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STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

I öfverensstämmelse med nådig föreskrift i § 18 af gällande instruktion för Skogsstyrelsen och Skogs-
staten går Skogsstyrelsen att här afgifva underdånig berättelse om skogshushållningen och jagtväsendet 
samt skogsundervisningen i riket år 1872. 

K. Skogsstyrelsens Berättelse för år 1872 I 
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Skogsväsendet. 

Inkomster. Statsverkets "skogsmedel" hafva år 1872 utgjort i 
Norrbottens distrikt. 

Vesterbottens distrikt. 

Södra Norrlands distrikt. 

Bergslags-distriktet. 

Östra distriktet. 

Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

De â Sjunde Hufvudtiteln af 1869 års Riksdag beviljade anslag för skogsväsendet hafva är 1872 
liksom de begge föregâende åren utgjort följande belopp, nemligen: 

å ordinarie stat: 

Anslag. 



3 

extra anslag för 1872: 

Utgifter å 
reservations-

anslaget. 

Då å det till Skogsstyrelsens disposition ställda reservationsanslag för år 1872, 90,000 R:dr, jemte 

besparingarne å 1871 ars reservationsanslag, 55,347,93 R:dr, samt en återleverering till belopp af 308,40 

R:dr eller tillhopa 145,656,33 R:dr, jemväl under det år berättelsen omfattar uppstâtt en besparing, 

som enligt hvad här ofvan är angifvet utgjort 51,604,06 R:dr, så hafva af reservationsanslaget utgått 

94,051,37 R:dr, som (Bil. 1) utgifvits under nedanstående titlar till följande belopp, nemligen: 

Kronoparker. Kronoparkerna, som förefinnas inom 42 af de 76 skogsrevieren, upptogo, impedimenter inberäk-

nade, vid årets slut en ytvidd af 8,866,669,13 qvadratref med följande fördelning å särskilda skogs-

distrikt och revier, nemligen i 

Norrbottens distrikt. 

Behållning. 

Besparingar. 
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Vesterbottens distrikt. 
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Södra Norrlands distrikt. 
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Bergslags-distriktet. 

Östra distriktet. 
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Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

För fyra kronoparker med en sammanlagd areal af 25,300,16 qvadratref hafva, dels efter ny skogs-
indelning dels efter indelningsrevision, hushållningsplaner under året blifvit fastställda, nemligen för 
Gäddsjö kronopark i Norra Helsinglands, kronoparken Ledsjömo i Kinne, Kungs-Norrby kronopark i 
Ombergs samt Tierps kronopark (2:dra blocket) i örbyhus revier; och här arbete med skogsindelning 
i öfrigt pågått å kronoparkerna Gräningsvallen, Granådal och Varaskogen. 

I anseende dertill att uppgörelse ej kunnat träffas om dödande af inteckningar i åtskilliga till 
kronan afstådda delar af Skummeslöfs flygsandsfält, hafva dessa delar ej blifvit af kronan öfvertagna, 
i följd hvaraf arealen af närande sandfält minskats till 1,128,29 qv.ref, hvarigenom sammanlagda yt-
vidden af kronans flygsandsfält nedgått till 24,591,69 qvadratref, nemligen i: 

Kronans 
flygsandsfált. 

K. Skogsstyrelsens beràttelte får ur 1872. £ 
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Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

Öfverlopps-
marker och 
oafvittrade 

kronomarker. 

Härads-
allmänningar. 

Innan afvittringarne i de nordligaste länen blifvit afslutade, torde ej någon tillförlitligare upp
gift om ytvidden af öfverloppsmarker och kronomarker i de norra orterna kunna meddelas, än den 
som i föregående årens berättelser efter norrländska skogskomiténs betänkande intagits, och enligt 
hvilken dessa marker i de fem Norrlandslänen skulle kunna beräknaa till omkring tjugo millioner 
qvadratref. 

Uti 55 härader förefinnas häradsallmänningar som, impedimenter inberäknade, upptaga en areal 
af 1,832,114,57 qv.ref, hvaraf 1,139,513,71 qv.ref äro stälde under vård och förvaltning af skogsstaten, 
hvaremot 692,600,86 qv.ref, fördelade på 7 allmänningar, stå under skötsel och bevakning af särskilda 
allmänningsstyrelser, ehuru under skogsstatens tillsyn och kontroll. 

De under skogsstatens vård och förvaltning stälda allmänningarne äro följande: 

Bergslags-distriktet. 
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Östra distriktet. 



12 

Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

De under bevakning och skötsel af allmänningsstyrelser stående allmänningarne äro: 

Bergslags-distriktet. 

Östra distriktet. 

Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

Boställs-
skogar. 

Nya hushållningsplaner hafva under året blifvit fasstallda för allmänningen Qvissbroskogen samt 

för 11 skogsblock af Akers, Daga och Kumla häradsallmiinningar med sammanlagd areal af 46,801,15 

qv.ref. 

Af de till 5,668,880 qv.ref uppgående boställsskogarne äro följande med en sammanlagd ytvidd 

af 182,319,08 qv,ref stälda under skogsstatens omedelbara vård och förvaltning, nemligen: 

Södra Norrlands distrikt. 
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Bergslags-distriktet. 

Södra distriktet. 

För boställsskogar, som under skogsstatens uppsigt och kontroll äro bibeliållna under boställs-

innehafvarnes vård och skötsel, finnas vid utgången af år 1872 hushållningsplaner faststälda å en areal 

af 290,157,85 qv.ref, nemligen vid följande boställen: 

Södra Norrlands distrikt: 

Bergslags-distriktet. 
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Östra distriktet. 

Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 
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För statsverket 
utarrenderade 
egendomars 

skogar. 

För 32 af dessa skogar med en sammanlagd areal af inemot 150,000 qv.ref äro hushållnings-
planerna faststälda under år 1872. 

Af Kungsgårdar och andra för statsverkets räkning utarrenderade egendomars skogar, hvilka upp
taga en areal af 164,640 qv.ref, äro följande med en ytvidd af 35,791,54 qv.ref till ordnad hushållning 
indelade nemligen: 

Bergslags-distriktet. 

Östra distriktet. 
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Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

Af dessa skogar hafva 6 med en sammanlagd areal af 20,836,07 qvadratref fått sina hushållnings-
planer faststälde 1872. 

Bland skogar hörande till allmänna inrättningars hemman, och hvilka upptaga en ytvidd af 
370,720 qv.-ref, äro endast följande till ordnad hushållning indelade: 

Skogar till 
allmänna in-
rättningars 
hemman. 

Östra distriktet. 

Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

Af boställsskogar, skogar till egendomar, som för statsverkets räkning utarrenderas och skogar 
till allm."inna inrättningars hemman hafva dock âtskilliga, utöfver de ofvan nämnde, fatt hushåll-
ningsplaner för sig faststälda, innan granskningen af dylika planer uppdrogs åt Skogsstyrelsen, men 
dessa planer hafva i allmänhet ej behörigen iakttagits af hemraansinnehafvarne. 

Enligt till Skogsstyrelsen inkomna virkesredogörelser för de särskilda revieren hafva, oberäknadt 
den virkesutsyning, som egt rum å oafvittrade hemman och nybyggen, nedanstående virkesbelopp af-
verkats å kronoparker, kronoöfverloppsmarker och oafvittrade kronomarker samt å kronans flygsands-
planteringar, nemligen (Bil. 2): 

Afrerkning 
och virkesför-

säljning: å 
kronoskogar. 
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Försäljning af flerårig afverkningsrätt å kronoparker här deremot under år 1872 ej egt rum. 
o 

A en kungsgårdsskog, hvars hela behållna afkastning tillfaller statsverket, samt å boställsskogar, 

af hvilkas behållna afkastning viss andel ingår till statsverkéts skogsmedel, här försålts tillsammans 

74,087 kubikfot virke, hufvudsakligast bestående af timmer, sparrar och ved. Af dessa virkesslag här 

äfven det virke bestått, som till belopp af 1,377,242 kubikfot afyttrats från boställsskogar, hvilkas hela 

behållna afkastning tillafller löningsfonder. Derjemte här i beslag taget virke å kronohemman, nybyg-

gen, stockfångstskogar samt ökeskatteskogar för kronans räkning försålts till belopp af 98,382 kubibfot, 

som till största delenbestått af bjelkar och timmer (Bil. 3). 

A de häradsallmänningar, som stå under skogsstatens förvaltning, hafva följande virkesbelopp 

blifvit utsynade dels omedelbart till delegarnes dispositon, dels till hägnader och husbehof åt skog-

vaktarne, nemligen (Bil. 4): 

å boställs-
skogar m. m.; 

å härads-
allmänningar; 

K. SL·gsityrelsens berättelse får är 1872 3 
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Uppå ansökningar af 137 boställsinnehafvare och arrendatorer af allmänna hemman samt krono-
åboer och kronoskattehemmansegare, om utsyning i öfverensstämmelse med Kongl. Brefvet af den 9 De-
cember 1870 af 17,838 vrakekar, har enligt nedanstående tabell ett antal af 8,328 dylika ekar blifvit 
af Skogsstyrelsen till afverkning beviljadt, hvaraf 6,276 till försäljning för kronans räkning och 2,052 
till husbehof för sökanderne med skyldighet för dem att återplantera dubbla antalet. 

Bergslags-distriktet. 

Östra distriktet. 

Vestra distriktet. 

Södra distriktet. 

Virkesförsäljningen från kronans skogar i de norra länen har i allmänhet betingat högre priser 
än föregående år, isynnerhet i de trakter, der täflan mellan flere köpare egt rum, och hvarest virket 
utan större svårighet kunnat utdrifvas genom flottbara vattendrag. Men exempel gifvas, att äfven vid 
jemförelsevis ogynsamma förhållanden för virkesutdrifningen en större täflan i efterfrågan medfört 
ovanligt höga priser, såsom händelsen varit inom Lycksele norra och Jemtlands östra revier, der bjelk-
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och sågtirnmerträd i medeltal betalts med 3,i9—3,20—2,88 rdr för träd, oaktadt flerårig flottning och 

ej obetydligt afstånd från afverkningsplatsen till flottled. Derpå, att förbättrade afforslingsvägar likväl 

alltid medföra en förhöjning af skogsprodukternas Värde, erhållas emellertid flera bekräftelser i 

skogstjenstemännens berättelser. Så här t. ex. inom Degerfors revier medelpriset för träd varit 2,92 

rdr efter Ume- och Vindelelfvarna, men endast 1 rdr efter Säfvar vattendrag, i hvilket sistnämde en 

tid af två eller tre år åtgår för virkets flottning. Likaså omnämnes från Råneå och Arjeplougs revier, 

att priserna betydligt ökat·s i följd af flottledernas upprensning. På de trakter åter, der virkets utdrif-

ning möter större svårigheter och ingen täflan mellan köpare eger rum, äro priserna fortfarande låga. 

Som bevis på, hvilket betydligt inflytande konkurrensen utöfvar på virkespriserna, anföres från Lyck-

sele södra revier ett märkligt exempel, som torde förtjena omnämnas. Sedan nemligen det under före-

gâende år nybildade sågverksbolaget efter ö r e vattendrag nödgats afsluta sin verksamhet, hade anbuden 

vid detta vattendrag under berättelseåret nedgått till högst 80 öre per träd, då samma slags virke året 

förut betalts med ända till 2,67 rdr för träd. Deremot här under året ett nytt bolag bildats vid 

Umans vattendrag, hvaraf följden varit, att bjelkträd derstädes betalts med 3,so à 3,60 rdr samt sågtim-

merträd med 1,96 à 2,tö rdr emot 98 öre föregående år. 

Vid virkesförsäljning â kronoskogarna i södra och mellersta landet synas priserna i allmänhet 

hafva temligen motsvarat de i orten vanliga virkespriserna. I enstaka fall, såsom inom Slättbygds revier, 

här virket å kronoparkerna till och med betalats högre än på angränsande enskilda skogar. 

I Bil. 5 meddelas en öfversigt af virkespriserna inom olika delar af landet under år 1872. Deraf 

framgår, att priset på bjelkträd varit omkring 3—4 rdr i Vesterbottens län och för uppbilade bjelkar 

från 25 öre för kubikfot i Norrbotten till 75 öre vid jernvägsstation i Småland. Sågtirnmerträd, som 

i Norrbotten gällt endast 1—1,75 rdr och i det öfriga Norrland omkring 2—2,50 rdr, hafva i nedre landet 

betalts med 3—4—5 och i vissa trakter ända till 6 rdr stycket; från Värends revier uppgifves priset 

på sågtimmer ända till 10 rdr. Byggnadstimmer, som i Norrland endast betingat ett pris af 0,50—1,50 

rdr, här i det öfriga landet betalts med 2—2,50—3—3,50 ända till 4 rdr. För sparrar här betalts från 

50 öre till 2 rdr för stycket med ett medelpris af 1—1,50 rdr. Kastveden, som i Norrland betingat ett 

pris af 3,50—5,50 rdr för famn om 100 kubikfot fast mått, här i det öfriga landet haft ganska olika 

värden; de vanligaste priserna hafva varit 6—8—9—10 rdr. Medan veden i vissa trakter betalts med 

15 à 16, till och med 18 rdr famnen, här den deremot i andra sålts för 4, till och med 2 rdr famnen 

(Värends revier). Märkligt är, hvilken stor skilnad i vedpriserna någon gång egt rum mellan tvenne 

orter på jemförelsevis obetydligt afstånd från hvarandra, t. ex. inom Upsala revier, hvarest veden gällt 

16 rdr vid slättlandet, men endast 4 rdr inom åtskilliga skogsbygder. Ännu större skilnad mellan ved-

priserna å närbelägna orter visar sig från Kinda revier i Östergötland, hvarest en famn ved gällt på 

en trakt 9 rdr, på en annan endast 1,60 rdr. De nu anförda vedpriserna afse hufvudsakligen lands-

bygden; i de större städerna hafva de varit betydligt högre. Ett ganska märkligt exempel på, huru 

minskad skogstillgång i förening med höga arbetslöner stegrat vedpriset inom kustlandet af Norrbottens 

län, är det förhållande, att ett s. k. stafrum om 72 kubikfot blandad björk- och tallved i Piteå stad 

under vintern kostat 8 à 9 rdr, hvilket motsvarar ett pris af 11—12,50 rdr för en storfamn om 100 

kubikfot fast mått. För ett lass gärdsel, beräknadt till 33J kubikfot, här inom Norrbotten betalts 

från 0,75 till 1,50 rdr ; i södra och mellersta landet här priset varit 2—2,50—3—3,50 ända till 

5 rdr; å några få orter dock endast 1,25 à 1,50 rdr. För 100 stör här priset varit ungefär lika som 

för ett lass gärdsel, vexlande från 75 öre till 5 rdr. Et t anmärkningsvärdt undantag härifrån utgör 

den ekstör, som erhålles vid hjelpgallringarna å Visingsö kronoekplanteringar, af hvilken stör den gröfre 
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blifvit försåld till stängselvirke vid statens jernvilgar för ett pris af 13 rdr för 100 stycken. Priserna 
för en tunna träkol, såsom de blifvit uppgifna i skogstjenstemännens berättelser, här varit 0,88—1 rdr 
i Vermland, 0,65—1,75 rdr i Yestmanland, 0,75 rdr i östergötland samt 0,30—0,75—0,83—1 rdr i Krono-
bergs län. 'Jernvägssyllar hafva betalts med 1—2 rdr för stycket. 

Bil. 6 gifver en öfversigt af den behållning, som genom försäljningen uppstått per qvadratref och 
per kubikfot, hvarvid skogsstatens aflöning dock ej blifvit afräknad. Häraf synes, att behållningen per 
qv.-ref utgjort i de norra länen endast från 1—7 öre med undantag af Medelpads norra och Jemtlands 
östra revier, i hvilka behållningen varit resp. 27 och 16 öre. I mellersta landet, revieren inom Upland, 
Nerike och Södermanland, här behållningen varit från 21 till 62 öre, i medeltal 48 öre, då den der-
emot i de södra provinserna från och med öster- och Veslergötland stigit till 1,28 rdr i medeltal. 
Den största behållningen per qv.-ref här erhållits inom Slättbygds revier med 3,63 rdr, hvilket höga 
belopp föranledts af den störa mängd vindfällen, som mast tillgodogöras på Rådaås kronopark, å 
hvilken sistnämda skog behållna afkastningen per qv.-ref uppgått ända till 12,41 rdr. Afser man 
från detta undantagsförhållande och endast faster sig vid det normala tillståndet, så utgår den största 
afkastningen per qv.-ref från Eksjö revier, innefattande Visingsö kronopark och ekplanteringar, med 
2,)7 rdr, och kommer dernäst Vadsbo revier med 2,03 rdr. Den minsta afkastningen per qv.-ref inom 

o 

de södra provinserna här varit inom Kalmar revier med endast 6 öre och derefter Ahus revier 
med 48 Öre. Behållningen per kubikfot visar samma förhållande hvad de olika delarne af landet angår. 
I de norra orterna här den allmännast utgjort endast 2 öre, och här maximum der varit 11 öre i Jemt-
lands östra samt 12 öre i Vesterdalarnes revier. Äfven här ifrågavarande behållning i medeltal varit 
mindre inom de mellersta än i de södra provinserna, nemligen 9 öre i de förra och 13 öre i de senare. 

o 

Den största behållningen per kubikfot här erhållits i Ahus revier med 22 öre, i Vartofta revier med 
18 öre och i Kinda revier med 16 öre. 

I allmänhet taget gifva kronoskogarna inom de norrländska länen de största inkomsterna. Piteå 
södra revier här under året haft den högsta inkomsten med öfver 63,000 rdr. Luleå och Degerfors 
revier hafva hvardera lemnat en inkomst af något mera än 31,000 rdr, Medelpads norra revier öfver 
28,000 rdr, Piteå norra och Helsinglands södra revier nära 23,000 rdr hvardera, Gellivara och Pajala 
revier 16 à 17,000 rdr, Jemtlands östra och Jockmocks revier 14 à 15,000 rdr, allt i runda tal. 
Likväl gifvas åtskilliga revier äfven inom södra landet, som lemnat ganska bctydliga inkomster af 
kronoskogarna, hvaribland förtjena anföras Hunnebergs revier med en inkomst af ungefär 42,000 rdr, 
Slättbygds revier med nära 41,000 rdr, Kinne revier med nära 31,000 rdr, Eksjö revier med nära 
20,000 rdr, Ombergs revier med omkring 16,000 rdr och Vadsbo revier med nära 14,000 rdr. De 
lägsta inkomsterna hafva varit i Kalmar revier med 160 rdr och Daga revier med 508 rdr, oafsedt de 
revier, inom hvilka ingå kronoskogar finnas, och der således ingen inkomst af sådane kunnat beredas 
statsverket. 

Af de omfattande arbeten för vattendragens flottbargörande, som under året utförts hufvudsakligen 
genom de större sâgverkens försorg, och hvarigenom virkets utdrifning från en mängd kronoskogar 
underlättas, må följande omnämnas. Inom Skellefteâ revier här strömrensning verkstälts af Ytterstfors 
sågverksintressenter utefter hela Finuträskbåcken, som är ungefär i mil lång och utfaller i Byske elf. — 
I Lycksele södra revier äro flera större strömrensningar under året utförda, bland hvilka de vigtigaste 
äro rensningarna af Juktån, tillhörande Umans floddal, samt af Lördags- och Bäfverbäckarna, som ut-
falla i öre elf, hvarigenom ej obetydliga, timmerbärande kronomarker gjorts åtkomliga. — Lycksele 
norra revier: egarne till Baggböle och Sandviks sågverk hafva nedlagt betydliga kostnader på bäckrens-

Strömrens-
ning och 

väganlägg-
ning. 



21 

ningar, hvarigenom flera bivattendrag, som förut endast med svårighet kunnat begagnas till flottning, 

nu blifvit fullkomligt iståndsätta dertill, och nämnas bland dem särskildt Matejouk-, Bjur-, Vorm-, Sik-
o 

och Arfbäckarna m. fl. —Angermanlands norra revier: Risân, som utgör flottningsled för Hällby, Tjäls och 

Holmträsks kronoparker, här under året blifvit fullständigt upprensad. — Inom Angermanlands södra 

revier hafva strömrensningsarbetena så fortskrida, att virket numera kan genom flottning tillgodogöras 

från alla allmänna skogar inom revieret, med undantag af kronoöfverloppsmarkerna Fangsjö, Tannsjö och 

Berg. — Gestriklands revier: rensning pågår af Testeboån för utdrifvande af virke från Ockelboverkens 

rekognitionsallmänning till Gefle fjärden. I Helsinglands södra revier hafva strömrerisningar egt rum i 

Svartån i Bollnäs socken, Ramån i Hanebo socken, Gopaân i Hanebo och Skogs socknar samt i Källsjöån, 

som börjar i Bollnäs socken och under namn af Testeboå utfaller vid Gefle. Flottningstaxor hafva ut-

färdats för samma vattendrag, hvarjemte nytt reglemente för flottningen i Voxna elf blifvit faststäldt. 

— Inom Helsinglands norra revier hafva Strömbacka bruks egare låtit göra Svågans vattendrag mellan 

Naggsjön och Valtsjön flottningsbart, så att virket från Naggsjö kronopark numera kan flottas ända 

ned till de störa sjöarna Dellarne. 

Dessutom äro för ifrågavarande ändamål âtskilliga syneförrättningar och undersökningar utförda,. 
o 

hvaribland må anföras följande: syneförrättningar i och för flottningsreglering i Nätraån inom An-

germanlands norra revier, och inom Medelpads norra revier för beredande af allmän flottled utefter 

Ljustorpsån från Lagfors bruk till Indalselfven, genom hvilket vattendrag virkesutdrifningen skall försiggå 

från Laxsjö östra och vestra samt större delen af Oxsjö östra kronoparker; vidare undersökningar 

inom Herjeådalens revier dels angående flottningsafgifternas bestämmande för den förut upprensade 

Röfra-ån, dels för upprensning af Håttes-ån, emot hvilken senare kronoparken Djuphulten på ena sidan 

gränsar efter hela sin längd; hvarjemte slutligen jägmästaren inom Arvika revier medelst afvägning och 

planmätning undersökt hela vattendraget från Krokvattnet till sjön Aspen i och för flottning af virke 

från Torps boställsskog. 

På kronoparkerna inom södra och mellersta delarne af landet hafva hufvudsakligen följande väg-

arbeten under året blifvit utförda, nemligen: fortsättning af den under föregående året påbörjade väg-

anläggningen längs med södra râgången af kronoparken Malmskogen inom Kinda revier; anläggning af 

ny väg till en längd af 8,000 fot på Kungs-Norrby kronopark inom Ombergs revier; planering af en 

skifteslinie till väg för afforsling af hjelpgallringsvirke på kronparken Sundsmarken inom Vadsbo re-

vier; fullbordande af en ny väganläggning till en längd af 5,600 fot på vestra Kinneskogen inom Kinne 

revier; påbörjande af en ny hufvudväg på kronoparken Furubackcn inom Slättbygds revier samt nya 

väganläggningar till en sammanlagd längd af öfver 11,000 fot på kronoparken Halle- och Hunneberg inom 

Hunebergs revier; hvarjemte förbättringar af förut varande vägar utförts på Ombergs kronopark samt 

på kronoparkerna inom Kinne och Hunnebergs revier. 

Som Skogsstyrelsen i sin underdåniga berättelse af år 1870 redan anfört och derstädes närmare 

utvecklat, beredes återväxten på de allmänna skogarna inom de norrländska länen samt i Dalurne och 

Vermland nästan uteslutande genom sjelfsâdd, hvilken ock derstädes i allmänhet kan anses tillfyllestgörande 

i detta hänseende, om man undantager âtskilliga trakter, der den sjelfsådda återväxten af barrskog blifvit 

nog mycket uppblandad med björk, asp och gråal, eller der den hämraats i sin utveckling af skadade 

och dåliga träd, som qvarstå efter timmerbländningen. Likväl börja åtgärder med skogsodling vid-

tagas äfven i de norra orterna, som exempel hvarpå kan anföras, att skogssådder under året utförts 

inom Degerfors, Angermanlands norra, Medelpads södra, Helsinglands norra och österdalarnes revier. 

Skogsodling 
och återväxt. 
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På Carlstrands kronopark i Helsinglands norra revier här äfven en plantskola blifvit uppbruten och 

inhägnad under året. 

På kronoparkerna och häradsallmänningarna inom mellersta och södra landet beredes skogens åter-

växt dels genom markens befröande från qvarlemnade fröträd, hvarvid luckor i den sjelfsådda åter-

växten, der så behöfves, ifyllas genom .sådd eller plantering, dels uteslutande medelst skogsodling 

vare sig genom sådd eller genom plantors utsättande. Föregående röjning, risbränning och upphack-

ning af marken här derjemte såsom en förberedelse till uppdragande af skog utförts, der sådant varit af be-
o 

hofvet påkalladt. Aterväxtens beredande genom s. k. fröträdsställning underhjelpt af skogsodling här 

hufvudsakligen tillåmpats på häradsallmänningarna och en del kronoparker. Uteslutande begagnande 

af skogsodling för hand åter här egt rum på flertalet kronoparker, äfvensom på en del allmänningar, 

såsom: 

å alhnänningarna inom Köpings revier, hvarest både sådd och plantering användts; 

inom Kinda revier, hufvudsakligast genom gran-plantering i knippenj 

å Ombergs kronopark samt Bobergs och Dals allmänningar inom Ombergs revier, hufvudsakligen 

genom s. k. klimp-plantering med t re- till fyra-åriga omskolade plantör; 

i allmänhet inom revieren i Skaraborgs län dels genom sådd och dels genom plantering, vid 

hvilken sistnämda plantoma vanligen blifvit utsatte med tillhjelp af jernstör samt med begagnande af 

sand och jordfyllning åt plantrötterna; 

inom revieren i Elfsborgs län genom plantering och till en del medelst sådd; 

å Visingsö kronopark genom plantering; 

samt genom sådd och plantering på flygsandsfälten, angående hvilka sistnämda äfvensom Visingsö 

ekplanteringar här nedan särskildt redogöres med afseende â skogsodlingsarbetena. 

Härmed äro äfven de olika planteringsmetoderna, oafsedt den vanliga gropplanteringen, i hufvud-

saken angifna, hvarvid blott torde böra tilläggas, att plantering i kupa blifvit utförd inom kronopar-

ken Stenåsen i Kinne revier å afdikade mossmarker, som sakna tillräckligt affall. 
o 

A Visingsö krono-ekplanteringar hafva följande skogsodlingsarbeten under året blifvit utförda, nem-

ligen: dels fullständig skogsodling med ektelningar och lärkträdsplantor på det sätt, att ekarna utplan-

terats i gropar med 2 fots sida uti rader med 16 fots afstånd mellan raderna och 10 fot uti raden, samt 

lärkträdsplantorna utsatts medelst sättjern, så att en planta kommit mellan hvarje ektelning i ekraderna; 

dels hjelpplantering i luckorna efter äldre eksådder, hvarvid omkring tolf-åriga ektelningar blifvit ut-

satta i s. k. halfkupor, till en del af hvilka dyjord blifvit särskildt upptagen såsom fyllnadsjord; samt 

dels underväxt-plantering inom de äldre, mera försigkomna ekplanteringarna, hvarvid omskolade gran-

och silfvergransplantor blifvit utsätta, efter omständigheterna i en eller två rader mellan hvarje ekrad. 

Största delen af ekplanteringarna är nu försedd med dylik undervåxt, som på en del ställen redan 

uppnått manshöjd och börjat visa sitt fördelaktiga inflytande på ekarnas fortväxt. 

Inom kronan tillhörande jlygsandsfält i Hallands län äro under året åtgärder vidtagna för sandens 

dämpande medelst uppsättande af rishag å Lynga och Fammarps sandfält, på det senare i ganska 

stort omfång. A dessa begge fält här skogsodlingen omfattat dels utsättande af tall- och till en del 

granplantor, dels sådd, i det att 392 qv.-ref af Fammarpsfältet blifvit besådda med 500 skålp. tallfrö 

samt 200 skålp. frö af Pinus inops, och här sådden skett i rader på 4 fots afstånd, hvilka rader van-

ligtvis upptagits med hacka. På de för stormarna mest utsätta ställena här såtts hvarannan rad tall 

och hvarannan Pinus inops, men i samma mån läget varit mera skyddadt för blåst här äfven afståndet 

mellan raderna för sistnämda trädslag ökats. De till planteringen begagnade tall- och granplantorna äro 
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upptagna från tätare ställen af föregående sådder, hopbuntade i knippen om 50 stycken och med 
rötterna doppade i lervälling, hvarefter hvar planta för sig utsatts i ett med jernstör upptaget hål och 
jorden sedermera nedförts kring plantrötterna med en planteringskäpp. På Skummeslöfs-fältet inom 
samma revier här plantering verkstälts med tall- och alplantor, hemtade från plantskola. På Ljungby sand-

o 

backe i Kronobergs län samt de skånska sandfälten vid Ahus och Engelholm hafva äfven planteringar 
under året verkstälts, hvarvid särskildt får nämnas, att skogsodlingen på sandfältet Gamla Espet i 
o 

Ahus revier numera visar bättre resultat än förr, så att då förut 80 à 90 procent af de utsätta plan-
torna utgingo numera endast 10 à 20 proc. behöfva ersättas med nya. På sistnämda sandfält här 
rörvass, som inbergats från Helgaån, blifvit utbredd öfver blifvande planteringsfält. 

Af Bil. 7 synes, att den skogsodlade arealen å de under Skogsstatens vård och förvaltning stå-
ende allmänna skogarna under året utgjort tillsammans 17,632,01 qv.-ref, af hvilka 8,926,85 qv.-ref varit 
käla marker eller afverkade trakter, som blifvit fullständigt skogsodlade genom sådd eller plantering, 
7,384,33 qv.-ref omfattat sådana förut skogsodlade marker, å hvilka återväxten misslyckats, samt 1,320,80 
qv.-ref afse skogsodling å luckor, som uppstått i den efter sjelfsådd uppkomna återväxten. 

Kostnafen för fullständig skogsodling per qvadrat-ref här, enligt samma Bil., inom flertalet af 
revieren utgjort omkring 1 à 1,50 rdr, motsvarande ett belopp af 5,co—8,40 rdr för tunnlandet. Skogs-
odlingskostnaderna kunna således numera sägas vara i allmänhet betydligt lägre än för ett antal år 
sedan, då de vanligen uppgingo, åtminstone planteringarna, till 10 à 15 rdr för tunnlandet, hvilken 
gynnsamma omständighet torde få tillskrifvas större omtanka och billigare förfaringssätt vid arbetenas 
utförande, då under tiden dagsverkskostnaderna alltmera stigit. Dyrast här skogsodlingen varit i Engel-
holms revier med 8,24 rdr, i Ahus revier med 5,74 rdr samt i ölands revier med 3,67 rdr för qv.-ref; 
billigast åter i Vesterås revier med 64 öre och i Sala revier med 78 öre. 

För vattensjuka trakters beredande till skogsodling och skogsväxtens befrämjande i allmänhet, hafva 
under året omfattande dikningsarbeten blifvit utförda på de under skogsstatens vård stående skogarna. 
Förutom flera afdikningar af mindre utsträckning torde efterföljande större arbeten i detta afseende 
förtjena anföras, nemligen: 

hvarjemte på kronoparkerna Edsmären samt Störa och Lilla Svältan inom Svältornas revier vatten-
sjuka marker till ett omfång af 617,60 qv.-ref blifvit torrlagda genom afdikning. 

Á den inom Slättbygds revier belägna häradsallmänningen Rolken, hvars kassa ej tillåter vidt-
omfattande dikningsarbeten å der befintliga vattensjuka lågenheter, hafva dessa senare utarrenderats på 
en tid af 10 år, för att först användas till odling af jordbruksalster, hvarigenom en ej obetydlig in-
komst beredes allmänningskassan, på samma gång marken göres lämplig för en blifvande skogsodling. 

Som tillgången af fröbara kottar i allmänhet under året varit ganska iinga, här ingen afsevärd 
fröinsamling kunnat ega rum, i det endast 169 skålpund barrträdsfrö blifvit på de allmänna skogarna ut-
klängdt. 21 nya plantskolor hafva till de förut varande å dessa skogar under året blifvit anlagda och 
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flera äldre utvidgade eller förbättrade. Då det flerestädes finnes en betydligt större tillgång på plantör 

i plantskolorna, än som erfordras för skogens behof, och det dessutom torde vara en ingalunda 

oväsendtlig omständighet i och för den enskilda skogshushållningens befrämjande, att skogsegare, som 

vilja vinlägga sig om skogsodling, vid inträngande behof kunna erhålla nödigt, antal skogsplantor från 

de allmänna skogarna, så torde den ökade försäljningen af skogsplantor från en del dylika skogar vara 

förtjent af uppmärksamhet, helst densamma äfven utvisar ett större intresse för skogsodlingen hos de 

enskilda skogsegarne. De inkomster som genom dylik försäljning beredts en del allmänna skogar hafva 

äfven varit sådana, att de förtjena atseende. De största försäljningarna af plantör ifrån plantskolorna 

hafva under året skett från Hunnebergs revier, der 351,568 plantör försålts till ett belopp af 921,67 

rdr, samt från Engelholms revier, hvarest 166,657 plantör försålts för 710,64 rdr. Till antal understi-
o 

gande 100,000 äro plantör dessutom försâlda från Kinda, Vadsbo, Kinne, Slättbygds, Eksjö och Ahus 

revier. 

I 1870 ars berättelse omnämdes, att Skogsstyrelsen varit i tillfälle att bland andra till jägmästarne 

i de norra provinserna utdela ett större parti frö af den i Sibirien allmänt förekommande cembratallen 

(Pinus Cembra). Af de sedermera inkomna berättelserna synes emellertid, att försöken .med utsåning 

af nämda frö ej utfallit synnerligen tillfredsställande, i det plantör antingen ej erhållits eller ock i 
o 

ringa antal, och att i senare fallen äfven en del åter utdött. Endast från Asele revier förmäles, att 

plantör uppkommit i temmelig mängd och bibehållit sig friska. Orsaken till den mindre gynnsamma 

utgången torde väl egentligen vara att söka i det allmänt kända förhållande, att det är ganska svârl 

erhålla fullt grobara frön af nämde trädslag. Tillräckligt antal plantör förefinnes dock flerestädes, för 

att man framdeles må kunna erfara, huruvida trädet motsvarar dermed afsedt syfte samt lärnpar sig 

för klimatet och skogarna i de nordliga provinserna. 

Skogsåverkningarna inom de norrländska- länen, eller de delar af landet, i hvilka åverkningarna 

å de allmänna skogarna ännu kunna anses vara af någon betydenhet, äro fortfarande i aftagande. De 

hafva under året betvdligt minskats inom de båda Piteå revieren, i Jockmocks och Gellivare revier af-

vensom i det af åverkningar förut mest hemsökta Skellefteâ revier, der de under året nedgått till min-

dre än hälften mot år 1871 och ungefär en tiondedel mot år 1870; vidare här minskning egt rum ej 
o 

allenast i Lycksele norra och Asele revier, inom hvilket senare de nedgått till ungefär fjerdedelen mol 
o 

föregâende ârens åverkningar, utan äfven i Angermanlands södra och Medelpads södra revier. Inom 

Arjeplougs, Lycksele södra, Medelpads norra, de båda Jemtlands revieren, Herjeådalens samt de tre 

Helsinglands revieren hafva åverkningar antingen alls icke eller i så ringa grad förekommit, att de kunna 

betraktas såsom i det närmaste upphörde. Inom L·uleå, Kalix, Torneå, Pajala, Umeå, Burträsks och 

Degerfors revier hafva de väl i allmänhet äfven något aftagit, men bibehålla sig dock vid jemförelsevis 

höga belopp. Såsom bevis på åverkningarnas aftagande å kronoskogarna i Norrland må anföras, atl 

medan högsta antalet inom ett revier åverkade timmer och timmerträd år 1870 utgjorde 56,000 del 

nedgick år 1871 till 25,000 och år 1872 till 14,000, i runda tal. 

Ofvanberörde för de norrländska kronoskogarna i allmänhet gynnsamma förhållande måste i förstå 

rummet tillskrifvas vaksamheten hos skogsstatens tjensteman och betjente samt den extra bevakning, 

som under året varit anstäld, hvilken senare således väl betalt den kostnad af omkring 25,000 rdr, hvartill 

dess aflöning under året uppgått. Såsom bidragande orsaker måste äfven anses de senare göda sädesåren 

samt en af flera sågverksegare ådagalagd kraftig medverkan till åverkningarnas hämmande. I detta senare 

afseende förtjenar framhållas hvad som inhemtas af årsberättelsen för Arjeplougs revier nemligen, atl 

sågverksegarne ej vidare betala àverkarne för det inom revieret olofligen fälda virket, utan tvertom an-

Skogsbevak-
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gifva de åverkningar, som egt rum. Likaså meddelas i berättelsen från Jockmocks revier, hurusom den 

mellan sågverksegarne inom Piteå socken ingångne öfverenskommelse, att söka medverka till förhin-

drande af åverkningar, haft till följd, att sådana alldeles upphört vid de vattendrag inom revieret, som 

leda till Pite elf, oaktadt betydliga åverkningar förut bedrifvits derstädes. 

En af svårigheterna för upptäckande af åverkadt virke bestâr deruti, att detta stundom nedstickes 

under isen i vattendragen, innan man hinner lägga beslag på detsamma. För att motverka nilmde 

olägenhet här under året uppbygts en kontrollbom och en vaktarstuga vid Apmor elfvens utlopp 

invid Muskusselet inom Piteå norra revier, och här det visat sig, att timmersorteringen vid bommen 

utan något vidlyftigare arbete kunnat med lätthet verkställas; 463 åverkade timmer hafva dervid blifvit 

anträffade och i beslag tågna. 

Tvenne fall af hotelser och våld mot skogsbevakningen under tjensteutöfning anser sig skogs-

styrelsen böra omförmäla. Båda fallen timade inom Piteå norra revier. Med anledning nemligen af nyss 

omnämnde kontrollboms uppbyggande fäldes hotelser att förstöra densamma, hvarjemte flottningsman-

skapet försökte att, i strid mot bevakningspersonalens tillsägelse, flotta virke genom bommen utan 

föregående utgallring af det ostämplade. I anledning deraf reqvirerades militärbevakning till stället, 

hvilken under någon tids vistelse derstädes återstälde ordningen. Det andra fallet var följande. Under 

det två af revierets kronojägare vid vårtiden voro sysselsätta att på isen af Pite elf uppdraga i 

densamma nedsänkt, åverkadt virke, aflossades mot dem tvenne skärpa skott utan att likväl träffa; 

gerningsmännen uppdagades ej. 

Enligt den i Bil. 8 meddelade förteckning öfver det å publika samt nybygges- och kronohemman-

skogar åverkade och i beslag tågna virket, här detsamma utgjort: 1 mastträd, 1,010 bjelkträd och bjelkar, 

71,347 timmerträd och timmer, 2,498 sparrträd och sparrar, 3,635 plankor, 209,870 kubikfot ved och 

tjäruvirke samt 1,789 kubikfot diverse virkesslag. Af dessa virkespartier här den vida största delen 

kunnat till nöjaktiga priser försäljas, så att de i beslag tågna virkesbelopp, som i brist på arïtagliga 

köpeanbud icke kunnat afyttras utan mast, för att ej komma åverkaren till gagn, onyttiggöras, endast 

utgjort (Bil. 9) 6 bjelkträd och bjelkar, 4,778 timmerträd och timmer, 13 sparrträd och sparrar, 5 

plankor samt 233 kubikfot ved och tjäruvirke. 
o 

Åtal angående skogsåverkan (Bil. 10) här genom skogspersonalen blifvit väckt i 856 mål, och 

hafva i 478 fall förbrytarne blifvit sakfälde, hvaremot i 61 fall svaranden blifvit frikänd. Ett antal af 

317 utaf de anhängiggjorda skogsåverkansmålen befunnos vid årets slut oafgjorda. 

Böterna i de mål, der åverkaren blifvit sakfäld, hafva uppgått till 29,061 rdr och här den skade-

ersättning, som blifvit åverkaren ålagd, utgjort 2,292 rdr 1 öre. 

I de vidsträckta ödebygderna inom norra orterna, hvarest gränserna mellan olika besittningar 

ännu äro långt ifrån ordnade, utgör rågångarnas bestämmande och upprensning en ganska väsentlig 

åtgärd för skogsvårdens befrämjande, och här i detta hänseende hufvudsakligen följande arbeten under 

året blifvit utförda. Kring en stor del kronohemman och nybyggen inom Piteå södra revier hafva rå-

gångarna blifvit upphuggna och rörlagda; likaledes äro inom Piteå norra revier rågångarna omkring 

Borgfors sågverks privilegiiskogar upphuggna till laglig bredd. Gränserna för Lycksele södra revier 

hafva blifvit bestämda genom fullständigt uppgångna rålinier mot Fredrika, Asele och Vilhelmina socknar, 

hvarjemte rågång uppgåtts mellan Stensele, Vilhelmina och Sorsele socknar; deremot är revierets gräns 
o 

mot Lycksele norra revier ännu temligen obestämd. Rågångarna mellan socknarna inom Asele revier hafva 

äfven under sommaren blifvit uppgångna. Inom Medelpads södra revier hafva rågångarna blifvit upp-
K. Skogistyrelteni berättelse fSr år 1872. 4 
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rensadc kring Vallens, Vikens norra och By kronoparker, hvarjemte vederbörande landtmätare verk-
ställt rågångsreglering mellan Vikens södra kronopark och Vikens skatteskog. I Jemtlands östra revier 
hafva rågångarna blifvit tydligt uppröjda kring Ansjö kronopark. Äfvenså här rågången mellan krono-
parken Djuphulten i Herjeådalens revier och angränsande mark blifvit upprensad. Inom Helsinglands 
norra revier hafva rågångarna blifvit bleckade och upprensade kring samtliga kronoparker. För öfrigt 
hafva flera, väl behöfliga rågångsrensningar ej kunnat fullbordas af brist på arbetare. 

o 

A en stor del kronoparker och häradsallmänningar äro under året hägnader uppförda till större 
och mindre utsträckning dels i rågångarna och dels till infredning af yngre återväxt. Bland mera 
omfattande hägnadsarbeten förtjena anföras de, som utförts på Håbo, Trögds och Lagunda häradsall-
männingar inom Enköpings revier, hvilka i ny hägnad eller omstängning upptaga en sammanlagd 
sträcka af 27,069 fot, samt de på kronoparkerna Veden och Trenningshult inom Marks revier med en 
längd af 7,890 fot. Kronoparkerna Störa och Lilla Svältan hafva under året blifvit fullständigt inhägnade 
med undantag af de delar, som enligt Nådiga Brefvet af den 7 Februari 1862 fortfarande skola vara 
till betning upplåtna. 

Ehuru mänga och vidsträckta skogseldar under sommaren härjat inom de norrländska landskapen, 
o 

isynnerhet Angermanland, Medelpad och Jemtland, hafva dock de allmänna skogarna ej varit angripna 
deraf i någon ovanlig grad. Enligt de från skogstjenstemännen inkomna uppgifterna hafva skogseldarna 
a de allmänna skogarna i Norrland öfvergâtt en ytvidd af omkring 35,000 qvref, hvarutaf omkring 
10,000 qvref på kronoöfverloppsmarker inom Norsjö socken söder om Skellefte elf, 8,000 qvref på krono-
trakterna Vuolikalanvinsa och Kittiuvara inom öfver Torneå socken, 5,000 qvref på kronotrakten Radui-
nen och 3,000 qvref på kronotrakten Suolavara, båda inom Gellivara revier, 4,000 qvref på kronotrak-
ten Skällarimheden inom Jockmocks revier o. s. v. 

Anledningen till skogseldarnas uppkomst är i de flesta fall ett ovarsamt begagnande af elden, i 
det vallhjon, flottningskarlar, fiskare, vägfarande med flere, som uppehålla sig i dessa vidsträckta skogs-
bygder, ofta måste uppgöra eldar, som de sedan lemna efter sig osläckta. Någon gång förorsakas skogs-
eldarne äfven genom bränning af odlingar och fall, likasom det ej sällan händer, att skogen antändes af 
blixten. En af de nyss omnämda, större skogseldarna, nämligen på kronotrakten Skällarimheden inom 
Jockmocks revier, uppkom från en tjärdal. Det förhållandet, att en mängd skogseldar blifvit släckta innan 
de hunnit i någon större utsträckning utbreda sig, får till stor del tillskrifvas skogsbetjeningens nitiska 
vaksamhet, hvarjemte befolkningen, åtminstone i vissa traktör af Norrland, numera synes ådagalägga 
större beredvillighet än förr att biträda vid släckningsarbctet. 

o 

A de allmänna skogarna inom södra och mellersta landet här skogseld förekommit endast på 
Lysings och Göstrings häradsallmänningar inom Ombergs revier, häradsallmänningen Holaveden inom 
Eksjö revier hvarjemte anbud till skogseld yppats på Handbörds kronopark inom Kalmar revier. De 
afbrända trakterna upptogo endast en ytvidd af 35 qvref. 

Från norra delarna af landet förmälas ingå större stormskador på skogarna. Deremot hafva de stärka 
stormar, som under förra hälften af November månad rasade öfver södra landet, äfven lemnat spår efter 
sin framfart inom skogarna. Såväl enskilda som allmänna skogar ledo deraf inom Skåne, Blekinge, Små-
land samt trakter af Vestergötland, Östergötland och Nerike. De allmänna skogar, som mest hemsökts 
af stormarna, äro: Ombergs kronopark, hvarest skog nedblâste till ett belopp motsvarande halfva års-
afverkningen; Hunnebergs kronopark, å hvilken skog till belopp af 500 famnar à 100 kub.fot fast 
mått nedslogs på samma trakt, der föregående årets stormar gatt fram; skogen till kyrkoherdebostället 
i Fägerstad inom Värends revier, der 147 famnar virke vindfäldes; samt flygsandsplanteringarna vid En-

Hägnader. 
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gelholra och Ahus inom Kristianstads län, på hvilka sistnämd» skog nedblåst till ett belopp af 125 

storfamnar. Vid Ahus flygsandsplantering gamla Espet skadades dessutom en del af planteringarna 

närmast hafsstranden derigenom, att sanden bortspolades från plantrötterna, hvarjemte i följd af stor-

men sand uppslammades öfver de vid stranden belägna slåtterfälten, så att dessa blifvit till största 

delen odugliga för grässlåtter. 

För öfrigt hafva storraskador timat på kronoparken Tysslingen, Edsbergs härads allmänningar 

Tebomarken och Axsjöåsen samt Grimstens härads allmänningar inom Askersunds revier, på kronopar-

ken Asen inom Upsala revier, på Akers och Osterrekarne allmänningar inom Akers revier, på krono-

parkerna Rådaås och Furubacken i Slättbygds revier, på âtskilliga boställsskogar i Vestbo revier, på 

Ljungby sandfält och en del boställsskogar inom Sunnerbo revier, samt på flera allmänna skogar inom 
o 

Ahus och Engelholms båda revier. En stor del af dessa stormskador här dock endast bestått i vind-

fällen af spridda träd. 

Det förut mera allmänt rådande förhållandet inom våra skogar, att en mängd afverkade eller vind- i 

fälda samt ståndtorra träd fatt qvarligga eller qvarstå i skogen, hvarigenom rikligt tillfälle till näring 

och lägerplatser beredts en mängd för skogen skadliga insektarter, här gjort, att dessa insekters närvaro 

hittills trädt mindre skarpt i dagen, samt att den friska ståndskogen äfven varit jemförelsevis mera be-

friad från deras angrepp. Men i den mån det fälda och torra virket börjat omsorgsfullare tillvaratagas 

och bortröjas ur skogarna, hafva äfven insekterna gifvit sig tydligare tillkänna genom anfall på den väx-

ande, friska skogen. Isynnerhet galler detta förhållande för den i landets skogar ganska allmänna 

Granbarkborren (Tomicus typographus), hvilken i de flesta fall förorsakar den i Norrlandsskogarna van-

liga och ofta omtalade »grantorkan». I årsberättelsen från Gestriklands revier omtalas, att denna insekt 

på vissa trakter angripit äldre, förut fullkomligt friska bestånd i granskogarna, sedan dessa blifvit 

alltmer upprensade från vindfällen och sjuklig skog, hvarvid det egendomliga förhållande blifvit iaktta-

get, att ståndskogen i kanterna af kolfallen oftast ej blifvit angripen, utan vanligast trädgrupper på 1 

à 2 hundra fots afstånd från hyggena. Átgärder hafva emellertid blifvit förberedda inom detta revier till 

insekternas förminskande. Det under föregående år började, vidsträckta uttorkandet af granskogen i 

följd af barkborrar på Blomskogs och Torps boställsskogar inom Arvika revier här väl under året 

aftagit, men anledning kan finnas att befara förnyande angrepp. På en del af Lagunda häradsall-

männing samt Trögds härads allmänning Hornö hafva äfven härjningar af barkborren fortfarande pågått 
o 

sedan föregående år, å den sistnämda allmänningen dock i vida mindre skala än förut. A Hunnebergs 

kronopark här ifrågavarande insekt nu så förminskats, att den under året endast visat sig på det upp-

huggna virket, men knappast angripit ståndskogen. Dessutom omtalas från Torneå revier några angrepp 

af barkborren och märgborren på ungskogar, hvarför de angripna träden blifvit afverkade och bortförda 

samt skogsbestånden rensade från vindfällen och undertryckta träd. — Märgborren (Hylesinus piniperda), 

lika allmän i landets skogar som barkborren, medför dock ej samma omedelbart skadliga inverkan och 

omnämnes derför endast undantagsvis i de från skogstjenstemännen inkomna berättelserna, såsom från 
o 

nyss anförda Torneå revier samt från Asele revier, der insekten angripit den yngre tallskogen på 

âtskilliga ställen inom Vilhelmina socken. — Den för barrträdsplanteringar, särdeles dem af tall, ofta skad-

liga allmänna Snytbaggen (Hylobius abietis) infångas fortfarande årligen å flera af de allmänna sko-

garna inom södra och mellersta landet. Särskildt nämnas i detta hänseende örbyhus, östkinds, Kinda 

och Hunnebergs samt ölands revier. A en del kronoskogar inom nedre landet är denna insekt för 

närvarande i det nårmaste utrotad. — Sprittmasken eller Tallstekeln (Lophyrus pini) här visat sig i 

någon mängd på Hunnebergs kronopark, men ej förorsakat någon afsevärd skada. — Den på eken lef-

Skogsinsekter. 
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vande fjärilarten, ekvecklaren (Tortrix viridana), hvilkens larfver på 1860-talet aflöfvade ekarna k störa 

sträckor flerestädes inom landet, såsom på öland samt Stockholms djurgård, och det flera år efter hvar-

andra, här under âret nppträdt i större mängd på Visingsö krono-ekplanteringar, så att största delen 

af desamma aflöfvades kort efter bladens utveckling; men fram på sommaren utslogo ekarna åter fullstän-

digt sin löfbeklfidnad. För att emellertid söka inskränka insekternas mängd genom ditlockande af insekt-

ätande smâfoglar, här ett större antal fogelhålkar anskaffats, som påföljande vår skulle uppsättas i ek-

planteringarna. A samma ställe hafva ollonborrens (Melolontha) larfver förstört rötterna på ett antal gran-

plantor i plantskolan. 

Den under det tyska namnet »schutte» för skogsodlare väl bekanta och vanliga sjukdomen på unga tall-

plantor, som visar sig deruti, att barren antaga en röd färg, och hvilken ofta, ehuru ej alltid, medför plan-

tornas utdöende, här äfven i år anställt någon skada. Så hafva i Selebo och Akers härads allmänningars 

plantskolor omkring 15,000 två-åriga tallplantor derigenom blifvit förstörda, förutom en mängd i skogen 

utsätta plantör. Om orsaken till och boteinedlet mot nämde sjukdom vet man ännu ej något med 

visshet; emellertid torde en ändamålsenlig grunddikning bidraga till densammas motverkande, åtminstone 

i plantskolor. Det omförmäles äfven från örebro revier, att sedan tvenne dervarande plantskolor, som 

förut hemsöktes af denna sjukdom, blifvit grunddikade, sjukdomen upphört. — En större frostskada 

omtalas från Vadsbo revier, hvarest å häradsallmänningen ös t ra Stöpen föregående årets rutsådd på 

traktbygget helt och hållet blifvit förstörd genom vârfrosten. Dessutom hafva några mindre betydande 

skador tillfogats utplanterade löfträdstelningar genom råttor och harar. 

Öfriga skador 
och sjukdomar 

på skogen. 

Tillförlitliga uppgifter om ytvidden af de enskilda skogarna kunna visserligen för närvarande ej mcd-

delas, då dessa skogar mångcnstädes icke ännu blifvit uppmätte, men enligt den i Statiska Centralbyråns 

sammandrag öfver Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes senaste femårsberättelser meddelade approxi-

mativa beräkning öfver landets hela areal af produktiv skogsmark, utgör denna 1305,8 qvadratmil eller 

169,231,680 qvref och då derifrån drages den produktiva arealen af ofvannämnde allmänna skogar 

skulle den skogbärande eller till skogsbörd tjenliga ytvidden af enskildas skogar uppgå till omkring 

144,600,000 qvadratref. 

Den öfvcrdrifna skogsafverkningen, som under senare åren tagit allt starkare fart, här numera 

fatt en sådan utsträckning i alla delar af landet, att farhågor allmänt uppstått med afseende å bestån-

det af våra skogar, som i de flesta fall utan någon tanke på framtiden angripas, för att till penningar 

förvandla ej blott det mogna virket, utan äfven den yngre tillväxande skogen, hvilken under det år be= 

rättelsen omfattar begärligt funnit afsättning såväl till grufstöttor (pitprops), som ock till sparrar af 

ända ned till 3 tums diameter, medan stockar, som endast hàllit 5 tum i toppen och hvilka blott lem-

nat en mindre planka af det slag, som benämnes battens, med fördel kunnat å de smärre vattensâgarne 

försågas, då eljest de minsta dimensionerna å sågvirke pläga vara åtminstone 8—9 tum vid 15 fot. 

I allmänhet torde kunna sägas att virkespriserna stigit 40 à 50 procent på de senare åren, intill 

slutet af år 1872; i en del trakter visserligen mindre, men i andra deremot vida mer. Såsom exempel 

på de höga skogsprisen må anföras, att vid försäljning af afverkningsrätten å byskogar inom Gestrikland 

beräknats för någorlunda god kolskog 100 rdr för timnlandet, men då äfven timmer varit att tillgå 200 

ända till 300 rdr tunnlandet; i norra Helsingland här för en 25 fot 10 tums sågstock af gran betalts 

till och med 6,oo rdr; och i vissa trakter af Småland hafva ved och kolprisen på landsbygden tiodubb-

lats under blott tvenne år. 

Enskildas 
skogar. 
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Den höga penningeafkastning, skogen sålunda kunnat bereda sina egare, här haft till följd att 

skogsköpen, hvilka förut i allmänhet inskränkt sig till mindre egendomar, numera äfven flerstädes 

börjat sträcka sig till de större egendomarne, å hvilka skogen hittills vant temmeligen sparad. 

En inom åtskilliga delar af landet i ej ringa mån bidragande orsak till den öfverdrifna skogs-

afverkningen här utgjorts af de särdeles gynnsamma konjunkturevna för jerntillverkningen, som betingat 

förut okända priser för träkolen. Den naturliga följden deraf här varit, att ej allenast brukens egna 

skogar anlitats öfver höfvan, utan äfven att afverkning af skog för kolning till afsalu bedrifvits i stor 

skala, enär de höga kolpriserna och underlättade kommunikationer möjliggjort koltransport mellan 

vidt aflägsna provinser. Så här till bergslagerna i Nerike inköpts kol från Söderraanland, östergötland 

och till och med Smâland, oaktadt frakten för kolstigen stundom uppgått till 12 rdr. Anda från Krono-

bergs län hafva störa partier träkol afgått ej blott till Nerike och Vestmanland utan äfven till Dalarne. 

Visserligen må det ej förnekas, att den i så hög grad stegrade företagsamheten i skogsaffärer på 

åtskilliga ställen medfört tillgodogörandet af förut oåtkomliga skogar, hvilka derförutan möjligen blifvit 

utan någon nytta öfverlemnade åt förgängelsen, men i det störa hela eger obestridligen en öfverafverk-

nirig å de enskildas skogar rum, hvilken hotar med en betänklig sänkning af trävaruexportens nuva-

rande höga belopp och oafvisligen påkallar lagstiftningens mellankomst, för att skydda landet från ännu 

allvarsammare följder. 

Endast om ett enda län, nemligen Malmöhus, kan det sägas att vården af de enskildas skogar i 

allmänhet är god. 

Som Skogsstyrelsen redan i sina föregâende berättelser anfört, är det hufvudsakligen på bruks-

skogarna i bergslagerna samt på en del större egendomar i mellersta och södra landet, som en ordnad 

hushållning och vård med skogen iakttages. Nästan alla bruksskogar inom Vestmanland, Nerike och 

Gestrikland skötas efter vetenskapliga regler utaf särskilda skogsförvaltare, ehuru, såsom här ofvan 

nämnes, en stor del af dessa skogar hårt anlitas för tillfredsställande af de stegrade behofven af träkol, 

och äfven inom Vermland, Dalarne och Östergötland här ordnad hushållning införts på många bruksskogar. 

Hvad skogshushållningen på de större egendomarna i öfrigt angår, intaga de störa skånska herrgår-

darna sedan länge det framstå ruminct. Emellertid börjar inom åtskilliga delar af landet hågen för 

skogsodling och större sparsamhet med skogen vinna insteg, äfven hvad de mindre egendomarna beträffar, 

om också yttringarna deraf ännu äro obetydliga i jemförelse med dem, som framkallas af vinstbegäret 

på skogens bekostnad. Glädjande företeelser i afseende å en bättre skogshushållning omtalas från Stock-

holms, Gotlands och Södermanlands län, Kinne revier i Skaraborgs län, vissa trakter af Elfsborgs län, 

såsom Kullings härad och nejden kring Svältorna, samt från de skånska länen. Men äfven från det 

nordligaste landet förspörjas enstaka tecken till en vaknande tanke på skogens vård. Så här Haparanda 

städs skog blifvit fridlyst under en tid af 20 år från all afverkning, vare sig till husbehof eller afsalu, 

och inom Umeå revier hafva egarne till Hörneåfors, Olofsfors och Nordmalings ångsågar under året bör-

jat egna uppmärksamhet åt vården af sina betydliga skogar. 

Flera bland hushållningssällskapen i riket hafva under detta år likasom tillförene âdagalagt ett 

berömvärdt sträfvande för skogsodlingens och skogsskötselns befrämjande. Så vidt till Skogsstyrelsens 

kännedom kommit, hafva de vidtagna åtgärderna hufvudsakligen varit följande. Södermanlands läns 

hushållningssällskap här från och med år 1869 anvisat ett ärligt belopp af 500 rdr till belöningar åt 
o 

allmogen för plantering eller sådd af barrskog och för noggrannt vårdad ungskog, hvarjemte Akers 

och Selebo häraders hushållsgille anslagit 80 rdr till premier för och bekostande af skogssådder, verk-

stälda hos allmogen af folkskolebarnen. Inom Skaraborgs län hafva Kinne och Kinnefjerdings häraders 
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krctsafdeluitigar fortfarande låtit verkställa skogskulturer under skogstjenstemans tillsyn på enskildas 

skogar, hvarvid mestadels sådan mark, som i mera iln hundra år ej burit annat än ljung, blifvit odlad 

med skog; dessa kulturer hafva alla visat ett godt resultat. Elfsborgs läns landsting och hushållnings-

sällskap hafva fortfarande anslagit medel till inköp och utdelning af skogsfrö samt aflöning åt skogs-

plantörer. Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap här anslagit medel dels till premier och fri 

undervisning i skogsodling jemte frön och plantör, dels till inköp af skogsmarker utefter vägarna, för 

att genom skogsodling â dessa markör mana till efterföljd. Hallands läns hushållningssällskap här till 

skogsodlingens befrämjande kostnadsfritt utdelat skogsfrö till mindre bemedlade jordegare, hvarjemte 

på detsammas bekostnad tre af länets folkskollärare erhållit undervisning i skogsodling af revierförval-

taren. Genom södra Kalmar läns hushållningssällskaps försorg här under året en skogsrättare biträdt 

de enskilda skogsegarne med skogssådd. Jönköpings läns hushållningssällskap här under året uppköpt 

barrträdsfrö för 200 rdr till kostnadsfri utdelning. Slutligen söker Blekinge läns hushållningssällskap 

genom premier för skogsodling, gratisutdelning af plantör och kostnadsfri undervisning af sakkunnig 

person uppmuntra till en bättre skogsvârd. 

Då hushållningen med de enskilda skogarna alltmera tager den allmänna uppmärksamheten 

i anspråk och äfven blifvit föremål för åtgärder från statsmakternas sida, torde en närmare utredning 

af dessa skogars nuvarande tillstånd inom landets olika delar vara i högsta måtto önskvärd. I betrak-

tande häraf här Skogsstyrelsen ansett det vara på sin plats att här i korthet återgifva, hvad de från 

skogstjenstcmännen inkomna berättelserna i detta afseende innehålla. Sålunda förmäles från 

Piteå södra revier: en stark förödelse af skatteskogarna pågâr; åtminstone tre fjerdedelar af 

skattehemmansegarne inom revieret hafva antingen sjelfva uthuggit sin skog ända till 3 à 4 tums 

sparrar eller salt den till virkesspekulanter med samma rättighet. Inom nedre delen af kustsocknarna 

börjar tillgången på vedbrand blifva otillräcklig. 

Piteå norra revier; Försäljningen af enskildas skogsskiften och den derå växande skogens uthug-

gande äro i tilltagande. 

Luleå revier: Försäljning af afverkningsrätt under vissa år å enskilda skattehemmans skogar här 

under året tagit stark fart, i följd hvaraf en mängd undermåligt virke, ända till 3 tums sparrar, 

afverkats. 

Råneä revier: Afverkningcn å de enskildas skogar här skett i ännu större utsträckning än något 

föregående år; afverkningsrätten af allt skeppningsbart virke upplåtes fortfarande på 8 à 10 år. 

Kalix revier: Skattelösning af krononybyggena bedrifves med stor ifver, för bekommande af friare 

dispositionsrätt öfver skogen. 

Torneå revier: Enskildas skogar inom Ncder-Torneå socken anlitas strängt, så att tillgången på 

gröfre skog är knappt tillräcklig, men deremot på ved och gärdsel tillräcklig för husbehof; husbehofs-

virket uttages på ett för skogen förstörande sätt. 

Umed revier: Misshushållning râder i allmänhet fortfarande med de inom revieret belägna en-

skilda skogarna. 

Burträsks revier: Virket afverkas och försäljes utan afseende på skogens bestånd, och mången 

gång afyttras äfven det till husbehof nödvändiga virket, såsom förhållandet är inom Löfângers och 

Bygdeå socknar. 

Skellefteå revier: Afverkningen å enskildas skogar bedrifves fortfarande på det för skogens bestånd 

mest förderfliga sätt. Träd som lemna endast en mindre planka, s. k. battens, tillgripas utan betän-
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kande och försågas vid de talrika bysågarna. Sedan skogarna vid kusten blifvit uthuggna, börjar af-

verkningen af sparrar att draga sig allt högre upp i revieret. 

Lycksele södra revier: Försäljningen af 50-årig afverkningsrätt till skogen här fortgått i så stor 

utsträckning, att numera endast få hemman finnas efter Umans floddal, der skogsförsäljning ej e g t r u m ; 

dertill erhålla säljarne så ringa betalning för virkets nedforsling, att de ej hafva ersättning för det 

ncdlagda arbetet. Till säkerhet för köpens bestånd taga sågverksegarne inteckning i hemmanen, hvar-

igenom dessa falla i värde. 

Lycksele norra revier: Försäljning af afverkningsrätten på enskildas skogar tilltager alltmera, så 

att endast ett helt ringa antal hemmansegare inom Lycksele socken ega bestämningsrätt öfver afverk-

ningen på den skog, som kommer att tillfalla dem genom afvittringen. 
o 

Angermanlands norra revier: Spekulationen på enskildas skogar är i ständigt stigande, likasom 

ifvern att skattelösa krononybyggena för erhållande af fri dispositionsrätt till skogen är särdeles liflig, 

hvadan det kan antagas, att timmerskogen på de skattelösta nybyggena inom några år blir helt och 

hållet uthuggen. Flera nya sågverk hafva äfven anlagts eller äro under anläggninng. 
o 

Angermanlands södra revier: Spekulationen å skogseffekter tilltager allt mer utan någon tanke 

på framtiden. Huru små dimensioner som helst tillgripas på de åtkomliga skogarna, så att till battens-

bräder sågas stockar af 14 fots längd och 5 turns topp, förutom afverkning till pitprops, pappersmassa, 

kolning m. ra. 

Medelpads södra revier: Svedningsbruket här betydligt aftagit med skogens ökade värde och be-

drifves nu hufvudsakligen blott i hagmarkerna. 

Medelpads norra revier: Afverkningen af småtimmer ökas i samma mån som tillgången på gröfre 

virke minskas. Afverkningsrätten på några mindre skogstrakter här under året blifvit såld, men för 

öfrigt hafva dylika försäljningar ännu ej vunnit någon större utsträckning. Det förr allmänt gängse 

svedjebruket börjar allt mer aftaga och skulle antagligen upphöra, om gällande bestämmelser för olaga 

svedjande kraftigare tillämpades. 

Jemtlands vestra revier: Försäljning af enskilda skogar tilltager alltmera, på samma gång allt 

smärre dimensioner tillgripas. Virkespriserna hafva under året stigit med omkring 20 procent. 

Jemtlands östra revier: I följd af de höga virkespriserna här skogsafverkningen varit större än 

något föregående år och sträckt sig till de mest aflägsna trakter. Virkespriserna hafva på de sista 3 

à 4 åren ökats med 40 à 50 procent, och på nästan all enskild skog inom revieret är numera afverk-

ningsrätten försåld. 
o 

Gestriklands revier: A samtliga jernbruk inom revieret äro visserligen skogsförvaltare anstälda, 

men skogsafverkningen i och för kolning här ökats, på mänga ställen fördubblats, i följd af de särdeles 

gynnsamma jernkonjunkturerna. Hemmansegare anlita på vissa trakter sina skogar till den grad, att 

de på så sätt inom några år måste blifva helt och hållet uthuggna. 

Helsinglands södra revier: Ordnad skogshushållning finnes ingenstädes införd. Skogsköpen på 

viss afverkningstid fortgå, och på en del ställen göres ny skogsförsäljning till mindre dimensioner, redan 

innan förste köparens afverkningstid tilländagått. Vanligen säljes till en minimidimension af 8, 9 eller 

10 engelska tura på 15 fot, men fall hafva förekommit då minsta dimensionen utgjordt 10 engl. tum 

öfver stubben. 

Helsinglands norra revier: De enskilda skogarna gå med störa steg emot sin förödelse. På de 

flesta hemmanskogar, hvilka ej redan innehafvas af bruks- eller sågverksegare, är afverkningsrätten för-

såld på längre eller kortare tid. Virkespriserna hafva uppnått en förut okänd höjd, så att efter Svâgans 
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vattendrag betalas ända till 6,fin rdr, för en 25 fots 10 tums sågstock, ehuru blott af gran. Ingen en-

skild skog är till ordnad hushållning indelad. Med stöd af den paragraf i skiftesstadgan, som tillåter 

hemmansegare att till torplägenheter afsöndra -,« af hela hemmansarealen, börja skogsköparne, som van-

ligen ej fästa något afseende vid den odlade eller öppna jorden, försälja denna jemte åbyggnaderna, 

hvarigenom framtida ödeshemman uppstå. 
o 

Kop·parbergs revier: A bruksskogarna, hvilka i allmänhet äro rätt väl bibehållna, eger visserligen 

en ordnad hushållning i viss mån rum, enär skogsarbetena merendels anordnas af dertill anlitade skogs-

män; likväl ske dessa ej efter någon för viss tid gällande plan, utan rättas efter bruksrörelsen och 

dess fordringar, hvilket äfven galler för de bruksskogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade. 
o 

A de mindre, enskilda skogarna finnes deremot allsingen plan för hushâllningen, och äro de i allmänhet 

ganska illa medfarna. I följd af de betydligt stegrade priserna på skogsalster, här afverkningen under 

året varit större än vanligt, isynnerhet i och för kolning, hvarjemte rätt betydliga timmerförsäljningar 

till sågverksbolagen egt rum. 

Vesterdalarnes revier: Den redan förra âret störa afverkningen å enskildas skogar här ytterligare 

ökats, i följd af de ovanligt höga virkespriserna, så att, om så fortgår, fara är för handen, att en mängd 

smärre egendomar inom bergslagen blifva helt och hållet skoglösa samt att brist på såg- och byggnads-

timmer uppstår inom de egentliga dalsocknarna. 

Osterdalarnes revier: Någon ordnad skogsskötsel förekommer ej; de flesta skogsegare hafva till såg-

verksbolagen försålt afverkningsrätten på sina skogar, oftast helt och hållet och vanligen på 50 år. 

Virkespriserna i orten äro derföre betydligt stegrade, och fara är att brist på såg- och byggnadstimmer 

snart skall uppstå. Deremot är skogstillgången ännu god inom de oskiftade socknarna Orsa, Elfdalen 

och Särna, hvarest i myckenhet finnes mogen och öfvermogen skog, som snart behöfver tillgodogöras. 

Elfdals revier (Vermland): En förändring till det bättre synes hafva inträdt hufvudsakligen deruti, 

att allmogen numera ej så lätt kan förmås att sälja sin skog på afbrukning, hvarjemte de höga kol-

och virkespriserna framkallat en viss benägenhet, att bättre taga vara på skogsalstren och hushålla med 

skogen. Några till ordnad hushållning indelade enskilda skogar finnas dock ej inom revieret. 

Arvika revier: Skogsförrödelsen på enskildas skogar här stigit betydligt isynnerhet derigenom, 

att. virkeshandlare företrädesvis köpa skogstrakter till afbrukning på kort tid. Genom afverkningens 

pådrifvande hafva arbetslönerna så stigit, att det vanliga priset för ett ökedagsverke varit 10 rdr. Till 

och med en mängd herrgårdar, å hvilka skogen förut varit något sparad, gå nu i handeln till högt 

uppdrifna priser, som uttagas genom ståndskogens afverkning. 

Örebro revier: Enskildas skogar hafva under året i allmänhet afverkats i ännu högre grad än förut, 

isynnerhet inom bergslagerna, så att öfverafverkning påtagligen eger rum. På de större egendomarnas 

och en del bruks skogar här dock en ökad omsorg om skogens vård förmärkts genom der företagen 

sådd och plantering, men på bergsallmogens skogar minskas skogskapitalet i hög grad. 

Askersunds revier: De större enskilda skogarna äro indelade för ordnad hushållning; dock kan 

med säkerhet antagas, att öfverafverkning flerestädes eger rum. 

Stockholms läns revier: Hågen för skogens bevarande samt införande af en ordnad skogsskötsel 

synes vinna mera insteg. På flera egendomar här återväxten befordrats genom fröträdsställnïngar och 

skogsodling. Omkring 17,000 qvref enskilda skogar äro under året indelade för ordnad hushållning 

dels till trakthuggning och dels till blädning. 

Enköpings revier: De allt högre stegrade virkespriserna hafva föranledt en allmän spekulationsifver 

i skogsaffärer. 
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Gotlands revier: Skogshushâllningen synes handhafvas med något ökad sparsamhet, oaktadt de 

stegrade virkespriserna på ett och annat ställe manat till öfverdrifven afverkning. Under året hafva 5 

sådana undersökningar företagits, som föreskrifvas i gotländska skogslagen af år 1869, bland hvilka 

undersökningar en här omfattat hela Norrlanda socken med en skogsareal af omkring 28,000 qv.ref, 

fördelade på 60 hemman. I två fall hafva undersökningarna gifvit anledning till skogens ställande under 

saluförbud. Under den tid af 3 år, som nämde skogslag varit gällande, hafva tillhopa 20 undersökningar 

om skogsförödelse skett, af hvilka 5 varit föranledda af anmälan från kommunalnämd och 15 af 

anmälan utaf vederbörande kronolänsman. Endast på ett ställe här jordegaren genom vidtagen skogs-

sâdd sökt vinna befrielse från det meddelade förbudet att nyttja skogen till afsalu, hvilket dock ej blif-

vit bifallet. I anseende emellertid till den tidsutdrägt som uppstår, innan utslag hinner falla i dylika 

skogsmål, här stundom inträffat, att skogen varit nästan uthuggen, när förbudet kommit, hvilket senare 

i sådant fall påtagligen förlorat sin betydelse. 

Köpings revier: På alla bruksskogarna inom revieret handhafves skogshushâllningen med synner-

lig omsorg, och befordras återväxten der genom sådd för hand och plantering. Vid Lisjö och Sura-
o 

hammars bruk äro skogarna indelade för ordnad hushållning. A mindre hemmansskogar deremot före-

kommer ingen egentlig skogshushållning, utan eger å dem i allmänhet öfverafverkning rum. 

Vesterås revier: Med de alltjemt stegrade virkespriserna blir hushållningen med de enskildas' 

skogar alltmer förödande. I norra delen af revieret bedrifves kolningen i så stor utsträckning, som 

tillgängliga arbetskrafter det tillåta, utan ringaste afseende på skogens framtida bestånd, och i södra 

delen försäljas ej blott en mängd skogslotter utan äfven större egendomar, â hvilka all skog inom ett 

par år afverkas. På ingen enskild skog här ordnad hushållning under året blifvit införd. 

Sala revier: Enskildas skogar skötas fortfarande mindre väl. Ordnad skogshushållning finnes 

blott vid Skattmansö och Molnebo bruk samt Viby egendom. 

Akers revier (Södermanland): A en del större egendomar finnes ordnad skogshushållning införd, 

men på de öfriga likasom på största delen af allmogens skogar eger ännu en planlös blädning rum. 

Likväl visa sig spår till en förbättrad skogsskötsel äfven på allmogens skogar uti en sparsammare för-

brukning och ett sorgfälligare tillvaratagande af skogsprodukterna jemte bättre vård om ungskogen. 

Vid fideikommissegendomen Näsbyholm, hvarest ordnad hushållning med skogen redan förut blifvit 

införd, äro hagarna under året indelade till regelbunden behandling. 

Finsponga revier: De enskilda skogarna, hvilka förut ej varit vanvârdade, hafva nu i följd af de 

högt uppjagade virkespriserna blifvit mycket strängt anlitade. 

Östkinds revier: Hushållningen med de enskilda skogarna utvisar ej någon synnerlig håg för en 

förbättrad skogsvård. Ordnad hushållning finnes införd på tvenne egendomars skogar, tillsammans ut-

görande 4,936 qv.-ref. 

Kinda revier: Afverkningen på de enskildas skogar fortgâr i en betydligt stegrad grad. I följd 

af de sågverksbolag, som uppstâtt inom Kinda och Ydre härader, här försäljningen af timmerskog der-

städes så allmänt tilltagit, att knappt någon gröfre skog finnes i dessa trakter, som ej är under afverk-

ning. Derigenom hafva dock en mängd skogar, som förut ansågos nästan såsom otillgängliga, erhållit ett 

betydligt värde, och mänga gamla, öfvermogna bestånd hafva sålunda kommit till gagn, innan de blif-

vit af ålder förstörda. 

Vadsbo revier (Vestergötland): Den hänsynslösa skogssköflingen här ytterligare stegrats i följd 

af de göda virkeskonjunkturerna. 
A'. SkogsstyreUent berättehe för år 1872. J 
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Kinne revier: Om flertalet skogsegendomar inom revieret uttalas den åsigt, att en större sparsamhet 

med skogen under senare åren blifvit iakttagen. Dock hafva i följd af stegrade virkespriser flera skogar 

blifvit försâlda på några få ars afverkningsrätt. 

Vartofta revier: Skogshushållningen på de enskilda egendomarne är, med ett och annat undantag, 

i allmänhet vârdslö&ad. 

Dalslands revier: Hushållningen med de enskildas skogar är af sorgligaste beskaffenhet. Någon 

enskild skog, indelad till ordnad hushållning finnes veterligt ej inom revieret; pitpropshandeln här be-

tydligt tilltagit. 
o 

Marks revier (Elfsborgs län): A de enskildas skogar här afverkningen varit något mindre under 

året, en följd af den ovanligt blida vintern, som nästan fullkomligt hindrat alla skogskörslor. Virkes-

priserna äro högt uppdrifna och spekulationen i skog särdeles ifrig. Ett och annat undantag finnes, 

der skogen vårdas väl och skogsodling verkställes, t. ex. på den under indelning varande skogen till 

egendomen Påtorp i Fristads socken, hvarest ganska omfattande skogskulturer under året verkstälts. 

Äfven på andra ställen, synnerligast i Kullings härad, visa sig enskilda jordegare sätta värde på skogen 

samt önska skogssådd och plantering, hvartill hushållningssällskapen beredvilligt bidraga. 

Svältornas revier: Störa och hejdlösa nedhuggningar ega fortfarande rum å enskildas skogar; 

dock synes hågen för skogsodling ökas, isynnerhet i trakten omkring kronoparkerna å Svältorna. 

Göteborgs och Bohus läns revier: Hushållningen med de enskilda skogarna är i hög grad betänklig. 

I följd af det nuvarande höga priset på grufstolpar hugges det sista som finnes, och som allmogen 

förmodar, att exportförbud snart är att förvänta för dylik vara, göras nu betydliga ansträngningar att af-

verka så mycket som möjligt, så att det inom några år torde blifva fullkomlig brist på skog i de hä-

rader, som förut haft sådan. De öfriga häraderna, t. ex. Qville, Tanum, Sotenäs, Stångenäs och stör-

sta delen af Lane, hafva ej på många år haft någon skog, utan elda invånarne derstädes med torf och 

köpa sitt virkesbehof från Dalsland. Ehuru hushållningssällskapet gör allt hvad i dess förmåga står 

för att befrämja skogsskötseln och skogsodling, så hor det dock till undantagen, att allmogen kan för-

mås göra någon slags uppoffring för samma ändamål. Af enskild skog med ordnad hushållning finnes 

inom revieret endast Ströms med en areal af 8,848 qv.-ref. 

Hallands revier: I följd af vedbristen i städerna bedrifves afverkningen af den ännu qvarvarande 

bokskogcn med allt större ifver, så att, om detta kommer att fortgå, all anledning är att befara, det 

bokskog i fraintiden endast kommer att finnas på kronohemmanen, enär ingenting göres för den af-

verkade skogens återväxt. På samma sätt synes det på skattehemmanen gå med ekskogen, hvilken 

afverkas för barkens skull. 

Kalmar revier: De ovanligt stegrade virkespriserna hafva i hög grad uppdrifvit skogsafverkningen 

samt gifvit anledning till skogsköp i stor skala. Till och med flera större egendomar, som förut haft 

vacker och sparad skog, hafva blifvit försâlda med tydlig spekulation på skogens afverkning för export. 

En rationel behandling af enskild skog eger ingenstädes rum inom revieret. På den skogfattigare slätt-

bygden här dock hos mången jordegare tanken blifvit väckt på skogssådd. 

Tjust revier: Skogssköflingen fortgâr, isynnerhet utmed östersjökusten, hvarest äfven ungskogs-

parker försäljas för att användas till pitprops. Äfven på en del större egendomar hafva skogarna bör-
o 

j a t ödelaggas i följd af de högt uppjagade virkespriserna. A några få enskilda skogar drages försorg 

om återväxt efter afverkningen. 

Jönlcöpings revier: De enskilda skogarne uthuggas; försäljningen af pitprops är i full gång, och i 

följd af det mångdubbelt uppdrifna priset på träkol afverkas en myckenhet yngre skog, för att sälja kol 
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till Nerike och Vermland. Priset på kol och ved har på sjelfva landsbygden trednbblats sedan tvenne 

år, och för öfrigt finna alla träd med större diameter än 4 tum afsättning. 

Vestbo revier: Prisstegringen på skogseffekter här ytterligare ökats genom påbördande af Halm-

stad—Jönköpings jernvägsbyggnad, som gifvit anledning till spekulation på skogsegendomar, så att inom 

få år torde de få sparade skogar, som ännu finnas, vara uthuggna. Ingen enskild skog inom revieret 

är till ordnad hushållning indelad. 

Eksjö revier: De enskilda skogarna äro i allmänhet uthuggna och vanvårdade samt gå sin under-

gâng till mötes, och detta antagligen desto hastigare i mån jernvägar i orten komma att byggas och 

virkespriserna i följd deraf stiga. Så vidt kändt är, hafva inalles lo enskilda skogar inom revieret 

blifvit till ordnad hushållning indelade. 

Värends revier: Med undantag af några få större egendomar behandlas de enskilda skogarna på 

ett sådant sätt, att skogsbrist, der den ej redan är för handen, inom kort tid torde komma att upp-

stå. Ej blott den till virke dugliga skogen angripes, utan äfven tillväxande skog här i närheten af 

Vexiö blifvit inköpt af ett bruksbolag i Dalarne för att nedhuggas och kolas, hvarefter kolen transpor-

teras till bolagets i Dalarne belägna bruk. Äfven äro flera manufakturverk på gränsen mellan Oster-

götland och Smâland dels anlagda, dels under anläggning med beräkning att erhålla kol från dessa 

trakter. Under âret hafva Lessebo bolags samt Kosta glasbruks skogar med en sammanlagd ytvidd af 

26,000 qv.-ref blifvit indelade för ordnad hushållning. 

Sunnerbo revier: Sedan virkespriserna under ett år stigit med omkring 100 procent, här skogs-

sköflingen, underhjelpt af lättheten att afsätta skogseffekterna, som finna flera uppköpare vid hvarje 

jernvägsstation, tilltagit i en oroväckande grad, såväl å större som mindre egendomar. Träkol afgå i 

störa partier till jernverken i Nerike och Vestmanland. 

Blehinge revier: Privatskogarna sköflas oupphörligt dels af vinstbegär och dels i följd af den långt 

utsträckta hemmansklyfningen, som i detta län torde vara större än i något annat. Länets hushållnings-

sällskap söker genom premier för skogsodling m. m. uppmuntra till bättre vård, men med ringa framgång. 

Engelholms revier: Skogarna till de större herrgårdarne skötas med få undantag oinsorgsfullt; 

deremot äro de mindre hemmansskogarna i allmänhet vanvårdade. Likväl här äfven å dessa ett och 

annat försök företagits med skogsodling. 

Mahnöhus revier: Vården af enskildas skogar är i allmänhet god; återplantering och sådd här 

verkstälts i större skala än något föregående år. Tall, gran och bok äro de trädslag, som mest odlas. 

Jagtväsende!. 

Jagtvården befinner sig inom de norrländska länen fortfarande på samma låga ståndpunkt som 

förut; det matnyttiga vildbrådet infângas derstädes för det mesta genom giller och snaror. Från ett 

och annat revier förmäles dock att fredlysningstiderna temligen noga iakttagas, hvarjemte ett om ock 

enstaka tecken till bättre jagtvård visat sig, i det att åtskilliga kommuner inom Herjeådalen, såsom 

Hede, Tännäs och Funäsdalens socknar, sjelfva under året atiönat bevakare, för att utöfva tillsyn efter 

oloflig elgjagt och, då sådan pâträffas, efterspana och åtala förbrytarne. 

Äfven inom det öfriga landet är väl jagtvården ännu i allmänhet försummad, med undantag af en del 

större egendomar och de trakter der allmogen bortarrenderat sina jagtmarker; men det förmärkes dock från 

åtskilliga håll en öfvergång till ett bättre härutinnan, hvartill jagtvårdsföreningarna i sin mån bidraga. 

Utom de i skogsstyrelsens föregående årsberättelser omnämda jagtvårdsföreningar, här en ny sådan 

Jagtvård, 
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bildats inom Upsala län, hvilken indelat länets socknar i vissa jagtvårdskretsar, för hvilka jagtvårds-

chefcr äro tillsätta; desse åter indela hvar sin krets uti jagtvårdsafdelningar, för hvarje af hvilka en 

jagtvârdare är anstäld. 

Af skogspersonalen här åtal (Bil. I l ) väckts i 78 jagtmål, hvilket i 15 fall haft till följd förbry-

tarnes fällande till ansvar, hvaremot svaranden i 6 fall blifvit frikänd. 57 jagtmål voro vid ârets slut 

oafgjorda. De ådömda böterna hafva uppgått till 1,920 rdr och skadeersättningen till 422 rdr 50 öre. 
o 

Björn här under âret förekommit temligen talrikt inom Gellivare revier, södra delen af Angcr-

manland, vestra Jemtland och vestra Helsingland, på sistnämda trakt till och med i större mängd än 

under flera föregâende år. I öfriga delar af Norrland såväl som i Dalarnc och Vermland här björnen 

varit mera sällsynt eller endast undantagsvis visat sig. 

Jerf. Inom Arjeplougs och Gellivare revier här jerfven varit bland de allmännast förekommande 

rofdjuren, liksom den under senare âren blifvit talrikare i södra Angermanland; men eljest synes detta 

djurslag hafva varit mindre allmänt än förr i de norra orterna. 

Vargen här förekommit endast undantagsvis inom de båda nordligaste länen; i södra Angerman-

land och vestra Jemtland här den i senare tider tilltagit något i antal, men i öfriga delar af Norrland 

samt Dalarne och Vermland varit temligen sällsynt. I norra Upland stryka vargar någon gång fram, 

men för öfrigt hafva de knappast förekommit inom mellersta och södra landet, undantagande något 

enstaka fall i södra Småland; likväl lära vargar under året visat sig inom Göteborgs och Bohus län. 

Lo här något ökats i södra Angermanland; i Hedesunda socken inom Gestrikland hafva loarna 

under förvintern varit ovanligt talrika samt temligen allmänna i Vermland och östra delen af Vestman-

land (Sala revier). Annars bar detta rofdjur förekommit mera sällan i såväl nordliga som mellersta 

landet. Söderut hafva lodjur någon gång förmäi·kts inom Elfsborgs och Kronobergs län (Svältornas 

och Värends revier). 

Räf. Uti alla delar af landet, från och med Norrbotten ända ned i Skâne, klagas öfver att 

räfven fortfar att i en allt betänkligare grad föröka sig, sedan skottpenningarna blifvit borttagna, samt 

att den anställer betydlig skada både på tamdjur och vildbanan. Af saintliga från skogstjenstemännen 

inkomna berättelser är det endast tre som anmärka, att räfven ej förekommit i större mängd än van-

ligt, nemligen de från Kalix, Sunnerbo och Engelholms revier. Under sâdana förhållanden hafva flera 

landsting ansett sig böra anslå medel till premier för dödande af räf. Så här Upsala och Skaraborgs 

läns landsting betalat 2 rdr samt östergötlands läns landsting 1 rdr i premie för hvar dödad räf, lika-

som äfven Vestmanlands läns landsting för samma ändamål utbetalar premier. På Gotland, der man i 

några socknar upptagit den gamla skallgângen i och för räfvens utrotande, här landstinget ökat ansla-

get för rofdjurens utödande från 500 till 750 rdr. Södermanlands landsting här till rofdjurens utro-

tande anslagit 600 rdr, att utbetalas med 2 rdr för räf, som dödas från den 1 April till den 1 No-

vember. Inom Gäseneds härad af Elfsborgs län här under 5 ars tid från och med 1872 en premie 

af 1,50 rdr blifvit utfäst för dödande af räf. Kalmar läns södra landsting här utbetalt 2 rdr, och 

samma läns norra landsting 1 rdr för hvar dödad räf, men då sistnämda premie ej ansetts tillfyllest-

görandc, här det senare landstinget beslutat att från och med 1873 ars början höja skottpenningarna 

för räf till 1,50 rdr. Slutligen här Kronobergs landsting till Smålands jagtförenings disposition ställt 500 

rdr för året, på grund hvaraf skottpenningar af 1,50 rdr betalts för räf eller räfunge, som dödats mellan 

1 April och 1 Oktober. 

Mård synes, såvidt de inkomna berättelserna innehålla uppgifter derom, vara i ett allmänt af-

tagande. 



37 

Hönshök. I likhet med räf ve n är hönshökeii i ett fortsatt tilltagande nästan öfverallt inom lan-

det efter skottpenningarnas upphörande, hvarigenom en betydlig skada på tam- och vildfogcln âstad-

komrnes. Endast från Kronobergs län samt Engelholms revier inom Kristianstads län förmäles, att denna 

roffogel ej förekommit i någon större mängd under ârct. l ie ra landsting betala äfven premier för 

hönshökens dödande, såsom Upsala landsting med 1,50 rdr, Söderinanlands och Östergötlands landsting 

med 1 rdr, och Kalmar läns norra landsting med 50 öre. 

Af nyttigt, vildt här tillgången under året hufvudsakligen förhållit sig såsom följer. 

Hjort. Inom Malmöhus län här tillgången af detta högdjur varit större än föregâende år. 

Rådjur. I Skåne här årgången varit god och på vissa trakter betydligt tilltagit, liksom den inom 

Halland förekommande fâtaliga stammen äfven något ökats. Inom Kronobergs län finnas rådjur fort-

farande på flera ställen, hvarjemte de i mindre antal under året förefunnits jemväl i Jönköpings län 

(Vestbo revier) samt i Elfsborgs län (Svältornas revier). Det förmäles, att rådjur visat sig till och med 

i Randsbergs och Lyrestads soeknar af Skaraborgs län. 

Elg. Inom Norrbottens län här fast elgstånd under året bildats till ett antal af 5 stycken, som 

uppehålla sig mellan Kalix och Angeså elfvar. I det öfriga Non·land här elgarnas antal äfven i all-

mänhet ökats i följd af den för skidlöpning och olofligt skytte olämpliga vintern med obetydlig snö'1 

tillgång; likväl här ett aftagande egt rum inom norra Medelpad och vestra Jemtland. I Dalarne, Verm-

land och rikets mellersta provinser bar äfven tillgången under året varit god, undantagande vissa trak-

ter af Vestmanland. Inom östergötland förekommer elgen numera temligen allmänt i skogstrakterna, 

liksom den märkbart förökats i de vestra provinserna, Dalsland och Bohus län, sedan förbud utfärdats 

att döda elg inom Elfsborgs län under en tid af 5 år. Söderut förekommer den enstaka någon gång 

i Kronobergs län samt södra Vestergötland, och här under året fast elgstånd af tjur med ko och kalf 

tillkommit på kronoparken Halle- och Hunneberg i Vestergötland. Likväl eftersättas elgarna på de 

flesta ställen ganska häftigt under den tillåtna tiden. 

Hare. Tillgången här i Norrbottens län varit riklig och i Vesterbottens län medelmåttig, i öfriga 

Norrland någorlunda god, undantagande vissa trakter af Herjeådalen, der en mängd döda harar på-

träffats, angripna af den derstädes s. k. leminelsjukan. I Dalarne och Vermland här tillgången varit 

dels ymnig, dels medelmåttig. Inom Upland, Södermanland, Östergötland och Vestergötland här år-

gången i allmänhet varit god, liksom äfven på Gotland, i hvilket sistnämda landskap hararnas antal 

dock minskats, i följd af räfvarnas tillökning. Detsamma torde äfven vara orsaken, att tillgången på 

hare varit ovanligt ringa inom Halland. I de skånska och småländska länen här tillgången i allmän-

het varit god, undantagande södra Kalmar län, der hararna betydligt aftagit, samt en del af Krono-

bergs och södra Malmöhus län. Utom den minskning, som hararna på flera ställen lidit genom rof-

djurens förökning, hemsökes detta vildbråd, såsom kändt är, ofta af sjukdomar, hvilket äfven under detta 

år flerestädes inträfïat. Så hafva inom Östergötland en mängd döda harar påträffats, hvilka lidit af 

lefversjuka, och inom Kalmar län sådana som haft lungorna skadade. Den i Herjeådalen förekommande 

lemmelsjukan, hvilken äfven lärer angripa menniskor, uppstår genom de tidtals anträffande vandringar 

ned ifrån fjällen, som lemlarna anställa i ofantligt stort antal, och i följd hvaraf en mängd af dessa smådjur 

pâträffas döda i smärre vattendrag, hvilkas vatten de genom sin förruttnelse förpesta. 

Tjäder. Tillgången af denna skogsfogel här i hela Norrland varit särdeles god och flerestädes 
o 

till och med riklig, om man undantager södra Angermanland, der tillgången endast varit medelmåttig, 

samt Gestrikland, hvarest kullarna varit små och fâtaliga. Deremot här tillgången inom de öfriga de-

larna af landet i allmänhet varit dels blott medelmåttig, dels dålig, hvartill skälet hufvudsakligen torde kunna 

Tillgång på 
nyttigt vildt. 
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sökas i den kalla och regnig» väderleken under försommaren. På flera ställen synes äfven tjäderfogeln 

vara i ett ständigt aftagande i summa man som skogarnas uthuggning pågår. De trakter inom meller-

sta och södra landet, från hvilka dock en god årgång af tjäder omtalas, äro Carlstads, Enköpings och 

Köpings revier, norra östergötland, Vadsbo revier i Skaraborgs län och Hunnebergs revier i Elfsborgs län 

samt vestra delen af Kronobergs län. 

Orre. Med orrfogeln här förhållandet varit ungefär detsamma som nyss blifvit anfördt om tjä-

dern; och här orre förekommit temligen talrikt inom samma delar af södra och mellersta landet, der 

tillgângen af tjäder varit god, samt dessutom äfven i norra Upland, Halland, norra Kalmar län samt 

vestra delen af Jönköpings län. 

Hjerpe. Inom de norra orterna här tillgângen i allmänhet varit ganska god, och här hjerpcn 

äfven förekommit någorlunda talrikt i de skogrikare traktcrna af mellersta landet. 

Ripa. Så vidt berättclserna innehålla synes äfven denna skogsfogel hafva ökats något i de nord-

liga länen, äfvensom i norra delen af Vennland. Jemväl i sydöstra delen af sistnämda provins här 

den någon gång varit synlig. 

Rapphöns hafva under sommaren förekommit på flera ställen inom Vennland och Herjeådalen, 

der de förut ej vistats; i sistnämda landskap hafva de till och med anträffats ända upp mot fjällen. 

Äfven i Gestrikland och Dalarne hafva de betydligt ökats under året. I hela mellersta och södra landet, 

med blott några få undantag, här tillgângen varit god eller riklig och på vissa ställen, såsom i Kinda 

och Ombergs revier af östergötland, större än i mannaminne. Endast från Enköpings revier omnämnes 

ringa tillgång med små kullar och från Ahus revier medelmåttig tillgång. 

Morkullan synes fortfarande vara i aftagande, hvartill den förnämsta orsaken torde vara det all-

mänt brukliga dragskyttet vid vårtiden och saknad af fredlysning för denna fogel. 

Sjufogeln minskas fortfarande i de norrländska vattendragen, hufvudsakligen derigenom att den 

oroas genom de alltmer utsträckta timmerflottningarna och dithörande arbeten. 

SJtogsimdervisniiigen. 
Vid Skogsinstitutet utgjorde elevernas antal vid årets början 15, af hvilka 5 afgingo under året, 

nemligen 4 med fullständig» afgångsbetyg och 1 utan sådant. Vid den nya lärokursens början i Juni 

månad intogos 7 elever, så att lärjungarnes antal vid årets slut var 17, af hvilka 4 uppburit stipendium. 

Den teoretiska undervisningen här upptagit 361 timmar, hvarjemte 348 timmar under läsetermi-

nerna blifvit använda till praktiska öfningar, samt 82 dagar utom läseterminerna till sådane öfningar 

â skogar i landsorten. Undervisningsäranena hafva varit matematik, naturvetenskap jemte jagtvård, 

skogshushållning och författningskunskap efter de lärokurser som begagnas. 

De praktiska öfningarna hafva, förutom kartritning, afvägning och skjutkonst, omfattat: 

uppmätning och uppskattning af 7 skogsblock, deraf 2 i Norrland och 5 i Nerike, med en sam-

manlagd ytvidd af 101,126,93 qv.ref; 

skogsindelning å 21 skogsblock med en ytvidd af 169,793,86 qv.ref; 

renovation af skogskartor och indelningshandlingar till 112,661 qv.ref; 

olika slags skogsodlingsarbeten såväl på det af skogsinstitutet disponerade området, som på Stock-

holms läns häradsallmänningar, samt på de senare gallringar i olika beskaffade skogsbestånd, årshyggens 

utsättande med fröträdsställning samt stämpling för utsyning; 

besök vid fabriker der skogsprodukter förädlas; samt 

naturvetenskaplige exkursioner i institutet närliggande trakter. 

Skogs-
institutet. 
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Elevernas sedlighet och flit här ej gifvit anledning till anmärkning. 

Undervisningen vid statens skogsskolor här under året fortgått i enlighet med stadgarna för dessa 

läroanstalter och omfattat föreskrifne ämnen. 

Vid Sillre skogsskola i Vesternorrlands län funnos vid årets början 10 lärlingar, hvilka alla ut-

examinerades den 15 Juni med vitsord om godkända kunskaper. Den 1 Oktober antogos 11 nya lär-

lingar, som qvarvoro vid årets slut, och af hvilka 10 åtnjutit stipendium. 

Till den teoretiska undervisningen hafva egnats 835 tiinmar. De praktiska öfningarna, hvilka inalles 

upptagit en tid af 1,100 timmar, hafva omfattat: mätning och kartläggning af 240 qv.ref skogsmark 

jemte 21 qv.ref inegor, i samband hvarmed lärlingarna öfvats i liniestakning, kartritning och arealut-

räkning; uppskattning af befintlig tillgång af timmer och timmerämnen å tillsammans 3,966 qv.ref jemte 

kubering af växande träd; intumning, märkning och kubering af bjelkar, sparrar och sågtimmer; hjelp-

gallring å omkring 50 qv.ref; anläggning och skötsel af plantskolor; sådd af skogsfru å omkring 30 

qv.ref; plantering; utklängning af 26 skålp. frö. Derjemte hafva lärlingarna öfvats i jagt och mål-

skjutning. 

Af de 10 under året utexaminerade lärlingarne hafva 7 erhållit förmånliga anställningar med 

fasta löner hos enskilde, hufvudsakligen såsom förman vid virkesutdrifningar. Till den nya lärokursen, 

som började den 1 Oktober, hade sökande anmält sig till mer än dubbla antalet utöfver hvad som 

kunde antagas. 

Föreståndarens åtagande att emot åtnjutande af lärlingarnas stipendier bestrida deras kosthållning 

här upphört från och med den nya kursens början. 

Vid Tierps skogsskola i Upsala län var lärlingarnas antal vid årets ingång 11, af hvilka 10 af-

gingo den 15 Juni med fullständiga betyg och 1 utan sådant. Vid inträdesexamen den 14 September 

antogos 10 nya lärlingar, som qvarvoro vid årets slut och åtnjöto stipendier. 

Den teoretiska undervisningen här upptagit 924 timmar, och till de praktiska arbetena äro an-

vända 971 timmar. De senare hafva utgjorts af liniestakning, fältmätning och kartritning; skogstaxe-

ring och kubering; virkeshuggning och gallrine;; plantskolearbeten; skogssådd och plantering; insamling 

af skadliga skogsinsekter; kolning i mila samt jagt och skjutning. 

Kosthållningen bestrides fortfarande af skogsrättaren mot åtnjutande af lärlingarnes stipendier. 

Lärlingarnas antal vid Ombergs skogsskola i östergötlands län utgjorde vid årets början 10, af 

hvilka 9 utexaminerades med godkännande vitsord den 14 Juni. Den 1 Oktober antogos 10 nya lär-

lingar, som qvarvoro vid årets slut; stipendium här under året uppburits af 10 lärlingar. 

Till den teoretiska undervisningen här användts. 320 timmar och till praktiska öfningar 1,220 

timmar. De praktiska arbetena hafva omfattat uppmätning, kartläggning och uträkning af 450 qv.-ref 

skogsmark; skogstaxering och kubering; utsättande af årshyggen och fröträd samt markens beredning 

för sjelfsådd; insamling af kottar och utklängning af frö; plantskolors skötsel och anläggning till en 

ytvidd af 5 qv.-ref; planteringar â en ytvidd af 130 qv.-ref; hjelpgallringar och rensningshuggningar 

till en utsträckning af 40 qv.-ref; insamling af skadeinsekter; kolning af 2 milor jemte beredning af 

harts och pottaska; hvarjemte lärlingarne öfvats i jagt på räf, hare och rapphöns. 

Lärlingarnas kosthållning här ombesörjts af skogsrättaren i enlighet med upprättadt kontrakt. 

Af de utexaminerade lärlingarna hafva tre erhållit anställning såsom skogvaktare. 

Vid Hunnebergs skogsskola i Elfsborgs län funnos vid årets början 10 lärlingar, hvilka utexami-

nerades den 14 Juni med vitsord om godkända insigter och färdighet; och här stipendium under året 

äfven åtnjutits af 10. 
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Den teoretiska undervisningen här upptagit 754 timmar, och hafva lärlingarna för de praktiska 

göroraålen utgjort tillsammans 1,323 dagsverken «à 10 timmar, eller i medeltal 132 dagsverken för 

hvarje lärling. 

De praktiska öfningarna hafva bestått i utstakning och uppmätning af linier och ytor; kube-

ring af fälda och stående träd samt virkesstaplar; fröträdsställning och markens beredande för sjelfsâdd 

på en ytvidd af 20 qv.-ref; insamling och beredning af skogsfrö; plantskolors anläggning och skötsel; 

plantering; upphuggning och sortering af olika virkesslag; hjelpgallring på en ytvidd af 20 qv.-ref; 

kolning af en resmila om 800 knb.-fot samt bevakaretjenstgöring och jagt. Uti ofvannämde skogs-

odlingsarbeten hafva lärlingarne ej allenast deltagit jemte de legda arbetarne, utan äfven användts 

såsom uppsyningsman öfver de senare. Såsom bevakare hafva lärlingarna tjenstgjort i tur inom en be-

vakningstrakt med en veckas tjenstgöring för gången. 

Kosthållningen här bestridts af skogsrättaren mot ersättning af lärlingarnas stipendier. 

Vid Danielslunds skogsskola i Kristianstads län undervisades vid ârets början 11 lärlingar, hvilka 

afgingo den 21 Juni, deribland 9 med betyg om godkända kunskaper. Efter aflagd inträdesexamen 

antogos om hösten 8 nya lärlingar, som vid årets slut qvarvoro och åtnjöto stipendier. 

De teoretiska lärotimmarna hafva varit 835 och de vid praktiska öfningar använda 1,622. 

De praktiska arbetena hafva orafattat utstakning och uppmätning af linier och ytor; kubering af 

stående och fälda träd samt virkesstaplar; fröträdsställning; anläggning och skötsel af plantskolor; plan-

teringsarbeten, hvarvid 18,000 plantör blifvit utsätta och 30,000 planteringsgropar uppgräfda; hjelp-

gallring och rcnsningshuggning; virkessortering; dikningsarbeten samt bevakaretjenstgöring och jagt. 

Kosthållningen här bestridts af en dertill antagen person. 

Bada skogsskola på öland hade vid årets början 10 lärlingar, hvilka i Juni månad efter genom-

gången lärokurs blefvo utexaminerade. I de afgångnas ställe antogos den 1 Oktober 12 nya lärlingar, 

som vid årets slut qvarvoro vid skolan, och af hvilka 10 derstädes åtnjöto stipendium. 

Undervisning i teoretiska ämnen här meddelats under 231 lektionstimmar, hvaremot den öfriga 

lärotiden användts till praktiska öfningar hvarvid utförts: upptagande af planteringsgropar; omskolning 

af plantör; uppsågning af skog; gallringar; kubering af virke; upphuggning af kol- och kastved; kolning 

af en resmila; samt tillsyn och ledning af dylika skogsarbeten; fältmätning, kartritning, samt målskjut-

ning och jagt. 

Vid Skoffshalls enskilda skogsskola, som fortfarande erhåller understöd af allraänna medel, 

funnos under âret 10 lärlingar, hvilka derstädes åtnjöto undervisning uti samma läroämnen, som enligt 

stadgarne för skogsläroverken tillhöra statens skogsskolor. 

Vid ingen af skogsskolorna här anledning till anmärkning mot lärlingarnas sedlighet och flit 

förefunnits. 

Jemväl under det år berättelsen omfattar här sâväl vid de begge landtbruksinstituten, som ock 

vid åtskilliga af landtbruksskolorna meddelats undervisning i skogshushållning af skogstjenstemän eller 

från skogsinstitutet utexaminerade elever. 

Vid utgången af år 1872 utgjordes Skogs-styrelsens personal af: Chefen, Sekreterare, Kamererare, 

Registrator, Revisor samt 2 extra ordinarie tjensteman. 

Skogsstaten bestod vid samma tid af 7 Skogsinspektörer, 3 öfverjägmästare, 76 jägmästare, 49 

extra jägmästare, 168 kronojägare, 28 extra kronojägare, 99 skogsvaktare, 8 extra skogsvaktare samt 

2 planteringsvaktare, eller tillsammans 440 personer. 

Danielslund. 

Böda. 

Enskilda 
skogsskolan 

vid Skogshall. 

Skogsunder-
visning vid 
landtbruks 
läroverken. 

Skogsstyrel-
sens, skogs-
statens och 

skogslärover-
kens personal. 
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Lärarepersonalen vid skogsläroverken utgjördes af Direktör och 3 lektorer vid Skogsinstitutet, 

samt 6 lärare, som tillika innehafva jägmästaretjenster, jemte 6 skogsrättare vid statens skogsskolor. 

Bland de nådiga förordningar och Bref hvarigenom föreskrifter rörande skogs- och jagtväsendet 

under år 1872 meddelats torde böra omförmälas: 

Kungörelsen af den 19 April angående förbud tillsvidare mot anläggning af nybyggen i Norr-

och Vesterbottens läns lappmarker. 

Skrifvelse till Skogsstyrelsen af den 6 December innehållande dels stadgande om skogsbetjentes 

behörighet att i beslag taga å kronoskog åverkadt virke samt att âverkningar åtala, dels förklarande att 

de i 1869 ars instruktion för skogsstaten meddelade bestämmelser i fråga om kronojägare i allo skola gälla 

med afseende å skogsvaktare å sådana härads allmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning. 

Skrifvelse till Skogsstyrelsen af den 24 Maj angående tillägg och ändring i gällande föreskrifter. 

rörande afbarkning och fällande af ekar, hvilkas afverkning blifvit på jordinnehafvares begäran medgifven. 

Skrifvelse till Skogsstyrelsen af den 6 December om anställandet af en registrator och aktuarie 

samt en revisor hos styrelsen, jemte instruktion rörande dessa tjenstemäns embetsbefattning; samt 

Kungörelse af den 23 Februari angående förbud emot all jagt å Rådjur i Kronobergs län under 

åren 1872—1876. 

De af Skogsstyrelsens chef under året företagna inspektionsresor hafva omfattat Ombergs, Eksjö, 
o 

Hunnebergs, Svältornas, Engelholms, Ahus och Malmöhus revier, hvarjemte Styrelsens sekreterare verk-

ställt inspektion inom Pajala, Torneâ, Jockmocks, Luleâ samt Piteå södra och norra revier för besigt-

ning å de i dessa revier nybildade kronoparker, äfvensom inom norra Angermanlands revier, med afse-

ende å försäljning af flerårig afverkningsrätt å en del der befintliga kronoparker. 

Enligt Skogsstyrelsens arbetsredogörelse för år 1872, hvilken efter ârets slut blifvit i underdå-

nighet särskild afgifven, här StyrelsenJ nämnde år haft att handlägga 2,600 mål inberäknadt de från 

föregående året balanserade. Af dessa mål voro 140 Kongl. Bref och remisser samt embetsskrifvelser 

från Stats-Departementen. 636 mål hafva mäst till år 1873 balanseras. 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m à k t i g s t c, All e r n å d i g s t e K o n u n g ! 
E d e r s K o n g l . M a j : t s 

underdånigjte, tropligtigste 
tjeuare och uudersâter, 

A. E. ROS. 
Stockholm den 31 December 1873. 

C. A. T. Björhnan. E. O. Wannqvist. 

Stadganden 
rörande skogs-
och jagtväsen-
det utfärdade 

år 1872. 

Inspektioner. 

Af Skogssty-
relsen hand-
lagda mål. 
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Bil. 1. 

Utgifter från Reservationsanslaget till Skogsväsendet år 1872. 
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Forts. af Bil. 1. 
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Forts. af Bil. 1. 
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Bil. 2. 

Försåldt virke från Kronoparker, Flygsandsfält, Öfverloppsmarker och oafvittrade skogar år 1872. 
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Forts. af Bil. 2. 

Till utsyningsberättigade utlemnadt virke från Kronoparker, Flygsandsfalt, Öfverloppsmarker och 
Oafvittrade skogar år 1872. 

Till diverse ändamål användt virke från Kronoparker, Flygsandsfält, Öfverloppsmarker och 
Oafvittrade skogar år 1872. 
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Bil. 3. 

Försåldt virke från kungsgårdsskog, hvars behållna virkesafkastning tillfaller statsverket, år 1872. 

Försåldt virke från boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till statsverket, år 1872. 

Försåldt virke från boställsskogar, hvilkas hela behållna afkastning tillfaller lönings-
fond, år 1872. 

Försåldt, åverkadt virke å kronohemman, nybyggen, stockfångstskogar samt ökeskatte-
skogar, år 1872. 
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Bil. 4 

Till delegarens disposition utlemnadt virke från de under Skogsstatens förvaltning stående 
häradsallmänningar, år 1872. 

Till diverse ändamål användt virke från de under Skogsstatens förvaltning stående härads-
allmänningar, år 1872. 
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Bil. 5. 

Öfversigt af priserna på de vanligast förekommande skogseffekterna i olika delar af landet 
år 1872. 

K. Skogsstyrelsens berättelse för år 1872. 7 
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Forts. af Bil. 5. 
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Bil. 6. 

Öfversigt af den behållna afkastningen pr qv.ref och pr kub.fot inom de olika skogsrevieren. 
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Bil. 7. 

Skogsodlad areal å de under Skogsstatens förvaltning ställda skogar år 1872. 
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Bil. 8. 

Averkadt, i beslag taget virke å allmänna skogar, år 1872. 

Bil. 9. 

I brist af köpare onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar, år 1872. 
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Bil. 10. 

Förteckning på af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot skogs-
författningarne, år 1872. 
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Bil. 11. 

Förteckning på af skogspersonalen åtalade förbrytelser mot jagtförfattningarne år 1872. 
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