a b o r g s 



l ä n . 15 



16 S k a r a b o r g s 



län. 17 



18 Skaraborgs 



l ä n . 19 



20 

Upplysningar. 

A. Brakningssätt: 6- ä 8-årig (allmännast 7- ä 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 11-375 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och sk&rdetider: Vårsådden började i allmänhet i medlet af april månad och afbröts af ett par inträffande 

kortare regnperioder. Bärgningsvädret för såväl klöfver som sädesslag var synnerligen gynnsamt. 
D. Skfirdens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, af god beskaffenhet. Potatisskörden medelmåttig, på en del ställen god, på 

andra åter skadad af röta. Halmskörden riklig och välbärgad. Höskörden medelmåttig, af god beskaffenhet. 
E. Sädesslageas 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 80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Un- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 90 procent och hampa återstoden. 
H. Friodling för foderväxter: Af det skördade fröet ntgör klöfverfrö omkring 60 procent och. timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 20 deciton; hö från naturlig äng 13 

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

behof af kraftfoderämnen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget behof 

ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom vissa delar af länet riklig. Brist för eget behof mångenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bearbetas på vissa trakter. Torfströfabriker finnas. 
O. Binäringar: Fiske, jakt och slöjd. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 148 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och län för stathjon: För statdräng 530 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-85 kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke af 

man l-so kr.; af kvinna 0-90 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1910. 

VÄRMLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 22 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1910 från Värmlands län. 

Karlstad den 21 augusti 1911. 
Efter anmodan 

Axel Låftman.» 



2 V ä r m l a n d s 
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4 Värmlands 
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6 V ä r m l a n d s 



län. 7 



8 V a r m l a n d s 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: 7- ä 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9-87 5 mantal; minsta O-0035 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig och sådden försiggick under gynnsamma förhållanden. Rågarne foro illa af 

nattfroster och blåst. Nattfrost i slutet af maj skadade såväl rågen som baljväxterna och dödade fläckvis den på mossjordar 
uppkomna hafren. 

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

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76-.=. kilogram; 1 hl. råg 72-] kg.; 1 hl. korn 62-- kg.; 1 hl. hafre 49i kg.; 1 hl. 
ärter 78 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn och 3 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages uteslutande af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 67 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 21 deciton; höstsädeshalm 33 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. Höskörden från ängar utmed Vänern felslagen till följd af öfversväraning. (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 äro tillräckliga för ortens behof. 

L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och mejeriprodukter. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger fortfarande rum. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I ringa omfattning. 
O. Binäringar: Skogskörslor och fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 175 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 6'50 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-7o kr.; af kvinna l-60 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-90 kr.; af kvinna l-25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl . Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1910. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott får jag härmed äran öfverlämna sammandrag 
af de frän länets kommuner insamlade primäruppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel under år 1910. 

Från Nora stads- och landsförsamlingar, Nysunds socken (Örebrolänsdelen) samt Grythyttans socken hafva ej några nya 
uppgifter (för 1910) erhållits. I sammandraget hafva därför 1909 års uppgifter för nämnda kommuner användts. 

Örebro den 31 juli 1911. 

B. LINDBLAD. 

Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps sekreterare.» 



2 Ö r e b r o 
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U p p l y s n i n g a r . 
A. Brnkningssätt: Mestadels växelbrak med allmännast 7-årig, men äfven längre eller kortare omloppstid. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukuingsdelen 12'/^ mantal; minsta 1/i3äooo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Varm och tidig vår; mestadels god och tjänlig väderlek under såväl sådd som skörd. Vår

sådd 18/i—30/6; undantagsvis något längre; höstsädessådd 8/8—V10! vårsädesskörd 12,s—r'/10? höstsädesskörd i0/i—10/9. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och god. Potatisskörden delvis skadad af röta. Halmskörden god, af god be

skaffenhet. Höskörden fullt medelmåttig, af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76-7 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 61-8 kg.; 1 hl. hafre 48-3 kg.; 1 hl. 

ärter 78'4 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: V» korn eller ärter och vicker och 2/3 hafre. 
G. Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages hufvudsakligen af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 28-8 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 23·5 deciton; höstsädeshalm 299 deciton; hö från naturlig äng 

17-8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu i de flesta af länets kommuner. Brist för eget behof 

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

smågrisar inom många kommuner; eljest blott i ett fåtal kommuner. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, kol, timmer och ved, äger rum från flertalet kommuner. Brist för eget behof inom 

ett 15-tal kommuner. 
N. Brännterfsmossar begagnade: Torf användes flerstädes till strö; i Ervalla upptogos under året 76,557 balar torfströ och torfmull, 

i Bjurtjärn 7,000 balar; bränntorf upptages å Vrana mosse. 
O. Binäringar: Intet nytt att meddela. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 280 kronor; för piga 185 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 600 kronor; för statpiga 369 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 258 kr.; af kvinna 158 kr. Vinterdags

verke af man 168 kr.; af kvinna 107 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1910. 

V Ä S T M A N L A N D S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 8 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1910. 

Västerås den 7 augusti 1911. 
J. O. Bergstrand.» 



2 V ä s t m a n l a n d s 
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4 Västmanlands 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt omloppsbrak å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brnkningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig och varm, sommaren jämförelsevis sval, hösten mild; riklig nederbörd under 

maj, juni och november, jämförelsevis torra voro månaderna mars, augusti och september. Vårbruket pågick från midten af 
april till slutet af maj, höskörden 6 juli—2 augusti, skörden af råg 3—25 augusti, af hvete 15—27 augusti, af korn och 
hafre 20 augusti—27 september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden på lerjord skadad af röta. Halmskörden välbärgad. Höskörden 
på några ställen delvis regnskadad. 

E. Sidesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 70 kg.; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2/s hafre och 1/s 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 20 procent och tiniotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 28 deciton; höstsädeshalm 29 deciton; hö från naturlig äng 

15 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräeklighet af säd och andra jordhruksalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster helt ringa utom länet. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid några bruk och större egendomar. 
O. Binäringar: I norra delarna af länet bergsbruk och skogshandtering; 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 279 kronor; för piga 202 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 582 kronor; för statpiga 342 kronor. (Häri ingår dock icke värdet af hus

rum och ved, hvilket uppskattas i medeltal för statdräng till 87 kr., för statpiga till 62 kr.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-64 kr.; af kvinna 1·58 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-so kr.; af kvinna T u kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1910. 

KOPPARBERGS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 1 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»Har äran härmed insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län for år 1910. 

Tabellarbetet är huvudsakligen utfördt af jordbrukskonsulenten Oscar Eriksson, och hafva lokalundersökningar inom 
Äppelbo, Järna, Nås och Säfsnäs socknar af Väster-Dals fögderi blifvit företagna af vandringsrättaren Johansson. 

Falun den 31 juli 1911. 

Enligt uppdrag af Kopparbergs läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott: 

Bengt Torssell. 
Sekreterare.» 



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



l ä n . 3 



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



l ä n . 5 



6 

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

A. Brokningssätt: I de södra delarna af länet växelbruk med 7 å 8 skiften och 3- ä 4-åriga vallar; uti de norra och västra 
delarna, hvarest brukningssättet är mera oregelbundet, varieras mest mellan vårsäd och fleråriga vallar. Obetydlig helträda. 
Råg sås å upplöjd vall. Potatis odlas mycket och rotfruktsarealen tilltager. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 500 hektar; minsta 0-4 ar. Ägostyckningen fortfar och verkar mycket 
hindrande för jordens rätta brukning. 

C. Yäderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden kunde ske under någorlunda normal tid och gynnades åf god väderlek. Om 
höstsådden kan i allmänhet sägas detsamma, ehuru trädesbruket å lerjordar, till följd af sommarens regn, var mindre godt. 
Såväl hö- som sädesbärgningen ägde rum under den bästa väderlek. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden väl mogen och torr inbärgad. Potatisskörden å ler- och mulljorden mycket skadad af 
torröta. Halmskörden god. Höskörden god. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77-8 kilogram; 1 hl. råg 71·3 kg.; 1 hl. korn 622 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. ärter 
74-8 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 3 delar hafre och på vissa ställen öster om Siljan 3 å 4 delar gråärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd area) upptager lin alltsammans. 
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 20 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 9·6 

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

af hvete, ärter och gräsfrö öfverallt i Janet och äfven af råg och hafre för ntfodringsbehof i de norra delarna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af nötkreatur samt mjölk och smör, och säljes äfven 

något hästar från de södra socknarne samt Leksand och Rättvik. Brist för eget behof af hästar i vissa orter samt af små
grisar och fläsk. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster pågår öfverallt; antagligen i för stor utsträckning. Brist för eget behof förekommer 
i stort sedt ingenstädes. 

N. Bräuntorfsmossar begagnade: Förekommer endast i ringa utsträckning vid några bruksegendomar. Däremot upptages mycket 
torf till strö för kreaturen och jordförbättringsmedel. Fabriksmässigt beredes äfven något torfströ för afsalu. 

O. Binäringar: Äro hufvudsakligen de samma, som i föregående uppgifter angifvits, således: skogs- och bergsbruk samt arbete 
därvid likasom vid handels-, industri- och byggnadsföretag. Därjämte bedrifves kreatursaffärer och diverse handtverk. Laggkärl 
och båtar tillverkas i vissa socknar. Kvinnlig hemslöjd lämnar å många orter goda bidrag till uppehället likasom man ock 
bereder sig inkomst genom uthyrning af rum till sommargäster. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 351 kronor; för piga 157 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 724 kronor; för statpiga 421 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2#85 kr.; af kvinna I57 kr. Vinterdagsverke af 

man 2-56 kr.; af kvinna l-23 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1910. 

G Ä F L E B O R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 27 juli 1911, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna jordbruksstatistiska sammandraget för Gäfleborgs län för år 1910. 

Gäfle den 21 juli 1911. 
Enligt uppdrag: 

Agathon Westman.» 



2 G ä f l e b o r g s 



l ä n . 3 



4 G ä f l e b o r g s 



l ä n . 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-003 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern rik på snö, som föll tidigt på nästan okälad mark, hvarigenom skogskörslorna 

försvårades. Våren inträdde tidigt och var gynnsam för sådden. Under eftersommaren föll mycket regn, som på vissa orter 
försinkade inbärgningen af höskörden. Sades- och rotfruktsskölden inbärgades under de gynnsammaste väderleksförhållanden. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden allmänt skadad af röta. Ilalmskörden riklig. Höskörden 
mycket riklig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78-2 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 66-9 kg.; 1 hl. hafre 52-2 kg.; 1 hl. 
ärter 76 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. Vid odling af grönfoder användes numera rätt allmänt 
pelusker och soloärt 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 återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 27 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 

12 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräckligbet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hafre och hö. Brist för eget behof af utsädesråg. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk och smör. Brist för eget behof af svin. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster försiggår fortfarande i tämligen 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 torfströtillverkning, kalkbränning, 

bärplockning, insamling af tall- och grankott, fiske m. 111. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 311 kronor; för piga 139 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 670 kronor; för statpiga 372 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2·96 kr.; af kvinna 1·64 kr. Vinterdagsverke 

af man 2·34 kr.; af kvinna 1·33 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

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

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 19 augusti 1911, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna (lämnade af kommunalnämndsordförandena i de särskilda socknarna samt magist
raterna i städerna) angående jordbruk och boskapsskötsel inom Västernoniands län för år 1910 öfverlämnas härmed vördsamt. 

Härnösand den 17 augusti 1911. 

Å Västernorrlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

C. M. STRÖM. 

J. Modin.» 



2 V ä s t e r n o r r l a n d s 



l ä n . 3 



4 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 5 



6 V ä s t e r n o r r l a n d s 



l ä n . 7 



8 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 9 



10 

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

A. Brakningssätt: Tämligen fritt; växelbruk alltmera allmänt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5-87 5 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig. Gynnsam väderlek för sådd och skörd. Sådden i maj; skörden i augusti, 

september och oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden af god beskaffenhet. Potatisskörden af god beskaffenhet, men på några ställen angripen 

af torröta. Hahnsköriden god. Höskörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. korn 60 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 63 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. Friodling 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: Yårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 26 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Il vete- och rågmjöl införes äfvensom något kornmjöl. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: Något smör, kött och kreatur importeras från Finland samt uppköpes 

från andra delar af riket; amerikanskt fläsk importeras. 
M. Skogstillgång: Afyttring. af skogsalster: Trävaror och kol. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och flottning af timmer, arbete vid sågverk och lastningsplatser samt fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 290 kronor; for piga 140 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 1-70 kr. Vinterdagsverke 

af man 2-5o kr.; af kvinna l-30 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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JÄMTLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 30 juni 1911, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas sammandraget öfver 1910 års jordbruksstatistik för Jämtlands län. 
Västra fögderiet har detta år undergått lokal undersökning, som utförts af inom länet anställd jordbrukskonsulent. 

Östersund den 28 juni 1911. 

För Jämtlands läns hushållningssällskap: 

JOHAN WIDÉN. 

J. F. Broman.» 



2 J ä m t l a n d s 



l ä n . 3 



4 J ä m t l a n d s 



l ä n . 5 
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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 
å 5 år. Ordnade växelbruk förekomma mer och mer. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2·267 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Sådden utfördes i god tid under gynnsamma förhållanden. Höskörden i senare hälften al 

juli och sädesskörden i slutet af augusti och början af september, under synnerligen gynnsam väderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Hela sädesskörden i godt tillstånd inbärgad. Potatisskörden oskadad. Halmskörden medelmåttig. Hö

skörden knappt medelmåttig. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 58 kilogram; 1 hl. korn 50 kg.; 1 hl. hafre 40 kg.; 1 hl. ärter 70 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar hafre och 1 del sand- eller gråärter. 
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 5 procent och timotejfrö återstoden. Timotejfröet 

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

8 å 9 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu af hö. Brist för eget behof 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, men af mindre dimensioner. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, jakt, fiske, handel, kalkbränning, tegeltillverkning, varutransport. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 400 kronor; för piga 150 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 800 kronor; för statpiga 450 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3-oo kr.; af kvinna Tso kr. Vinterdagsverke 

af man 2oo a 2-so kr.; af kvinna l-oo a 1·25 kr. 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

V Ä S T E R B O T T E N S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 18 september 1911, jämte följande missiv: 

»Västerbottens läns hushållningssällskap får härmed öfverlärana sammandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna 
för år 1910. 

Umeå den 14 september 1911. 

Å Västerbottens läns hushållningssällskaps vägnar: 

H. BJÖRKLUND. 

Axel Bosin.» 



2 V ä s t e r b o t t e n s 



l ä n . 3 



4 V ä s t e r b o t t e n s 



l ä n . 5 



6 

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

A. Brukningssätt: Växelbrak med fleråriga vallar; i lappmarken delvis ensädesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2.547 mantal; minsta 0-oooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Säningstid i slutet af maj och början af juni. Försommaren kall. Nederbörd i juni och 

början af juli. Hösten ovanligt torr. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god; utmärkt bärgning. Potatisskörden medelmåttig, men fri från röta. Halmskörden 

medelmåttig, välbärgad. Höskörden medelmåttig, välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 66 kilogram; 1 hl. korn 58 kg.; 1 hl. hafre 44 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 1 del hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 5 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter 

stöden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 24c deciton; höstsädeshalm 28 deciton; hö från naturlig äng 

4-2 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu intet. Brist för eget behof af hvete, råg, ärter och hafre. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af smör, ost, hudar, skinn och nötkreatur. Brist 

för eget behof af svin och fläsk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster betydlig i de flesta, delar af länet. Brist för eget behof förekommer endast i Tärna 

och å ett eller annat ställe å kusten. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Tnga. 
O. Binäringar: Skogsarbeten, arbete vid sågverk, flottning, tjärbränning, kolning, slöjd, fiske och jakt. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 273 kronor; för piga 113 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 725 kronor; för statpiga 346 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3o3 kr.; af kvinna l-72 kr. Vinterdagsverke 

af man 2m kr.; af kvinna 1-27 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1911. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 0 . 

N O R R B O T T E N S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska Centralbyrån den 16 oktober 1911, jämte följande missiv: 

»Uppgifterna till jordbruksstatistiken för år 1910 från Norrbottens läns hushållningssällskaps område får jag härmed 
vördsamt öfversända. 

Luleå den 10 oktober 1911. 

Paul Hellström. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 



2 Norrbottens 



l ä n . 3 



4 N o r r b o t t e n s l ä n . 

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

A. Brukningssätt: I lappmarkssocknarne mest enträdesbruk, i 
kusttrakten mest växelbruk. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdeleh 3 mantal; 
minsta ? mantal. 

C. Väderlek, sånings- och skördetider: Försommaren med god ne
derbörd, eftersommaren torr. Ovanligt fint bärgningsväder. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden synnerligen välbärgad. 
Potatisskörden af god kvalitet. Halmskörden medelmåttig. 
Höskörden öfver medelmåttan. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 hl. 
korn 62 kg. (1 medeltal.) 

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

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

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

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott 
till afsalu finnes ej. Brist för eget behof täckes genom import, 
i synnerhet 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, koluing och tjärbränning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; 

för piga 140 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 700 kronor; 

för statpiga 450 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommar

dagsverke af man 3'25 kr.; af kvinna 2-25 kr. Vinterdagsverke 
af man 2"25 kr.; af kvinna l-25 kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
BIBLIOTEKET 

STOCKHOLM 27 

Stockholm, 1911. K u n g l . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner 
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