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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 1 , 
utarbetadt af Statistiska centralbyrån. 

Till KONUNGEN. 

Jämlikt nådiga instruktionen för ämbetsverket den 7 no
vember 1879 får Statistiska centralbyrån härmed i under
dånighet öfverlämna sit t Sammandrag af Hushållnings
sällskapens berättelser om rikets jordbruk och boskaps
skötsel år 1911. Såsom af de särskilda berättelserna när
mare framgår, hafva dessa till Centralbyrån inkommit 
under tiden den 14 maj t i l l och med den 21 oktober 1912, 
nämligen 2 under maj, 1 under juni, 5 under juli, 9 under 

augusti, 4 under september och 5 under oktober månad 
förenämnda år. Tiden, inom hvilken berättelserna t i l l äm
betsverket inkommit, är något kortare, än hvad under före
gående år vari t fallet, och har härigenom äfvenledes blif-
vi t möjligt a t t offentliggöra sammandraget tidigare än 
hit t i l ls . 

Sedan berättelserna granskats och af granskningen för
anledda skrifvelser t i l l hushållningssällskapen blifvit be-



4 Lokala undersökningar. Mantal. 

svarade, hafva berättelserna blifvit tryckta och ti l l sällska
pen utdelade. 

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

i Stockholms län: Vallentuna härad och Danderyds skepps
lag ; 

i Uppsala län: Trögds härad; 
i Östergötlands län: Västra Eneby, Norra Vi, ös t ra Toll-

stads, Stjärnorps, Bankekinds, S:t Lars, Godegårds, Hä
radshammars, S:t Johannes, Appuna, Åsbo, Västra Sten
by, Strå och Vallerstads socknar samt städeTna Linköping 
och Norrköping ; 

i Jönköpings län: Vista och Mo härad; 
i Kronobergs län: Åseda, Ålghults, Hofmantorps, Hemme-

sjö-Tegnaby, Väckelsångs, Aneboda, Asa, Urshults, Al-
mundsryds, Aringsås, örs , Härlöfs, Odensjö, Lidhults, Vrå, 
Annerstads, Torpa och Nöttja socknar; 

i Gottlands län: Fole, Lokrume, Bro, Källunge, Vallstena, 
Hörsne med Bara, Ganthems, Hälla, Sjonhems, Viklau, 
Buttle och Guldrupe socknar; 

i Blekinge län: Torhamns, Backaryds, Listerby, Bräkne-
Hoby och Elleholms socknar; 

i Malmöhus län: hela länet beträffande antalet jord
torp ; 

i Hallands län: Viske och Fjäre härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Västra Frölunda, Backa, 

Norums, Röra, Sanne, Bäfve och Kville socknar; 
i Älfsborgs läns norra del: Bjärke och Vedbo härad; 
i Skaraborgs län: Tiveds socken i Vadsbo härad, Bjärby, 

Längnums, Malma, Slädene, Sparlösa och Trökörna sock
nar i Viste härad samt Friels och Tuns socknar i Åse 
härad; 

i Kopparbergs län: Flöda och Gagnefs socknar; 
i Jämtlands län: Norra fögderiet; 
i Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs och Öfver-

kalix socknar beträffande kreatursantalet . 

I Malmöhus län hafva därjämte arealuppgifterna för 
Allerums, Bjufs, Brunnby, Bårslöfs, Farhults , Fjärestads, 
Flenninge, Höganäs, Jonstorps, Kattarps, Kvistofta, Vikens 
och Väsby samt Glumslöfs, Herslöfs och S:t Ibbs socknar 
i Luggude och Rönnebergs härad beriktigats med ledning 
af de uppgifter härom, som framgått af Ekonomiska kart
verkets mätningar. 

Såsom redan i föregående berättelser blifvit anmärkt, 
företagas icke de lokala undersökningarna på enahanda sätt 
af de olika sällskapen, och förefinnas jämväl afsevärda 
olikheter beträffande undersökningarnas noggrannhet, om
sorgsfullhet och tillförlitlighet. Så har äfven i fråga om 
de nu företagna undersökningarna vari t fallet. I allmän
het hafva årets undersökningar öfvergått områden, som 
redan förut en eller flera gånger var i t föremål för sådana ; 
men motsatt förhållande har ock iägt rum, nämligen i fråga 
om samtliga de undersökta socknarna och stadsområdena i 
Östergötlands, Skaraborgs och Kopparbergs län. Östergöt
lands län har numera i sin helhet var i t föremål för 
lokal undersökning, medan i Skaraborgs län antalet ej 
undersökta kommuner nedgått från 26 ti l l 17 och i Koppar
bergs län från 6 t i l l 4. 

I främsta rummet beträffande icke lokalundersökt areal 
står Norrbottens län, där visserligen undersökningar öfver
gåt t länet beträffande mantal och kreatursstock, men helt 
och hållet saknas beträffande samtliga uppgifter för jord
bruket. I andra rummet kommer Örebro län med 33 icke 
undersökta kommuner af 64. Icke undersökta äro för öfrigt, 
jämte nyssnämnda antal kommuner i Skaraborgs och Kop
parbergs län, endast 1 kommun i Gäfleborgs och 1 i Väster
bottens län. För betydande delar af de undersökta om
rådena äro emellertid de senast skedda undersökningarna 
af mycket gammalt datum, hvarförutom, såsom nyss blif
vit nämndt, en del undersökningar lämna a t t önska i 
fråga om noggrannhet, omsorgsfullhet och tillförlitlighet. 

A t t uppgifter af ett eller annat slag aldrig meddelats, 
förekommer ännu beträffande några kommuner i Väster
bottens 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 yt terl igare 13 kommuner. 

Om utsäde och skörd af spånadsväxter saknas uppgif
ter från ett, om utsäde och skörd af grälsfrö från tre, 
om antalet bisamhällen från et t och om antalet fjäder
fä från tre af hushållningssällskapen. 

1. Jordbruk. 

Den öfversikt af 1911 års jordbruksstatistiska uppgif
ter, som i tabell 1 meddelas efter de särskilda hushåll
ningssällskapens berättelser, har utarbetats efter samma 
grunder som föregående års öfversikter, i det att befint
liga luckor i berättelserna, när de ännu någon gång före
komma, såvidt 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 t i l l någon väsentlig 
del stödja sig på uppgifter af nyssnämnda slag, betecknats 
med s. k. mediaevaltyper, hvilka därjämte såväl i detta 
sammandrag som i de särskilda berättelserna användts, 
när uppgifter äro afsevärdt ofullständiga eller i öfrigt af 
en eller annan anledning måste betraktas såsom i väsent
ligare grad otillförlitliga. 

Till jämförelse med redogörelseårets uppgifter äro i ta
bellen motsvarande siffror för riket meddelade dels för 
närmast förflutna år, eller 1910, dels äfven för öfriga slutar 
af de tioårs- och delvis äfven af de femårsperioder, för 
hvilka uppgifter från hushållningssällskapen föreligga, el
ler för åren 1865, 1870, 1880, 1890, 1895, 1900 och 1905. 

Uppgifterna i kol. 2 om landsbygdens nuvarande mantal 
äro grundade på de uppgifter härom för år 1910, som af 
Kungl. Maj:ts befallningshafvande insändts t i l l Statistiska 
centralbyrån, i likhet med hvad förut ägt rum i fråga om 
femårsberättelserna. För redogörelseåret 1911 hafva en
dast iakttagits de förändringar i nämnda mantal, som skett 
under året, därigenom at t socknar blifvit införlifvade 
med städer eller a t t nya städer uppstått , hvilka för
ändringar emellertid vari t mycket betydande. Enligt fem-
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årsberättelserna för perioden 1901—1905 uppgick vid 1905 
års slut landsbygdens mantal till 67,294-832, men hade ge
nom nyssnämnda förändringar af stadsområdena minskats 
med 101800, hvaremot å andra sidan genom mantalssätt
ning ökning under de mellanliggande åren förekommit, 
hufvudsakligen i Norrbottens län, så at t enligt länssty
relserna mantalet vid 1910 års slut uppgick till 67,207339. 
Härifrån har det nu genom anförda omflyttningar år 1911 
minskats t i l l 67,131-321. 

I kol. 3—-Il lämnas efter hushållningssällskapens be
rättelser uppgifter om antal brukningsdelar samt om des
sas 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 359,871. 
Fördelningen af dessa, efter deras storlek, mellan ägare 
och brukare, kol. 4—11, är känd för 355,796 brukningsde
lar, men saknas fortfarande för 13 af Norrbottens läns 
landskommuner, med 4,075 brukningsdelar. I följd häraf 
blir för detta län, liksom för hela riket, uppgiften i kol. 3 
större än uppgifterna i kol. 4—11 tillsammans. 

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

Briikningsdelarnes Brakade af Brakade af Samtliga 
storlek. ägarne. arrendatorer. brukningsdelar. 
Hektar. %. %. %. 

Högst 2 22-4 2-G 25-0 

2—20 56-2 8-6 64-8 

20—100 6 3 3-0 9 3 

Öfrer 100. . . ._ . . 06 0j3 <H> 

Summa 8&'5 14 5 JOOO 

En jämförelse med tidigare år utvisar, a t t småbruken med 
odlad jord om högst 2 hektar, numera ökas hastigare än 
brukningsdelar med större utsträckning. År 1900 voro dessa 
sm&bruk endast 227 °/o, men år 1911 25-0 o/0j eller en fjär
dedel, af samtliga brukningsdelar. I fråga om de största 
brakningsdelarne å 20—100 samt öfver 100 hektar hade 
samtidigt en, om ock ringa, tillbakagång ägt rum til l 
och med i fråga om det absoluta antalet. 

De större jordbruken äro företrädesvis t i l l finnandes 
inom rikets bördigare trakter, såsom Mälardalens län, 
Östergötlands och Skaraborgs län samt de skånska länen, 
men förekomma däremot sparsamt i Norrland, Dalarne, 
Dalsland och Bohuslän, södra delen af Västergötland samt 
större delen af Småland. Småbrukens antal är relat ivt 
störst i Dalarne, öfver hälften af hela antalet, samt därnäst 
i Värmland och öfre Norrland. Under det a t t på hvar bruk-
ningsdel komma i medeltal för hela riket 103 hektar odlad 
jord, aro motsvarande siffror för Södermanlands län 261 och 
för Uppsala län 25o hektar och å andra sidan för Koppar
bergs lan 3-6 och för Norrbottens län 40 hektar. 

Af samtliga brukningsdelar brukades år 1911 14-5 o/0> 

af arrendatorer, mot 15-l o/o lår 1900. Förändringen står i 
samband med den nyss omnämnda tillväxten i småbrukens 
antal och med det förhållandet at t arrendeupplåtelser äro 
vida vanligare vid de större jordbruken än vid de mindre. 

! Bland brukningsdelar å högst 20 hektar innehafvas så
lunda endast 12-5 °/o af arrendatorer; bland brukningsde
lar af 20—100 hektar är det åter fallet med 31-7 °/o och 
bland de allra största brukningsdelarna, eller dem som ut
göra öfver 100 hektar odlad jord, med ej mindre än 35-3 °/o. 
I landsdelar sådana som Östergötland, Mälardalens län 
m. m., hvarest de stora godsen äro talrika, där förekomma 
äfven arrendatorerna oftare än å andra ställen. Synner
ligt fåtaliga äro de inom Gottlands, Blekinge och Norr
bottens län. 

På hvarje brukningsdel belöper sig i medeltal_0-l9 man
tal, 0-57 i Uppsala län, 0-06 i Västerbottens län. 

Såsom egna brukningsdelar äro härvid ej inräknade de i 
kol. 12 upptagna jordtorp och andra jordlägenheter, bland 
hvilka sistnämnda dock ej ingå i jordeboken upptagna lä
genheter, ty dessa skola enligt formuläret räknas som 
brukningsdelar. Antalet af dessa i kol. 12 upptagna torp 
och lägenheter utgjorde år 1911 138,677 och har allt
sedan berättelsernas första afgifvande nästan oafbrutet 
minskats, men är ännu säkerligen alltför högt angifvet. 
De svårigheter, som här mött, äro i synnerhet dels sär
skiljandet af jordtorp och jordlägenheter från hvad i 

! jordbruksstatistiken hit t i l ls benämnts brukningsdelar, dels 
i ock särskiljandet mellan jordlägenheter och andra lägen

heter. 

De särskilda områdenas ytvidd af fast mark (kol. 13) 
upptages i öfverensstämmelse med de uppgifter, som of
fentliggjorts i andra häftet af Befolkningsstatistiken för 
år 1900 ; sedan nämnda tidpunkt och ti l l redogörelseårets 
slut hafva inga områdesöfverflyttningar ägt rum, som in
verka på siffrorna i tabell 1. 

Enligt de uppgifter, som i kol. 14—17 lämnas om yt
vidden af särskilda ägoslag, utgjorde denna år 1911: träd-, 
humle- och kålgård 45,719 hektar, åker och annan odlad 
jord 3,654,925, natur l ig äng 1,305,628 och skogbärande mark 
21,378,185 hektar. Jämförda med 1910 års siffror, visa 
de ökning för åker med 10,020 hektar, men i öfrigt minsk
ning, för trädgård med 155, för naturl ig äng med 970 och 
för skog med 11,992 hektar. Till ökningen af åkerarea
len hafva Malmöhus och Västerbottens län hufvudsak
ligen bidragit, med resp. 4,210 och 1,548 hektar. Skogs
arealens minskning är a t t tillskrifva ändrade uppgifter 
för Västernorrlands län. 

I tabell A (sid. 6) meddelas en i öfverensstämmelse med 
föregående år utförd beräkning utaf den andel, hvari de sär
skilda ägoslagen ingå i hvarje områdes hela ägovidd af 
fast mark. -De ändringar af någon betydenhet, som ägt 
rum beträffande de absoluta siffrorna, finna här sin mot-
sfvarighet i de relativa. Utsträckes undersökningen äfven 
t i l l aflägsnare år, visar sig, att , medan proportionen mel
lan inägor å ena sidan samt skog och annan utmark å den 
andra förblifvit tämligen oförändrad, synnerligast efter 
år 1880, har bland inägorna trädgårds- och åkerjorden 
vunnit allt större utsträckning, samtidigt med a t t ängs
arealen minskats. År 1911 hade den sistnämnda blott i 
de två nordligaste länen större utsträckning än de båda 
förstnämnda; i Kronobergs län, där den upptog större an
del af arealen än i något annat län, eller 10-22 o/o, var den 
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Tab. A. Arealen af trädgård, åker, äng och skog i förhål-
lande till hvarje områdes hela ägovidd af fast mark, år 1911. 

emellertid något, ehuru obetydligt, större än åkerarea
len enbart. Åker- och trädgårdsjord omfatta å andra sidan 
i Malmöhus län ej mindre än 74-05 o/0 af hela ägovidden, 
hvarefter följa Skaraborgs län med 42-75 o/0, Kristianstads 
län med 40'2l °/o och Uppsala län med 30-72 o/0 ; s j s t 
komma Norrbottens län med 0-39 °/o och Jämtlands län med 
1-21 o/0. 

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. Såsom särskildt framgår af uppgifterna från de 
län, som. varit föremål för Ekonomiska kartverkets un
dersökningar, är orsaken till denna förändring åtminstone 
till allra största delen, om icke uteslutande, att söka däri, 
att uppgifterna år för år blifvit bättre, så att allt större 
andel af den oredovisade marken uppförts såsom skogs
mark. Antagligen kommer så ännu en tid att fortgå, 
och torde sålunda den skogbärande marken il själfva verket 
utgöra ännu mer än de 5201 °/o af rikets areal, hvartill 
den i tabell A angifves. 

Tab. B. Åkerjordens användning, i % af hvarje områdes hela 
åkervidd, år 1911. 

') För Kalmar län i dess helhet äro procenttalen: trädgård 0'25 %, .åker 
1612 %, äng 5-41 %, skogbärande mark 59 13 %, annan mark 19 09 JS; för Älfs-
borga'lnn i dess helhet: trädgård 0.18 %, åker 18-73 %, äng 4'50 #, skogbärnndc 
mark 6162 %, annan mark 15 02 %. 
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Åkerjordens fördelning mellan de särskilda kulturväx
terna åskådliggöres genom de relativa tal, som meddelas i 
tabell B (sid. 6). En 'granskning af tabellens siffror, såvidt 
de angå hela riket, utvisar, a t t beträffande foderväxterna 
och trädan utvecklingens gång ända sedan år 1865 vari t 
i det hela densamma, eller för de förra en stadigt fortgå
ende 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 sven
ska jordbruket så gå t t framåt, a t t trädesarealen bibehål
lits nästan oförändrad. I samband härmed samt med ängs
arealens anmärkningsvärda minskning och boskapssköt
selns storartade framsteg har foderväxtodlingen ökats, 
dock endast i; fråga om den för skörd afsedda arealen; de 
ti l l bete och grönfoder anslagna fälten hafva i det stora 
hela vari t af samma storlek. 

Hushållningssällskapens berättelser lämna icke i allo 
uppgifter om den andel af åkerarealen, som hvarje sär-
skildt växtslag upptager; sädesslagen äro sålunda samman
förda i sina trenne hufvudgrupper, höstsäd, vårstråsäd och 
baljväxter. Genom sammanställning af berättelsernas upp
gifter om utsädesbelopp och areal med från annat håll 
hämtade upplysningar om utsädestätheten för olika växter, 
blifver det likväl möjligt a t t erhålla kännedom om den 
areal, som hvarje sädesslag upptager, och meddelas där
för här, liksom under en längre följd af år, sådana upp
gifter. Genom de upplysningar om sockerbetsodlingen, som 
erhållits från Kontrollstyrelsen, har äfven blifvit möjligt 
a t t angifva särskilda arealsiffror icke blott för potatis utan 
äfven för sockerbetor och för andra rotfrukter. P å sådant 
sätt har åkerarealen på följande sä t t kunnat specificeras: 

och hösthvete med 3,973 hektar ; först i fjärde rummet 
följa foderväxter t i l l höskörd, som enligt regel inta det 
främsta, med 2,592 hektar, därnäst blandsäd med 1,459 
hektar, hvarförutom ökning ägt rum jämväl för potatis, 
ärter, »andra växtslag» och vicker. Af minskningen för 
året kommer nära hälften, 6,081 hektar, på sockerbetorna, 
hvilken arealminskning har sin grund i 1910 års utmärkta 
betskörd, som lämnade betydande sockertillgång utöfver 
årsbehofvet. Närmast sockerbetorna följa korn med 1,917, 
hafre med 1,845, trädan med 1,541 och höstrågen med 
1,034 hektar, samt i öfrigt vårråg, bönor, spånadsväxter 
och vårhvete. 

Kontrollstyrelsens uppgifter lämna äfven tillfälle at t 
länsvis fördela den till andra rotfrukter än potatis an
slagna arealen mellan sockerbetor och andra hithörande 
växtslag. Fördelningen år 1911 var följande: 

Beträffande här angifna siffror å betarealen är likväl 
att märka, a t t fördelningen mellan länen i Kontrollstyrel
sens uppgifter bestämmes af läget af den fabrik, där be
torna afverkats; i det stora hela af verkas emellertid be
torna inom det län, där de odlas. 

Utsädesbeloppen (kol. 28, 30 o. s. v. i tab. 1) år 1911 
uppgifvas sålunda: 

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

Af här upptagna aderton grupper visar halfva antalet 
ökning af arealen sedan år 1910, med tillsammans 23,132 
hektar ; andra hälften däremot minskning, med tillsammans 
13,112 hektar. Största ökningen förete andra rotfrukter 
med 7,937, foderväxter t i l l bete och grönfoder med 6,154 
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År 1870 uppgafs ännu, a t t 16,543 hektar användes ti l l 
odling af spånadsväxter, eller, oaktadt åkerarealen då 
var endast 2/3 af den nuvarande, nära elfva gånger så stor 
areal som för närvarande. 

Skörden år 1911 lämnade enligt Hushållningssällskapens 
berättelser följande utbyte af säd och potatis (kol. 29, 31 
o. s. v. i tab. 1): 

Tab. C. Blandsädens vanliga sammansättning samt lin- och 
hampodling, år 1911. Här anförda procenttal visa en oafbruten minskning för 

korn, lin och hampa samt bohvete m. m., och med undan
tag för den allra senaste tiden äfven för baljväxter. Hvetet 
är det enda sädesslag, som visar en oafbruten ökning. I 
sin helhet har visserligen ökningen varit större för bland
säden, men under 1870-talet gick likväl odlingen af detta 
växtslag relat ivt t i l lbaka. Hafreodlingens t i l lväxt fortfor 
ända t i l l 1890-talet, men efterträddes då af til lbakagång, 
medan motsatsen ägde rum beträffande rågen. Sistnämnda 
sädesslag har dock under de senare åren ej kunnat bibe
hålla sin andel af utsädet, utan har dess procenttal 
minskats. 

I fråga om de särskilda växtslagens relativa betydelse, 
efter utsädet räknadt, inom olika landsdelar samt dessa se-
nares andelar af utsädesmängderna inom hela riket för 
hvarje särskildt slag af stråsäd och baljväxter samt för 
potatis torde Statistiska centralbyrån här kunna inskränka 
sig t i l l iatt hänvisa t i l l de redogörelser, som därför lämnades 
i Sammandraget af 1910 års berättelser, och särskildt t i l l 
tabellerna D och E därstädes. 

Utsädet per hektar utgjorde år 1911, jämfördt med slut
åren för de årtionden, under hvilka dessa berättelser ut-
gifvits, i hektoliter: 

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

Uppgifterom utsädet per hektar inom olika områden läm
nas i tabell F i 1910 års sammandrag. 

Tabell C innehåller uppgifter dels rörande blandsädens 
sammansättning, dels rörande lin- och hampodling ens ande
lar i den ti l l spånadsväxter upplåtna arealen. 

Af den ti l l spånadsväxter anslagna arealen, i sin helhet 
1,531 hektar, ägnas blott 06 o/0) eller omkring 9 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 Gäfleborgs län. De 
tre smålandslänen tillsammans komma ti l l ej fullt 400 
hektar. I öfrigt öfverstiger arealen endast i et t län, el
ler Västernorrlands, 100 hektar, dock icke i större mån. 

') Äfven inblandning af vicker. — 2) Äfven 67 % hafre och 33 % vårråg. 
— .) Äfven 25 fi korn, 50 % hafre och 25 % vicker, eller .50 % korn, 25 % 
bafre och 25 % vicker, eller 50 % korn och 50. % hafre. — 4) Äfven 25 % korn, 
25 % hafre och 50 % vicker och ärter. — B) Äfven 67 % hafre och 33 % ärter 
och vicker. — 6) Se länsberättelsen. — 7) 1 trakten öster om Siljan därjämte 2 
à 3 delar gråärter. — 9) Nnmera användas rätt allmänt äfven grä&rter, pelusker 
och soloärter i blandningen. — ') Äfven 50 % hafre och 50 % ärter. — l0) jämför 
anm. 2 här ofvan. 
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Den vida öfvervägande delen af hvetet och rågen var 
höstsäd. Af vårhvete skördades endast 112,998 och af vår
råg 145,123 hektoliter. 

Sammanföras de nu anförda sädesslagen i grupper, och 
sammanställas uppgifterna för dessa med motsvarande från 
den på länsmännens rapporter grundade årsväxtberättelsen 
för år 1911, framträda följande olikheter i fråga om skör-
Idetalen: 

Betydande är skillnaden mellan de båda uppgifterna i 
fråga om vårstråsäd, där den gäller alla de olika slagen af 
dessa, samt ännu mer i fråga om potatis. Sistnämnda skill
nad, som för öfrigt är tämligen genomgående för alla län, är 
desto märkligare, som hushållningssällskapens uppgifter 
emot vanan äro de högsta och som potatisens beskaffenhet 
dessutom var god, hvilket väsentligt borde minska anled
ningarna ti l l skilda uppgifters lämnande. Det vill sy
nas, som vore årsväxtberättelsens siffror för låga. 

Ytterligare belysning af skördeutfallet erhålles, om årets 
horntal af spannmål och potatis jämföras med motsvarande 
medeltal för de närmast förflutna åren. Sammanställningar 
hafva förut gjorts med tjuguårsperioden 1886—1895, men 
kunna nu göras äfven med åren 1891—1910. Medelkorn-
talen för dessa perioder äro följande: 

Utbytet af femårsperioden 1886—1890 mot perioden 1906 
—1910 vållar på grund af de yt ters t gynnsamma skördarna 
under den sistnämnda en rä t t betydande höjning af medel-
korntalen för alla växtslag och växtgrupper med undantag 
endast för vickern och därigenom för baljväxterna i sin 
helhet. I fråga om vickern gäller dock, såsom ofta blifvit 
anmärkt, a t t korntalen för den äro mycket osäkra, enär 
en betydande del däraf, större eller mindre olika år, skördas 
som grönfoder och jämförelsen sker mellan sädesskörden 
och utsädet i dess helhet, vare sig däraf skördats grön
foder eller mogen säd. 

2—123289. Sammandrag af Jordbruksstatistik fik- år 1911. 

Korntalen för år 1911: hösthveto 10-71, vårhvete 6û8, 
höstråg 7-98, vårråg ö l l , korn 8'05, hafre 6'GT, blandsäjd 
9-10, ärter 6-50, bönor 5-46, vicker 3-02, höstsäd 8-52, vår
stråsäd 7-15, baljväxter 4-67 och potatis 6-07, äro nästan alla 
högre än medelkorntalen, och särskildt gäller detta om höst-
hvete, korn, blandsäd och ärter. Undantag bilda endast 
vicker och bönor, och därigenom äfven samtliga baljväxter, 
äfvensom potatis, hvilkas korrital äro lägre än medelkorn-
talen såväl för perioden 1886—1905 som för perioden 1891 
—1910. 

Skörden af andra rotfrukter än potatis uppvisar jämväl 
för år 1911 höga siffror. Afkastningen af rofvor, rötter 
o. d., 35,751,096 hektoliter, är den största med undantag 
endast för år 1910, och beträffande afkastningen af socker
betor, 9,655,480 deciton, står året 1911 endast t i l lbaka 
för åren 1910 och 1906. 

Enligt, af Kontrollstyrelsen lämnade uppgifter utgjorde 
beloppet af de betor efter 1911 års skörd, som efter före
gående tvät tning vid sockerfabrikerna uppvägdes till af-
verkning, 8,240,699 deciton, hvarförutom vid brännvins-
brännerierna användes omkring 83,000 deciton. 

I fråga om de andra växtslagen angifves skörden af tiobak 
ti l l 7,064 deciton eller t i l l något lägre belopp än närmast 
föregående år. 

Skörden på hektar för såväl hela riket som särskilda om
råden angifves i tabell D (sid. 10). 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. I fråga om spå-
nadsväxter är därjämte a t t märka, att af brist på speci
aluppgifter de skördade kvanti teterna af frö och spånads-
ämne hvar för sig jämföras med hela den areal, som till 
odlingen af dessa växter vari t använd, så att , då nu 
för år 1911 uppgifves, a t t i r iket per hektar skördats 
3'9 hektoliter frö och 3-6 deciton spånadsämne, detta är så 
att förstå, a t t å den t i l l spånadsvä.xter anslagna arealen i 
medeltal på hvar hektar skördats dels 3-9 hektoliter frö 
och dels 3'6 deciton spånadsämne. 

För a t t underlätta bedömandet af skörderesultatet för 
riket år 1911 hafva i tabellen bifogats uppgifter om skör
den på hektar i medeltal dels under det närmast föregående 
året och dels under de sex närmast föregående femårspe
rioderna. Under ingen af dessa femårsperioder har skörden 
per hektar af säd och rotfrukter utfall i t förmånligare än år 
1911, med undantag endast för den sista af dem, 1906—1910, 
under hvilken afkastningen vari t af höstsäd och andra 
rotfrukter än potatis densamma, men i öfrigt, när de osäkra 
talen för baljväxterna lämnas ur räkningen, högre än 
år 1911. 

Från och med år 1877 hafva i dessa rikssammandrags 
'textafdelning framlagts beräkningar af skördeutfallet af 
säd och rotfrukter redticeradt till rågvärde, enligt de grun
der som angifvas i 1877 års berättelse och hvilka Statisti
ska centralbyrån af skäl, som i 1894 års berättelse omför-
mälas, ansett sig fortfarande böra bibehålla. I enlighet 
härmed sättas sålunda vid ifrågavarande reduktion 10 hek
toliter råg = 7 hektoliter hvete = 8 hektoliter ärter eller 
annan trindsäd — 11 hektoliter korn = 14 hektoliter bland-
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säd — 17 hektoliter hafrc = 40 hektoliter potatis och andra 
rotfrukter. Dessa relationstal hafva blifvit använda vid 
de beräkningar, som i tabell E blifvit framlagda dels be
träffande 1911 års skörd, dels äfven beträffande medel-
skörden, som nu beräknats efter förhållandena under tio
årsperioden 1901—1910. 

Af tabellen framgår, a t t rågvärdet för året utgör 
51,693,873 hektoliter, hvilket är det högsta värdet för något 
år med undantag, endast för de tre närmast föregående och 
öfverträffar medelskörden för tioårsperioden 1901—1910 
med nära 6-4 millioner hektoliter. Samtliga län visa högre 

Tab. D. Skörd på hektar, år 1911. 

siffror än nyssnämnda period med undantag endast för 
Jönköpings, Kronobergs, Gottlands, Värmlands, Örebro och 
Västmanlands län, af hvilka län Gottlands och Värmlands 
län visa de relat ivt taget minst förmånliga, skördesiff
rorna. En närmare granskning af tabellens siffror visar 
emellertid, ä t t årets öfvervikt för det tredje smålands
länet, eller Kalmar län, endast har sin grund i åkerarealens 
ökning. Skörden per hektar visar nämligen äfven för detta 
län sämre resultat än under tioårsperioden. 

Såsom medelskörd hafva här angifvits medeltalen för 
perioden 1901—1910 i stället för, såsom i närmast föregå
ende jårgångar, perioden 1896—1905, hvilket på grund af 
perioden 1906—1910 års ovanligt gynnsamma skörderesul
ta t medfört afsevärda förändringar. Medelskördens råg
värde har därigenom ökats från 386 t i l l 453 millioner 
hektoliter. Äfven för hvarje län har värdet ökats, med 
ett ©betydande undantag, nämligen för Norrbottens län. 

Tab. E. Skörden af säd och rotfrukter, reducerad till råg
värde och jämförd med åkervidden, år 1911. 

') Den häri inräknade sockerbetssköräen hor reducerats efter beräkning of 
0'62 deciton på hektolitern. — .) Afdrag har i länsberättelsen gjorts för den areal, 
hvarå skördats grönfoder. — .) Frånräknadt de socknar, som ej lämnat fullständiga 
uppgifter. — 4) Riksmedeltalet i 1910 års berättelse rättas frän 453 till 594. 

') Här afses endast den för säd och rotfrukter, men icke den för sp&nads-
och foderväxter samt för öfriga växtslag och för träda använda åkern. 
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ökningen har dock varit ganska ojämn, något som framgår 
vid en jämförelse mellan de särskilda länens och områ
denas andelar af skördevärdet förr och nu. Af de sär
skilda länen hafva två, Blekinge och Kopparbergs, bibe
hålli t sina procenttal och. för ett, eller Skaraborgs, är 
ökningen ringa, 0-l °/o ; medan betydande ökning ägt rum 
för de båda skånska länen och Hallands län, hvilkas an
del iaf sades- och rotfruktsskörden förut beräknats t i l l 
30-0 °/o. men enligt 1901—1910 års skördar uppgick t i l l 
ej mindre än 33-7 °/o, eller drygt en tredjedel. För samt
liga öfriga län hafva procenttalen minskats. År 1911 in-
gingo de tre nyssnämnda sydsvenska länen i sades- och 
rotfruktsskördens värde med ända t i l l 37-8 o/o. 

De särskilda sädesslagen och rotfrukterna ingå, efter 
rågvärde räknadt, i 1911 års skörd med följande siffror: 

hvetekonsumtionen nu är två à tre gånger så stor som 
för tret t io år sedan. 

Under äldre tider var kornet det förnämsta brödsädet. 
Detta har visserligen för längesedan upphört a t t vara 
fallet, men kornet fortfar dock ännu 'att utgöra ett af dessa 
säden, i all synnerhet i rikets nordligaste landskap. Dess 
betydelse härvidlag är dock i aftagande, såsom närmare 
framgår af de i tabell F framlagda beräkningar. 

I här lämnade konsumtionssiffror för kornet ingår äfven 
sädesslagets användning vid maltdryckstillverkningen. På 
grund af Kontrollstyrelsens uppgifter om användningen af 
malt såsom råämne vid denna tillverkning, kan för de se
nast förflutna åren ett särskiljande göras af kornets an
vändning såsom födoämne och vid maltdryckstillverknin
gen. Enligt den i föregående sammandrag angifna beräk
ningsgrund (78 viktsdelar malt = 100 viktsdelar korn) skul
le användningen däraf under senast förflutna konsumtions
år fördela sig sålunda: 

Liksom under flera af de senare åren ingår hvetet jäm
väl år 1911 i skördevärdet med större andel än blandsäden 
och med ej långt ifrån samma andel som kornet. Socker
betor och foderrotfrukter (rofvor, rötter m. m.) spela all t 
större roll inom det svenska jordbruket. År 1911 utgjorde 
de af sades- och rotfruktsvärdet i det allra närmaste en 
fjärdedel; år 1900 ingingo de däremot i samma värde med 
11-24 o/0) år 1890 med endast 6-9 o/o. Värdet af samtliga rot
frukter öfverstiger nu värdet af halfva sädesskörden. 

I tabell F (sid. 12) lämnas liksom föregående år en be
räkning af de kvantiteter säd och rotfrukter (oafsedt soc
kerbetor), som under året närmast efter 1911 års skörd, 
eller under tiden den 1 oktober 1911 t i l l och med den 30 
iseptember 1912, var i t disponibla t i l l konsumtion och som 
äfven öfver hufvud taget kunna anses utvisa själfva kon
sumtionen under samma tid. Vid här utförda beräkningar 
hafva användts de i Årsväxtberättelsen för 1911 angifna 
vikts ta len; och torde, beträffande valet af reduktions
tal för utsädets vikt, få hänvisas t i l l hvad Statistiska 
centralbyrån anfört härom i 1903 års redogörelse. Om re
duktionen af målen spannmål ti l l omalen lämna anmärk
ningarna till tabellen närmare upplysningar. 

I fråga om de särskilda sädesslagen utmärkes konsum
tionsåret Vio 1911—30/9 1912 af en högst betydande nedgång 
i hveteförbrukningen, eller från 72-1 till 610 kilogram 
per invånare. Annars ingår reguljärt hvetet alltmer i kon
sumtionen på rågens bekostnad. Under slutet af 1870-
talet användes nära fem gånger så mycket råg som hvete, 
under femårsperioden 1906—11 föga mer än en och en half 
gång så mycket. Rågförbrukningen per invånare är nu icke 
så stor som mot slutet af 1870-talet och ännu mindre än 
hvad den var mot slutet af 1880-talet, medan å andra sidan 

Äfven beträffande foderrotfrukterna, hvilka på grund 
af sin al l t större användning vid kreaturens uppfödande 
hufvudsakligen vari t orsak ti l l den starka ökning i för
brukningen, som tabell F ger t i l l känna, har sålunda året 
1911—12 a t t uppvisa en til lbakagång. 

Majsinförseln visar för konsumtionsåret mycket märk
liga siffror, nämligen 761/2 millioner kilogram inför-
selöfverskott. Visserligen hade de båda föregående åren 
företett något ökadt öfverskott, men det sista året 1910 
—11 uppgick dock hela införseln endast t i l l 12 millioner 
kilogram. Den stora ökningen står i samband därmed, a t t 
enligt den nya tull taxa, som den 1 december 1911 trädde i 
kraft, majs blef tullfri . Medan under tidigare år huf-

Såsom af tabell F närmare framgår, har konsumtionen af 
potatis och foderrotfrukter (rofvor, rötter m. m.) under de 
senast förflutna årtiondena hô'geligen ökats och är nume
ra omkring tre gånger så stor som för trett io år sedan. 
Enstaka år kunna dock naturligen visa någon tillbaka
gång vid jämförelse med de närmast föregående, såsom 
bland annat har varit fallet med året 1911—12. Konsum
tionen per invånare fördelar sig under de senare åren på 
följande sätt mellan potatis och foderrotfrukter: 
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vudparten af majsen åtgick vid brännvinsbränningen, 
hade redan under de närmast föregående åren häri in-
t rädt en förändring, och året 1911—12 fann blott en ringa 
del af majsimporten en sådan användning. 

Under en längre följd af är var kliinförseln i vårt land 
stadd i jämn ti l lväxt, och uppgick året 1905—06 införselöf-

Tab. F. Resultaten af 1911 års skörd, med fäst afseende å in- och utförsel, åtgång för brännvinsbränning och utsädesbehof. 

verskottet t i l l ej mindre än 1484 millioner kilogram. Un
der de båda följande åren nedgick öfverskottet t i l l 5 6 l mil
lioner kilogram (året 1907—08), för a t t ånyo ökas t i l l 
närmare 84 millioner kilogram året 1909—10. De båda se
naste åren visa ånyo tillbakagång, t i l l 413 millioner kilo
gram året 1911—12. 

Anm. Hushållningssällskapens uppgifter om skörd och ntsädesbebof äro här beräknade i vikt enligt de i Kungl. Maj:ts befallningshafvandes årsväxtberät
telser för aret angifna viktstalen för 1 hektoliter, nämligen för hösthvete 802 kg., vårhvete 77'1, höstråg 74'7, vårråg 72'5, korn 66'2, hafre 49'3, blandsäd 58-6, 
ärter 806, bönor 819 och vicker 78É4 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 reducerats till omalen genom förhöjning för hvetemjöl med 67 %, 
för rågmjöl med 61 %, för kornmjöl med 82 #, för hafremjöl med 122 %, för ärtmjöl med 67 %, för bohvetemjöl med 100 % och för majsmjöl med 18 % samt för 
hvetegryn med 100 %, för korngryn med 67 % och för hafregryn med 100 %. 

In- och utfördt malt ingår bland horn, liksom föregående år. 
Bland rotfrukterna (potatis, rofvor, rötter o. d.) ingå ej sockerbetor, i likhot med hvad förut varit fallet. För rofvor, rötter o. d. har ej af dr »g för utsädet 

knnnat ske. 
Enär skördeåret 1911 anses vara afslutadt den 30 september 1911, omfattar det därpå följande konsumtionsåret 1911—12 tiden från och med den 1 oktober 

1911 till och med den 30 september 1912. _ 
Utom här ofvan upptagna kvantiteter infördes äfven under konsumtionsåret spannmål, gryn och mjöl af >andra slag» om resp. 29,614, 86,835 och 25,537 kg., 

samt utfördes af mjöl »andra slag> 100 kg. 
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För jämförelses skull meddelas här följande uppgifter 
om införselöfverskottet af säd, reducerad ti l l omalen spann
mål, äfvensom af rotfrukter oafsedt sockerbetor (eller, hvad 
som här faktiskt är detsamma, af potatis) under en följd 
af år, i 1,000,000-tal af kilogram: 

Den sista femårsperioden, 1906—11, visade tack vare de 
goda skördar, som därunder inhöstades, en betydande ned
gång i införselöfverskottet öfver hela linjen vid jämförelse 
med närmast föregående period. I fråga om råg och balj-
växter har visserligen nedgången icke fortvarat, om ock 
siffrorna för rågen äro betydligt lägre än för någon annan 
period efter år 1890 ; men i stället har införselöfverskottet af 
hvete sjunkit så afsevärdt, a t t det t i l l och med är ansenligt 
mindre än under 1890-talet, och kornet visar t i l l och med, 
märkligt nog, utförselöfverskott, och detta r ä t t bety
dande. På grund af den utmärkta kvalitet , som känneteck
nade detta sädesslag, liksom sädesslagen i allmänhet, kun
de det nämligen finna användning vid utlandets bryggerier. 

Bland sädesslagen saknas i ofvanstående öfversikt haf-
ren. Denna utvisade alltsedan år 1838 hvarje år export-
öfverskott, och ofta ett betydande sådant, ända t i l l konsum
tionsåret 1899—1900, då, efter en under senare tid iaktta
gen minskning i detta öfverskott, et t 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 visa åter 
införselöfverskott, med lägst 63-8 och högst 103-9 millioner 
kilogram. Åren 1906—07, 1908—09 och 1910—11 sjönk 
visserligen balansen ned t i l l resp. 25-1 samt 32-4 och 62-1 
millioner tack vare ovanligt gynnsamma skördar, men den 
fanns likväl fortfarande. Ar 1907—08 var den däremot 
91-1 och år 1909—10 t i l l och med 117-8 samt år 1911—12 
101-1 (millioner kilogram. Från och med året 1802—03 här så
lunda Sverige inträdt i de hafreimporterande ländernas 
antal, från a t t förut hafva varit et t af de förnämsta ut
förselländerna för det ta sädesslag. 

De uppgifter, som i tabell G lämnas om spannmålens vikt 
ange, a t t denna var i t mycket förmånlig i förhållande t i l l 
föregående år. Arsväxtberättelsens viktsiffror äro dock, med 
undantag endast i fråga om häfren, ännu högre, eller för 
hösthvete 80-2, höstråg 74-7, korn 662, hafre 49-3 och ärter 
80-6 kilogram per hektoliter. Hushållningssällskapens siff
ror borde visserligen vara bättre på den grund, a t t de icke, 
såsom Arsväxtberättelsernas, lämnas omedelbart efter skör
dens afslutande eller medan den ännu pågår, utan längre 
tid därefter, då fullt tillförlitliga uppgifter borde kunna 

Tab. 6. Spannmålens vikt i kilogram för 1 hektoliter, år 1911. 

erhållas. Sådana torde ock lämnas af åtskilliga sällskap, 
men, såsom erfarenheten visat, är detta långt ifrån alltid 
händelsen. At t i hvarje fall härom bilda sig ett omdöme, 
är l ikväl för närvarande icke möjligt, enär dessa vikt
siffror meddelas endast som medeltal för hvart sällskaps 
område i dess hela utsträckning. 

Om odlingen af gräsfrö samt om foderskörden lämnas i 
tabell H (sid. 14) uppgifter i likhet med föregående år. Enligt 
tabell 1 såddes år 1911 af gräs och andra foderväxter 99,499 
deciton, men skördades endast 63,420 deciton frö. Upp
gifterna äro dock ej fullständiga; de Saknas sålunda bland 
annat beträffande utsädet för tre och beträffande skörden 
äfvenledes för tre områden, i hvilka, om förhållandena där 
äro jämnställda med motsvarande i angränsande områden, 
utsädet kan beräknas hafva utgjort omkring 7,000 och 
skörden omkring 9,000 deciton. 

Enl igt tabell H skulle af årets fröskörd 44 o/o utgöras af 
klöfverfrö samt 56 o/b af timotejfrö m. m., hvilket ungefär 
motsvarar normala förhållanden; och skulle sålunda af 
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Tab. H. Fröodling af foderväxter och foderskörd på hektar, 
år 1911. 

hela skörden omkring 28,000 deciton hafva utgjorts af klöf-
verfrö och omkring 35,500 deciton af timotejfrö. 

Låt ock vara att Hushållningssällskapens siffror lämna 
åtskill igt öfrigt att önska i fråga om fullständighet och 
noggrannhet, de utvisa dock ovedersägligt, år 1911 lik
som tillförene, att landets skörd af gräsfrö ej räcker t i l l 
utsädet. Detta bekräftas äfven af handelsstatistikens siff
ror, som ständigt visa importöfverskott af detta varuslag. 

Hvad foderskörden beträffar utvisar tabell H, att denna 
år 1911 kvant i ta t iv t taget utfallit mycket oförmånligt, be
tydligt sämre än under något af de fem föregående åren, och 

detta i fråga om såväl hö som halm. Kvaliteten var i 
stället desto bättre, af allt foder god eller utmärkt . 

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

24 millioner deciton vårsädeshalm, 
15 » » höstsädeshalm, 
13 » » hö från naturl ig äng, 
35 » » hö från odlad jord (tab. 1, kol. 57). 

Medeltalen för de fem åren 1906—1910 äro: vårsädes
halm 28-6, höstsädeshalm 16-4, hö från naturl ig äng 15-2 
och hö från odlad jord 41-2 millioner deciton. Såsom var 
a t t vänta af hvad nyss anförts om foderskörden per hekt
ar, är underlägsenheten af 1911 års skörd betydande. 

Enligt de upplysningar om väderleken och skördens beskaf
fenhet, som äro vidfogade Hushållningssällskapens berät
telser för år 1911, inföll våren tidigt, och skedde vårsåd
den under gynnsamma omständigheter. Växternas utveck
ling försiggick i allmänhet under förmånlig väderlek, dock 
förekommo nattfroster ä åtskilliga orter, hvarigenom rå
gen skadades. Hela sommaren -var ovanligt torr med hög 
värme, hvilken väderlek fortsatte äfven under en del af 
hösten. Till följd häraf blef nästan all gröda af god eller 
u tmärkt beskaffenhet, men blef å andra sidan kvanti ta t ivt 
på grund af den långvariga torkan ej så gifvande. 

Totalomdömet om axets skörd enligt länsstyrelsernas års
växtberättelser blef: något öfver medelmåttan. 

De i kol. 65—72 af tabell 1 meddelade upplysningarna 
om vidden af under året utförda jordförbättringar med hän
syn ti l l 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 r iket beträffar, endast betraktas såsom minima. 

I s i t t Sammandrag af Hushållningssällskapens berättel
ser för år 1893 fann Statistiska centralbyrån af anförda 
skäl lämpligt intaga en tabell öfver marlcegångsprisen för 
året å olika slag af spannmål, hö och halm samt smör, så
dan denna markegång blifvit åsät t enligt föreskriften ut i 
§ 3 mom. 2 och 3 af nådiga kungörelsen den 11 maj 1855, 
angående grunderna och sät te t för markegångsprisens be
stämmande i fråga om ränte- och kronotionde samt med dem 
jämförliga persedlar (Markegång A. l:o). En tabell af ena
handa art , tabell I, meddelas nu äfven (sid. 15) för år 1911, 
hvarvid medelprisen för riket blifvit beräknade på sam
ma sät t som. förut, eller så, a t t när prisuppgifter finnas för 
särskilda länsdelar, först medelprisen för dessa län beräk
nats, hvarefter dessa ingått i den slutliga medeltalsberäk
ningen för riket. 

Sammanställas dessa medelpris för år 1911 med motsva
rande för det närmast föregående året, eller 1910, visar sig, 
a t t en betydande prisstegring öfver al l t ägt rum, och fram
för all t beträffande höet, hvars markegângspris är omkring 
43 «/o högre än närmast föregående år, hvilket naturligen 
står i samband med utfallet af årets foderskörd, som en
l ig t länsstyrelsernas årsväxtberättelser knappast i något 
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Tab. I. Markegångsprisen å 1 hektoliter spannmål, 1 deci-
ton hö och halm samt 1 kilogram smör, år 1911. 

län va r fullt t i l lräcklig för behofvet, men å andra sidan 
Var af utmärkt beskaffenhet. Årsprisen äro utan undantag 
högre än medelprisen under hvar och en af de närmast före
gående femårsperioderna, hvilka, med ett obetydande un
dantag för hvetet, i fråga om spannmål och smör visa oaf-
bruten ökning, medan i fråga om hö och halm minsk
ning under den senaste perioden förekommit. 

För beräkningen af totalvärdet af rikets skörd kunna 
härför erforderliga prisuppgifter, som saknas i tabell I, er-

') Markegångspriset å 1 hl. bönor: Hallands län 900 kr., Göteborgs och 
Bohns län 920 kr.; medeltal 910 kr. — 2) För 1 dt. starrhö 235 kr. — 3) För 
1 dt. m ad hö 2'98 kr. — 4) För råghalm. — 6) För långhalm; för 1 dt. hafre-
halm 4'00 kr. — •) För äkerhö; för 1 dt. ängshö i Gästrikland 600 kr., i Häl
singland 4'07 kr. — 7) För råghalm; för 1 dt. kornhalm i Jämtland 3'96 kr., 
i Härjedalen 400 kr. — 8) För bättre hö ; för 1 dt. sämre hö 4-97 kr. — 9) För 
råghalm; för 1 dt. kornhalui 3'61 kr. 

Värdet af 1911 års skörd, uppskattad efter markegångs-
taxornas prisuppgifter, blifver sålunda 8674 millioner kro-

hållas för blandsäd genom siffrorna i tabell O. Beträffande 
bönor finnas i markegångstaxorna upplysningar för de två 
län, där öfver V5 af dessa baljväxter odlas. Priset å halm 
enligt tabell I torde af brist på bät t re uppgifter få gälla 
för all halm, såväl höst- som vårsädeshalm, men i fråga 
om hö har enligt uppgifter i åtskilliga läns markegångs-
taxor ängshöet endast kunnat beräknas t i l l 60 o/0 af däri 
intagna höpris, som närmast afse hårdvallshö eller åkerhö. 
Beträffande vicker lämnas i markegångstaxorna endast 
uppgift om priset i Blekinge län och beträffande rotfrukter 
endast uppgift om priset å rofvor i Stockholms län. För 
potatis och sockerbetor har Centralbyrån därför äfven nu 
ansett bäst a t t använda Kontrollstyrelsens uppgifter om 
höstprisen å dessa rotfrukter. 

På grund häraf hafva följande värden antagits vid be
räkningen: blandsäd 7-42, bönor 9 l0 och vicker 1224 kr. per 
hektoliter, .ängshö 4-39 kr. per deciton, potatis 2-85 samt 
rofvor och rötter o. d. 0'89 kr. per hektoliter och sockerbetor 
2-59 kr. per deciton. 

Af de i tabell 1 upptagna växtslag återstår nu at t vär
dera skörden af lin och hampa, af gräsfrö samt af tobak, 
bohvete m. m. Enligt prisuppgifter, hämtade hufvudsakli-
gen från Kpmmerskollegii statistik öfver utrikes handeln, 
men i fråga om lin och hampa, spånadsämne, från marke
gångstaxorna och i fråga om tobak från Kommerskollegii 
utredning om den svenska tobakshandteringen år 1908, kan 
skördevärdet af dessa produkter anslås t i l l omkring 8 mil
lioner kronor. För Malmöhus län angifver länsberättel
sen nu, liksom de båda närmast föregående åren, grön- och 
rotsaksskörden å åkerfälten, men ingår denna skörd ej 
heller nu i beräkningen; på totalresultatet utöfvar det ta 
yt ters t ringa inverkan. 

Enligt här angifna beräkningsgrunder blifva skördevär
dena, såväl per hektoliter eller per deciton som i sin hel
het, år 1911 följande, hvarmed sammanställas totalvärde
na i medeltal af samtliga skördeprodukter för dels femårs
perioden 1906—1910, dels femårsperioden 1901—1905: 
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nor, hvilket är öfver 228 millioner kronor mer än medelvär
det för åren 1901—1905 och nä ra 81 millioner kronor mer än 
medelvärdet för de fem närmast föregående åren 1906—-
1910. Jämförda särskildt med sistnämnda periods värdesiff
ror, visa (årets en mycket nära öfverensstämmelse med 
dessa för sädesslagen, med mera betydande undantag dock 
i fråga om hvetet, medan årets öfverskjutande värden huf-
vudsakligen äro a t t träffa för de olika slagen af hö samt 
halm och potatis, och det ta trots deras kvant i ta t ivt taget 
oförmånliga afkastning; men, såsom förr ä r nämndt, ut-
märkes året af en mycket afsevärd prisstegring å samt
liga art iklar, och detta gäller icke minst de nu senast 
omnämnda. Jämfördt med de enstaka åren, är 1911 års 
totalvärde det högsta, som förekommit, och afståndet t i l l 
det i ordningen närmast följande, året 1908, hvars skörd 
dock var den bästa, som i Sverige inhöstats, är ej mindre 
än nära 67 millioner kronor. Det ta års skördevärde utgjorde 
nämligen enligt beräkning 8007 millioner kronor. Närmast 
följa året 1910 med 787-8, året 1907 med 787-4 och året 
1906 med 7802 millioner kronor. 

En sammanställning af skördeprodukternas ofvan an
förda värden såväl för år 1911 som för närmast föregående 
femårsperioder utvisar, a t t de särskilda hufvudgrupperna 
af dessa ingå i totalvärdena med följande belopp: 

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

2. Boskapsskötsel. 

Kreatursstocken, som vid 1911 års slut underhölls i 
riket, fördelade sig enligt kol. 73—81 af tabell 1 på följande 
sätt, med hä r angifna ökning eller minskning från år 1910: 

Af samtliga nio grupper hafva sålunda enligt Hushåll
ningssällskapens berättelser alla med undantag af de två, 
som omfatta hästarne, minskats i antal, och detta i all
mänhet högst ansenligt, nämligen för får, getter och en
ligt regel äfven för de olika slagen af nötkreatur. En sådan 
minskning var ock a t t vänta på grund af årets mindre 
gynnsamma foderskörd. 

I sin helhet har kreatursantalet under året minskats 
med ej mindre än 123,546, eller 2-30 °/o. Vid årets s lut 
uppgick det t i l l 5,241,103. 

I förhållande t i l l invånareantalet utgör detta 942 per 
1,000 invånare, mot 972 år 1910, således en ganska ansen
lig försämring. Försämringen har fortgått sedan midten af 
1890-talet, medan under närmast föregående år ställningen 
förbättrades. År 1895 var relationsantalet 1,061 och år 1880 
1,024, år 1870 åter 1,072 kreatur mot 1,000 människor. 

öfver de särskilda djurgruppernas förändringar under se
nare tid lämnas i Sammandraget för år 1910 redogörelse. 

Uppgifter om antalet bisamhällen och fjäderfä hafva 
sedan flera år t i l lbaka meddelats i kol. 82 och 83 af tabell 
1 ; enligt dessa skulle antalet bisamhällen vid 1911 års slut 
utgöra 111,166 och antalet fjäderfä 3,961,141. Uppgifterna, 
ehum 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 uppgif
ter föreligga, skulle antalet bisamhällen i riket uppgå till 
120,000 och antalet fjäderfä t i l l åtminstone 4,250,000. 

Antalet renar (kol. 84) uppgifves t i l l 276,084, eller när
mare 3,000 mer än åre t förut. För båda åren äro dock 
uppgifterna för Västerbottens län ej fullständiga. 

Reduceras kreatursstocken i riket till nötkreatursenheter 
'enligt förut antagna och senast i noterna till tabell O i 
1910 års Sammandrag angifna regler, blifver resultatet föl
jande för år 1911, för närmast föregående år och för slut
åren jämväl i de närmast föregående femårsperioderna: 
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Tab. K. In- och utförsel af ladugårdsalster och dylikt, åren 
1909—1911. 

ökningen i antalet nötkreatursenheter har, såsom synes, 
fortgått under alla femårsperioder med undantag af den 
näst sista, eller perioden 1901—1905. Relationen t i l l arealen 
har härigenom 'så förbättrats, a t t den år 1910, såväl när 
jämförelsen afser hela ägovidden, som när den afser endast 
åkern och ängsmarken, var förmånligare än vid slutet 
af någon af de föregående perioderna. A t t emellertid ä r 
1911 ,en afsevärd tillbakagång i utvecklingen skulle ske, 
är naturligt af hvad tillf orene blifvit anfördt. 

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

Åren 1908, 1909 och 1910 utmärkte sig för afsevärd 
förbättring beträffande den utrikes omsättningen af ladu
gårdsprodukter. Ännu starkare har denna förbättring gif-
vit sig ti l l känna år 1911, framför all t i fråga om han
delsomsättningen med kreatur, kött och fläsk. Medan in
förseln af ägg bibehållit sig nästan oförändrad, har ut
förseln däraf så ökats, at t den år 1911 nästan uppvägt den-
feamma. 

Största intresset hafva uppgifterna om smöret, såsom den 
allra främsta af hit hörande handelsvaror. Efter den ned
gång från 25 ti l l föga mer än 16 millioner kilogram, som ka
rakteriserade utförseln af denna artikel åren 1897—1906, 
började åter ett uppsving med år 1907 och, såsom af ta
bellen synes, har detta fortgått jämväl under år 1911. 

Tab. L. Arbetsprisen (i kronor), år 1911. 

I Hushållningssällskapens berättelser meddelas uppgifter 
äfven om arbetsprisen för de i jordbrukets tjänst anställda 
arbetare, dock endast af hushållningssällskapen beräknade 
medelprip för hvarje område. De uppgifter om dessa ar
betspris, som lämnats för år 1911, hafva blifvit samman
ställda i tabell L, som äfven innehåller uppgifter om me
delprisen i riket såväl år 1911 som tidigare år, och äro då 
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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 vida 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 a t 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 
naturl igen undantag under särskilda år i fråga om enstaka 
slag af arbetare. Till dessa undantag hör emellertid icke 
året 1911, som öfverallt företer ökade arbetspris. 

Då arbetsprisen under de sista tjugufyra åren oafbru
tet stegrats, blifver skillnaden mellan prisen åren 1887 
och 1911 mycket betydande. Uttryckt i procent, har pris
förhöjningen va r i t följande: 

I allmänhet hafvà sålunda arbetsprisen ungefär fördubb
lats ; i fråga om årslönen för piga är stegringen vida större. 
Den starkare ökning beträffande kvinnoarbetet, 30m i all
mänhet ger sig t i l l känna, är särskildt i fråga om dessa 
årslöner anmärkningsvärd. 

Stockholm den 7 december 1912. 

Underdånigst 

LUDVIG W1DELL. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af 1911 års jordbruks-
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statistiska uppgifter. 

23 



24 
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Anmärkningar till tab. 1. 

Allmän anmärkning. Siffrorna i kol. 2 äro, med iakttagande af öfvertlyttningariia 
af S:t Lars socken till Linköpings stad och Västra Skreflinge socken till Malmö 
stad samt uppkomsten af de nya städerna Huskvarna, Eslöf och Arvika, grundade 
på Kungl. Maj:ts befallningshafvandes uppgifter om landsbygdens mantal vid 1910 
års slut, motsvarande uppgifterna i ämnet till de forna femårsberättelserna. 

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 (ko). 3, 6, 15, 26 och 62), hvilka ändrats med anledning 
af Kommerskollegii utredning om den svenska tobnkshandteringen år 1908. 

Uppsala län. Kol. 56: Uppgift saknas. 

Östergötlands län. A arealen för andra \listslag (kol. 26) hafva dessutom skör
dats 905 dt. trädgårdsalster. 

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

Blekinge län. A 245 hektar af trädesarcalen (kol. 27) hafva utsatts 615 hl. lu
piner för gröngödsling. 

Kristianstads län. A arealen för andra växtslag (kol. 26) hafva äfven utsatts 
lupiner för gröngödsling samt å 7 hektar skördats konservärter och sparris. 

Malmöhus län. Kol. 12: Här upptagas endast jordtorp och bland dem endast sådana, 
livilkns innehafviire utgjorde eller enligt kontrakt förbundit sig att mot betal
ning utgöra vissa dagsverken till hnfvudgården. Kol. 24: Arealen för den 
säd, hvarefter skördats grönfoder, ingår i denna kol., och afse i överensstäm
melse härmed uppgifterna i utsädeskolumuerna (kol. 28, 30 o. s. v.) endast det 
utsäde, hvarefter skördats mogen säd. Kol. 26: I här angifna areal för andra 

växtslag ingå äfven arealer för grön- och rotsaker, d. v. s. företrädesvis träd
gårdsväxter, som odlats å åkerarealen, såsom lök, sparris, konservärter, kål, ci-
koria o. d., hvaraf skördats 102,500 hl. 

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

Älfsborgs läns Södra del. Kol. 65—72: Uppgifter saknas. Kol. 83: Uppgifter 
saknas för Marks och Kinds härad äfvensom för städerna Borås och Ulrice
hamn samt afse endast höns. 

Älfsborgs läns Norra del. Uppgifterna i kol. 65—67 och 72 omfatta endast 
Bjärke och Vedbo härad. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Värmlands län. Kol. 65—71 och 83: Uppgifter saknas. 

Örebro län. Kol. 83: Uteslutande höns. 

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

Gäfleborgs län. Kol. 83: Uteslutande höns. 
Västernorrlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. 

Jämtlands län. Kol. 83: Uteslutande höns. Kol. 84: Häraf tillhörde 1,119 
renar Idre lappby, som har betesrätt å Särna kronopark i Kopparbergs län. 

Västerbotten 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 Skogskommittéus belänkande. 

Norrbottens län. Kol. 3 : Uppgifterna afse endast landsbygden. Kol. 4—11: 
Uppgifterna afse endast Piteå fögderi samt Nederluleå, Nedcrkalix, Korpi-
lombolo och Jukkasjärvi socknar. Kol. 55 och 83: Uppgifter saknas. Kol. 57: 
Skörden beräknad på grund af uppgifterna i kol. 57 och Upplysning lilt. 
I i länsberättelsen. 

Résumé de la statistique agricole de 1911. 

Le nombre des unités cadastrales à la campagne était de 67,131. (Tabl. 1, 
col. 2.) 

Le nombre total des cultivateurs (col. 3) était de 359,871, dont 304,373 
étaient propriétaires (col. 4—7) et 51,423 fermiers (col. 8—11); la répartition 
des autres 4,075 cultivateurs n'est pas exactement connue. Le nombre des ter
rains affermis contre prestation de journées (>torp>) et de semblables terrains 
(col. 12) était de 138,677. 

De l'étendue de la terre ferme (411,012 kilom. c , d'après la col. 13) les jardins 
occupaient 45,719 hectares, les champs cultivés 3,654,925, les prés naturels 
1,305,628 et les forêts 21,378,185 hectares (col. 14—17). 

Quant à l'emploi des champs cultivés (col. 18—27), les céréales en occu
paient 1,635,451 hectares, les légumineuses 40,766, les pommes de terre 152,783, 
les autres racines 103,965, le lin (et le chanvre) 1,531, les plantes de four
rage 1,357,763 et les autres cultures 1,634 hectares; 361,032 hectares étaient 
en jachère. 

Les quantités de la semence ont été (d'après les col. 28, 30, etc.): 266,584 
hectolitres de froment, 1,041,018 de seigle, 570,710 d'orge, 3,246,256 d'avoine, 
568,191 de graines mélangées, 151,594 de légumiuenses, 3,590,191 de pommes de 
terre, 3,685 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 le9 
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: 
D'après D'après 

„ , ,, , 1 ( l 1 1 les Sociétés agricoles les Préfets. 
Récolte de 1911. ^ ^ ^ ^ 

Kroment hectolitres 2,792,870 2,799,700 
Seigle » 8,235,403 8,396,000 
Orge » 4,593,670 4,836,600 
Avoine—. > 21,657,083 22,364,000 
Graines mélangées » 5,170,801 5,335,100 
Légumineuses » 707,495 722,900 
Pommes de terre » 20,576,881 18,560,600 
Raves, navets etc » 35,751,096 
Betteraves a sncre quintaux métriques 9,655,480 
Graines de lin hectolitres 6,031 
Lin à tiler quintaux métriques 5,575 
Plantes fourragères » 35,161,842 

La récolte de 1911 a été jugée, d'après les rapports des Préfets, quelque 
peu au-dessus (le la moyenne. 

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

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

les chevaux (col. 73—74), les bœufs (col. 75), les taureaux (col. 76), les vaches 
(col. 77), les bouvillons (col. 78), les moutons (col. 79), les chèvres (col. 80), 
les porcs (col. 81), les ruches d'abeilles (col. 82), la volaille (col. 83) et les 
rennes (col. 84). 

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

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

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

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

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

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

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

G = Pesanteur moyenne du grain. 

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

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

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

L — Salaires des ouvriers agricoles, par an (col. 2 - 5) et par jour (col. 6- 9). 
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S T O C K H O L M S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Knngl. Statistiska centralbyrån den 16 september 1912, jämte följande missiv: 

>Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott har härmed äran öfverlänina sammandrag af uppgifterna till länets 
jordbruksstatistik för år 1911. 

Förvaltningsutskottet tillåter sig på samma gång meddela, att uppgifterna rörande Vallentuna härad och Danderyds skepps
lag grunda sig på lokalundersökningar, utförda under innevarande år, hvareniot uppgifterna beträffande öfriga delar af länet äro 
upprättade med stöd af äldre lokalundersökningar, hvarvid skörden beräknats med hänsyn till skördeförhållandena under 1911. 

Stockholm den 16 september 1912. 

På Förvaltningsutskottets vägnar: 

THEODOR ODELBERG. 
Olof Stjernquist.i> 

1—122717. Jordbruksstatistik 1911. Stockholms län. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: 7- och 8-årigt samt oregelbundet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2167/2.o mautal; minsta V2000 mantal. 
C. Tåderlek, sanings- och skördetider: Våren och sommaren torra, hösten normal. Sådd af höstsäd (år 1910) 25 augusti—25 sep

tember, af vårsäd 3—25 maj; skörd af hö 1—30 juli, af höstsäd 4—25 augusti, af vårsäd 15 augusti—15 september, af potatis 
20 september—15 oktober, af rotfrukter 6—28 oktober. 

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

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 7-9"5 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. ärter 
80 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 30 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 29 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 

18 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngardsalster: Öfverskott till afsalu. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster, företrädesvis ved och något virke. Brist för eget behof endast på enstaka ställen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Begagnas 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 200 kronor. (Allt i medeltal). 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 640 kronor; för statpiga 435 kronor. (Allt i medeltal). 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-6o kr.; af kvinna 1-50 kr. Vinterdagsverke 

af man 1-85 kr.; af kvinna l-05 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1912. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
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U P P S A L A L Ä N . 

Armppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 31 juli 1912, jämte följande misxiv: 

>UppsaIa läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlänina uppgifter till jordbruksstatistiken rörande Upp
sala län för år 1911 äfvensom meddela, att på lokalundersökningar grundade priniäruppgifter till densamma blifvit insamlade inom 
Trögds härad under nämnda år. 

Uppsala den 29 juli 1912. 
Enligt uppdrag: 

Carl Björk. 

I—122548. Jordbruksstatistik 1911. Uppsala län. 
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Upplysningar. 

A. Brnkningssätt: 7- à (S-skiftesbruk vanligt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 192%3 mantal; minsta Vioso mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Ovanligt torrt och varmt under vår och sommar. Godt bärgningsväder. Vårsådd sista 

veckan i april, höstsådd början af september. Höbärgning 1—20 juli. Råg skars första veckan i augusti, likaså hvetet. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden väl bärgad, men cirka 40 % mindre än under normala förhållanden. Potatisskörden god. 

Halmskörden ej stor. Höskörden liten. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 73'2 kg.; 1 hl. korn 689 kg.; 1 hl. hafre 49-s kg.; 1 hl. 

ärter 81 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 2 delar hafre samt 1 del ärter och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshahn 25 deciton; höstsädeshalm 35 deciton; hö från naturlig äng 

20 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ofverskott till afsalu finnes ej. Brist for eget behof gör sig här och hvar 

gällande. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngardsalster: Ofverskott till afsalu finnes på grund af minskadt djurantal, beroende på 

foderbrist. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster i norra delen af länet. Brist för eget behof i södra och mellersta delen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Vid Söderfors, Vattholma, Enköping, Österby m. fl. ställen. 
O. Binäringar: I skogstrakten vinterkörning och vid kusten fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 275 kronor; för piga 230 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 675 kronor; för statpiga 425 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-60 kr.; af kvinna l.4o kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1912. Kung). Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söoer. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

SÖDERMANLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Knngl. Statistiska centralbyrån den 14 maj 1912, jämte följande missiv: 

»Härmed har jag äran öfverlämna jordbruksstatistiska uppgifter för år 1911. Från Hölö socken har uppgift ej kunnat erhål
las, h varför beräknade siffror i stället införts. 

Nyköping den 13 maj 1912. 

K. A. Högström.» 

1—121736. Jordbruksstatistik 1911. Södermanlands län. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt : Vanligast 7 skiften med 3-års vallar, men 6 skiften med 2-års vallar samt 8 skiften med 3-års vallar och 3 års 
vårsäd förekomma äfven. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 111/. mantal; minsta O002 mantal. 
G. Väderlek, sånings- och skördetider: Värme och torka på sommaren; vårsådd från slutet af april till mediet af maj; höstsådd 

i slutet af augusti och början af september; rågskörden började i slutet af juli, hafreskörden i senare hälften af augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, beskaffenheten mycket god. Potatisskörden medelgod, lidit af torkan. Halm

skörden något under medelmåttan, god beskaffenhet. Höskörden under medelmåttan, god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 8O5 kilogram; 1 hl. råg 73-9 kg.; 1 hl. korn 69 i kg.; 1 hl. hafre 50s kg.; 1 hl. 

ärter 81-4 kg. (Allt i medeltal.') 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1-2 delar korn och 3-4 delar hafre och 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 34"2 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalni 21 deciton; hö från naturlig äng 

8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbraksalster: Öfverskott till afsalu af råg och hvete. Brist för eget behof af hafre. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af mjölk, utslagsdjur och kalfvar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster: någon famn- och niassaved i en del socknar. Brist för eget behof i andra socknar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Obetydligt. 
O. Binäringar: Insjö- och saltsjöfiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 281 kronor; för piga 182 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 611 kronor; för statpiga 367 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'73 kr.; af kvinna 1.46 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm, 1912. Knngl. Bok t rycker ie t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N . 

Arguppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 16 oktober 1912, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag härmed vördsamt öfverlämna 1911 års 
jordbruksstatistiska sammandrag för länet. 

Uppgifterna rörande Västra Eneby, Norra Vi, Östra Tollstads, Stjärnorps, Bankekinds, S:t Lars, Godegårds, Häradshammars, 
S:t Johannes, Appuna, Åsbo, Västra Stenby, Strå och Vallerstads socknar samt städerna Linköping och Norrköping grunda sig på 
lokala undersökningar. 

Härmed äro de lokala undersökningarna af länets samtliga socknar och stadsområden afslutade. 
Linköping den 14 oktober 1912. 

Wilh. Heyman.> 

1—123003. Jordbnêkfttatùtik 1911. Östergötland! län. 
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10 Östergötlands 
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12 Östergötlands 
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14 Östergötlands 
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16 

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

A. Brukningssätt: Lika med föregående år. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen I6V2 mantal; minsta 3/io,ooo mantal. 
G. Väderlek, sånings- och skördetider: Tjänliga. 
D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af utmärkt god beskaffenhet. Potatisskörden god. Halmskörden god. Hö

skörden god. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 68 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. 

ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre; stundom inblandning af vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 57 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Yarsädesbalm 22 deciton; höstsädeshalm 31 deciton; hö från naturlig äng 9 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Ofverskott till afsalu rätt betydligt. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Ofverskott till afsalu betydligt af mejeriprodukter, kött och fläsk. Brist 

för eget behof af dragoxar. 
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 287 kronor; för piga 196 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 608 kronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'66 kr.; af kvinna l-6o kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1912. KuDgl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

J Ö N K Ö P I N G S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 21 oktober 1912, jämte följande missiv: 

»Jönköpings läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1911 och samtidigt 
meddela, att Vista och Mo härader varit föremål för särskildt noggrann undersökning. 

Jönköping i hushållningssällskapets sekreterareexpedition den 20 oktober 1912. 

G. Lindman. 

1—123047. Jo)~dbrukaslatistik 1911. Jönköpings län. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt : Växelbruk med 7, stundom 4 skiften. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 6.7 5 mantal; minsta O-004 mantal. 
C. Täderlek, sånings- och skördetider: Öfvervägande torr hela sommaren, våren gynnsam; såningstid april och delvis maj, höskörd juli, 

sädesskörd augusti och september. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden i allmänhet välbärgad. Potatisskörden tillbakasatt pä grund af torkan. Halmskörden 

ringa, men af god beskaffenhet. Höskörden under medelskörd, men af god beskaffenhet. 
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.) 
P. Blandsädens vanliga sammansättning: 3 delar korn och 5 delar hafre. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin ? procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 35 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 15 deciton; höstsädeshalin 20 deciton; hö från naturlig äng 

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

af späd grisar. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger rum i för hög grad. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ökas så småningom. 
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 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3oo kr.; af kvinna 1.75 kr. Vinterdagsverke 

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

Stockholm 1912. Kung!. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

K R O N O B E R G S L Ä N . 

Arsuppffifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 30 augusti 1912, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfverlämnas sammandrag af jordbruksstatistiska uppgifter från Kronobergs län för år 1911. 
Noggranna undersökningar hafva ägt rum inom följande socknar: Aseda, Älghult, Hofmantorp, Henimesjö-Tegnaby, Väckelsång, 

Aneboda, Asa, Urshult, Aluiundsryd, Aringsas, Ör, Härlöf, Odensjö, Lidhult, Vrå, Annerstad, Torpa och Nöttja. 

Växjö den 27 augusti 1912. 

Enligt uppdrag: 

Karl Meijer. 

1—122S20. Jordbrukêttatittik Wll. Kronobergt län. 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brukningssätt: A större egendomar i allmänhet växelbruk med 7 till 9 skiften; å mindre egendomar oftast oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 23 mantal; minsta Ooooor, mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern snöfattig, våren tidig med frost och torka, sommaren torr och varm, hösten likaså. 

Vårsådden började i slutet af april, höstsådden i slutet af september. Höskörden började de första dagarna i juli, sädesskörden 
i slutet af samma månad. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad, af god beskaffenhet. Potatisskörden flerstädes skadad af frost. Halmskörden 
välbärgad, knappt medelmåttig. Höskörden välbärgad, knappt medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter h vete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 67 \g.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. ärter 
81 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 71 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalra 27 deciton; hö från naturlig äng 5 

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

hafre, ärter, vicker och gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur 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 308 kronor; för piga 189 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 647 kronor; för statpiga 366 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-71 kr.; af kvinna 1-54 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.88 kr.; af kvinna l o s kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Knngl. Boktryelteriet . P. A. Noritedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1911. 

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

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 8 oktober 1912, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas uppgifter till jordbruksstatistiken för ar 1911 från Kalmar läns norra hushållningssällskaps område. 

Västervik den 5 oktober 1912. 

Enligt uppdrag: 

Carl Nilsson. 
Hushållningssällskapets sekreterare. 

1—122884. Jordbrvk$ttatUtikl9H. Kalmar läns norra del. 



2 K a l m a r l ä n s 
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Upplysningar. 

A. Brakningssätt: I allmänhet växelbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9 mantal; minsta V6100 mantal. 
C. Yäderlek, sånings- och skördetider: Våren jämförelsevis torr med nattfroster, hvilka dock förorsakade ringa skada utom på rågen; 

sommaren den varmaste i mannaminne och med nästan total brist på nederbörd, till följd hvaraf all växtlighet högst betydligt 
nedsattes i utveckling. Vårsådden började i slutet af april och försiggick till större delen under förra hälften af maj. All 
skörd ovanligt tidig, bärgningsvädret det allra bästa. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden välbärgad. Halmskörden välbärgad. Höskörden välbärgad. 
Halm- och höskörden kvantitativt ringa, men till kvaliteten ypperlig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 i kilogram; 1 hl. råg 74"8 kg.; 1 hl. korn 69"9 kg.; 1 hl. hafre 51 kg.; 1 hl. 
ärter 82-5 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. 
11. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 50 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 19 deciton; höstsädeshalm 23-3 deciton; hö från naturlig äng 

10'5 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Ö t ver sko 11 till afsalu af säd och andra jordbruksalster. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och andra ladugårdsprodukter. 
M. Skogstillgâng: 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 287 kronor; för piga 174 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 575 kronor; för statpiga 375 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2'30 kr.; af kvinna 1-27 kr. Viiiterdagsverke 

af inan 1.69 kr.; af kvinna 0É96 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Kongl. Boktrycker ie t . P. A. Norstedt & Söuer. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 1 1 . 

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

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 21 juni 1912, jämte följande missiv: 

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

Kalmar den 20 juni 1912: 

Enligt uppdrag: 

C A R L R Y D B E R G . » 

122161. Jvritbrukmlntiatik I9it. Kalmar länt tödra del. 1 



2 K a l m a r läns 



södra del. 3 



4 Kalmar läns 



s ö d r a d e l . 5 



6 K a l m a r l ä n s 

') Oskarshamn och Borgholm äga ej stadsjord. — .) Häri ingår icke det utsäde, h varefter skördats grönfoder. 



s ö d r a del. 7 
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U p p l y s n i n g a r . 

A. Brnkningssätt: Se år 1903. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Hela sommaren vacker, men ovanligt torr. Bärgningsvädret det mest önskvärda. Höst

sådden något försenad genom torkan. 
D. Skördens beskaffenhet: All sädesskörden och foderskörden af utmärktaste beskaffenhet. Potatisskörden till kvaliteten god men 

till kvantiteten otillräcklig till följd af den ovanligt stränga torkan. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 82 kilogram; 1 hl. råg 77 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 50 kg.; 1 hl. 

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

ker; eller 2 delar kora, 1 del hafre och 1 del vicker; eller 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 74 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 

14 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: För behofvet fullt tillräckligt och af ven något till afsalu. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngårdsalster: Fullt tillräckligt för behofvet och äfven något till afsalu. 
M. Skogstillgång: Se år 1903. 
N. Brännterfsmossar begagnade: Se år 1903. 
O. Binäringar: Se år 1903. 
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 625 kronor; för statpiga 385 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-4 5 kr.; af kvinna 1.57 kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1913. Kung]. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

G O T T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgifterna inkomma till Kungl. Statistiska centralbyrån den 14 oktober 1912, jämte följande missiv: 

»Gottlands läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för är 1911. 
Lokalundersökningar hafva ägt rum i socknarna Fole, Lokrume, Bro, Källunge, Vallstena, Hörsne med Bara, Ganthem, 

Hälla, Sjonhem, Viklau, Buttle och Guldrupe. 

Visby den 10 oktober 1912. 

Enligt uppdrag: 

G. af Wetterstedt. 
Hushållningssällskapet» sekreterare. > 

122967. Jordbrukutalutik ml. Gottlands län. 



2 Gottlands 



län. 3 



4 Gottlands 



län. 5 



6 Gottlands 



län. 7 



8 

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

A. Brukniagssätt: Det rena sädesbruket förekommer numera sällan. Jämte stråsäd odlas höfoderväxter och rotfrukter; ordnad 
växtföljd dock ej allmän. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5T>94 mantal; minsta O00024 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skSrdetider: Sådden af höstsäd den 20 augusti till medio af september; af vårsäd medio af april till 

början af maj. Stråsädesskörden ägde ruin 28 juli—31 augusti. Gynnsamt bärgningsväder. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden synes ej i större grad lidit af sjukdomar. Halmskörden god. 

Höskörden god kvalitet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; l hl. råg 75-s kg.; 1 hl. korn 74-4 kg.; 1 hl. hafre 47-7 kg.; 1 hl. 

ärter 83-3 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 2 delar korn, 1 del hafre och 1 del ärter eller vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 95 procent och hampa återstoden. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 28 procent och tiniotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskärden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 8 

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

eget behof af gräsfrö. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårdsalster: Ofverskott 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, slipstenstillverkning, något fiske och själfångst. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 286 kronor; för piga 180 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 638 kronor. (I medeltal.) Statpigor förekomma ej. 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-73 kr.; af kvinna W s kr. Vinterdagsverke 

af man I93 kr.; af kvinna l"i8 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Kung) . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 1 1 . 

B L E K I N G E L Ä N . 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 20 juli 1912, jämte följande missiv: 

»Blekinge läns Hushållningssällskap får härmed vördsamt öfversända sammandrag af länets jordbruksstatistik för år 1911 
och därvid meddela, att uppgifterna från Torhamns, Backaryds, Listerby, Bräkre-Hoby och Elleholnis socknar grunda sig på nya 
lokala undersökningar. 

Karlskrona den 19 juli 1912. 
Enligt uppdrag: 
Paul Arnoldsson 

Hushållningssällskapets sekreterare. > 

1 —122(4». Jordbruksstatistik 1911 Blekinge lån. 



2 B l e k i n g e 



län. 3 



4 Blekinge 



län. 5 

2—12214». Jordbruksstatistik 1911. Blekinge län. 



6 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: A stora och medelstora gärdar ordnadt växelbruk, för öfrigt oregelbundet. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 275/» mantal; minsta Vswoo mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Våren tidig med gynnsam väderlek. Hela sommaren och hösten ovanligt torra. Vårbruket 

började i första hälften af april. Skörden af hö började strax efter midsommar, af höstsäd i slutet af juli, af vårsäd i midten 
af augusti, af potatis i slutet af september, af rotfrukter i midten af oktober. 

D. Skördens beskaffenhet: All gröda synnerligen väl bärgad. Potatisskörden ovanligt frisk, men skörderesultatet starkt nedsatt af 
torkan. Halmskörden medelmåttig. Höskörden medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 55 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 for 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: Yarsädeshalm 19 deciton; höstsädeshalm 32 deciton; hö från naturlig äng 8 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbroksalster: Ofverskott till afsalu af råg, potatis samt något hvete. Brist för eget behof 

af ärter, vicker, klöfver- och gräsfrö samt kraftfoder. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladugardsalster: Ofverskott till afsalu af smör och mjölk. 
M. Skogstillgång: Afyttring af sågadt virke, björk-, bok- och barrved samt grufstolpar. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: I Torhamns, Lösens, Aspö-Hasslö, Bräkne-Hoby, Mjällby och Ysane socknar samt Ronneby lands

församling. 
O. Binäringar: Mejerihandtering, sprit- och stärkelsetillverkning, stenhuggeri, saltsjöfiske, något hemslöjd samt bärplockning. 
1\ Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 200 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q, Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 560 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soinmardagsverke af man 2-35 kr.; af kvinna l a s kr. Vinterdagsverke af 

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

Stockholm 1912. K I U I K ! . B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1911. 

KRISTIANSTADS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 19 augusti 1912, jämte följande missiv: 

»Härjämte öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna öfver jordbruk och boskapsskötsel inom Kristianstads län 
år 1911. 

Kristianstad den 16 augusti 1912. 

V. Ekerot. 
Hushållningssällskapets sekreterare. > 

1—(22530. Jordbruksstatistik 1911. Kristianstads län. 



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



län. 3 



4 Kristianstads 



län. 5 



6 Kristianstads 



län. 7 



8 Kristianstads 



l ä n . 9 



10 Kristianstads 



län. 11 



12 

Upplysningar. 

A. Brukningssätt: I allmänhet växelbruk med 4—8 skiften, oftast 7-skiftes. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 29"2/is5 mantal; minsta VSBSSM mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Våren tidig, senare kall och regnig; försommaren i början fuktig, därefter torr; högsommaren 

varm och ovanligt torr; eftersommaren i början torr, i slutet regnig. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden knappt medelmåttig, välbärgad. Potatisskörden under medelmåttan, frisk. Halmskörden 

under medelmåttan. Höskörden under medelmåttan. 
E. Sädesslagens rikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 

80 kg. (Allt i medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2—1 del hafre och 1—2 delar vicker och ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 15 procent och timotej-jämte hundäxingsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 20 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig äng 

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

köpes. Majs köpes som fodersäd i större delen af länet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugârdsalster: Ofverskott till afsalu i hela länet. 
M. Skogstillgâng: Afyttring af skogsalster i länets skogsbygder. Brist för eget behof å länets slättbygder. 
K. Bränntorfsmossar begagnade: I hela länet. 
O. Binäringar: Biskötsel, fiske och fiskodling, sprittillverkning, stärkelsefabrikation, träslöjd, klensniide, korgtillverkning i större 

skala, tegel- och kalkbränning, cementfabrikation, stenhuggeri och stensliperi, fruktodling, cigarrfabrikation, kvarnrörelse, torf-
ströfabrikation m. m. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 823 kronor; för piga 201 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 692 kronor; för statpiga 399 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sominardagsverke af man 2-72 kr.; af kvinna 1.73 kr. Vinterdagsverke 

af man l-95 kr.; af kvinna l-28 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm. 1912. Kongl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt k Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1911. 

MALMÖHUS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 20 juli 1912, jämte följande missiv: 

»Malmöhus läns hushållningssällskap får härmed öfverlärana jordbruksstatistiska uppgifter öfver Malmöhus län för året 1911. 
För Allerums, Bjufs, Brunnby, Bårslöfs, Farhults, Fjärestads, Flenninge, Höganäs, Jonstorps, Kattarps, Kvistofta, Vikens 

och Väsby socknar i Luggude härad samt Glumslöfs, Herslöfs, Kvistofta och S:t Ibbs socknar i Rönnebergs härad hafva de areal
uppgifter, som framgått af Ekonomiska kartverkets mätningar, lagts till grund. Ofriga uppgifter äro lämnade af Sällskapets pasto
ratskommittéer med undantag af uppgifterna angående antalet jordtorp, i fråga om hvilka det antal anförts, som erhållits vid den 
särskilda undersökning angående torpen i Malmöhus län, som Sällskapet under år 1911 anordnade och därvid endast sådana torp 
medtagits, hvilkas innehafvare antingen utgjorde ett visst antal dagsverken pr år eller ock betalade kontant arrende, men dessutom 
enligt kontrakt förbundit sig att mot betalning utföra vissa dagsverken till hufvudgården. 

Malmö den 17 juli 1912. 

A Hushållningssällskapets vägnar: 

N I L S T R O L L E . 

G. Leufvén. 

1—122184. Jordbrnksstnlistik 1911. Malmöhus län. 



2 M a l m ö h u s 

1) Arealen af de i kol. 12 redovisade jordtorpen ingär i kol. 14—17, de i äldre berättelser upptagna, men nu uteslutna mindre lägenheternas trädgårdsnreal i kol. 14 samt 
säfteru. i dessa (kol. 28, 30 m. m.) endast det utsäde, hvarefter skördats mogen säd; i den angifna arealen för andra växtslag (kol. 26) inga äfven arealer för grön- och rotsaker, i. r. s. 
gillitopets skrifvelse, sid. 1. — :) Västra Skreflinge socken har vid 1911 ärs början införlifvats med Malmö stad. 



län. 3 

parkarealen i kol. 17; areal, som användts till grönfoderskörd af säd, upptages i kol. 24, och ingår sålunda icke för sådan grönfoderskörd användt utsäde i utsädeskolumnerna, utan afse upp-
företrädesvis trädgårdsväxter, som odlas & åkerarealen, såsom lök. sparris, konservärter, kål, cikoria o. d. Beträffande de i kol 12 upptagna jordtorpen se för öfrigt hushållnings-



4 Malmöhus 

') Se anm. 1 & sid. 2. 



l ä n . 5 



6 Malmöhus 



län. 7 



8 Malmöhus 



län. 9 



10 Malmöhus 

') Körntvarande delar af Västra Sallerups socken i Harjagere härad och Borrlnnda socken i Frosta härad utgöra frän och med 1911 års början Eslöfs stad. 



län. 11 



12 Malmöhus 



län. 13 



14 Malmöhus 



län. 15 



16 Malmöhus 



län. 17 

3—Ï22I64. Jordbruksstatistik 1911. ^falmûllm län. 



18 

Upplysningar. 

A. Brnkningssätt : 7-skiftes växelbruk allmännast, men äfven 6- och 8-skiftes växelbruk rätt vanliga; 4-, 5-, 9- och 10-skiftes 
växelbruk någon gång förekommande; på större gårdar i sockerbetsdistrikten användes 4-skiftes växelbruk (sockerbetor, korn, 
klöfver, hvete), och i närheten af staderna samt å småbruken är fritt landtbruk ingalunda sällsynt. 

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 15 mantal; minsta VÖOOOO mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Vårsådden tog sin början den 10 april och fortgick under gynnsam väderlek till den 8 maj, 

då rotfruktssådden i allmänhet var afslutad. Försommaren var torr och varm, hvarigenom växtligheten påskyndades. Hö
skörden började omkring midsommar, sädesskörden den 29 juli och var afslutad i midten af augusti. 

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

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 81 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn 70 kg.; 1 hl. hafre 54 kg.; 1 hl. 
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: Varsädeshalm 27 deciton; höstsädeshalm 36 deciton; hö från naturlig äng 30 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Ofverskott till afsaiu 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 ladngårdsalster: Ofverskott till afsaiu af hästar, ungnöt och svin samt ladugårdsprodukter. 
M. Skogstillgàng: 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 afsaiu, inom vissa socknar 

af länets alla härad för eget behof, men inom flertalet socknar brist. 
O. Binäringar: Handtverk, fiske och biskötsel, socker-, brännvins- och tegeltillverkning. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 337 kronor; för piga 213 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 703 kronor; för statpiga 394 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soiniuardagsverke af man 2-56 kr.; af kvinna 1.7» kr. Vinterdagsverke af 

man 1'95 kr.; af kvinna l-32 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1912. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1 9 1 1 . 

HALLANDS LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 28 augusti 1912, jämte följande missiv: 

»Hallands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott får härmed öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1911 
med tillkännagifvande tillika, att samtliga socknar inom Viske och Fjäre härad varit föremål för en af Sällskapets jordbrukskon
sulent verkställd noggrann undersökning, hvarjämte skörderesultaten för hela länet blifvit undersökta. 

Halmstad den 27 augusti 1912. 

Enligt uppdrag: 
E. Grundberg.-> 

\—122569. Jordbruksstatistik 1911. Halland) län. 



2 H a l l a n d s 



län. 3 



4 Hallands 



län. 5 



6 Hallands 



län. 7 



8 Hallands 



län. 9 



10 

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

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vårbruket började den 10 april och afslutades allmänt omkring den 15 maj. Rågskörden 

påbörjades omkring den 24 juli, hvete- och värsädesskörden den 5 augusti. All säd allmänt inbärgad i slutet af augusti. Höst
sådden påbörjades i början af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden mycket välbärgad. Potatisskörden medelmåttig. Ilalmskörden af höstsäd medelgod, af 
vårsäd ej fullt medelgod. Höskörden fullt medelgod. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 76 kg.; 1 hl. korn 66 kg.; 1 hl. hafre 56 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn, 2 delar hafre samt 1 del pelusker och vicker. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
II. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 25 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 30 deciton; höstsädeshalm 40 deciton; hö från naturlig äng 

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

skogstrakterna. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugardsalster: Öfverskott till afsalu af hästar och, hufvudsakligen utmönstrade, nötkreatur 

samt stor försäljning af svin. 
M. Skogstillgång: Afyttring af timmer, ved och props. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf upptages allmänt, där sådan finnes, för eget behof samt till någon försäljning, särskildt 

i skogstrakterna. 
O. Binäringar: Snickeri i stor omfattning i Lindome socken; hemväfnad i gränssocknarne till Västergötland; bindslöjd i södra 

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

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

Stockholm, 1912. Kungl. Bokt rycker ie t . P. A. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

G Ö T E B O R G S OCH BOHUS LÄN. 

Års uppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den Ii augusti 1912, jämte följande missiv: 

»Härjämte får jag vördsamt öfverlämna uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1911 från Göteborgs och Bohus läns hus
hållningssällskap. 

De lokala undersökningarna, som årligen företagas inom omkring 1/io af länets område, hafva för nämnda år ägt rum inom 
Västra Frölunda, Backa, Norums, Röra, Sanne, Bäfve och Kville socknar. 

Göteborg den 13 augusti 1912. 

Erik M. Koch. 
Hushållningssällskapets sekreterare.» 

L—122377. Jordbruksstatistik 1911. Göteborgs och Bvhus län. 



2 G ö t e b o r g s o c h B o h u s 



län. 3 



4 Göteborgs och Bohus 



län. 5 



6 Göteborgs och Bohus 



län. 7 



8 Göteborgs och Bohus 



l ä n . 9 



10 

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

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 14-125 mantal; minsta O000046 mantal. 
G. Väderlek, sinings- och skördetider: Vårarbetet skedde under gynnsamma väderleksförhållanden och i god tid. Under skörden 

rådde också gynnsam väderlek. 
D. SkOrdens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden god. Halmskörden välbärgad. Höskörden välbärgad. 
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: Varsädeshalm 25 deciton; höstsädeshalm 45 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 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 2'50 kr.; af kvinna I/50 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.7 5 kr.; af kvinna 1.25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. KnngJ. Boktryckeriet. P. A. Norstedt !c Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1911. 

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

Årsuppgifterna inkomtno till Kungl. Statistiska centralbyrån den 17 september 1912, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott öfverlämnas härmed 1911 års 
bruksstatistiska sammandrag för sällskapets område. 

Salgutsered, Fritsla den 14 september 1912. 

A. Anderssons 

1—122668. Jordbruksstatistik 1911. Älfsborgs läns södra del. 



2 Ä l f s b o r g s läns 



s ö d r a d e l . 3 



4 Älfsborgs läns 



s ö d r a d e l . 5 



6 Älfsborgs läns 



s ö d r a d e l . 7 



8 Älfsborgs läns 



s ö d r a d e l . 9 

2—122898. Jordbruksstatiëtik 1911. Älfsborgs läns södra del. 



10 

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

A. Brukningssätt: Växelbruk, ganska fritt, med i allmänhet 2- och 3-åriga gräsvallar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 12 mantal; minsta ? mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Tidig vår, särdeles torr sommar och synnerligen god bärgningsväderlek. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden mycket god. Potatisskörden god. Halmskörden god, välbärgad. Höskörden god, välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 77 kilogram; 1 hl. råg 71 kg.; 1 hl. korn 61 kg.; 1 hl. hafre 53 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 15 procent och timotej-jämte annat gräsfrö återstoden. 
1. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 13 deciton; höstsädeshalm 18 deciton; hö från naturlig äng 

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

för eget behof i fabriksdistrikten. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortgår i mindre omfattning. 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 310 kronor; för piga 175 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 655 kronor; för statpiga 400 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommaidagsverke af man 2-28 kr.; af kvinna l.so kr. Vinterdagsverke 

af man I70 kr.; af kvinna l.i2 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Knogl. Boktryckeriet. P. A. Norttedt & SÖBer. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

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

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 19 augusti 1912, jämte följande missiv: 

»På Alfsborgs läns norra hushållningssällskaps vägnar får jag härigenom vördsamt öfversända ett häradsvis upprältadt 
sammandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna för år 1911 tillika med sockenuppgifter för de under året noggrant genom
gångna Bjärke och Vedbo härad. 

Vänersborg den 18 augusti 1912. Enîigt uppdrag: 

Kr. von. Sydow. 

122412. JonUtruktttatiitik 1911. Alfahorgs länt norra del. 



2 Älfsborgs läns 



n o r r a d e l . 3 



4 Älfsborgs läns 

') Helt och hållet eller delvis nte&dd & annan areal än den i kol. 20 »ngifaa balJTäxtsrealen. 



n o r r a d e l . 5 



6 

Upplysningar. 

À. Brakningssätt: Ällmänt växelbruk, 6- à 9-årigt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen lOf mantal; minsta T1^B!( mantal. 
G. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern blid med ej ringa nederbörd under årets två första månader, särskildt februari, 

hvaremot mars beträffande nederbörd lämnade betydligt mindre än normalmedeltalet; april och maj varma med riklig nederbörd 
under den först nämnda månaden och circa hälften af normalkvantiteten under den senare; sommarmånaderna varma och torra, 
särskildt augusti; september utmärkt för ovanligt torr och varm väderlek; oktober kallare än vanligt med riklig nederbörd; af 
vintermånaderna var november blid och rik på nederbörd samt december dimmig och fuktig. Vårbruket påbörjades tidigt, men 
inträffande riklig nederbörd vållade afbrott, dock hann såväl sådd som potatissättning öfverallt att afslutas inom maj. Slåttern 
företogs i början af juli, skörden af höstsäd i slutet af sagda månad, af vårsäd något före medio af augusti och potatisupptag
ningen inom sista tredjedelen af september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden af god beskaffenhet. Halmskörden af god beskaffenhet. Hö
skörden af utmärkt god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 79 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 64 kg.; 1 hl. hafre 49 kg.; 1 hl. ärter 
80 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn 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 68 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

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

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

i allmänhet icke. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande ej obetydlig. Brist för eget behof inom flere delar af området. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Ganska allmänt, särskildt inom de skogfattiga delarna. 
O. Binäringar: Förutom de i 1892 och 1902 års uppgifter omförmälda jämväl svartsmide, bestående af hästskor, yxor, hackor och 

gångjärn, inom Väne-Ryrs socken, Väne härad. 
P . årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 264 kronor; för piga 166 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 2-44 kr.; af kvinna l-54 kr. Vinterdagsverke af 

man 172 kr.; af kvinna I25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockh.olm 1912. Knogl. Boktryckeriet. P. 1. Norstedt k Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

S K A R A B O R G S L Ä N . 

Àrsuppgifterna inhommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 21 maj 1912, jämte följande missiv: 

»Härmed får jag vördsamt öfversända Skaraborgs läns bidrag till jordbruksstatistiken för år 1911. 
Sedan föregående års uppgift ingafs, hafva följande socknar blifvit lokalt undersökta, nämligen: af Vadsbo härad Tiveds 

socken; af Viste härad socknarna Bjärby, Längnum, Malma, Slädene, Sparlösa och Trökörna; samt af Åse härad Friels och Tuns 
socknar. 

Sköfde den 18 maj 1912. 
Enligt uppdrag 

Fr. Mannerfelt. 
Sekreterare. > 

121847. Jordbrvksttnthtik 191Î. Siaralorgs län. 



2 S k a r a b o r g s 



län. 3 



4 Skaraborgs 



län. 5 

och hållet eller till betydande del såsom grönfoder. 



6 S k a r a b o r g s 



län. 7 



8 Skaraborgs 

') Se not 1 & sid. i. 



län. 9 

2—121847. Jordbruksstatistik liltl. Skaraborgs län. 



10 Skaraborgs 



län. 11 



12 Skaraborgs 

1) Se not 1 â «iâ. 4. — 3) HageUkadad. 



län. 13 



14 Skaraborgs 



län . 15 



16 Skaraborgs 

' ) Se not 1 å sid. 4. 



län. 17 

S—t2t847. Jordbrukastatistik 1911. Skaraborgs län. 



18 Skaraborgs 



län. 19 



20 

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

A. Brnkningssätt: 6- à 8-årig (allmännast 7- à 8-årig) cirkulation. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 11.37 5 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skSrdetider: Väderleken var under såväl sånings- som skördetiden gynnsam. Till följd af den under 

sommaren rådande långvariga och starka torkan bief fodertillgången mindre än vanligt. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af god beskaffenhet i kvalitativt afseende. Potatisskörden på en del ställen 

medelmåttig och på en del långt under medelmåttan. Halmskörden flerstädes medelmåttig, af god beskaffenhet. Höskörden i 
allmänhet under medelmåttan, men af god beskaffenhet. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 kilogram; 1 hl. råg 74 kg.; 1 hl. korn 56 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. 
ärter 82 kg. (Allt i medeltal.) 

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeslialm 20 deciton; höstsädeshaim 23 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) Fodertillgång knapp. 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbrnksalster: Öfverskott till afsalu af såväl höst- som vårsäd, där denna ej användes för 

kreaturens utfodring. Brist för eget behof af alla kraftfoderämnen. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Öfverskott till afsalu af kreatur och mejeriprodukter. Brist för eget be

hof ingen. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster inom vissa delar af länet riklig. Brist för eget behof mångenstädes. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bearbetas på vissa trakter. Vid de större mossarna finnes torfströfabriker. 
O. Binäringar: Hemslöjd, bestående af tillverkning af möbler och laggkärl; jakt idkas något äfvensom fiske — utmed de större 

sjöarna. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; för piga 190 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 550 kronor; för statpiga 300 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-9o kr.; af kvinna 2-oo kr. Vinterdagsverke 

af man 1.7o kr.; af kvinna l-20 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Kerstedt & SSner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

VÄRMLANDS LÄN. 

Avsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 3 september 1912, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas uppgifter till jordbruksstatistiken för år 1911 från Värmlands län. 

Karlstad den 29 augusti 1912. 
Efter anmodan 

Axel Låftman.. 

1—122610. Jordbruksstatistik 1911. Värmlands län. 



2 V ä r m l a n d s 



län. 3 



4 Värmlands 



län. 5 



6 Värmlands 



län. 7 



8 Värmlands 



län. 9 

2—122610. Jordbmkutatitlik 1911. Värmlands län. 



10 

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

A. Brnkningssätt: 7- à 8-årigt cirkulationsbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 9.875 mantal; minsta O-0035 mantal. 
C. Väderlek, »anings- och skördetider: Vårsådden försiggick under gynnsamma omständigheter. Under våren, hela sommaren och 

en del af hösten rådde intensiv torka, som åstadkom brådmognad. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden synnerligen välbärgad. Potatisskörden af god beskaffenhet, på flera ställen småväxt. 

Halmskörden af god beskaffenhet. Höskörden af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 76-9 kilogram; 1 hl. råg 73 kg.; 1 hl. korn 61 kg.; 1 hl. hafre 47 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 20 deciton; höstsädeshalra 31 deciton; hö från naturlig äng 

10 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbraksalster: Brist för eget behof af såväl säd som foder utom i södra delarne af länet, 

där höstsäd och höstsädeshalm anses motsvara behofvet. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladugårds alster: 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. Tärdet 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 2-7 0 kr.; af kvinna 1.6o kr. Vinterdagsverke 

af man 1.90 kr.; af kvinna 1.25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Kttngl. Boktryckeriet P. A. Koretcdt b Sonet. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel 

1911. 

Ö R E B R O L Ä N . 

Arsnppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 1 augusti 1912, jämte följande missiv: 

»På uppdrag af Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott får jag äran härmed öfverlämna sammandrag 
af de från länets kommuner till sällskapet ingångna uppgifterna till jordbruksstatistiken för år 1911. 

Vättersvik, Askersund den 80 juli 1912. 

B. LINDBLAD. 

Örebro läns Kungl. Hushållningssällskaps sekreterare.» 

1—12257e. Jordbruksstatistik 1911. Örebro län. 



2 Ö r e b r o 



län. 3 



4 Örebro 

') Del v i» uUådt på trädan. — 2) Helt eller dclvia nU&dt på den i kol. 24 redovisade arealen. — s) Skörden helt eller delvis använd före mognaden. — 4) Uppgift om 



l ä n . 5 

skörden liknas, hvarför denna beräknas lika stor per hektar som i häradet i allmänhet. 



6 Ö r e b r o 



län. 7 



8 Ö r e b r o 

1) Skörden helt eller delvis använd före mognaden. — ,) Helt eller delvis utsådt pä den i kol. 24 redovisade arealen. —,) Delvis atsadt på trädan. — .) Se not 1 å 



län. 9 

»id. 6. — ») Se not 2 i sid. 6. 

2—122576. Jordbrututathtik 1911. Örebro län. 



10 

U p p l y s n i n g a r . 
A. Brnkningssätt: Mestadels växelbruk med i allmänhet 7-årig, men äfven längre eller kortare omloppstid. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukuingsdelen 12'/2 mantal; minsta 1/H2<m mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Varm och tidig vår, vackert såningsväder; sommaren ovanligt torr med mycket hög värme. 

Starka frostnätter under våren och försommaren. Utmärkt bärgningsväder. Vårsådd 1$/i—S1,'&; höstsädessådd 8fe—25/9, undan
tagsvis något längre; vårsädesskörd 7/s—15/9; höstsädesskörd so/7—3o/s. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och god. Potatisskörden flerstädes skadad af frost och torrskämma; på en del 
ställen god. Hahnskörden under medelmåttan, välbärgad. Höskörden under medelmåttan, välbärgad. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 779 kilogram; 1 hl. råg 726 kg.; 1 hl. korn 62 kg.; 1 hl. hafre 48-5 kg.; 1 hl. 
ärter 78-9 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 7. korn eller ärter och vicker och 2/3 hafre. 
6 . Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages hufvudsakligen af lin. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 35 procent och thnotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 18-2 deciton; höstsädeshalm 31 deciton; hö från naturlig äng 

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

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

några få kommuner. 
M. Skogstillgång: Afyttring af kol, timmer och ved från flertalet kommuner. Brist för eget behof inom ett tiotal kommuner. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: TorfstrÖ användes i en del kommuner; i Ervalla upptogos under året 77,000 balar torfströ och torf-

mull, i Bjurtjärn 8,000 balar; bränntorf upptages å Vrana mosse. 
O. Binäringar: Intet nytt att meddela. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 287 kronor; för piga 187 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 610 kronor; för statpiga 360 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-66 kr.; af kvinna 161 kr. Vinterdags

verke af man 168 kr.; af kvinna 110 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Kung 1. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

V Ä S T M A N L A N D S LÄN. 

Årsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 7 augusti 1913, jämte följande missiv: 

>Härmed öfversändes sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Västmanlands län 
för år 1911. 

Västerås den 5 augusti 1912. 

J. O. Bergstrand. 
Hushållningssällskapets sekreterare.> 

1—122335. Jordbruksstatistik 1911. Vättmanlandt lån. 



2 Västmanlands 

.) Uppgifter om nttâde och skörd af gplnkdirSxier haft icke erMUits. 



län. 3 



4 Västmanlands 

l) Uppgiften» rörande dikning ock bisamhällen, rörande utsäde och «körd »f gräifrö, äfrensom rörande skörd af rqfrqr, rötter o. d. öro derrjf endast approximatira. 



län. 5 



6 Västmanlands 



län. 7 



8 

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

À. Brnkningssätt: Växelbruk å största delen odlad jord; oordnadt omloppsbrak å en del nyodlingar. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brnkningsdelen ? mantal; minsta ? mantal. 
G. Yäderlek, sånings- ock skördetider: Våren (i april) regnig; sommaren torr och tidtals mycket varm; hösten mild med riklig 

nederbörd. Vårbraket pågick 5—30 maj, höskörden 10—28 juli, skörden af råg 3—10 augusti, af hvete 6—15 augusti, af korn 
och hafre 14 augusti—12 september. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden öfvervägande god. Halm- och höskörden god. 
E. Sidessl&gens vikt: 1 hektoliter hvete väger 80 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. Biandsidens vanliga sammansättning: 2/s hafre och V» vicker. 
6 . Lin- och hampodling: Härför använd areal upptages af lin. Hampodling förekommer ej. 
D. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 20 procent och timotej- jämte annat gräsfrö återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 17 deciton; höstsädeshalni 22 deciton; hö från naturlig äng 

11 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsala finnes. 
L. Tillràcklighet af kreatur ock andra ladugårdsalster: Öfverskott till afsalu finnes. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster utom länet helt ringa. 
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 295 kronor; för piga 222 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 592 kronor; för statpiga 344 kronor. (Häri ingår dock icke värdet af hus

rum och ved, hvilket uppskattas i medeltal för statdräng till 92 kr., för statpiga till 68 kr.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2-72 kr.; af kvinna 1.65 kr. Vinterdagsverke 

af man 1.88 kr.; af kvinna 1.22 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm, 1918. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt k Söner. 
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KOPPARBERGS LÄN. 

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 1 augusti 1912, jämte följande missiv: 

»Har äran härmed insända sammandrag af de statistiska uppgifterna rörande jordbruk och boskapsskötsel inom Kopparbergs 
län för år 1911. 

Tabellarbetet är utfördt af jordbrukskonsulenten Oscar Eriksson, och hafva lokalundersökningar inom Flöda och Gagnefs 
socknar verkställts af vandringsrättaren Johansson. 

Falun den 31 juli 1912. 

På uppdrag af Kopparbergs läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott: 

Bengt Torssell. 
Sekreterare. > 

1—i22277. Jordbrulsttatisiti 1911. Kopparberg! län. 



2 Kopparbergs 



län. 3 



4 Kopparbergs 



län. 5 



6 

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

A.. Brukningssätt: I de södra delarna af länet växelbruk med 7 à 8 skiften och 3- à 4-åriga vallar; uti de norra och västra 
delarna, där brukningssättet är mera oregelbundet, varieras mest mellan vårsäd och fleråriga vallar och trädas sällan. Potatis 
intager jämförelsevis stor areal. Odlingen af foderrotfrukter tilltager. 

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

C. Täderlek, sånings- och skördetider: Vårsådden kunde börjas i god tid och företogs under den bästa väderlek; för höstsådden 
var jorden i allmänhet för torr, hvilket dock något afhjälptes genom sedermera kommande regn. Under försommaren ofta åter
kommande nattfroster; annars torr, tidtals mycket varm väderlek, som var synnerligen gynnande för bärgning såväl af hö som säd. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad och af god beskaffenhet. Vårsäden af torkan icke så väl utbildad. Potatis
skörden frisk och god. Halmskörden utmärkt god. Höskörden utmärkt god. 

E. Sädesslagens Yikt: 1 hektoliter hvete väger 78-3 kilogram; 1 hl. råg 71-2 kg.; 1 hl. korn 62-3 kg.; 1 hl. hafre 48 kg.; 1 hl. ärter 
78 kg. (Allt i medeltal.) 

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

återstoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 12 deciton; höstsädeshalm 30 deciton; hö från naturlig äng 10.5 

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

för eget behof af hvete och ärter inom de flesta orter, och af råg och fodersäd på nordliga trakter. Klöfver- och gräsfrötillgång 
ej fullt tillräcklig för behofvet. 

L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladngårdsalster: Ofverskott till afsalu af nötkreatur, mjölk och smör, samt af något ringa 
antal hästar från södra Dalarne och Siljanstrakterna. Brist för eget behof af hästar i nordligare orter samt af smågrisar och 
fläsk mångenstädes. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster utgör näst jordbruket länets hufvudnäring. Brist för eget behof förekommer i stort sedt 
ingenstädes. 

N. Bränntorfsmossar begagnade: Förekommer endast i ringa utsträckning vid några bruksegendomar inom Grangärde, Hedemora 
och Säfsnäs socknar. Torf till strö för eget behof upptages öfverallt. 

O. Binäringar: Skogs- och bergsbruk samt körningar och annat arbete därvid likasom vid handels-, industri- och byggnadsföretag. 
Därjämte bedrifves fiske i de många vattendragen, fastän sällan yrkesmässigt, kreaturs- och slakteriaffärer, möbeltillverkning 
och smide samt diverse handtverk: tillverkning af skinnvaror, skodon, korgar, laggkärl och båtar m. m. Kvinnlig hemslöjd 
bidrager äfven inom vissa orter (Gagnef, Flöda, Leksand, Rättvik, Boda, Orsa och Mora m. fl.) till befolkningens uppehälle. 
Sommargäster och turister lämna ock tillfällen till förtjänst. 

P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 352 kronor; för piga 161 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 701 kronor; för statpiga 417 kronor. (Allt i medeltal.) 
K. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.93 kr.; af kvinna 1.61 kr. Vinterdagsverke af 

man 2.50 kr.; af kvinna 1.30 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1918. Kung). Boktryckeriet. P. A. Noratedt fc Söner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1911. 

G Ä F L E B O R G S L Ä N . 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 1 juli 1912, jämte följande missiv: 

>Härjämte får jag vördsamt öfverlämna jordbruksstatistiska sammandraget för Gäfleborgs län för år 1911. 

Gäfle den 29 juni 1912. 

Enligt uppdrag: 

Agathon Westman.» 

1Ii31t3. Jtrdbruktttatutik 1911. G&fiebwgt län. 



2 G ä f l e b o r g s 

1) Till Valbo Bocken äro fortfarande räknade de omkring 700 och till HäUingtona och Idenors socknar de omkring 50 hektar, som med 1911 ars ingång öfverflyttats 



län. 3 



4 Gäfleborgs 



län. 5 



6 

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

Â. Brnkningssätt : Ordnadt växelbruk tämligen allmänt infördt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 19-453 mantal; minsta O003 mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Vintern utmärkte sig i Gästrikland för snöfattigdom, men var rik på snö i Hälsingland. 

Sommaren mycket torr. Sådden började i midten af maj. Skörden gynnades af de bästa väderleksförhållanden och blef i all
mänhet af utmärkt beskaffenhet; i följd af torkan vardt utbytet, särskildt af rotfrukter, dock mindre godt. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden af god beskaffenhet. Potatisskörden under medelmåttig, men af i allmänhet god beskaffen
het. Halmskörden medelmåttig. Höskörden medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter hvete väger 78 kilogram; 1 hl. råg 75 kg.; 1 hl. korn 65 kg.; 1 hl. hafre 52 kg.; 1 hl. ärter 
78 kg. (Allt i medeltal.) 

F. Blandsädens vanliga sammansättning: 1 del korn och 2 delar hafre. Vid odling af grönfoder användas numera rätt allmänt 
gråärter, pelusker och soloärter i blandningen. 

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

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 22 deciton; höstsädeshalin 25 deciton; hö från naturlig äng 12 

deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbraksalster: Brist för eget behof af utsädesspannmål och potatis. 
L. Tillräcklighet af kreatur och andra ladogårdsalster : Öfverskott till afsalu af mjölk och smör. Brist för eget behof af svin. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster försiggår fortfarande i stor skala. Brist för eget behof ingen. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Bränntorf tillverkas föga, men torfströ i stor myckenhet. 
O. Binäringar: Vinterkörslor i skogarne och timmerhuggning, höns- och biskötsel, tegel- och torfströtillverkning, kalkbränning, bär

plockning, insamling af tall- och grankott, fiske m. in. 
P . Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 312 kronor; för piga 152 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 638 kronor; för statpiga 396 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 2.94 kr.; af kvinna 1.58 kr. Vinterdagsverke 

af man 2-4 6 kr.; af kvinna I 3 5 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser änder året.) 

Stockholm 1912. Kungl. Boktryckeriet . P. A. Norstedt & SCner. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

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

Arsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 5 september 1912, jämte följande missiv: 

»Sammandrag af de statistiska uppgifterna — lämnade af kommunalnämndsordförandena i de särskilda socknarna samt ma
gistraterna i städerna — angående jordbruk och boskapsskötsel inom Västernorrlands län för år 1911 öfverlämnas härmed vördsamt. 

Härnösand den 3 september 1912. 

A Västernorrlands läns hushållningssällskaps vägnar: 

C. M. STRÖM. 

J. Modin.ii 

1—122598. Jordbruksstatistik l'Jil. i'ûsternorrlands län. 



2 V ä s t e r n o r r l a n d s 



län. 3 



4 Västernorrlands 



län. 5 



6 Västernorrlands 



l ä n . 7 



8 Västernorrlands 



l ä n . 9 



10 

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

A. Brnkningssätt: Tämligen fritt; växelbruk alltmera allmänt. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 5-87 5 mantal; minsta Oooi mantal. 
C. Väderlek, sânings- och skördetider: Gynnsam väderlek för sådd och skörd. Sådden i maj—juni; skörden i augusti, september 

och oktober. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden af god beskaffenhet. Halmskörden af god beskaffenhet. Hö

skörden af god beskaffenhet. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 67 kilogram; 1 hl. korn 63 kg.; 1 hl. hafre 45 kg.; 1 hl. ärter 68 kg. (Allt i 

medeltal.) 
F. Blandsädens vanliga sammansättning: 50 delar korn eller hafre och 50 delar ärter. 
G. Lin- och hampodling: Af härför använd areal upptager lin omkring 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 70 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Varsädeshalm 24 deciton, höstsädeshalm 27 deciton, hö från naturlig äng 13 

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

från andra delar af riket. Amerikanskt fläsk importeras; dock har denna import minskats med omkring 50 % under de sista 
fem åren. 

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster: Trävaror och kol (mekanisk och kemisk trämassa). 
O. Binäringar: Skogsafverkning, forsling och flottning af timmer, arbete vid sågverk, trämassefabriker och lastningsplatser samt 

fiske. 
P. Årslön för tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 300 kronor; for piga 140 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Värdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 530 kronor; för statpiga 280 kronor. (Allt i medeltal.) 
R. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3-oo kr.; af kvinna 2-oo kr. Vinterdagsverke 

af man 2-so kr.; af kvinna l-60 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1912. Kongl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 



BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

N) Jordbruk och Boskapsskötsel. 

1 9 1 1 . 

J Ä M T L A N D S L Ä N . 

Arsuppgiflerna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 8 juli 1912, jämte följande missiv: 

»Härmed öfverlämnas sammandrag öfver 1911 års jordbruksstatistik för Jämtlands län. 
Norra fogderiet har detta ar undergått ny lokal undersökning, som utförts af inom länet anställd jordbrukskonsulent. En 

del inom detta fögderi förut i kolumn 12 upptagna jordtorp och andra jordlägenheter hafva ansetts rätteligen böra uppföras såsom 
brukningsdelar. 

Östersund den 5 juli 1912. 

För Jämtlands läns hushållningssällskap: 

A. MATTSSON. 

J. F. Broman.. 

1 — 122114. Jordbruksstatistik liHU Jämtlands län. 



2 J ä m t l a n d s 



län. 3 



4 J ä m t l a n d s 



län. 5 



6 

Upplysningar. 

A. Brnkningssätt: 1—3 år öppet efter vallbrott. Därefter nedläggning till vall i 4—5 år. På vissa ställen hålles en del af åkern 
öppen för sädesbruk. Ordnade växelbruk förekomma i mindre utsträckning. 

B. Brnkningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2'267 mantal; minsta 0-ooi mantal. 
C. Väderlek, sånings- och skördetider: Sådden utfördes i normal tid under gynnsamma förhållanden. Höskörden tog sin början i 

midten af juli, sädesskörden i inidten af augusti. Väderleken för all skörden mycket gynnsam. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden välbärgad. Potatisskörden oskadad af röta. Skada af frost har ej förekommit i nämn

värd grad. Halmskörden medelmåttig. Höskörden välbärgad, under medelmåttan. 
E. Sädesslagens »ikt: 1 hektoliter råg väger 64 kilogram; 1 hl. korn 55 kg.; 1 hl. hafre 47 kg.; 1 hl. ärter 75 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 timotej- jämte annat gräsfrö 

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

7 à 8 deciton. (Om höskörden från odlad jord upplyser kol. 57.) 
K. Tillräcklighet af säd och andra jordbruksalster: Öfverskott till afsalu: något hö. Brist för eget behof af all slags säd utom korn. 
L. Tillräcklighet af kreatnr och andra ladngardsalster: Öfverskott till afsalu af ladugårdsprodukter, hästar och nötkreatur. Brist 

för eget behof förefinnes ej. 
M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster fortfarande i afsevärd grad. Brist för eget behof förefinnes ej. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsafverkning, jakt, fiske, 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. Dagsrerkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Soniinardagsverke af man 3oo kr.; af kvinna I50 kr. Vinterdagsverke 

af man 2-oo kr.; af kvinna I25 kr. (Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stoekholm. 1912. Kuugl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt k Söner. 
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V Ä S T E R B O T T E N S LÄN. 

Årsuppgifterna inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 31 augusti 1912, jämte följande missiv: 

»Västerbottens läns hushållningssällskap får härmed öfverlämna sammandrag öfver de jordbruksstatistiska uppgifterna 
för år 1911. 

Umeå den 28 augusti 1912. 

Ä Västerbottens läns hushållningesällskaps förvaltningsutskotts vägnar: 

JOHN FALK. 

Axel Bosin. 

1—122887. Jordbrvktatittik 1911. Vätterbottetu län. 



2 V ä s t e r b o t t e n s 



län. 3 



4 Västerbottens 



län. 5 



6 

Upplysningar. 

À. Brukningssätt: Växelbruk med fleråriga vallar. I lappmarken delvis ensädesbruk. 
B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 2.547 mantal; minsta Ooooi mantal. 
C. Väderlek, sänings- och skördetider: Våren tidig, försommaren kall med tillräcklig nederbörd, sommaren varm. Sådd si ätet 

af maj—början af juni. Skörd senare delen af augusti. 
D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden god, ganska väl bärgad. Potatisskörden god, utan skada. Halmskörden riklig, något skadad. 

Höskörden under medelmåttan, välbärgad. 
E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 63 kilogram; 1 hl. korn 58 kg.; 1 hl. hafre 45 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 100 procent. 
H. Fröodling för foderväxter: Af det skördade fröet utgör klöfverfrö omkring 5 procent och timotej- jämte annat gräsfrö åter

stoden. 
I. Foderskörden, beräknad i medeltal på 1 hektar: Vårsädeshalm 25.3 deciton; höstsädeshalm 27 deciton; hö från naturlig 

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

behof af fläsk och grisar samt ägg. 
M. Skog8tillgâng: Afyttring af skogsalster betydlig i större delen af länet. Brist för eget behof endast i Tärna och å enstaka 

ställen å kusten. 
N. Bränntorfsmossar begagnade: Inga. 
O. Binäringar: Skogsarbeten, arbeten vid sågverk, flottning, tjärbränning, kolning, slöjd, fiske och jakt. 
P. Årslön tor tjänstehjon i husbondes kost: För dräng 279 kronor; för piga 118 kronor. (Allt i medeltal.) 
Q. Tärdet af stat och lön för stathjon: För statdräng 730 kronor; för statpiga 350 kronor. (Allt i medeltal.) 
B. Dagsverkspris för jordbruksarbetare med egen kost: Sommardagsverke af man 3M 6 kr.; af kvinna 1.74 kr. Vinterdagsverke af 

man 2'45 kr.; af kvinna 1.26 kr. {Allt i medeltal, enligt gängse priser under året.) 

Stockholm 1918. Knngl. Boktryckeriet. P. A. Nonttdt k Sus». 
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N O R R B O T T E N S LÄN. 

Arsuppgiftema inkommo till Kungl. Statistiska centralbyrån den 3 oktober 1912, jämte följande missiv: 

»Uppgifterna till jordbruksstatistiken for år 1911 från Norrbottens läns hushållningssällskaps område får jag härmed 
vördsamt öfversända. Uppgifterna angående kreatursantalet i Arvidsjaurs, Arjeplogs och Ofverkalix socknar grunda sig på direkt 
räkning, som genom vederbörande vandringsrättare blifvit verkställd under är 1911. 

Luleå den 28 september 1912. 

Paul Hellström. 
Hushållningssällskapets sekreterar».» 

122835. Jordbruhutatntik 1911. Norrbottens län. 



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

') Beträffande skörden från naturlig äng se upplysning I (sid. 4). 



län. 3 



4 Norrbottens län. 

Upplysningar. 

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

B. Brukningsdelarnas storlek: Största brukningsdelen 3 mantal. 
C. Väderlek, sanings- och skördetider: Gynnsam vår. Torr för

sommar. Högsommaren gynnsam. Höbärgningen gynnad af 
ovanligt godt bärgningsväder. Sädesskörden under mindre 
gynnsamt väder. 

D. Skördens beskaffenhet: Sädesskörden delvis regnskadad. Pota
tisskörden af god kvalitet. Halmskörden medelmåttig. Hö
skörden frän vallar öfver medelmåttan, från ängar medelmåttig. 

E. Sädesslagens vikt: 1 hektoliter råg väger 65 kilogram; 1 bl. 
korn 63 kg. (I medeltal.) 

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

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

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

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

M. Skogstillgång: Afyttring af skogsalster äger rum i stor ut
sträckning. 

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 lon 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 22 5 kr.; af kvinna I 2 5 kr. (Allt i medeltal, enligt 
gängse priser under året.) 

Stockholm, 1912. K ung I. B o k t r y c k e r i e t . P. A. Norstedt & Söner. 



Offentliggjorda häften af 
BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

(Den 16 december 1912.) 

[Serien Bidrag till Sveriges officiella statistik kommer efter hand att npphöra oth ersättas af den nya serien Sveriges officiella statistik. De 
afdelningar af den gamla serien, hvaraf publikationer utkommit i den nya, utmärkas här nedan med tecknet *.] 

A) Befolkningsstätistik, af Statistiska Centralbyrån [Tabellkommissionen]: åren 1851—1910.* 
B) Rättsväsendet af Chefen för Justitiedepartementet [Justitiestatsmintotern]: åren 1857—1910. 

Sammandrag för åren 1830—1856 (I, II, III: 1), utarbetadt i Jnstitiestatsexpeditionen. 
0 ) Bergshandteringen, af Kommerskolleginm: åren 1858—1910.* 
D) Fabriker och handtverk [Fabriker och manufakturer], af Kommerskollegium: åren 1858—1910. 
E) Sjöfart, af Kommerskolleginm. 

Inrikes Sjöfart och Handel: åren 1858—1894. 
Sjöfart: åren 1895—1910. 

F) Handel, af Kommerskolleginm. 
Utrikes Handel och Sjöfart: åren 1858—1894. 
Handel: åren 1895—1910. 

G) Fångvården, af Fångvårdsstyrelsen: åren 1859—1910. 
H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes F e m a n berättelser, jämte Sammandrag af Statistiska Centralbyrån: 

åren 1856—1905. 
1) Telegrafväsendet, af Telegrafstyrelsen: åren 1861—1910.* 
K) Hälso- och Sjukvården. 

I. Af Medicinalstyrelsen [Sundhetskollegium]: år 1861 (jämte öfversikt af Årsberättelserna 1851—1860), 
åren 1862—1910. 

II. Af Öfversryrclsen öfver Hospitalen: åren 1861—1900. 
Af Medicinalstyrelsen angående sinnessjukvården i riket: åren 1901—1910. 

L) Statens Järnvägstrafik, af Järnvägsstyrelsen [Styrelsen för Statens Järnvägstrafik]: åren 1862—1909,1910: a. 
Berättelserna frän och med år. 1865 innehålla jämväl uppgifter angående de enskilda järnvägarna. 

M) Postverket, af Generalpoststyrelsen: åren 1864 (och förutgångna år), 1865—1910.* 
N) Jordbrak och Boskapsskötsel. 

Hushållningssällskapens Berättelser, jämte Sammandrag af Statistiska Centralbyrån: åren 1865—1911. 
Sammandrag af Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes Årsväxtberättelser, af Statistiska Centralbyrån: åren 

1874—1910.* 
O) Landtmäteriet , af Landtmäteristyrelsen [Generaldirektören för Landtmäteriet]: åren 1867—1910.* 
P ) Undervisningsväsendet, af Ecklesiastikdepartementet. 

Folkundervisningen den 31 december 1868. 
Folkskolorna: åren 1882—1910. 
Statens allmänna läroverk för gossar: läsåren 1876/1877—1908/1909. 

Q) Sta tens Domäner. 
Skogsväsendet, af Domänstyrelsen [Skogsstyrelsen]: Berättelse intill 1870, åren 1870—1910. 
Jordbruksdomänerna, af Domänstyrelsen: Berättelse för åren 1883—1887 jämte inledande historik. 

R) Valstatistik, af Statistiska Centralbyrån. 
Biksdagsmannavalen: åren 1872, 1875, 1876—1908.* 
Kommunala rösträtten: åren 1871, 1892 och 1904. 
Valrätt till Riksdagens Andra Kammare: år 1885: 1—2 och 3 jämte Bihang, år 1900: 1—4. 
Landstingsmannavalen och den kommunala rösträtten år 1910. 

S> Allmänna Arbeten, af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen [Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader]: 
åren 1872—1910. 

T) Lots» och Fyrinrättningen samt Lifräddningsanstalterna å rikets kuster, af Lotsstyrelscn : åren 1873-1910.* 
TT) Kommunernas fattigvård och finanser, af Statistiska Centralbyrån: åren 1874—1910. 
V) Brännvins tillverkning och försäljning samt socker- och maltdryokstillverkningen, af Kontroll

styrelsen [Byrån för kontroll å tillverkningsafgifter; Finansdepartementets Kontroll- och Justerings
byrå; Kontroll- och Justeringsstyrelsen]. 

Brännvins tillverkning och försäljning: åren 1873/1874—1885/1886. 
Brännvins tillverkning och försäljning samt hvitbetssockertillverkningen: åren 1886/1887—1902/1903. 
Brännvins tillverkning och försäljning samt hvitbetssocker- och maltdryckstillverkningen: åren 1903/1904— 

1905/1906. 
Brännvins tillverkning och försäljning samt socker- och maltdryckstillverkningen: area 1906/1907—1910/1911. 

X) Afiönings- och pensionsstatistik, af Statistiska Centralbyrån: häftena I: 1—9, utgifna åren 1881—1912. 
T ) Sparbanksstatistik. 

I. Sparbanker och liknande penninginrättningar [Sparbanker och Folkbanker], af Statistiska Central
byrån: åren 1893—1910. (Årgångarna 1860-1898 offentliggjorda i Statistisk Tidskrift) 

II. Postsparbanken, af Styrelsen för Postsparbanken: åren 1893—1910. (Årgångarna 1884—18% g&rskiidt 
offentliggjorda.) 
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