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Résumé. 

C'est au cours des armées 1923 à 1929 qu'a été effectuée en Suède la première 
évaluation forestière nationale, qui fit connaître entre autre l'importance des réserves 
de bois et de la croissance des forêts, ce qui donna une actualité nouvelle à un souhait 
exprimé depuis fort longtemps: apprendre à connaître l'importance réelle des coupes 
effectuées dans les forêts. Dans ce but, on procéda comme suit: il fut enjoint à tout 
exploitant forestier de fournir une déclaration concernant l'assortiment, le mode de 
mesure et l'importance du bois abattu pendant l'année 1937. Une déclaration devait 
être fournie pour chaque domaine forestier, à l'exception toutefois des bois dits dome
stiques, destinés au chauffage, à l'édification des clôtures ou aux réparations de l'exploi
tation où ils avaient été coupés. Ces déclarations ont été fournies en même temps 
que les déclarations remises pendant le printemps de 1938 en vue de la taxation de 
l'accise forestière (impôt annuel sur les coupes dépassant une valeur de 100 cour, sur 
pied), mais ces premières devaient regarder aussi les coupes d'une valeur moindre que 
100 cour, sur pied. 

Le nombre des déclarations recueillies fut d'environ 136 000, dont 125 000 prove
nant des propriétés foncières privées. Etant donné que le nombre de ces propriétés 
était d'environ 280 000, près de 44 % d'entre eux auraient ainsi effectué des coupes 
de bois destiné à la vente au cours de l'année 1937. Mais, en raison de certaines 
circonstances, ce pourcentage doit être considéré comme un peu trop élevé. 

La quantité de bois révélée au cours de cette enquête s'est montrée être incomplète 
en ce qui concerne le bois de chauffage, mais relativement satisfaisante pour ce qui 
concerne les principales sortes, le bois de sciage, le bois à papier et, dans une certaine 
mesure, le bois pour charbon. 

La quantité totale de bois destinés à la vente était de 45 600 000 mètres cubes, 
mesure réelle y compris l'écoree. Les branchages et souches ne sont pas compris 
dans ce chiffre. Malgré que les déclarations n aient pas porté sur le bois dit dome
stique, on a évalué l'importance de celui-ci à environ 8 millions de m3. L'importance 
totale des coupes effectuées dans les forêts suédoises en 1937 atteindrait ainsi 53 à 
54 millions de mètres cubes. Etant donné que la croissance des forêts suédoises, 
selon les données il est vrai un peu anciennes de l'évaluation nationale des forêts, 
était d'environ 56 600 000 m3, il ne semble pas que les coupes aient été exagérées. 
Toutefois, la situation doit être moins avantageuse dans la partie septentrionale du pays, 
où des coupes un peu trop sombres ont vraisemblablement été effectuées au cours de 
l'année 1937. 



I. Förhistoria och utförande. 
I ämbetsskrivelse den 11 december 1936 från chefen för jordbruksdeparte

mentet anmodades statistiska centralbyrån att avgiva yttrande med anledning 
av 1936 års skogsutrednings förslag till åtgärder för åstadkommande av en 
förbättrad statistik rörande skogsproduktion och virkesuttag. I skrivelse den 
14 januari 1937 till chefen för nyssnämnda departement tillstyrkte statistiska 
centralbyrån bl. a. förslag om anordnande av en provundersökning rörande 
skogsavverkningens storlek i landet, varvid uppgiftsskyldigheten icke blott 
skulle omfatta det accispliktiga virket utan även annat virke, som avverkats 
till avsalu eller för nybyggnadsändamål. Samtidigt tillstyrktes förslaget, att 
bearbetningen icke skulle grundas på de för taxering till skogsaccis avgivna 
virkesdeklarationerna utan på särskilda, samtidigt med nämnda deklarationer 
avgivna uppgifter. Erfarenheterna från provundersökningen skulle sedan läg
gas till grund för anordnande av en fortlöpande årlig avverkningsstatistik 
efter i huvudsak samma metod som nyssnämnda undersökning. 

Sedan 1937 års riksdag enligt skrivelse n:r 158 beslutat, att i samband med 
1938 års virkestaxering till skogsaccis finge verkställas en provundersökning 
angående möjligheterna att åstadkomma en fortlöpande avverkningsstatistik, 
utfärdade Kungl. Maj:t kungörelse angående undersökning av skogsavverk
ningen i riket den 3 december 1937 (n:r 929; bilaga 1). I överensstämmelse 
härmed skulle, i anslutning till 1938 års virkestaxering till skogsaccis, före
tagas en undersökning av skogsavverkningen i riket. Undersökningen skulle 
avse virke, som avverkats under år 1937. Om skogsbokföringsåret ej samman-
fölle med kalenderåret, skulle undersökningen avse det skogsbokföringsår, som 
gått till ända närmast före den 1 mars 1938. Undersökningen skulle grundas 
på deklarationer angående verkställda avverkningar. Skyldighet att lämna 
avverkningsdeklaration ålåg envar, som under undersökningsåret avverkat 
virke. Deklarationspliktigt var även sådant virke, för vilket rotvärdet icke 
uppgick till 100 kr. Från deklarationsskyldighet var dock den befriad, som un
der undersökningsåret allenast bedrivit avverkning å egen fastighet för till
godoseende av fastighetens eller därmed sambrukad fastighets behov av repara
tions-, slöjd- eller stängselvirke eller bränsle. Virke till nybyggnad skulle 
däremot såsom vid virkestaxeringen ingå i avverkningsdeklarationerna. 

Avverkningsdeklaration skulle avgivas senast den 15 februari 1938 till ord
föranden i vederbörande taxeringsnämnd å blankett enligt formulär, som fast
ställts av statistiska centralbyrån efter samråd med 1937 års riksskogstaxerings-
nämnd (se bilaga 2). Blanketterna skulle av centralbyrån genom länsstyrelser
nas förmedling utdelas till taxeringsnämnderna för att av dem tillställas de upp
giftsskyldiga. Det ålåg taxeringsnämnderna att på begäran biträda de upp
giftsskyldiga med råd och anvisningar rörande avverkningsdeklarationernas 
upprättande. Till ledning för taxeringsnämndernas arbete härutinnan hade av 
statistiska centralbyrån fastställts en särskild instruktion (se bilaga 3), i 
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vilken för övrigt närmare redogjordes för avverkningsundersökningens orga
nisation samt lämnades anvisningar för blanketternas ifyllande m. m. 

Uppgiftsskyldighet ålåg, som ovan nämnts, vederbörande avverkare. Med 
avverkare förstods den som vid den tid, då virket var att anse såsom avverkat, 
ägt förfoga över detsamma. Deklaration skulle i allmänhet avlämnas för 
varje fastighet eller komplex av fastigheter, som var taxeringsenhet. Till 
virke hänfördes enbart virke av stamved av rotstående eller vindfälld skog, 
toppar eller avfall, men däremot medräknades icke stubbvirke, kvist, ris 
el. dyl. Uppgifterna skulle avse de virkesslag (sortiment), som utfallit vid 
avverkningen. Såvitt möjligt skulle för varje sortiment antecknas kubikmas-
sa.n av detsamma, med särskiljande av trädslag och av fast och löst mått samt 
noggrant angivande av den använda kubikenheten ävensom mätningssättet. 
Om uppgiftslämnaren ej ansåg sig kunna uträkna det avverkade virkets kubik
massa, var det medgivet att för varje sortiment lämna uppgift allenast om 
stycketal och dimensioner samt därvid använda måttenheter och mätnings-
sätt. 

Rörande taxeringsnämndernas vidare befattning med avverkningsdeklara
tionerna hänvisas till den nämnda instruktionen. De insamlade, kontrollerade 
och, i mån av behov, rättade och kompletterade avverkningsdeklarationerna 
skulle av taxeringsnämnderna senast den 15 maj 1938 insändas till statistiska 
centralbyrån. Med avverkningsdeklarationerna skulle följa ett å tjänsten? 
vägnar lämnat intyg, att deklarationer inkommit från de uppgiftsskyldiga 
inom vederbörande taxeringsdistrikt, eller förteckning å de uppgiftsskyldiga, 
för vilka 'avverkningsdeklarationer saknades eller vilkas deklarationer befun
nits felaktiga eller ofullständiga, jämte ungefärliga beräkningar rörande av 
dem bedrivna avverkningar. 

Till bestridande av kostnaderna för provundersökningen hava av Kungl. 
Maj :t anvisats sammanlagt 99 999 kr. 79 öre. Härav utgjorde 19 819 kr. 
35 öre ersättning med 15 öre per blankett till taxeringsnämnderna för be
styret med insamlandet och granskningen av undersökningsmaterialet. 

Bearbetningen av materialet tog sin början i maj månad år 1938 och fort
gick intill utgången av första kvartalet år 1940 med en personal, som högst 
uppgått till 17 personer. Primärmaterialet, inklusive de under bearbetningen 
infordrade uppgifterna, bestod av omkring 136 000 deklarationer, varav 
125 000 från andra enskilda skogsägare än aktiebolag. Antalet avgångna 
skrivelser var 4 832 och antalet inkomna sådana 3 394. 

II. Tabellernas innehåll m. m. 
Tabellerna i föreliggande berättelse äro tre. Samtliga upptaga den av

verkade kubikmassan i kubikmeter fast mått av stamved med bark. 
Tab. 1 innehåller för Götaland och Svealand utom Kopparbergs län upp

gifter häradsvis och för riket i övrigt uppgifter kommunvis och för tingslag. 
Kubikmassan är uppdelad dels på åtta sortiment jämte en restgrupp »träd 
på rot», dels på tre skogsägaregrupper med en grov sortimentsfördelning för 



III. UNDERSÖKNINGENS HUVUDRESULTAT. 9 

var och en av dem. Ägaregrupperna äro allmänna skogar, aktiebolagens sko
gar och övriga enskilda skogar. Vissa uppgifter om sammansättningen efter 
trädslag finnas även. 

Tab. 2 lämnar endast uppgifter för större områden, län (landstingsområden 
m. m.) samt för södra och mellersta Sverige s. k. naturliga skogsområden. 
I gengäld angives sammansättningen efter trädslag så detaljerat som mate
rialet medgivit. Samtliga detaljer meddelas också för var och en av fyra 
skogsägaregrupper: kronoskogar, övriga allmänna skogar, aktiebolagens sko
gar och övriga enskilda skogar. Länsvis förekommer ytterligare en uppspalt
ning av sistnämnda kategori, »bondeskogarna», på storleksgrupperna 001—25, 
25—50, 50—200 och över 200 hektar skogsmark. I samma tabell förekomma 
även arealuppgifter, avseende den skogsproduktiva marken för olika ägare
kategorier. Arealuppgifterna, som till en del äro beräknade, hänföra sig i 
huvudsak till år 1932. 

I tab. 3 äro avverkningssiffror sammanställda för åtta s. k. flodområden, 
omfattande Norrland jämte norra delen av Svealand. Varje flodområdes av
verkning är specificerad dels efter länsdelar, som ingå i de olika områdena, 
dels efter sortiment och delvis trädslag. För varje flodområde och länsdel är 
också skogsmarksarealen angiven. 

I bilaga 4 till denna berättelse lämnas en översikt i tabellform över använda 
omräkningstal vid bearbetningen för förvandling av kubikmassan till fm3 verk
lig massa med bark1) . Enär avverkaren skulle angiva virkesmassan i det 
mått, som begagnats vid mätningen, ha emellertid åtskilligt flera omräk
ningstal måst användas vid bearbetningen av primäruppgifterna, och de i bi
lagan angivna gälla endast den slutliga omräkningen. De antyda bl. a. stor
leken av barktillägg och andra viktiga justeringar för att göra materialet i 
möjligaste mån enhetligt. 

En förteckning över kommuner, räknade till olika »naturliga skogsområden», 
lämnas länsvis i bilaga 5. Indelningen är väsentligen överensstämmande med 
den indelning i s. k. naturliga jordbruksområden, som användes i jordbruks
statistiken, men avser icke Norrland och Kopparbergs län, där den nyssnämnda 
indelningen i flodområden fått träda i stället. De ändringar, som på några 
håll vidtagits i förhållande till indelningen i jordbruksområden, äro bestämda 
efter samråd med 1937 års riksskogstaxeringsnämnd samt länsjägmästarna. 

Slutligen är att nämna, att bilaga 6 innehåller en förteckning över de floder, 
som ingå i de särskilda flodområdena i norra Sverige. 

Både de naturliga skogsområdena och flodområdena finnas utmärkta på en 
karta, införd på omstående sida. 

III. Undersökningens huvudresultat. 
Enär tillgängliga anslag ej möjliggjort inrymmandet i denna berättelse av 

den mera detaljerade redogörelse för provundersökningens utfall, som utarbe
tats, skola här endast i korthet angivas de allra viktigaste resultaten. Nyss-

') Förklaring till använda förkortningar lämnas i bilaga 2. 
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Förklaringar. 

A—H flodområden. 
Se bilaga 6. 

1—19 b naturliga skogsom-
områden. 

Se bilaga 5. 

Streckat område = Södra 
och mellersta Sveriges 
skogs- och dalbygder. 

Se tab. 2. 

Gräns mellan kust
landet och lappmarken i 
Västerbottens och Norr
bottens län samt mellan 
de båda landstingsom
rådena i Kalmar län. 

Se tab. 2. 
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nämnda redogörelse, som även innehåller jämförelser med andra källor till 
kännedomen om uttaget ur skogarna, har emellertid tryckts i Skogsvårdsför
eningens tidskrift, häfte 2, årg. 1940, vartill sålunda hänvisas. 

Till utgångspunkt för senare beräkningar av skogsavverkningen i landet 
ha i allmänhet tjänat professor Tor Jonssons år 1923 framlagda beräkningar.1) 
Efter den första riksskogstaxeringen åren 1923—1929 framträdde med ny 
styrka kravet på verklig undersökning av det sammanlagda uttaget ur sko
garna. När nu en sådan gjorts, bör den uppenbarligen sammanställas med de 
senaste kalkylerna rörande virkesuttaget. Men då ej heller dessa helt hän
föra sig till samma tid som föreliggande undersökning, har ytterligare jämk
ning här skett för att beräkning och undersökningsresultat skola kunna jäm
föras. 

Totala avverkade kubikmassan utgör enligt undersökningen 45'6 miljoner 
fm3 med bark. Av det föregående framgår, att häri icke ingår husbehovsav
verkningen eller vad som avverkats på en fastighet för tillgodoseende av fas
tighetens eget behov av reparations-, slöjd- eller stängselvirke eller bränsle. 
Rörande denna del av den totala avverkningen föreligga fortfarande endast 
uppskattningar, om man undantager undersökningar för mindre områden samt 
en nedan omnämnd stickprovsundersökning, vars resultat torde vara rätt osä
kert. För att kunna jämföra det framkomna resultatet ined tidigare beräk
ningar har man sålunda att till det förra lägga en uppskattad mängd husbe
hovsvirke. Detta har skett i nedanstående tablå: 

Skillnaden mellan skogsutredningens beräkningar och här verkställda kal
kyler enligt den sista kolumnen förklaras av olika beräkningssätt. De en
skilda posterna däri motsvara varandra endast delvis. Så till exempel ingår 
småsågarnas förbrukning under husbehovsvirke i den mellersta kolumnen 
(skogsutredningens tal) , men under timmer i de båda andra kolumnerna. 

Posten »bränsle till industri, järnvägar och fartyg samt till hushåll i stä
der och andra tätorter» är beträffande avverkningen uppenbart för låg. Den 
uppskattade mängden av husbehovsvirke, som avser ett normalår, överensstäm-

') Nordisk statistisk tidskrift 1924, s. 265. 
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mer rätt väl med en nyligen av 1938 års jordbruksutredning verkställd stick
provsundersökning, som även avser år 1937 och som grundar sig på uppgifter 
från 4 à 5 % av landets jordbruksfastigheter. Enligt denna skulle nämligen 
den totala husbehovsavverkningen på »övriga enskilda skogar» kunna beräk
nas till 8-1 milj. fm3 med bark. 

Sedan utredningen kommit till en slutsumma, vars luckor utfyllts med be
räknade belopp, är clet möjligt att göra en jämförelse mellan avverkning och 
tillväxt. Skogskapitalets tillväxt har vid riksskogstaxeringen 1923—1929 
funnits utgöra 56-6 milj. fm3 med bark för alla dimensionsklasser utom löv
skog under 5 cm. brösthöjdsdiameter. 

Om jämvikt skall råda i skogshushållningen och skogen har normal ålders
sammansättning, bör avverkningen vara lika med tillväxten. Vid icke nor
mal åldersfördelning avviker den kvantitet, som årligen borde kunna uttagas 
(»den beräknade bruttoårsavverkningen»), från tillväxtbeloppet. 

På grund av överskottet i Nordsverige av gammal skog, som det gäller att 
på kortare eller längre tid realisera, är den beräknade bruttoårsavverkningen 
för närvarande i Sverige större än tillväxten. Den förra angives nämligen av 
1931 års skogssakkunniga till 49-0 milj. fm3 exkl. bark, motsvarande 60 l milj. 
fm3 med bark. Sistnämnda tal innebär som synes, att den faktiska avverk
ningen understiger den beräknade. 

Om den faktiska avverkningen fördelas på Norrland och Kopparbergs län 
å ena sidan och landet i övrigt å den andra, blir avverkningen i det förra om
rådet 32-2 och i det senare 21-4 milj. fm3. Den beräknade bruttoårsavverk
ningen har för Norrland—Dalarne och landet i övrigt angivits till 347 och 
25-4 milj. fm3 respektive. Sålunda synes det faktiska virkesuttaget i Nord
sverige ligga ganska nära det beräknade, men i södra och mellersta Sverige 
åtskilligt därunder. 

Emellertid förhåller det sig så, att den beräknade bruttoavverkningen icke 
i sin helhet kan tillvaratagas. Et t av skälen härtill är, att skogen i delar av 
norra Sverige är alltför otillgängligt belägen, och, som 1933 års skogsindustri
sakkunniga visat, måste den beräknade avverkningskvantiteten minskas med 
betydliga mängder på grund av tekniska skador och av andra skäl ej tillvara-
tagbart virke. Om dylika avdrag gjorts från ovan angivna kvantiteter, skulle 
det sannolikt framkommit, att överavverkning ägt rum i Nordsverige det år 
undersökningen avser. 

Ehuru arealuppgifterna i tab. 2 äro rätt gamla, kunna de dock ge en före
ställning om virkesuttaget per arealenhet. Inom de större produktionsområ
den, vilkas omfattning framgår av anmärkningar till tabellen, var avverk
ningen i fm3 per hektar skogsmark för olika skogsägaregrupper följande: 
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Riksmedeltalet, grundat på utredningens totala virkeskvantitet, utgör 
2 l fm3 per ha. Om tillägg enligt det föregående göres för husbehovsavverk
ningen, höjes talet till 2'4. Till jämförelse kan nämnas, att riksskogstaxe-
ringen 1923—1929 visat en årlig tillväxt (utanpå bark) av 23 fm3 per ha, 
bortsett dock från lövskog av klena dimensioner.1) 

Nedre Norrland och Dalarne samt södra och mellersta Sveriges skogs- och 
dalbygder förete den största hektaravverkningen med 24, resp. 23, och Lapp
land som naturligt är den minsta. 

Skillnaden är ganska stor mellan olika kategorier av skogsägare. Krono
skogarna visa blott ungefär hälften så stor avverkningssiffra (1'3) som bo
lagsskogar och övriga enskilda skogar (2'2, resp. 2-3), under det att övriga all
männa skogar intaga en mellanställning (1'8). Inom södra och mellersta Sve
rige är likväl ordningen mellan skogsägarekategorierna en annan, »övriga 
enskilda» skogar visa där det minsta virkesuttaget per ha, 1-8 i slättbygderna 
och 2-l i skogs- och dalbygderna. Inom de sistnämnda uppvisa bolagsskogarna 
den högsta avverkningen, men i slättbygderna i Syd- och Mellansverige in
taga de allmänna skogarna härutinnan den främsta platsen. 

De låga riksmedeltalen för virkesuttaget från allmänna skogar samman
hänga uppenbarligen med det ogynnsammare läge dessa huvudsakligen nord
liga skogar vanligtvis intaga i förhållande till de enskilda skogarna. 

E t t av syftena med provundersökningen var att utröna, huruvida det i c k e 
s k o g s a c c i s p l i k t i g a saluvirket hade en sådan betydelse, att det måste 
medtagas i en fortlöpande avverkningsstatistik, eller om en sådan statistik 
möjligen utan större olägenhet kunde baseras uteslutande på uppgifter om 
det skogsaccispliktiga virket. 

Verkställd undersökning genom stickprov har givit vid handen, att det icke 
accispliktiga virket utgör en ytterst obetydlig bråkdel av den totala avverkade 
kvantiteten, nämligen för hela riket allenast 0'6 %. Endast i de allra skogfatti
gaste sydsvenska länen uppgår det till 2 à 3, i ett fall till 5 % av den totala 
virkesmängden enligt undersökningen. 

Om dessa tal äro något så när säkra, synes det därför icke behövligt att för 
skogsavverknings statistiken infordra särskilda primäruppgifter upptagande 
även accisfri avverkning. Men uppenbart är, att i den mån primärmaterialet 
till undersökningen är ofullständigt, är det just den mindre och därför ej accis
pliktiga avverkningen som saknas. De angivna procenttalen äro därför säker
ligen för låga. 

) Den vid riksskogstaxeringen framkomna skogsmarksarealen är något större än den i tab. 2 
angivna. Om tillväxten slås ot på den här angivna arealen, blir medeltalet per ha 2'55 fm3. 
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Tab. 1. Avverkning, i fm3 verklig massa med bark, efter sortiment 
Anm. Med >träd pä rot> avses virke, som redovisats 
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och trädslag samt efter skogsägargrupper, härads- eller kommunvis, år 1937. 
i rotkubikmassa utan sortimentsfördelning. 



16 TAB. 1 ( fo r t s . ) . AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 17 



18 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 19 



20 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 21 



22 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 2 3 



24 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 2 5 



26 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 27 



28 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 29 



30 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 3 1 
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OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 3 3 



3 4 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 3 5 



36 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 37 



3 8 TAB. 1 (forts.). AVVERKNING, I FM3 VERKLIG MASSA MED BARK, EFTER SORTIMENT 



OCH TRÄDSLAG SAMT EFTER SKOGSÄGARGRUPPER, HÄRADS- ELLER KOMMUNVIS, ÅR 1937. 39 



Tab. 2. Avverkning, i fm3 verklig massa med bark, efter sortiment, trädslag och skogsägargrupper, länsvis och inom 
naturliga skogsområden, år 1937. 

40 
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Anmärkningar t i l l tab. 2. 
') A. Södra och mellersta Sveriges slättbygder: Stockholms stad och län; Uppsala län: slätt- och mellanbygden; Södermanlands län; Östergötlands län: öst

götaslätten; Kalmar län: kalmarslätten och Öland; Gotlands län; Kristianstads och Malmöhus län: slätt- och mellanbygden; Hallands och Alvsborgs 
län: slättbygden; Skaraborgs länr slättbygden och Falbygden; Värmlands, Örebro och Västmanlands län: slättbygden. 

B. Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder: Götaland och Svealand i övrigt med undantag av Kopparbergs län. 
C. Nedre Norrland och Dalarne: Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. 

D. Övre Norrlands kustland: Västerbottens och Norrbottens län: kustlandet = länet utom lappmarken. 
E. Lappland: Västerbottens och Norrbottens län: lappmarken. 

Omfattningen av varje »naturligt skogsområde» framgår av bilaga 5 samt av karta på sid 10. Kommuner tillhörande lappmarken angivas i not 3 till 
bilaga 4; se även kartan. 



71 

Tab. 3. Areal skogsmark, i km2, samt avverkning, i fm3 verklig massa med 
bark, efter sortiment och trädslag, fördelade på flodområden, år 1937. 

Anm. Flodområdenas omfattning framgår av bil. 6 samt av karta. 
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Bilaga 1. 

Nr 929. 

KUNGL. MAJ :TS KUNGÖRELSE 

angående undersökning av skogsavverkningen i riket; 

given Stockholms slott den 3 december 1937. 

Kungl. Maj :t har, sedan riksdagen1) beslutat, att i samband med 1938 års virkes
taxering till skogsaccis finge verkställas en provundersökning angående möjlig
heterna att åstadkomma en fortlöpande avverkningsstatistik, funnit gott förordna 
som följer: 

1 §. 
I anslutning till 1938 års virkestaxering till skogsaccis skall företagas en under

sökning av skogsavverkningen i riket på sätt nedan stadgas. 
Undersökningen skall avse under år 1937 (undersökningsåret) avverkat virke; 

dock att, där skogsbokföringsåret ej sammanfaller med kalenderåret, det skogsbok-
föringsår som gått till ända närmast före den 1 mars 1938 skall vara undersök
ningsår. Undersökningen grundas på deklarationer angående verkställda avverk
ningar (avverkningsdehlarationer). 

2 §. 
Skyldighet at t avlämna avverkningsdeklaration åligger envar, som under under

sökningsåret avverkat virke. F rån deklarationsskyldighet är dock den befriad, som 
under undersökningsåret allenast bedrivit avverkning å egen fastighet för till
godoseende av fastighetens eller därmed sambrukad fastighets behov av repara
tions-, slöjd- eller stängselvirke eller bränsle. 

3 §. 
Avverkningsdeklaration skall avgivas å blankett enligt formulär, som efter sam

råd med 1937 års riksskogstaxeringsnämnd fastställes av statistiska centralbyrån. 
Blanketterna skola av centralbyrån genom länsstyrelsernas förmedling utdelas till 
taxeringsnämnderna för at t av dem tillställas de uppgiftsskyldiga. 

Det åligger taxeringsnämnderna att i enlighet med av statistiska centralbyrån 
lämnade anvisningar på begäran biträda de uppgiftsskyldiga med råd och anvis
ningar rörande avverkningsdeklarationernas upprät tande. 

4 §. 

Avverkningsdeklaration skall av den uppgiftsskyldige senast den 15 februari 
1938 utan anmaning avlämnas eller med posten insändas till vederbörande taxe
ringsnämnd, dock att vad 36 § 1 mom. andra, tredje och femte styckena taxe
ringsförordningen innehålla om anstånd med avgivande av självdeklaration skall 
äga motsvarande ti l lämpning i fråga om avverkningsdeklaration. 

Det åligger taxeringsnämnd att tillse, att avverkningsdeklarationer inkomma från 
samtliga uppgiftsskyldiga inom distriktet ävensom, där lämnad deklaration är ofull
ständig eller uppenbart felaktig, anmana den uppgiftsskyldige att därutinnan vid
taga rättelse. 

') Riksdagens skrivelse 1937: 158. 
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Taxeringsnämnd åligger vidare at t genom anteckning å avverkningsdeklarationen 
angiva huruvida den uppgiftsskyldige avgivit virkesdeklaration. 

5 §. 
Har , trots anmaning, uppgiftsskyldig ej avgivit avverkningsdeklaration eller, 

där avgiven deklaration befunnits vara ofullständig eller uppenbart felaktig, vid
tagit rättelse och hava erforderliga uppgifter ej på annat sätt erhållits, må taxe
ringsnämnden anmäla förhållandet hos länsstyrelsen, som äger förelägga de-n 
tredskande att vid äventyr av vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

6 §. 

De avgivna avverkningsdeklarationerna skola av taxeringsnämnden senast den 15 
maj 1938 insändas till statistiska centralbyrån tillika med ett å tjänstens vägnar 
lämnat intyg, att deklarationsuppgifter inkommit från de uppgiftsskyldiga inom 
taxeringsdistriktet, eller förteckning å de uppgiftsskyldiga, för vilka avverknings
deklarationer saknas eller vilkas deklarationer befunnits ofullständiga eller fel
aktiga, jämte ungefärliga uppgifter rörande de avverkningar som av dessa uppgifts
skyldiga bedrivits enligt upplysningar, som därom kunnat införskaffas. 

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso 
hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta 
låtit. 

Stockholms slott den 3 december 1937. 

GUSTAF. 
(L. S.) 

(Jordbruksdepartementet.) A. PEHRSSON-BRAMSTORP. 
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Bilaga 2. 

Före blankettens ifyllande 
böra anvisningarna à sista 
sidan noga genomläsas. 

Taxeringsnämndens anteckning: 
Ingår i virkestaxeringslängd. 

Ingår ej i virkestaxeringslängd. 
(Det överflödiga Btrykes.) 

Deklaration till 1938 års undersökning rörande skogsavverkning 
(avverkningsdeklaration) 

i k o m m u n 
och län. 

1. Uppgifter rörande avverkaren (se anvisn. 6): 
Fullständiga för- och tillnamn: 
Yrke eller titel: 
Bostadsort: 

2. Uppgifter rörande den fastighet, å vilken avverkningen skett (se anvisn. 4): 
Fastighetens namn och nummer: 
Fastigheten hänföres till gruppen: 

Kronoskogar. 
Övriga skogar av allmän natur. 
Aktiebolagens skogar. 
Övriga enskilda skogar, omfattande i hektar skogsmark: 

0.D1— 25 
25— 50 
50-200 

över 200 
(Stryk under det som avses.) 

Fastighetens ägare eller brukare (ifylles endast om denna ej är avverkare): 

(fullständigt namn) 
Skogens (avverkningstraktens) namn: 

3. Uppgifter rörande det under undersökning-såret avverkade virket (se anvisn. 1—2 och 7—9): 
A. Timmer (och liknande): 

Därest virkets kubikmassa ej kan uppgivas, lämnas å särskild 
bilaga fullständiga uppgifter rörande stycketal, dimensioner och 
mätningssätt. 

B. Pappersved (massaved): 
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C. Props (gruvstöttor och liknande): 

Därest virkets kubikmassa ej kan uppgivas, lämnas här full
ständiga uppgifter rörande löpfot och dimensioner: 

måttenheter : 
mätningssätt: 

D. Sliprar och slipersämnen : 

Därest virkets kubikmassa ej kan uppgivas, lämnas å särskild 
bilaga fullständiga uppgifter rörande stycketal och dimensioner. 

E. Stolpar (kraftlednings- och telefonstolpar, pålar 
ni. ni.): 

Därest virkets kubikmassa ej kan uppgivas, lämnas här full
ständiga uppgifter om stycketal och dimensioner: 
av barrträd: 
övrigt: 
måttenheter: 
mätningssätt: 

F. Brännved (av stamved): 
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G. Kolved (och långved): 

Därest virkets kubikmassa ej kan uppgivas, lämnas här andra 
uppgifter, varav kubikmassan kan beräknas (antal res, med an
givande av höjden i m, antal lass, buntar el. dyl.): 

måttenheter: 
mätningssätt: .... 

H. Träkol : 

I. Andra sort iment: 

Barrvirke: 

Därest virkets kubikmassa ej kan uppgivas, lämnas å särskild 
bilaga fullständiga uppgifter för varje sortiment rörande stycke
tal och dimensioner: 

måttenheter : 

mätningssätt : ... 

Löv virke : 

Därest virkets kubikmassa ej kan uppgivas, lämnas à särskild 
bilaga fullständiga uppgifter för varje sortiment rörande stycke
tal och dimensioner: 

måttenheter: 
mätningssätt: 

4. Övriga upplysningar: 

Att jag sanningsenligt och efter bästa förstånd lämnat förestående uppgifter, försäkras: 

den 1938. 
Namn: 

Postadress : Tel.-nr 
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Taxeringsnämndens och Stat. centralbyråns anteckningar: 

Anvisningar för deklarationsblankettens ifyllande. 
Don nu föreskrivna deklarationsskyldigheten hänför sig till Kung], Maj:ts och riksdagens beslut om förotagando av m 

undersökning av de verkliga skogsavverkningarnas omfattning och fördelning i olika delar av landet, och genom de in. 
fordrade uppgifterna (avverkningsdeklarationerna) vill man jämväl skaffa underlag för bedömande av, bland annat, i vil
ken omfattning uppgifter till en fortlöpande avverkningsstatistik framdeles kunna bliva erforderliga. 

1. Med undersökningsår avses beskattningsåret, det vill 
säga kalenderåret 1937 eller, där skogsbokföringsåret icke 
sammanfaller med kalenderåret, det skogsbokföringsår, som 
gått till ända närmast före den 1 mars 1938. 

2. Avverkningsdeklarationen skall omfatta allt under un
dersökningsåret avverkat virke, i fråga om vilket uppgifts -
lämnaren är att anse såsom avverkare (so 6). Härifrån un
dantages allenast virke, som användes för fastighetens eller 
därmed sambrukad fastighets behov av reparations-, slöjd-
eller stängselvirke eller bränsle. Virke till nybyggnad skall 
således redovisas 1 blanketten, och, i olikhet mot vad som 
gäller om taxering enligt lagen om skogsaccis, även virke, 
vars värde understiger 100 kronor, 

3. Avverkningsdeklarationen skall senast den 15 februari 
1938 inlämnas eller med posten insändas till ordföranden i 
vederbörande taxeringsnämnd. I de fall, där jämlikt gäl
lande bestämmelser för självdeklaration anstånd med deklara
tions avlämnande kan åtnjutas till den 31 mars 1W38, må dy
likt anstånd enligt enahanda grunder åtnjutas jämväl i fråga 
om deklaration till förevarande avverkningsundersökning. 

(Enligt 36 § 1 mom. taxeringsförordningen åtnjutes dylikt 
anstånd dels av staten, landsting, kommun eller annan dylik 
menighet, dels ock under visst villkor samt efter anmälan före 
don 15 februari hos ordföranden i taxeringsnämnden av verk 
eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller 
blivit registrerat såsom aktiebolag, så ock av annan, som näst
föregående år enligt lag varit skyldig att föra handelsböcker 
ävensom av delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag 
eller rederi.) 

Uraktlåtenhet att avlämna avverkningsdeklaration kan 
medföra, att länsstyrelsen förelägger den försumlige att vid 
äventyr av vite fullgöra sin uppgiftsskyldighet. 

i. Särskild deklarationsblankett med uppgifter om av
verkning skall avlämnas för varje fastighet eller komplex av 
fastigheter, som är taxeringsenhet. 

Gruppen kronoskogar omfattar kronoparker, statens utar
renderade jordbruksdomäners skogar, statens flygsandsfält, 
kronolägenheten civila boställens skogar, kronoöverlopps-
marker och oavmätta kronomarker eller med andra ord sta
ten tillhöriga skogar, vilka stå under domänverkets förvalt
ning och vars avkastning tillföres domänfonden. 

Gruppen övriga skogar av allmän natur omfattar statens 
till bergshanteringens understöd anslagna skogar, renbetes
fjällens skogar, kyrkofondens, biskopslöneregleringsfondens 
och övriga ecklesiastika skogar, härads- och sockenallmän-
ningar, allmänna inrättningars och stiftelsers skogar, städers 
skogar, skogar under skogssällskapets förvaltning, kommu
ners skogar, kronohemman med upplåten åborätt, m. fl. Vissa 
staten tillhöriga skogar av relativt liten omfattning, vilka 
förvaltas av annan myndighet än domänverket, såsom vatten
fallsstyrelsen, arméförvaltningen m. fl. ingå bland övriga 
skogar av allmän natur. 

Gruppen övriga enskilda skogar omfattar fideikommissko-
gar, godsens och herresätens skogar, bondehemmanens siogar, 
skogar tillhöriga bolag, som ej hava karaktär av aktiebolag, 
samt s. k. kronohemman och krononybyggen i Norrbottens 
och Västerbottens län. 

5. Skyldighet att utan anmaning för varje kommun (taxe
ringsdistrikt) lämna deklaration enligt 2. här ovan åligger 
avverkaren. 

6. Med avverkare förstås den, som vid den tid, då virket 
är att anse såsom avverkat, ägt förfoga över virket. Där 
annan ägt rätt till avfallsvirket, skall dock denne anses såsom 
avverkare i fråga om sådant virke. 

Virke anses vara avverkat, då det blivit så tillrett och upp
lagt, att uppmätning av detsamma kan ske på i orten vanligt 
sätt. Kolvirke räknas såsom avverkat, då det blivit Test eller 
lagt till kolning eller förts från skogen för att annorstädes 
kolas. Har virke, sedan det fällts men innan med detsamma 
vidtagits nu avsedd åtgärd, avyttrats eller använts, skall vir
ket anses såsom avverkat, när det sålunda avyttrades eller 
användes. Detsamma gäller även i det fall, att virke, som 
upplagts för fastighetens eller därmed sambrukad fastighets 
behov av reparations-, slöjd- eller stängselvirke eller bränsle, 
sedermera avyttrats annorledes än i samband med fastighe
ten eller använts för annat ändamål än nyss sagts. 

7. Till virko hänföres av stamved upparbetat virfce 
samt jämväl dylikt av vindfälld skog, toppar och avfall. Hit 
räknas ej stubbar, kvist, ris, löv, näver och lösbark. 

8. Avverkningsdeklaration skall innehålla uppgift om de 
virkesslag (sortiment), som utfallit vid avverkningen. Si 
vitt möjligt skall för varje sortiment antecknas kubikmassao 

i av detsamma, varvid samtidigt angives trädslag och den aa-
viinda kubikenheten (kubikmeter, eng. kubikfot, kubikfamn 
etc.) samt mätningssättet (topp- eller mittmätning, stötmau 
och annat övermål, fallande hel-, halv- eller kvartstumsmät-
ning, mätning på eller innanför bark, löst eller fast mått 
m. m.) ävensom i vissa fall barkningsgrad (hel-, rand- elfe 
obarkat). Där inmätningen sker styckvis bör, såsom av blan. 
kotten framgår, vid uppgivande av kubikmassa för vissa Bor-

i timent även angivas stycketal. 
i Möter 1 särskilt fall svårighet att uppgiva kubikmassa, mä 
uppgift lämnas allenast om stycketal och dimensioner, full. 
ständigad med anteckningar rörande använda måttenheter 

i (meter, eng. fot och tum etc.) samt mätningssätt (se ovan); 
i dock är sådant ej medgivet för den, som driver trävarurö' 
I relse. 

Den som kolat under undersökningsåret avverkat virke må, 
; om han hellre vill, i stället för kubikmassan kolvirke angiva 
mängden av do kol, som vid kolningen erhållits. Detta gället 

I dock ej beträffande kolved, som förts från skogen för att 
annorstädes kolas. Mängden av träkol bör uppgivas i hl eller 

I kbm. 
9. Uträkning av kubikmassan bör ske 
för timmer och därmed jämförliga sortiment: efter topp. 

mått eller mått på mitten (eventuellt mätning i stockens b|g. 
ge ändar) i enlighet med den metod, som använts för timret 
intumning; 

för stolpar, spärrar, bjälkar och spiror: efter virkets mått 
på mitten, samt 

! för props, pappersved och annan ved: efter det mått, fast 
eller löst, som blivit använt vid mätningen. 

10. Skulle det å blanketten anvisado utrymmet för vissi 
uppgifter eller upplysningar vara otillräckligt, må sådani 
meddelas å särskild bilaga. 

11. Envar, som önskar upplysning rörande beskaffenhetei 
av honom åliggande deklarationsskyldighet eller sättet Bi 

, dess fullgörande, äger att för sådant ändamål hänvända sit 
till ordföranden i vederbörande taxeringsnämnd eller a 
denne anvisad person. 

12. Vid blankettens ifyllande må för angivande av ku bit 
enhet, kubikmassa samt mätningssätt m. m. följande förkort
ningar användas: 
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Bilaga 3. 

Instruktion för genomförande av undersökningen av 
skogsavverkningen i riket. 

Avverkningsundersökningens organisation. 

Genom kungörelse den 3 december 1937 (Svensk författningssamling nr 929) 
har Kungl. Maj:t föreskrivit, att en allmän undersökning av skogsavverkningen 
i riket skall företagas. Undersökningen verkställes i ändamål at t erhålla upplys
ning om storleken av skogsavverkningen under nämnda år ävensom at t utröna om
fattningen av de uppgifter, som skulle erfordras för att för framtiden åstadkomma 
en fortlöpande avverkningsstatistik. 

Såsom i nämnda kungörelse stadgas, skall undersökningen äga rum i anslutning 
ti l l 1938 års virkestaxering till skogsaccis och grundas å särskilda avverknings
deklarationer, avgivna å en av statistiska centralbyrån fastställd blankett. Genom 
länsstyrelsernas förmedling utdelas blanketterna av centralbyrån ti l l taxerings
nämnderna för at t av dessa kostnadsfritt tillställas de uppgiftsskyldiga. Blanketter 
kunna även på rekvisition erhållas hos statistiska centralbyrån. 

Skyldighet at t avlämna avverkningsdeklaration åligger envar, som under under
sökningsåret avverkat virke till avsalu eller för nybyggnad. F rån deklarations
skyldighet är den befriad, som under undersökningsåret ej bedrivit avverkning, så 
ock den som under undersökningsåret bedrivit avverkning å egen fastighet allenast 
för tillgodoseende av fastighetens eller därmed sambrukad fastighets behov av hus
behovsvirke utöver nybyggnadsvirke, d. v. s. reparations-, slöjd- eller stängselvirke 
eller bränsle. 

Med undersökningsår avses kalenderåret 1937 eller, där skogsbokföringsåret ej 
sammanfaller med kalenderåret, det skogsbokföringsår, som gått till ända närmast 
före den 1 mars 1938. Häru t innan tillämpas sålunda enahanda bestämmelser, som 
vid 1938 års taxering ti l l skogsaccis gälla i fråga om beskattningsår. 

Blankett med ifyllda uppgifter skall av den uppgiftsskyldige senast den 15 
februari 1938 utan anmaning inlämnas eller med posten insändas till ordföranden 
i taxeringsnämnden i det taxeringsdistrikt inom vilket avverkningen företagits. 
Staten, landsting, kommun och annan dylik menighet ävensom verk eller bolag, 
som är försett med Kungl. Maj :ts oktroj eller blivit registrerat såsom aktiebolag 
eller står under offentlig kontroll, samt den som nästföregående år enligt lag 
varit skyldig föra handelsböcker ävensom delägare i handelsbolag, kommandit
bolag eller rederi må åtnjuta anstånd med avverkningsdeklarationens avlämnande 
till den 31 mars 1938 enligt enahanda bestämmelser, som äro gällande för avläm
nande av självdeklaration eller virkesdeklaration ti l l skogsaccis. 

Anvisningar för blanketternas ifyllande. 

Såsom ovan nämnts åligger uppgiftsskyldigheten vederbörande avverkare. Med 
avverkare förstås den som vid den tid, då virket är att anse såsom avverkat, ägt 
förfoga över detsamma. Där annan ägt rä t t till avfallsvirket, skall denne anses 
såsom avverkare i fråga om sådant virke. 
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Virke anses vara avverkat, då det blivit så t i l lret t och upplagt, att uppmätning 
av detsamma kan ske på i orten vanligt sätt. Kolvirke räknas såsom avverkat, då 
det blivit rest eller lagt till kolning eller förts från skogen för at t annorstä
des kolas. Har virke, sedan det fällts men innan med detsamma vidtagits 
nu avsedd åtgärd, avyttrats eller använts, skall virket anses som avverkat, när det 
sålunda avyttrades eller användes. Detsamma gäller även i det fall at t virke, som 
upplagts för fastighetens eller därmed sambrukad fastighets behov av reparations-, 
slöjd- eller stängselvirke eller bränsle, sedermera avyttrats annorledes än i samband 
med fastigheten eller använts för annat ändamål än nyss sagts. 

Blankett med uppgifter skall avlämnas särskilt för varje fastighet. Därest i 
fråga om skogsområde, samfällighet eller komplex av fastigheter, som jämlikt 8 § 
kommunalskattelagen är taxeringsenhet, svårighet föreligger att för varje fastighet 
redovisa å densamma verkställd avverkning, må deklaration i stället lämnas för 
taxeringsenheten. Har i sistnämnda fall avverkningen skett på grund av köp av 
avverkningsrättighet eller rotköp, skall dock lämnas specifikation å köpeskillingen 
för varje köp eller annan uppgift, som kan vara till ledning vid bedömande av 
virkesuttaget å varje fastighet. 

Beträffande redovisningen av virket torde observeras, att denna skall omfatta 
enbart virke av stamved av rotstående eller vindfälld skog, toppar eller avfall. Vid 
undersökningen medräknas sålunda icke stubbvirke, kvist, ris el. dyl. 

Uppgifterna skola avse de virkesslag (sortiment), som utfallit vid avverkningen. 
I blanketten äro mera gängse sortiment särskilt angivna, varjämte finnes en sär
skild avdelning för redovisning av andra virkesslag (»I. Andra sortiment») än de 
sålunda specificerade. I största möjliga utsträckning skall för varje sortiment 
antecknas kubikmassan av detsamma, med särskiljande av trädslag och av fast och 
löst mått samt noggrant angivande av den använda kubikenheten (kubikmeter, eng. 
kubikfot, kubikfamn o. s. v.) ävensom mätningssättet. I sistnämnda hänseende 
är av vikt att klart uppgiva, huruvida vid styckvis (av varje särskild klamp) 
kubering, såsom för t immer och liknande sortiment, volymbestämningen skett på 
grundval av mätning, vad avser diametern, i topp eller på mitt , på eller under 
bark, i fallande hel-, halv- eller kvartstum eller annat mått o. s. v. samt, beträf
fande längden, omfattningen av förekommande stöt- eller justeringsman. Då vo
lymen uppgives i löst mått, vilket brukas vid mätning av travar o. dyl. såsom för 
brännved och ofta för pappersved samt gruvvirke, skola meddelas uppgifter om 
övermål vid mätningen samt virkets längd och barkningsgrad (hel-, rand- eller 
obarkat). 

Fast mått avser virkets verkliga volym och användes vid styckvis kubering. Löst 
mått innesluter även rymden av mellanrummen mellan virkesbitarna. 

I sådana fall, då uppgiftslämnaren ej är i stånd att uträkna det avverkade 
virkets kubikmassa, är det medgivet at t å blanketten för varje sortiment lämna 
uppgift allenast om stycketal och dimensioner samt därvid använda måttenheter 
och mätningssätt (se ovan). Kuberingen verkställes sedan genom statistiska central
byråns försorg. 

Den som kolat under undersökningsåret avverkat virke må, om han hellre vill, i 
stället för kubikmassan kolvirke angiva mängden av de kol, som vid kolningen 
erhållits. Detta gäller dock ej beträffande kolved, som förts från skogen för at t 
annorstädes kolas. Vid redovisning av kolmängd skall, förutom måttets beskaf
fenhet (hl eller kbm), jämväl mätningssätt angivas, såsom stjälpt mått (mätt i 
kolryss) eller vagnkuberat mått (mätt i järnvägsvagn) vid avsändarens eller mot
tagarens station. 

Uträkning av kubikmassa bör ske för t immer och därmed jämförliga sortiment: 
efter toppmått eller mått på mit ten (eventuellt mätning i stockens bägge ändar 
såsom vid lövträdstimmer) i enlighet med den metod, som använts vid intum-
ningen; för stolpar, spärrar, bjälkar och spiror: efter virkets mått på mitten, samt 
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för props, pappersved och annan ved: efter det mått, löst eller fast, som blivit 
använt vid inmätningen. 

Å blanketten skall genom taxeringsnämndens försorg å härför anvisad plats an
tecknas huruvida jämte avverkningsdeklarationen avgivits virkesdeklaration, som 
upptagits i virkestaxeringslängden. 

Taxeringsnämndernas åligganden i avseende å insamling och granskning. 

Det åligger taxeringsnämnderna tillse, att avverkningsdeklarationer inkomma 
från samtliga uppgiftsskyldiga, ävensom att ordna och granska de avgivna deklara
tionerna samt, där lämnad uppgift befinnes ofullständig eller uppenbart felaktig, 
söka åstadkomma rättelse. Om uppgiftsskyldig underlåter att avgiva för under
sökningen erforderliga uppgifter och ej heller efterkommer anmaning att fullgöra 
sin berörda skyldighet, kan för uppgifternas införskaffande anlitas biträde av läns
styrelsen som, därest uppgift prövas vara för avverkningsundersökningen erfor
derlig, äger förelägga den försumlige lämpligt vite. 

Vid kontrollen av avverkningsdeklaration torde böra tillses, at t i de fall, där 
så låter sig göra, jämförelse sker med de virkesdeklarationer som avgivits för 
taxering till skogsaccis. 

De kontrollmöjligheter, som föreligga beträffande virkesdeklarationerna, skola 
givetvis tillämpas vid granskningen av avverkningsdeklarationerna. Härvid må 
framhållas föreskriften i 8 § 4 mom. taxeringsförordningen, att i varje kommun, 
där virkestaxering kan förväntas äga rum, en ledamot i taxeringsnämnden skall 
utses att taga särskild befattning med virkestaxeringen på sätt i 81 § taxerings
förordningen föreskrives, nämligen att, oavsett den ordföranden tillkommande 
granskningsskyldigheten, särskilt granska virkesdeklarationerna. Vidare må er
inras, att skogsvårdsstyrelserna, med stöd av 8 § 6 mom. taxeringsförordningen, 
genom ombud torde i stor utsträckning deltaga i sagda granskningsarbete, vari
genom bör kunna uppnås ökad kontroll jämväl å avverkningsdeklarationerna. 

Där taxeringsnämnd vid granskningen av virkesdeklarationerna finner anled
ning avvika från av deklaranten lämnade uppgifter om det avverkade virket, skall 
anteckning om de ändrade uppgifterna i tillämpliga delar ske i avverkningsdeklara
tionen. 

Det åligger taxeringsnämnderna att på begäran biträda de uppgiftsskyldiga med 
råd och anvisningar rörande deklarationernas avfattande. 

De insamlade, kontrollerade och, i mån av behov, rättade och kompletterade 
avverkningsdeklarationerna skola av taxeringsnämnderna senast den 15 maj 1938 
insändas ti l l statistiska centralbyrån. Med avverkningsdeklarationerna skall följa 
ett å tjänstens vägnar lämnat intyg, att deklarationer inkommit från de uppgifts
skyldiga inom vederbörande taxeringsdistrikt, eller förteckning å de uppgiftsskyl
diga, för vilka avverkningsdeklarationer saknas eller vilkas deklarationer befunnits 
felaktiga eller ofullständiga, jämte ungefärliga beräkningar rörande av dem be
drivna avverkningar. 

Det är för värdet av hela avverkningsundersökningen av mycket stor betydelse, 
att taxeringsnämnderna utföra det dem åliggande uppdraget med omsorg och nog
grannhet. Endast under denna förutsättning kan man förvänta, att materialet 
i fråga om fullständighet och tillförlitlighet skall vara i ett sådant skick, att det 
efter bearbetning och sammanställning kan tjäna det avsedda syftet: att giva en 
fullgod bild av de verkliga skogsavverkningarnas omfattning och fördelning i 
sortiment i olika delar av landet. Den granskning, som utföres ute i taxerings
distrikten, är effektivare och leder lättare till önskat resultat än den, som efteråt 
måste utföras av statistiska centralbyrån. 

6 - 394304 



82 

Ersättningen till taxeringsnämnderna. 

I den kostnadsberäkning, som upprät tats för avverkningsundersökningen, har 
hänsyn tagits till att taxeringsnämnderna skola åtnjuta viss ersättning för be
styret med insamlandet och granskningen av det för undersökningens genom
förande behövliga materialet. Man har därvid förutsatt, att nämnda ersätt
ning skall utgå med 15 öre per blankett, som avfattats i enlighet med ovan an
givna riktlinjer, samt att densamma skall utbetalas efter avslutandet av arbetet 
med undersökningsmaterialets införskaffande. 

Stockholm i december 1937. 

KUNGL. S T A T I S T I S K A CENTRALBYRÅN. 



Omräkningstal använda vid förvandling till fm3 verklig massa med bark. Bilaga 4. 
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Omräkningstal använda vid förvandling till fm3 verklig massa med bark. (forts.). 
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Bilaga 5. 

Uppdelning i naturliga skogsområden av länen i Svealand (utom Koppar
bergs län) och Götaland. 

Inde ln ing i huvudsakl ig ans lu tn ing till den, som användes i jo rdbrukss ta t i s t iken 
(»naturliga jordbruksområden») . Jämför anmärkn inga r t i l l t ab . 2 samt kar tan på sid. 10. 

1 och 2. Stockholms stad 
och län. Odelade och sam
manförda. 

3. Uppsala län. 
a) Skogsbygden: örbyhus h:d, 

av Rasbo h:d Rasbokil, Olands 
h:d utom Stavby, Tuna och 
Alunda. 

6) Slätt- och mellanbygden: 
Bro, Håbo, Trögds, Åsunda, 
Lagunda, Hagunda, Ulleråkers, 
Bälinge, Vaksala och Norunda 
h:d, av Rasbo h:d Funbo och 
Rasbo, av Olands h:d Stavby, 
Tuna och Alunda samt länets 
båda städer. 

Åtvid, av Lysings h:d ödeshög, 
Stora Åby och Trehörna, av 
Göstrings h:d Rinna, Ekeby, 
Åsbo, Blåvik och Malexander, 
av Vifolka h:d Västra Harg samt 
av Valkebo h:d Nykil och Ulrika. 

d) Södra kustlandet: Av Ham
markinds h:d Börrum, S:t Anna, 
Gryt, Valdemarsvik och Ringa
rum samt av Skärkinds h:d 
Yxnerum. 

6. Jönköpings län. Odelat. 

7. Kronobergs län. D:o. 

8. Kallnar län. 

11. Kristianstads län. 
o) Skogsbygden: Av Albo h:d 

Fågeltofta, S:t Olof, Eljaröd, 
Andrarum och Brösarp, av 
Gärds h:d Hörröd, Huaröd, 
Linderöd, Äsphult och Djurröd, 
av Villands h:d Näsum och 
Vånga, av östra Göinge h:d 
HjärsåB, Glimåkra, Örkened, 
Loshult, Osby socken och kö
ping samt Hästveda, Västra 
Göinge h:d utom Stoby, Norra 
Sandby, Gumlösa, Sörby, Igna-
berga, Vinslövs socken och 
köping samt Önnestad, Norra 
Åsbo h;d utom Tostarp, Munka-
Ljungby, össjö, Kallna, Östra 
Ljungby och Gråmanstorp, av 
Södra Åsbo h:d Stenestad samt 
Hässleholms stad. 

6) Slätt- och mellanbygden: 
Järrestads, Ingelstads och Bjäre 
h:d, av Albo h:d Rörum, Södra 
Mellby, Vitaby och Ravlunda, av 
Gärds h:d Magiehem, Degeberga, 
Vittskövle, Östra Sönnarslöv, 
Everöd, Lyngsjö, Östra Vram, 
Västra Vram, Träne, Skeppars-
löv, Vä, Norra Åsum och Kö
pinge, Villands h:d utom Nä
sum och Vånga, av Östra Göinge 
h:d Färlöv, Norra Strö, Kvi-
inge, Gryt, Knisslinge, Emis-
löv och Östra Broby, av Västra 
Göinge h:d Stoby, Norra Sand
by, Gumlösa, Sörby, Ignaberga, 
Vinslövs socken och köping 
samt önnestad, av Norra Ås
bo h:d Tostarp, Munka-Ljungby, 
Össjö, Kallna, Östra Ljungby 
och Gråmanstorp, Södra Åsbo 
h:d utom Stenestad samt stä
derna Kristianstad, Simrishamn 
och Ängelholm. 

12. Malmöhus län. 

a) Skogsbygden: av Luggude 
h:d Kågeröd, av Onsjö h:d Ask, 
Konga, Röstånga, Billinge och 
Hallaröd, av Pärs h:d Fränninge 
och Långaröd samt av Frosta h:d 
Östra Sallerup, Svensköp, Äs-
pinge, Fulltofta, Södra Rörum, 
Höör, Munkarp och Norra Rö
rum. 

i. Södermanlands län. 
Odelat. 

5. Östergötlands län. 
a) Norra skogsbygden: Fin-

Spånga läns och Bråbo h:d, av 
Lösings h:d Krokek, av Öst
kinds h:d Kvarsebo, av Gull-
bergs h:d Stjärnorp och Ljung, 
av Bobergs h:d Brunneby och 
Kristberg, av Aska h:d Västra 
Ny och Motala landskommun 
samt av städerna Motala. 

b) Östgötaslätten: Memmings, 
Björkekinds, Åkerbo, Hanekinds 
och Dals h:d, Lösings h:d utom 
Krokek, Östkinds h:d utom 
Kvarsebo, av Hammarkinds h:d 
Västra Husby, Drothem, Skön-
berga, Mogata och Skällvik, 
Skärkinds h:d utom Yxnerum, 
Bankekinds h:d utom Åtvid, 
av Gullbergs h:d Vreta kloster, 
Flistad och Björkeberg, Bobergs 
h:d utom Brunneby och Krist
berg, Aska h:d utom Västra Ny 
och Motala landskommun, Ly
sings h:d utom Ödeshög, Stora 
Åby och Trehörna, av Göstrings 
h:d Appuna, Hov, Bjälbo, AÖ-
helgona, Järstad, Högby, Hog-
stad och Väderstad, Vifolka h:d 
utom Västra Harg, Valkebo h:d 
utom Nykil och Ulrika samt 
alla städer utom Motala. 

c) Södra skogsbygden: Kinda 
och Ydre h:d, av Bankekinds h:d 

I. Norra landstingsområdet. 

a) Kustlandet: Norra Tjusts, 
Södra Tjusts och Tunaläns h:d 
samt Västerviks stad. 

6) Skogsbygden: Sevede och 
Aspelands h:d samt Vimmerby 
stad. 

II. Södra landstingsområdet. 
a) Kalmarslätten: Av Hand-

börds h:d Långemåla ôch Flise-
ryd, av Stranda h:d Mönsterås 
socken och köping samt Ålem, 
Norra Möre h:d utom Bäckebo 
och Kristvalla, av Södra Möre 
h:d Hossmo, Ljungby, Mortorp, 
Arby, Hagby, Växtorp, Hall
torp, Söderåkra och Torsås samt 
Kalmar stad. 

b) Norra kustlandet: Av Stran
da h:d Döderhult samt Oskars
hamns stad. 

c) Skogsbygden: Av Hand
börds h:d Fagerhult, Fågelfors, 
Högsby och Kråksmåla, av 
Norra Möre h:d Bäckebo och 
Kristvalla, av Södra Möre h:d 
S:t Sigfrid, Madesjö, Örsjö, 
Vissef järda, Emmaboda köping, 
Oskar, Karlslunda och Gullabo 
samt Nybro stad. 

d) Öland. 

9. Gotlands län. Odelat. 

10. Blekinge län, D:o. 
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b) Slätt- och mellanbygden: 
Rönnebergs, Harjagers, Torna, 
Bara, Oxie, Skytts, Vemmen-
högs, Ljunits och Herrestads 
h:d, Luggude h:d utom Kåge-
röd, Onsjö h:d utom Ask, Konga, 
Röstånga, Billinge och Halla-
röd, Färs h:d utom Fränninge 
och Långaröd, Frosta h:d utom 
östra Sallerup, Svensköp, Äs-
pinge, Fulltofta, Södra Rörum, 
Höör, Munkarp och Norra Rö
rum samt alla städer. 

13. Hallands l'an. 
a) Slättbygden: Av Höks h:d 

Skummeslöv, Ränneslöv, Ysby, 
Laholms landskommun och 
Tjärby, av Tönnersjö h:d Elds-
berga, Trönninge och Snöstorp, 
Halmstads h:d utom Kinnared, 
Torup, Slättåkra och härads-
delen av Enslöv, av Årstads 
h:d Slöinge, Eftra och Skrea, 
av Faurås h:d Ljungby, Alfs
hög, Vinberg, Stafsinge och 
Morup, Himle h:d utom Rolfs
torp, Skällinge, Nösslinge och 
Stamnared samt alla städer 
utom Kungsbacka. 

6) Skogabygden: Av Höks h:d 
Hishult (länsdelen), Våxtorp, 
Hasslöv, Östra Karup, Knäred 
och Veinge, av Tönnersjö h:d 
Tönnersjö, Breared och Enslöv 
(haradsdelen), av Halmstads h:d 
Kinnared, Torup och Slättåkra 
Bamt häradets del av Enslöv, 
Årstads h:d utom Slöinge, Eftra 
och Skrea, Faurås h:d utom 
Ljungby, Alfshög, Vinberg, 
Stafsinge och Morup samt av 
Himle h:d Rolfstorp, Skällinge, 
Nösslinge och Stamnared. 

c) Norra Halland: Viske och 
Fjäre h:d samt Kungsbacka 
stad. 

14. Göteborgs och Bohus 
län. Odelat. 

15. i lvsborgs län. 
a) Slättbygden: Sundals, Väne, 

Bjärke och Flundre h:d, av 
Tössbo h:d Åmåls landskom
mun, Tösse, Tydje och Ånim-
skog, Nordals h:d utom Dalskog, 
Kullings h:d utom Hemsjö, Öde
näs, Alingsås landsförs. och Rö-
dene, Skogsbygden, Långared, 
Bergstena och Horla samt stä
derna Vänersborg, Trollhättan 
och Åmål. 

6) Dalbygderna: Valbo, Aie 
och Vättle h:d, av Kullings h:d 
Hemsjö, Alingsås landsförs. och 
Rödene, Långared och Bergste
na, av Marks h:d Hajom, Berg
hem, Fotskäl, Surteby-Katt-

unga, Öxnevalla, Horred, Is-
torp, Örby och Kinna samt 
Alingsås stad. 

c) Dalslands bergsbygd: Vedbo 
h:d, av Tössbo h:d Edsleskog, 
Mo och Fröskog samt av Nor
dals h:d Dalskog. 

d) Södra höglandet: Gäsene, 
Ås, Vedens, Bollebygds, Kinds 
och Redvägs h:d, av Kullings h:d 
Ödenäs, Skogsbygden och Hor
la, Marks h:d utom Hajom, 
Berghem, Fotskäl, Surteby-Katt-
unga, Öxnevalla, Horred, Tstorp, 
Örby och Kinna samt städerna 
Borås och Ulricehamn. 

16. Skaraborgs län. 
o) Slättbygden: Åse, Viste, 

Barne, Laske, Kållands, Kinne-
fjftrdings, Kinne och Skånings 
h:d, av Valle h:d Istrum, Eggby, 
Stenum, Norra Ving och Skärv, 
av Vartofta h:d Hömb, Ottra-
vad, Suntak, Baltak, Acklinga, 
Agnetorp, Fröjered, Korsberga 
och Fridene, av Gudhems h:d 
Ljunghem, Edåsa och Bjarka, 
av Kåkinds h:d Kyrkefalla, Mo-
falla, Värsås, Varola, Hagelberg, 
Öm, Forsby och Sventorp, 
Vadsbo h:d utom Säter, Berg, 
Lerdala, Beateberg, Ransberg, 
Mölltorp, Karlsborg, Tived, Un-
denäs, Hova, Älgarås och Fin
nerödja samt städerna Marie-
stad, Lidköping, Skara och 
Tidaholm. 

6) Falbygden: Av Valle h:d 
Öglunda, Värnhem, Norra Lund-
by, Häggum och Bolum, Vilske 
h:d utom Jäla, av Frökinds h:d 
Kinneved och Vårkumla, av 
Vartofta h:d Luttra, Falköpings 
östra landskommun, Karleby, 
Slöta, Kälvene, Hångsdala, 
Skörstorp, Östra Gerum, Mu-
larp, Åsle, Tiarp, Kungslena, 
Varv och Dimbo, Gudhems h:d 
utom Ljunghem, Edåsa och 
Bjärka, av Kåkinds h:d Norra 
Kyrketorp, Våmb och Ryd, av 
Vadsbo h:d Säter, Berg och Ler
dala samt städerna Skövde och 
Falköping. 

c) Nordöstra höglandet: Av 
Vadsbo h:d Beateberg, Rans
berg, Mölltorp, Karlsborg,Tived, 
Undenäs, Hova, Älgarås och 
Finnerödja. 

d) Sydöstra höglandet: Av 
Vilske h:d Jäla, av Frökinds h:d 
Brismene och Börstig, av Var
tofta h:d Vartofta-Åsaka, Vis
torp, Yllestad, Näs, Valstad, 
Kymbo, Vättak, Härja, Ut-
vängstorp, Sandhem, Nykyrka, 
Bjurbäck, Habo, Gustav Adolf, 
Brandstorp, Daretorp och Ve-

linge, av Kåkinds h:d Södra 
Fågelås, Norra Fågelås, Hjo 
landskommun, Grevbäck och 
Bredvik samt Hjo stad. 

17. Värmlands län. 
a) Vänerområdet: Visnums, 

Ölme, Vase, Karlstads, Grums 
och Näs h:d samt staderna 
Karlstad och Kristinehamn. 

b) Östvärmland: Färnebo h:d 
och Filipstads stad. 

c) Klarälvdalen: Nyeds h:d, 
av Kils h:d Nedre Ullerud, Övre 
Ullerud och Ransäter samt Älv
dals h:d utom Nyskoga och 
Södra Finnskoga. 

d) Fryksdalen: Fryksdals h:d, 
av Kils h:d Stora Kil och Fryke-
rud samt av Älvdals h:d Nysko
ga och Södra Finnskoga. 

e) V ästvärmland : Gillbergs, 
Nordmarks och Jösse härad 
samt Arvika stad. 

18. Örebro län. 
a) Södra skogsbygden: Sundbo 

h:d, av Askers h:d Lännäs och 
Asker, av Sköllersta h:d Svenne
vad och Bo, av Kumla h:d Ler
bäck och Hallsbergs socken, av 
Grimstens h:d Ramundeboda 
samt Askersunds stad. 

b) Slättbygden: Glanshammars, 
Hardemo och Fellingsbro h:d, 
Örebro h:d utom Kil och Tyss-
linge, av Askers h:d Stora Mel-
lösa, av Sköllersta h:d Norrbyås, 
Gällersta, Ekeby och Sköllersta, 
av Kumla hsd Hallsbergs kö
ping och Kumla, av Grimstens 
h:d Hackvad och Viby, av Eds
bergs h:d Edsberg samt Örebro 
stad, 

c) Bergslagen: Karlskoga h:d, 
Grythytte och Hällefors h:d, 
Nora och Hjulsjö h:d, Lindes och 
Ramsbergs h:d och Nya Koppar
bergs h:d, ay Örebro h:d Kil 
och Tysslinge, Edsbergs h:d 
utom Edsberg samt städerna 
Nora och Lindesberg. 

Ii). Västmanlands län. 

a) Bergstagen: Skinnskatte-
bergs h:d, Gamla Norbergs 
bergslag, av Åkerbo h:d Västra 
Skedvi, Bro och Malma samt av 
Snevringe h:d Ramnäs och Sura. 

b) Slättbygden: Vangsbro, Tu-
hundra, Norrbo, Siende, Ytter-
tjurbo, Övertjurbo, Simtuna, 
Torstuna och Våla h:d, Åkerbo 
h:d utom Västra Skedvi, Bro 
och Malma, Snevringe h:d utom 
Ramnäs och Sura samt alla 
städer. 
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Bilaga 6. 

Indelning i flodområden av norra Sverige. 

Till områdena hörande floder med nummer enligt Statens meteorologisk
hydrografiska anstalt. Jämför kartan på sid. 10. 
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