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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Skogarna. 

Allmänna skogar. 

I öfverensstämmelse med föreskrift i gällande instruktion med afgifva underdånig berättelse om skogsväsendet i riket 
för Skogsstyrelsen och skogsstaten, får Skogsstyrelsen här- år 1876. 

Medan kronoparkernas areal under föregående 
är utgjort: 

Kronopfirl'er. 

utvisar bilagan 1, att deras ytvidd under år 1876 ökats till 
20,913,420,r>3 qv.ref, motsvarande 35,3 '/. af samtliga all-
luänna skogarnas areal (Bil. 10). Denna ansenliga till
ökning af 3,412,475,3 7 qv.ref, — hvilken skulle hafva fram-
trädt ännu större, derest ej från äldre arealuppgifter af-

dragits, der så kunnat ske, inom parkerna belägna beva-
karebostäUen och sådana inegor, som icke för skogsväsendets 
räkning disponera», — här sin orsak uti afsättande till 
kronopark dels och hnfvudsakligen af förutvarande öfver-
loppsmarker och åbolediga kronobyggen i Tomeå, Tärendö, 
Kalix, Råneå och Luleå revir af Norrbottens, Skellefteå 
revir af Vesterbottens och Södra Ångermanlands revir af 
Södra Norrlands distrikt med en sammanlagd ytvidd af 
3,393,851,70 qv.ref, dels af utmarker vid allmänna hemman 
i Österdalarnes revir af Bergslags-distriktet, Stockholms revir 
af Östra distriktet, Marks revir af Vestra distriktet och 
Tjusts revir af Södra distriktet med 15,881,15 qv.ref, samt 
dels af mark, inköpt från enskilda Jordegare. 
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De marker, hvilka sålunda kommit under kronans 
omedelbara disposition, bilda dock ej alltid sjelfständiga 
kronoparker, utan hafva desamma ofta, der så varit lämp
ligt med afseende på belägenhet m. m., förenats med hvar
andra eller förutvarande kronoparker till större samman
hängande skogskomplexer under gemensam skötsel oeh 
bevakning. 

Ofvan omförmälda, af Eders Kongl. Maj:t i nåder god
kända köp af enskilda marker till skogsbruk för kronans 
räkning hafva omfattat följande egendomar oeh lägenheter, 
nemligen i 

Svältornas revir: 
Rändekulla 22,4o qv.ref för 1,000 kr., 

Bohus revir: 
Fjella oeh Lunden 5,432,— » » 27,800 » 

Hallands revir: 
Bökhult N:o 1 1,708,— » » 6,000 « 
Oxhult 16,800,— » » 99,000 » 

Kalmar revir: 
Herrsmåla 331,27 » » 1,200 » 

Sunnerbo revir: 
Ljungby Lillegård l,668,8o _ ^ » 6,000 » 

eller tillsammans 25,962,4 7 qv.ref för 141,000 kr., 

oberäknadt öfriga kostnader, som med egornas föregående 
undersökning, köpens afslutande m. m. varit förenade Kro
nans disposition öfver större delen af dessa marker hade 
dock vid årets slut ännu ej vidtagit. 

Inom fyra revir. Södra Ångermanlands, Stockholms, 
Hallands oeh Tjusts, hvarest förut inga kronoparker funnos, 
hafva sådana under året bildats. 

Nya hushållningsplaner äro af Skogsstyrelsen faststälda 
under år 1876 för kronoparkerna Stennäs i Södra Norrlands 
distrikt, Ycke i Ostra distriktet samt Tiveden i Vestra di
striktet, innehållande tillsammans 42,856,y7 qv.ref, som mot
svarar 0,ä % af samtliga kronoparkernas ytvidd, af hvilken 
hittills 4,9 % blifvit till ordnad hushållning indelade. 

De inom rikets tvenne sydligaste skogsdistrikt, 
i Hallands, Kronobergs, Blekinge oeh Kristianstads 

län belägna, kronan tillhöriga flygsandsplanteringarna hafva 
under året ej undergått någon förändring i afseende på 
deras yttre gränser, oeh upptaga (Bil. 2) en ytvidd af 
25,127 qv.ref, eller 0,o4 % af samtliga kronoskogarnas areal 
(Bil. 10). Den ringa förhöjningen i arealuppgiften i jem
förelse med föregående års har uppkommit genom vunnen 
närmare kännedom om den verkliga ytvidden. — Angående 
eganderätten till Engelholms plantering i Kristianstads län 
har likväl rättegång förts mellan kronan oeh närbelägna 

hemman, hvilken rättegång icke under året slutligen af-
gjorts.*) 

Sedan de af kronans öfverloppsmarker oeh oaf-
vittrade kronomarker i Norrbottens oeh Vesterbottens 
distrikt, som kunna antagas komma att efter afvittring 
fortfarande tillhöra kronan, oeh hvilka uti föregående årets 
berättelse uppskattades till 16,800,000 qv-ref duglig skogs
mark, blifvit under år 1876 dels ökade med åbolediga ny
byggena Dödfiskträskhed, Tallträsklandet, Tallträsk, Tall
berg, Renberg, Renoträsk, Lappa, Hollsvattnet oeh Norra 
Gyttjeå i Norrbottens distrikt med en ytvidd af omkring 
72,000 qv.ref skogsmark, dels minskade med omkring 
1,912,000 qv.ref till kronopark afsatt skogsmark, antagas 
desamma nu för berörda tvenne distrikt till en ytvidd 
af 14,960,000 qv.ref duglig skogsmark, hvilken siffra likväl, 
i följd deraf att dessa trakter till stor del ännu ej 
ens hunnit kartläggas, endast kan angifva ungefärliga 
ytvidden. Dertill komma i Södra Norrlands distrikt 
289,218,6 3 qv-ref dels vid utbrytning af mark till privilegi
erade sågverk öfverblifna trakter, dels ett åboledigt oeh 
till kronans framtida disposition öfverlemnadt krononybygge 
Tunåsen, hvarföre samtliga här i fråga varande marker 
upptagits till 15,249,218,63 qv.ref, eller 25,76 ^ af allmänna 
skogarnas areal (Bil. 10). 

Kungsgårdars oeh andra för statsverkets räkning 
utarrenderade eller af kronan omedelbart disponerade 
egendomars skogar, med inberäkning af hagmarkeroch 
uteslutande, der så kunnat ske, af inom desamma belägna 
inegor, utgjorde vid årets slut 557,030,64 qv.ref (Bil. 3), 
eller \ % &î allmänna skogarnas areal (Bil. 10), enligt vid 
skogsindelning upprättade kartor oeh beskrifningar samt 
skogstjenstemännens uppgifter i öfrigt. Sedan under året 
hnshållningsplaner blifvit faststälda för 12 dylika skogar 
med en sammanlagd ytvidd af 12,304,4 5 qv.ref, funnos vid 
årets slut dylika planer faststälda för 133 skogar, innehål
lande (Bil. 4) tillsammans 205,121,su qv.ref eller 36,8 % af 
samtliga här i fråga varande skogar. 

Vid boställen, som af boställsdirektion eller konsi
storium blifvit utarrenderade, ännes enligt uppgifter, 
hemtade dels från faststälda hushållningsplaner oeh dels 
från skogstjenstemännens berättelser, skogs- oeh hagmark 
till en sammanlagd areal af 2,066,462,9 7 qv.ref, fördelad 
på 1,776 boställen. Häraf belöper sig 1,897,692,6 7 qv.ref på 
1,622 militieboställen oeh 168,770,30 qv.ref på 154 ecklesia
stika boställen (Bil. 3). 

Skogar tillhörande hostadsloställen (Bil. 3) uppgå, en
ligt samma källor, för 363 civila boställen till 242,694,8? 
qv.ref, för 320 militieboställen till 382,933,4 9 qv.ref samt 

*) Af Högsta Domstolen har detta må! sedermera den 24 Sept. 1877 
blifvit afdömdt till kronans fördel. 
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för 2,305 ecklesiastika boställen till 3,330,304,7 7 qv.ref, eller 
tillsammans för 2,988 boställen till 3,955,933,15 qv.ref. 

Samtliga hoställsskogarna omfatta sålunda vid 4,764 bo
ställen en ytvidd af 6,022',396,12 qv.ref, deruti i allmänhet 
äfven hagmark ingår, hvilket (Bil. 10) motsvarar 10,i % af 
samtliga kronoskogarnas areal. 

Under slcogsstatens vard oeh förvaltning hafva af dessa 
boställsskogar under årets lopp fyra med en sammanlagd 
ytvidd af 4,371,66 qv.ref blifvit stälda, så att antalet af 
dem, som skötas af skogsstaten (Bil. 5), vid årets slut 
uppgick till 19 med en sammanlagd areal af 270,490,25 
qv.ref eller 4,5 % af boställsskogarnas areal. 

Bland de boställsskogar, som skötas oeh bevakas af 
innehafvarne eller arrendatorerna sjelfva oeh antingen sak
nat hushållningsplaner, eller egt föråldrade sådana, hafva 
under året nya hushållningsplaner blifvit faststälda för 46 
skogar (Bil. 6), nemligen 2 civila, 28 militie oeh 16 eckle
siastika, med en sammanlagd ytvidd af 74,478,6 9 qv.ref, 
hvarefter vid årets slut dylika skogar, som blifvit till ord
nad hushållning indelade, utgjorde tillsammans 446 stycken 
med en ytvidd af 972,681,9 5 qv.ref, hvilket, då samtliga 
under innehafvares eller arrendatorers skötsel stående bo
ställsskogar innehålla (Bil. 3) 5,751,905,87 qv.ref, motsvarar 
16,9 % af sistnämda ytvidd. 

I fråga om de här ofvan anförda uppgifterna rörande 
boställsskogar torde böra erinras, att olikheten med de 
uppgifter, som uti föregående års berättelser meddelats, 
härrör icke allenast från den närmare kännedom, som efter 
hand vunnits om dessa skogar, oeh sträfvan, att i samma 
mån afskilja de inom skogarna belägna inegorna, utan äf
ven från de förändringar i kameralt hänseende, som många 
boställen undergått. 

De skogar, hvilka tillhöra allmänna inrättningars 
hemman, oeh öfver hvilkas skötsel skogsstaten har att 
utöfva en kontrollerande tillsyn, utgjorde, enligt skogs-

indelningshandlingar oeh revirförvaltarnes berättelser (Bil. 
7), vid årets slut ett antal af 657 stycken, innehållande 
tillsammans 404,131,8 0 qv.ref, eller (Bil. 10) 0,7 % af all
männa skogarnas sammanlagda ytvidd. Af dessa hemmans 
skogar hafva under året tvenne, innehållande 1,903,9 5 qv.
ref, erhållit faststälda hushållningsplaner, oeh var antalet 
af dem, som sköttes efter sådana planer, oberäknadt Upp
sala akademiehemman, vid årets utgång (Bil. 7) 25 med en 
sammanlagd areal af 33,088,72 qv.ref, eller 8,2 % af samt
liga dylika hemmans skogsareal. 

Inom Norrbottens, Vesterbottens oeh Vesternorr
lands län belägna, till vissa sågverk i ersättning för 

mistad privilegierad stockfångst utbrutna skogar upptogo 
vid 1876 års utgång (Bil. 10) en ytvidd af tillsammans 

2,769,207,2 3 qv.ref, motsvarande 4,7 % af samtliga allmänna 
skogar. Denna arealnppgift stöder sig pä norrländska 
skogskomiténs betänkande med iakttagande af sedermera 
verkstäld utbrytning af ytterligare mark. 

Statens till bergshandteringens understiid anslagna 
skogar (Bil. 8) inom Södra Norrlands, Bergslags- oeh 
Östra distrikten innehålla, enligt faststälda indelnings
handlingar oeh jägmästares uppgifter, en sammanlagd yt
vidd af 317,406,21 qv.ref, eller 0,5 % af allmänna skogarnas 
areal. För 169,064,05 qv.ref, motsvarande 53,2 % af i fråga 
varande skogars ytvidd, hafva under år 1876 hushållnings
planer blifvit faststälda. Ofvansjö oeh Torsåkers grufve-
allmänning är stäld under skogsstatens förvaltning, hvar
emot öfriga skogar skötas af nyttjanderättsinnehafvarne 
sjelfva under skogsstatens kontroll. 

De inom Bergslags- samt Östra, Vestra oeh Södra 
distrikten belägna, på 60 härader fördelade 102 härads-
allmänningarna upptaga (Bil. 9) en ytvidd af 1,953,288,98 
qv.ref, eller (Bil. 10) 3,3 % af samtliga allmänna skogar, 
enligt hvad noggrannare uppgifter från skogstjenstemännen 
äfvensom faststälda skogsindelningshandlingar gifva vid 
handen. Den ej ringa ökning i areal, hvilken visar sig 
vid jemfiirelse med motsvarande uppgift i föregående årets 
berättelse, härleder sig hufvudsakligen från de inom Lima 
allmänning i Vesterdalarnes revir förefintliga oeh förut ej 
till arealen kända impedimenter. 

Skötseln af de inom Daga härad i Södermanlands län 
belägna Björnlunda, Dillnäs, Katrinenäs, Gryts, Gåsinge oeh 
Frustuna allmänningar, tillsammans innehållande 5.5,530,12 
qv.ref oeh förut förvaltade af skogsstaten, har under året 
öfvertagits af delegarne sjelfva, hvarföre vid årets slut 
de under skogsstatens omedelbara vard stående härads-
allmänningarna utgjorde ett antal af 87 med 1,015,341,5 7 
qv.ref, motsvarande 52 % af häradsallmänningarnas samman 
lagda ytvidd, under det att öfriga 15 allmänningar med 
937,947,41 qv.ref, eller 48 %, sköttes af delegarne, ehuru det 
åligger skogsstaten att jemväl öfver dessa skogar utöfva 
kontroll. 

Hnshållningsplaner hafva under året upprättats för Tu-
hundra härads allmänning i Bergslags-distriktet, äfvensom 
Trögds härads allmänning Sneden, Göstrings härads all
männingar Stora Allmänningsskiftet, Sandkullamarken oeh 
Dinkaipsskiftet samt Bobergs härads allmänningar Åkerhult 
oeh Löparehem i Ostra distriktet, innehållande tillsammans 
65,207,70 qv.ref eller 3,3 % af samtliga häradsallmänningar
nas ytvidd. 

Skogar, tillhörande krononybyggen oeh kronohem
man, som innehafvas under stadgad åborätt, uppgingo 
vid 1876 års utgång, enligt skogstjenstemännens upp
gifter, till 1,627 stycken med en ytvidd af tillsammans 
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11,020,678,93 qv.ref (Bil. 3), motsvarande 18,6 % af de all
männa skogarna (Bil. 10). Den vida största delen af dylika 
hemman är belägen inom de tre norrländska skogsdistrikten, 
oeh torde böra erinras, att ett stort antal af dem ännu ej 
genom afvittring erhållit bestämda gränser, hvarföre de i 
Bil. 3 meddelade arealnppgifterna rörande dessa hemman, 
åtminstone hvad angår Norrbottens oeh Vesterbottens distrikt, 
endast få anses såsom approximativa. De till detta slag af 
hemman hörande skogar skötas ej omedelbart af skogs
staten, utan stå endast under dess uppsigt och kontroll. 
Såsom redan förut blifvit anfördt, hafva under årets lopp 
åtskilliga dylika hemman efter inträffad åboledighet dels 
blifvit afsatta till kronopark, oeh dels utlagts till öfverlopps-
mark för framtida disposition af kronan i sammanhang med 
afvittringen. 

A de allmänna skogar, hvilka stå under skogs
statens omedelbara vård oeh förvaltning, äfvensom å 

sådana, från hvilka alTtastning ingått antingen till stats
verket eller till fonder, som äro afsedda för skogshushåll
ningens befrämjande, hafva, oberäknadt husbehofsafverkning 
ii allmänna hemman, de under år 187(5 företagna afverk-
ningarna haft följande omfattning. 

A kronoparker, flygsandsplanteringar, öfverlopps-
marker och oafvittrade kronomarker, förutom husbe-

hofs- oeh sakiafverkning å oafvittrade hemman samt såg
verkens privilegierade stockfångst, har utsynats (Bil. 11): 

Till försäljning för För «Isynings- För bevakarebo-
kronans räkiiiug. berättigade. stäiien, hägnader 

m. Ii. ändamål. 

Stycken. Kub.fot. Stycken. Kub.fot. Stycken Knb.fot. 

Ek»r 234. 6,237. 6. 70. 

Bjelkar o. bjelk-

träd 2.081. 74,891. 8. 280. 8. 60. 

SSgtimniertrid... 611,917. 17,762,437. 23,170. 661,715. 2,180. 58,456, 

SSgtiramer 7,142. 131,736. 403. 8,433. 989. 14,913. 

Hustinimerträd o. 
huBtimmer.... 15,995. 346,316. 15,752. 174,984. 2,482. 31,421. 

Snarrträd,sporrar 

o. sparrämnen 7,920. 51,5<!1. .55. 705. 109. 647. 

Hognadsvirke.... 60,317. 1,881. 25,.503. 

Ved oeh knlvirke 1,061,880. 1,723,209. 132,876. 

Tjärvirke, atnb-
bar oeh rötter 496,360. 33,885. 

Grenar, ris, löf-
kärtvar ni. m. 35,889. 28.477. 

Kol 2,160. 

Diverse virke.... — - 100,097. 35,889. 9,469. 

eller tillsaminans 23,072,754 kub.fot, 

under det att motsvarande afverkning uppgick 
år 1870 till 19,028,093 knb.fot, 
» 1873 » 24,259,863 
» 1874 » 19,400,583 
« 1875 » 15,307,064 » 

Å de boställsskogar, af hvilkas behållna afkast
ning viss andel ingår till statsverkets skogsmedel, ut
gjorde virkesförsäljningeu under året (Bil. 12): 

bjelkträd oeh bjelkar .- 50 st. = 1,200 kub.fot, 
sågtimmerträd 350 » =7,724 » 
sågtimmer _ 28 » = 600 » 
hustimmer oeh hustimmerträd 469 » = 6,280 » 
ved oeh kolvirke 29,160 » 
diverse virke 32,262 » 

eller tillsammans 77,216 kub.fot, 

under det att sådan försäljning omfattat 

år 1871 63,040 kub.fot, 
» 1873 83,167 
» 1874.._ 137,605 
» 1875 79,654 

Frän sådana boställsskogar, hvilkas hela behållna ordi
narie afkastning tillfaller löniugsfond, hafva blifvit sålda 
(Bil. 13): 

bjelkträd oeh bjelkar _ _ 1,673 st. == 58,555 kub.fot, 
sågtimmerträd 5,308 » = 140,909 » 
sågtimmer 12 » = 180 « 
hägnadsvirke 2,573 » 
ved oeh kolvirke 221,893 » 
diverse virke 8,300 » 

eller tillsammans 432,410 kub.fot, 

under det försäljningen utgjorde: 

år 1871..... 462,325 kub.fot, 
» 1873..... 1,308,986 
» 1874 480,210 
» 1875 1,116,621 

För ecklesiastika boställenas, på grund af nådigt Bref 
den 31 mars 1876 nybildade skogsfonds räkning har under 
år 1876 sålts virke, som erhållits genom berednings- oeh 
rensningshuggning å prestboställen (Bil. 14): 

bjelkträd oeh bjelkar 1,120 st. = 54,444 kub.fot, 
sågtimmerträd 7,497 » =199,356 » 
sågtimmer.. 1,370 » = 28,135 » 
hustimmer oeh hustimmerträd.. 138 » = 1,705 » 
ved oeh kolvirke 889,360 » 
tjärvirke 13,200 » 
kol. 22,500 
diverse virke.... 63,549 » 

eller tillsammans 1,272,249 kub.fot. 

För militieboställenas likaledes nybildade skogsfond har 
efter berednings- oeh rensningshnggning å militieboställen 
under samma tid sålts (Bil. 15): 
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Motsvarande afverkning utgjorde: 
år 1871 --. 4,148,999 kub.fot, 
» 1873... 3,930,010 » 
» 1875... 3,761,237 

Enligt hvad Bil. 19 utvisar, hafva, jemlikt § 2 i 
nådiga förordningen af den 18 Nov. 1874 angående 
utsyning oeh försäljning af skogsalster från kronans skogar 
i Kopparbergs län oeh de norrländska läueu, å nybyggen, 
kronohemman oeh till sågverk utbrutna stockfängstskogar, 
åt dertill berättigade utsynats: 
bjelk- oeh sågtimmerträd.. 355,089 st. = 10,219,995 kub.fot, 
hustimmerträd 1,840 » = 27,000 » 
ved oeh kolvirke-- 227,028 » 
tjärvirke 49,995 » 
diverse virke 106,098 » 

eller tillsammans 10,630,716 kub.fot. 

A öfverloppsmarker oeh oafvittrade skogar har 
(Bil, 20) ntsyningen åt privilegierade sågverk mot 
stubböresafgift under år 1876 omfattat 10,154 sågtim
merträd, innehållande tillsammans 289,975 kub.fot. 

Understälda Skogsstyrelsens pröfning hafva (Bil. 
21) varit 146 ansökningar om utsyning å allmänna 
hemman af 25,683 vrakekar; oeh hafva derutaf blifvit till 
afverkning beviljade 17,277 stycken, af hvilka senare 7,575 
stycken till försäljning för kronans räkning oeh återstoden, 
eller 9,702 stycken, att användas till hemmanens husbehof 
emot foreskrifven återplanteringsskyldighet. Likaledes har, 
med anledning af 90 ansökningar, utsyning af bokar egt rum 
till belopp af 1,620 stycken jemte 35,000 kub.fot bokved. 

Utsyning af vrakek har under föregående år omfattat: 

lieTiljad utsvniiic i> -i- • . 
Begärd utsyning. till forsaljmn^ for ejn^husbehof 

kronans rakning. 

År 1871 20,218 st. 1,955 st. 1,302 st. 
)) 1873 36,856 » 8,283 » 2,820 » 
„ 1875 24,074 » 4,821 » 2,694 » 

A kronoparkerna i de norrländska länen oeh Da
larne försäljes ärsafverkningen genom länsstyrelsens 
forsorg på rot å offentlig auktion, som stundom hålles sam
tidigt å landskansliet oeh i orten af dertill förordnad krono
betjening. Dessutom hafva inom vissa orter vederbörande 
revirförvaltare erhållit bemyndigande att under hand för
sälja en del virke, såsom torrskog, vindfällen, tjärved m. m., 
hvilket senare försäljningssätt under året egt rum inom 
Tärendö, Norra Piteå, Södra Arvidsjaurs, Skellefteå oeh 
Degerfors revir inom Norrbottens oeh Vesterbottens distrikt. 
Inom Vesterdalarnas revir har det genom berednings- oeh 
rensningshuggning erhållna virket npphuggits oeh sorterats 
före försäljningen. På åtskilliga ställen har virket blifvit i 

sågtimmerträd ^ 681 st. = 8,325 knb.fot, 
hnstimmer oeh hustimmerträd 64 » =- 1,280 » 
ved oeh kolvirke 28,645 » 
kol... .._..: 16,110 
diverse virke 41,100 » 

eller tillsammans 95,460 knb.fot. 
Summan af det sålunda under år 1876 från boställen 

sålda virke utgör alltså 1,877,335 kub.fot. 
Derjemte har för kyrko- oeh prestgårdsbyggnad åt 

byggnadsskyldige församlingsboar utsynats på ecklesiastika 
boställen (Bil. 16): 
bjelkträd oeh bjelkar 331 st. == 11,250 kub.fot, 
sågtimmerträd...... 4,554 » =121,745 » 
sâgtimmer 2,104 » =- 35,210 » 
hustimmer oeh hustimmerträd.. 3,104 » = 66,359 » 
spärrar 479 « = 4,790 « 
diverse virke 66,785 » 

eller tillsammans 305,139 kub.fot. 
För kronans räkning har under året sålts i beslag 

taget virke, som åverkats å kronohemman, nybyggen 
oeh stockfångstskogar, till följande belopp (Bil. 17): 
bjelkträd oeh bjelkar.... 137 st. = 4,795 kub.fot, 
sågtimmerträd 9 « = 270 » 
sågtimmer 430 » =6,366 » 
hnstimmer oeh hustimmerträd 75 « = 1,125 » 
spärrar 19 » = 285 » 
ved oeh kolvirke.... 866 » 
tjärved 16,631 » 

eller tillsammans 30,338 kub.fot, 
emot 39,432 kub.fot år 1871, 

60,140 » » 1873, 
12,628 » » 1874 oeh 
17,815 » n 1875. 

Dels till delegarnes omedelbara dispo.sition, dels 
till hägnader m. m. samt husbehof åt bevakarne hafva 

å de bäradsallmänningar, hvilka förvaltas af skogsstaten, 
följande virkesbelopp blifvit utsynade, nemligen (Bil. 18): 

-̂11 1, .. . Tin hagoader ra. m. Tul aUmaumtii^s- . o, i , . , , " och at bevaknines-delesarnc. , ° " personalen. 

Stycken. Kub.fot. Stycken. Kub.fot. 

bjelkträd oeh bjelkar... ' 4. 160. 63. 1,855. 
bågtimmerträd 5,434. 160,129. 348. 9,389. 
sågtimmer 6,904. 92,726. 453. 11,669. 
hustimmer oeh hustim

merträd 10,033. 199,790. 569 7,904. 
spärrar 4,079. 21,755. 115. 1,642. 
hägnadsvirke 48,963. 25,510. 
ved oeh kolvirke 2,373,925. 26,171. 
grenar oeh ris 42,240. • 8,400. 
diverse virke 1,198,078. 10,189. 

eller tillsammans 4,240,495 kub.fot. 
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smärre lotter af passande storlek fördeladt oeh utstämpladt 
före försäljningen, hvilket ansetts fördelaktigare såsom dels 
medgifvande täflan äfven för spekulanter å mindre virkes
poster, dels lemnande köparen en säkrare kunskap om 
varans värde, än det eljest vanliga sättet att låta auktio
nen föregå trädens ntstämpling, hvilket anses ej obetydligt 
bidraga till de laga köpeanbuden. 

Hvad angår de olika förfaringssätten vid virkets för
säljning ä de allmänna skogarna inom mellersta oeh södra 
delarna af landet, torde få anföras följande: Inom Bergs
lags-distriktet skedde försäljningen i allmänhet på rot, enär 
upphugget virke der är mindre begärligt oeh betalas jem
förelsevis lägre, än då det står köparen fritt att sjelf till
reda träden tor sina behof; endast inom Elfdals oeh Köpings 
revir har upphuggning stundom föregått försäljningen. I 
Ostra distriktet tillreddes virket lore försäljningen inom 
Åkers, Daga, Jönåkers oeh Ombergs revir äfvensom å vissa 
allmänna skogar inom Enköpings oeh Finspånga revir, 
hvaremot i öfriga fall afyttring å rot ansågs fördelaktigare. 
Inom Vestra oeh Södra distriJcten såldes virket öfver allt 
på rot, med undantag blott af Hunnebergs samt vissa 
trakter af Vadsbo oeh Eksjö revir. — Likväl bör tilläggas, 
att detta egentligen endast gäller de ordinarie årshyggeua; 
virke, som utfallit vid hjelpgallringar, rensningsbuggningar 
m. m., såldes nemligen i allmänhet såsom upphugget äfven 
å skogar, der försäljning å rot eljest egde rum. 

A häradsallmänningarna har den del af årsafkastningen, 
öfver hvilken delegarne haft rättighet att förfoga, antingen 
blifvit såld på offentlig auktion, eller ock fördelad in na
tura mellan delegarne. Det förstnämda förfaringssättet 
användes uteslutande å Hardemo, Kumla, Edsbergs, Askers 
oeh Glanshammars härads allmänningar i Bergslags-distriktet, 
Hagunda, Lagunda, Bro, Orbyhns, Sollentuna, Erlinghundra, 
Långhundra, Selebo, Åkers, Öster-Rekarne, Könö, Vester-
llekarne, Jönåkers, Oppunda, Gullbergs, Hanekinds, Valkebo, 
Kinda, Memmings oeh Hammarkinds häradsallmänniugar i 
Östra distriktet, äfvensom å samtliga allmänningar i Vestra 
oeh Södra distrikten; dock har äfven å öfriga allmännin-
garua, hvarest fördelning in natura egt rum, någon del af 
af virket vanligen blifvit såldt. 

Den lamhet i trävarurörelsen, som efter de före
gående årens lifliga verksamhet i denna väg gjorde sig 
gällande isynnerhet under år 1875, då rikets hela utförsel 
af trävaror oeh öfriga skogsalster med omkring 17 millioner 
kronor understeg densamma för år 1874, synes under loppet 
af det år, sora denna berättelse omfattar, hafva gifvit vika 
för en större lifaktighet. De förut mera skiftande virkes
prisen blefvo nemligen derunder fastare oeh efterfrågan 
större. Till ej oväsendtlig del inverkar den allmänna trä
varurörelsens tillfälliga ståndpunkt på torsäljningsprisen 
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äfven å kronoskogarna, men dessa pris betingas dock tillika 
af en mängd lokala oeh andra förhållanden, som ej allenast 
göra dem i viss mån oberoende af de i den större handeln 
gällande värdena å trävaror, utan äfven hafva den verkan, 
att virkespriserna â hvarandra temligen närbelägna skogar 
stundom äro betydligt olika. Att så varit händelsen äfven 
under år 1876, framgår af nedanstående utdrag ur de in
komna årsberättelserna. Först torde dock få anföras, att 
under nu i fråga varande såväl som föregående år inom 
Vesterbottens län endast få antagliga anbud blifvit gjorda 
vid virkesauktionerna ä kronoskogarna, hvarföre virkes-
försäljningen flerestädes inskränkts till vindfällen oeh 
tjärvirke. De omnämda berättelseutdragen följa här. Tä-
rendö rev.: Försäljningsprisen hafva vexlat betydligt under 
senaste åren; sådana träd, som år 1873 betaltes med l,4o 
kr. per styck, betingade år 1874 ett pris af 3,i2 kr., år 
1875 af 2,53 kr. oeh 1876 endast 1,77 kr. — Norra Piteå 
rev.: Försäljningsprisen hafva varit något lägre än före
gående år; dock hafva större dimensioner, såsom bjclkar, 
varit mycket begärliga. — Södra Arvidsjaurs rev.: Virkes
prisen hafva varit något högre än föregående år. För den 
till försäljning från hemman oeh nybyggen utsynade skogen 
betalas i allmänhet 30 à 40 proc. mindre än för den af 
kronan försålda. — Arjeplogs rev.: Virkesprisen hafva varit 
jemförelsevis ganska höga; så hafva vid Storafvan, hvar
ifrån är 3 års flottning, sågtimmerträd betalts med 2,30 kr. 
per styck för vissa poster. — Degerfors rev.: Timmerprisen 
hafva i allmänhet varit laga inom reviret, en följd dels 
af mindre gynsam konjunktur, dels deraf, att sågverks-
egarne genom inköp af nästan alla skatteskogar tills vidare 
gjort sig mindre beroende af s. k. köptimmer från såväl 
allmänna som enskilda skogar. Gångbara pris inom orten 
hafva varit för sågtimraer af 23 fots längd: 

för 9 tum (engelskt matt) i topp 0,60 kr. 
)> 10 » » » » 1,00 » 
» 11 » » » » 1,50 » 
» 12 » » » » 2,00 » 
» 13 » » » » 2,50 » o. s. v. 

med Ib % afdrag i bivattendragen. För bjelkar betaltes vid 
flottled omkring 15 öre per kub.fot. — Södra Ångerman
lands rev.: Orsaken till det relativt laga bjelkträdspriset är 
att söka deruti, att handeln med bjelkar inom Angermans-
och Faxelfvarnas floddalar betydligt minskats under det 
sista årtiondet i följd af de många ångsågarnas anläggning, 
hvilka med lika stor, om ej större fördel försåga det gröfsta 
virke till plank oeh bräder. — Norra Medelpads rev.: 
Virkesprisen, som vid årets början voro mycket obestämda 
i anseende till ringa efterfrågan å skogsefifekter, blefvo mot 
våren, då de flesta virkesköp uppgöras, fastare oeh voro i 
allmänhet någorlunda lika med näst föregående årets. — 

Virkespris. 



östra Jemtlands rev.: Försäljningsprisen å kronoskogarna 
hafva varit ganska fördelaktiga i förhållande till de tryckta 
trävarukonjunkturerna. Granvirke, som för ett par år sedan 
betaltes med samma pris som furu, har dock under året fallit 
i värde och gäller nu i allmänhet 15 å 20 ji mindre. — Södra 

Helsinglands rev.: Under vintern 1875—76 var obetydlig 
efterfrågan på timmer, emedan dels försäljningspriset pä 
utländska marknaden var lågt, dels alla sågverken hade 
stora lager i vattendragen. Äfven voro afverkningarna å 
alla skogar i följd deraf ovanligt små. Under vintern 1876— 
77 har deremot virket rönt större efterfrågan och drifnin-
garna varit ganska betydliga. I motsats mot förut har 
under sist nämda vinter fastats mera afseende vid erhål
lande af groft timmer, så att flera verk ej gerna tagit 
mindre dimensioner än 10 tum, medan förut 9 eller till och 
med 8 tums timmer tagits; och har orsaken härtill varit, 
att, då prisskilnaden mellan plank och hattens förut varit 
1 £ per standard, den numera utgör 1 £ 10 sh. å 2 £ 
och i ännu högre grad ökats mellan hattens och bräder. — 
Gestriklands rev.: I följd af de sämre trä- och jernkonjunk-
turerna hafva virkesprisen varit i ständigt fallande under 
året, undantagandes sista månaden, då större efterfrågan på 
sågadt virke äfven inverkat på sågtimmerskogens afsätt-
ning. Kolpriset har emellertid ej stegrats, utan synes 
snarare benäget för ytterligare nedgående. Norra stam
banans öppnande för trafik från Storvik till Ockelbo har 
äfven ganska väsentligt medverkat till en större och bil
ligare kolfångst för de vestra bruken. Ett aktiebolag, be-
nämdt "Skogen", har bildats för att inköpa kol utefter norra 
stambanan. -~ Elf dals rev.: Priset å timmer, isynnerhet 
gröfre, har märkbart ökats, men kolprisen hålla sig der
emot lägre än sistlidet år i följd af dåliga jernkonjunk-
tnrer. — Vesterås rev.: I revirets norra del, der kolning 
för afsalu allmänt eger rum, stiger och faller virkespriset 
med jernprisen oeh är för närvarande ovanligt lågt, så att 
en stig kol blott gäller omkring hälften mot år 1873. — 
Olands rev.: A de allmänna skogarna hafva virkesprisen i 
allmänhet varit högre än ortens gångbara på grund af vir
kets bättre beskaffenhet. Att å Olands allmänning prisen 
utfallit låga, har sin orsak deruti, att vid virkesauktionerna 
endast allmänningsdelegarne få göra inrop och detta blott 
till begränsadt belopp för hvarje inropare. — Kinne rev.: 

Medelpriset å upptaxerad ståndskog inom reviret har varit 
högre än någonsin tillförene, nemligen 14,G öre per kub.-
fot, då det deremot utgjorde 

år 1875 .. 12,2 öre 
» 1874 9,6 » 
» 1873 12,4 „ 
» 1872 9,9 » 
» 1871 10,0 » 
» 1870 6,0 » 

och torde den vigtigaste orsaken till denna prisstegring 
vara den minskade tillgången af passande bygnadsvirke å 
enskildas skogar, hvarjemte särskildt på Östra Kinneskogen 
de nyanlagda vägarna i sin mån bidragit dertill. — Murks 

rev.: Arets virkesförsäljning å kronoparken Veden har lem
nat ett ovanligt godt resultat, i det att köpeskillingen per 
kub.-fot Öfverhufvud uppgått till nära 12 öre ifrån att under 
de tvenne föregående åren hafva utgjort omkring 7 öre och 
dessförinnan varit ännu lägre. — Ölands rev.: Priserna å 
timmer hafva i allmänhet stått i förhållande till verkliga 
värdet, hvaremot vedpriserna utfallit lågt. De talrika under 
hösten vid Ölands kuster timade strandningar af fartyg, 
lastade med trävirke, som derefter såldes till öns befolk
ning, torde icke oväsendtligt nedtrycka virkespriserna der
städes under närmaste åren. — Eksjö rev.: Det på rot 
sålda virket å Visingsborgs kronopark har betalts med nära 
22 öre per kub.fot.i medeltal. Som bevis på hvilken be
tydelse ortens närmare eller fjermare belägenhet till kom
munikationsled har för virkesprisen anföres, att vrakek vid 
Hults prestgård, omkring »/g mil från jernvägsstation, be
talts med omkring 65 öre per kub.fot, medan dylikt virke 
af nästan lika god beskaffenhet å andra boställen, belägna 
2 V2 å 4 mil från jernvägsstation, måst säljas för 5 å 6 öre 
per kub.fot. — Sunnerbo rev.: Virkesprisen hafva varit be
tydligt lägre än under närmast föregående åren, och på 
mindre sortiment har ej varit någon efterfrågan. Dock höj
des alla pris under december månad, så att de vid årets 
slut voro nästan desamma som föregående år. — Engel-

holms rev.: Försäljningsprisen hafva varit lägre än före
gående året och i medeltal utgjort endast 14,r> öre per 
kub.fot emot 19 öre året förut. 

Med ledning af Bil. 22 meddelas här nedan en öfver
sigt af såväl försäljningspris å de allmänna skogarna, som 
orternas gångbara pris å de i handeln vanligen forekom
mande virkessortimenten. 

Vid försäljning af ek å allmänna skogar har erhållits 
från G öre till l,5o kr. per kub.fot. Apteradt till block, 
afsedda for skeppsbyggnad, har ekvirke galt l,5o ä 2 kr. 
per kub.fot i Malmöhus län. - Som gångbara pris å mast

spiror uppgifvas: 33 öre å 2 kr. per kub.fot i Norrland, 75 å 
100 kronor per styck i norra Vestergötland samt 75 öre å 
1,50 kr. per kub.fot i Skåne. — Upphuggna bjelkar hafva i 
Norrland galt från 15 till 60 öre per kub.fot, och torde 30 
å 50 öre per kub.fot kunna anses som de vanligare prisen 
inom riket i allmänhet. — A rot sålda hjelkträd hafva i 
Norrbottens län betalts med 2—14 öre per kub.fot, i Vester
bottens län med 11—19 öre, i södra Norrland med 12—32 
öre samt i mellersta och södra landet med 20—55 öre, allt 
per kub.fot. — För upphuggna sågstockar hafva försälj
ningsprisen å de allmänna skogarna varit: 1,25—2,55 kr. 
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per styck i Norrbottens län; 60 öre—1,2 5 kr. i Vesterbottens 
Jan; 1,50—5,27 kr. i Bergslags-distiktet; 2,50—3,89 kr. i 
Östra distriktet samt ungefär 2,so kr. i Vestra distriktet, 
allt per styck. Gångbara pris a samma sortiment hafva i 
Norrbottens län varit ungefär lika med ofvannämda för-
säljningspris, i öfriga Norrland, Dalarne och Vermland öfver-
hufvud 2 à 3 kr. samt i mellersta ocb södra landet i all-
mänhet något högre än motsvarande försäljningspris för 
kronovirke och vanligen uppgående till 3—5, stundom till 
6—7, någon gång ända till 10 kr. per styck. Per tolft 
plankberäkning à 3 ' 'x9 'x l4 ' gälde sågtimmer i södra Norr-
land vid början af året 12 à 16, men vid årets slut 1 5 à l 8 
kronor. — Sågtimmertrud på rot hafva vid försäljning åde 
norrländska kronoskogarna i allmänhet betingat ett pris af 
5—8 öre per kub.fot, ehuru både lägre och högre pris 
förekommit, ända till 14 och 16 öre per kub.fot (i Östra 
Jemtlands och Södra Helsinglands revir). Lägre försäljnings-
pris än 4 öre per kub.fot finnes ej uppgifvet. I det öfriga 
landet hafva försäljniugsprisen vexlat från 6 till 25 öre per 
kub.fot, och synes 16 öre der hafva varit det ungefärliga 
medelpriset. De gångbara prisen hafva ej skilt sig mycket 
härifrån. — De gångbara prisen för upphugyna hustimmer 
synas i de norrländska länen i allmänhet hafva vaiït 1 à2 
kr. per styck. I nedra landet hafva byggnadstimmer haft 
ungefär samma värde per kub.fot som sågtimmer, eller i 
medeltal vid pass 20 öre. — Hustimmerträd a rot äro 
i Norrland betalda med 2—10 öre per kub.fot; i mellersta 
och södra landet kunna 13—15 öre per kub.fot anses 
som hufvudsakligt medeltal. Dock hafva försäljningsprisen 
vexlat från 8 till 25 öre per kub fot. Det högsta nppgifna 
gångbara pris är 30 öre per kub.fot, eljest omkring 15 à 
20 öre. — Sparrar hafva i Norrland galt 1 a 2 kr. per 
styck; i det öfriga landet synas medelvärdena hafva varit 
1 a l,r>o kr.; dock hafva prisen på flera trakter under-
stigit 1 krona, men i Stockholms län till och med uppgått 
till 3 à 5 kr. per styck. — För 100 stör hafva i de norr-
ländska länen de gångbara prisen å nämda sortiment varit 
i medeltal l,so kr., men i vestra Jemtland uppgått ända till 
7 kr. Inom mellersta och södra landet synas 3—4 och 5 kr. 
hafva varit de mest gängse prisen å samma vara, i Skåne 
ända till 8 à 10 kronor. — Ett lass gärdsel om 33 ' / 3 kub.-
fot fast mått här i allmänhet betingat ungefär samma pris 
som 100 stör, på en del ställen något lägre, men på 
andra äfven högre. — A en 4-alnars veäfamn (8' x 6' x 3' = 
144 kub.fot i yttermått) hafva de gångbara prisen varit: 
inom Norbottens län 2—8,50 kr.; i Vesterbottens län 3—10 
kr.; i södra Norrland och Dalarne 5—12 kr.; i mellersta 
landet vanligen 6—8, men äfven 14 till 16, till och med 18 
kr., samt i södra landet Öfverhufvud omkring 10 å 12 kr., 
i norra Vestergötland t. o. m. 24 kr. Försäljningsprisen 

å de allmänna skogarna i mellersta och södra landet hafva 
i allmänhet varit något lägre och vanligen hållit sig mellan 
5 och 8 kronor, ehuru de på sina ställen både öfver- och 
understiga nämda värden. I fråga om dyrbarare vedslag 
uppgifves, att en famn björkved galt: i Södra Piteå revir 9 
kr., i Södra Ångermanlands revir 16 kr., i Gestrikland 18 
kr., i Norrköpings stad 26—29 kr., i Bohus län 25 kr., i 
Kalmar län 12 à 16 kr. samt i Blekinge 15 kr. Bokved här i 
Halland betalts med 36 kr. fÖr den halländska famnen 
(6'x 6'x 8 '= 288 kub.fot yttermått), i Blekinge med 18 kr. 
för en vanlig 4-alnars famn samt i Malmöhus län för en 
kubikfamn (stafrum = 6' x 6' x 6' = 216 kub.fot yttermått) med 
20 à 25 kr. i skogen samt 40 à 50 kr. i städerna. — För 
plank och broder uppgifvas de gångbara prisen hafva varit: 
inom Råneå revir i Norrbottens län 15 kr. per tolft för 
3 x 9 tum; vid lastageplats i Vesterbottens län 14 kr. per 
tolft för 3 x 9 tums handsågad furuplank; i Vesterdalarne 
1,30 kr. per kub.fot; samt i östra Skåne (Ahus) för plankor 
20 à 22 kr. och för bräder 6 à 7 kr. per tolft. — Takåsar 
hafva i Skaraborgs län kostat 2 kr. per styck. — Takspån 
här vid Råneå galt 2 kr. per kub.aln och i Östergötland 
1,22—1,50 à 2 kr per bundt. — För pitprops hafva i Kalmar 
län betalts 20 à 25 kr. för 1000 löpande fot. — Jernvägs-
syllar hafva betingat ett pris af 1,20 kr. i Östergötland, 1,5o 
kr. i norra Vestergötland och 1 kr. i norra Kalmar län, allt 
per styck. — I Blekinge är tunnstaf af ek betald med 80 kr. 
samt af bok med 24 kr. per tusen stycken. — A en långved 
kolved hafva prisen i Vermland vexlat från ll,4i till 50 kr. — 
Kolprisen uppgifvas i olika delar af landet hafva varit för 
en tolftunnestig följande: i Råneå revir 5 kr., i södra Hel-
singland 5 à 6 kr. (vid sågverken ända till 12 kr.), i Gestrik-
land 6 à 8 kr., i norra Vermland (Elfdals revir) 5 à 6 kr., 
inom Sala revir 7,so kr., i norra Uppland (Örbyhus revir) 

5 à 6 kr., i norra Vestergötland 7—11 kr. samt vid bruken 
i norra Kalmar län 6 à 7 kronor; och framgår häraf, att 
6 kronor kunna antagas som medelpris för hela landet. — 
Ekbark bar i Bohus län galt 40 öre per kub.fot. — Tjär-
virke här i Norrbottens län betalts med 11—25 öre per 
lass samt i Vesterbottens län med 23—62 öre. — En tunna 
tjära med kärl här inom Pajala revir kostat 14 kronor. 

Behållen afkastning på qvadratref, sådan den 
blifvit framstäld uti Bil. 23, här blifvit uträknad så-
lunda, att från inkomsterna genom virkesförsäljning, mul-
bete, höslåtter ni. ni. å allmän skog, som förvalta» af skogs-
staten, afdragits icke allenast omkostnader för afverkning, 
skogsodling, uppförande af hägnader, m. il. åtgärder för 
skogens skötsel, utan äfven den på skogen, i förhållande 
till dess areal duglig skogsmark, belöpande andel af kon-
trollerande, förvaltande och bevakande skogspersonalens 
aflöningar, hvarefter skogens sålunda erhållna verkliga netto 

Behållning jiá 
CjV.ref och för 

knhlkfot. 



behållning delats med den dugliga skogsmarkens ytvidd. 
Behållna afkastningen för JcubiJefot åter har erhållits genom 
att afdraga nyssnämda kostnader och aflöningar frän virkes-
inkomsterna och dela behållningen med afverkade virkes-
beloppet. Att de på detta sätt erhållna siflfrorna måste nt-
falla lägre, än de, hvilka funnos intagna nti motsvarande 
bilagor till ftiregående årens berättelser, ligger i sakens natur. 

I fråga om de i nordligare delen af riket belägna re
viren, inom hvilka skogsafverkningen vanligen för vinnande 
af lättare afsättning koncentreras på vissa kronoskogar, 
under det att öfriga skogar samtidigt sparas, utvisar Bil. 
23 endast medeltal för revirets samtliga under skogsstatens 
omedelbara förvaltning stående skogar, hvaremot för det 
öfriga riket de inom hvarje revir å särskilda dylika skogar 
uppnådda lägsta och högsta afkastningsbeloppen på qv.ref 
oeh för knb.fot finnas angifna. Vidare torde böra erinras, 
att på vissa kronoparker inom Degerfors revir af Vester
bottens distrikt äfvensom Norra Ångermanlands, Norra och 
Södra Medelpads, Herjeådalens samt Norra, Vestra och 
Södra Helsinglands revir i Södra Norrlands distrikt rätt till 
afverkning af flere års afkastning är åt enskilda upplåten, 
oeh då sådan afverkning stundom till och med i sin helhet 
uttages på ett år, medan ett annat år ingen afverkning eger 
rum och således ej heller någon inkomst erhålles, så följer 
deraf, att de för dessa revir upptagna siffror, uppgående 
bland andra till 1,33 och l,ii kr. behållning på qv.ref i 
Vestra och Södra Helsinglands revir och 0,6 öre förlust på 
qv.ref i Herjeådalens revir, icke kunna anses som normala. 

De flesta i södra reviren förekommande flygsands-
planteringarna, liksom ock de kronoparker, som bildats af 
till skogsplantering inköpta skoglösa marker, å hvilka virke 
till försäljning ej finnes, hafva naturligtvis icke kunnat ge
nom de obetydliga betes- och arrende-afgifter, hvilka der
ifrån influtit, gifva någon behållning, så mycket mindre, som 
skogsodlingskostnaderna derstädes måste blifva synnerligen 
dryga. Lätt förklarligt är ock, att förvaltningskostnaderna 
inom ett och annat norrländskt revir orsakat förlust under 
året vid fall, då afverkningen måst inskränkas eller upp
skjutas i afvaktan af bättre konjunkturer. 

A öfriga allmänna skogar under skogsstatens förvalt
ning har behållningen på qv.ref inom Norrbottens distrikt 
vexlat mellan 0,5 och 2,7 öre och öfver hufvud taget ut
gjort 1,5 å 1,9 öre. Vesterbottens distrikt lemnade något 
lägre resultat, nemligen 0,3 å 0,8 8 öre, hvaremot i fråga 
varande behållning inom Södra Norrlands distrikt uppgått 
från 0,25 till 9 öre (Östra Jemtlands revir), oberäknadt de 
revir, hvarest flerårig afverkningsrätt upplåtits. De öfriga 
distrikten hafva i medeltal gifvit: Bergslags-distriktet 30 
öre med högsta beloppet, 90 öre, å Bergs häradsallmänning 
1 Köpings revir; Östra distriktet 43 öre med högsta be-

A'. Skogsstyrelsens berättelse för är 1876. 

loppet, 89 öre, à kronoparken Åsen i Uppsala revir; Vestra 
distriktet 70 öre med högsta behållningen, 298 öre, ä krono
parken Radaås i Slättbygds, revir, samt Södra distriktet 30 
öre med högsta behållningen, 63 öre, å Engelholms flyg
sandsplantering i Engelholms revir. 

Behållningen för huhikfot har å samma skogar i medel
tal utgjort: i Norrbottens distrikt 3,6 öre med högsta be
loppet, 5 öre, inom Gellivara oeh Råneå revir; i Vester
bottens distrikt 3,3 öre med högsta behållningen, 5,4 öre, 
i Vestra Asele revir; i Södra Norrlands distrikt 4 öre med 
högsta beloppet, 8,6 öre, inom Östra Jemtlands revir; i Bergs
lagsdistriktet 5,8 öre med högsta beloppet, 14 öre, å Bergs 
häradsallmänning i Köpings revir; i Östra distriktet 6 öre 
med högsta beloppet, 15,4 öre, å kronoparken Åsen i Upp
sala revir; i Vestra distriktet 6 öre med högsta behåll
ningen, 16 öre, å kronoparken Rådaås i Slättbygds revir; 
samt inom Södra distriktet 10 öre med högsta behållningen, 
23 öre, å flygsandsplanteringen Gamla Espet i Åhns revir. 

De nnder året rådande väderleksförhållandena 
voro i allmänhet ganska gynsamma för virkets ut
drifning i de norrländska länen, oeh isynnerhet försiggick 
flottningen väl med en allmänt riklig tillgång på flottvatten, 
hvadan en mängd sedan föregående år i vattendragen qvar
liggande virke kunnat under berättelseåret afföras. Äfven 
underlättades framkömingen till vattendragen derigenom, 
att arbets- oeh körlönerna flerestädes voro jemförelsevis 
laga. Dock förmäles från ett fltal revir, nemligen Tärendö, 
Luleå oeh Jockmocks, att utdrifningen nr skogarna synner
ligen försvårats i följd af betydande snömassor under för-
årsvintern. Blott från ett enda norrlandsrevir, Herjeå-
dalens, klagas öfver otillräcklig snötillgång. I fråga om 
mellersta oeh södra landet öfverensstämma äfven de 
flesta uppgifter deri, att virkesntdrifningen försiggått 
i god ordning, gynnad af ett lämpligt slädföre. Endast 
från norra oeh mellersta trakterna af Uppsala län, Örebro 
revir samt Falbygden i Vestergötland säges för stor snö
mängd hafva mer eller mindre lagt hinder i vägen härför. 

Under år 1876 äro efterföljande vägbyggnadsarbeten 
verkstälda å de allmänna skogarna i riket. Jockmocks 
revir: Inom Jockmocks kronopark äro under året på enskild 
bekostnad s. k. släpvägar anlagda till en längd af omkring 
4 mil. — Norra Piteå rev.: Under hösten påböijades upp
brytningen af en väg från kronojägarebostaden Frostträsk 
till en längd af 1,732 fot. — Skellefteå rev.: Mellan Jörns kjrka 
oeh Abborrträsks by inom Arvidsjaurs socken är en vägan-
läggning under arbete med understöd af allmänna medel, hvil
ken väg till ganska stor del sträcker sig genom flera af re
virets öfverloppsmarker. — Norsjö rev.: På den under ar
bete varande sockenvägen mellan Norsjö oeh Mala kyrkor, 
hvilken till en del går genom kronomarker, hafva under 
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året nppbrutits omkring 42,000 fot. — Södra Ångerman
lands rev.: En väg, hvilken på en sträcka af Ys ™il fram
går på Stuguvattentjälens öfverloppsmark, har under året 
blifvit upparbetad och brolagd. — Gestriklands rev.: Inom 
Ofvansjö och Torsåkers bergslagsallmänning har Hofors-
Hammarby bruks aktiebolag förbättrat och delvis ombrntit 
vägen öfver hela allmänningen från Åttersta rågång till rå
gången mot Stora Kopparbergs län på en sträcka af 18,000 
fot. — Elf dals rev.: På boställsskogen Ruskåsen hafva åt
skilliga patrnllvägar förbättrats genom nya broar och spän-
gers nedläggande öfver bäckar oeh mossar till en längd af 
2,436 fot för en kostnad af 22 öre per famn, hvarjemte 
ett nytt vägstycke af 276 fots längd anlagts från be-
vakarebostället fram till allmänna landsvägen för en kost
nad af 35 öre per famn. På boställsskogen Stora Lagg
åsen är ny patruUväg anlagd medelst täljda stockar 
och spänger till en längd af 4,944 fot för en kostnad af 
20 öre per famn samt äldre patrullvägar i stånd satta på 
en sträcka af 1,116 fot mot en kostnad af 25 öre per 
famn. — Örebro rev.: Förbättring af förut anlagd väg har 
medelst s. k. stökdagsverken fullgjorts å kronoparken Håla-
hult på en sträcka af 700 fot. — Vesterås rev.: Den i före
gående årsberättelse omnämda, V2 ™il långa, nyanlagda 
vägen mellan Tuhnndra härads allmänning och Lillhärads 
sockenväg har under året fullbordats så nära, att endast 
grnsning återstår. — Omhergs rev.: A kronoparken Omberg 
äro 1,000 fot utfartsväg från årshygget planerade. På Gö-
strings härads allmänning äro under året nybrutna 9,450 
fot af en under anläggning varande utfartsväg genom sko
gen för en kostnad af 1,484,59 kr. eller 94 öre per famn.— 
Vadslo rev.: k kronoparken Sundsmarken äro under året 
2,520 fot ny väg planerade, 900 fot redan planerad väg 
grusade samt alla nya vägar satta i stånd. Den i förra 
årsberättelsen omnämda vägen å kronoparken Tiveden ifrån 
Paradismossen öfver Laxsjöbergen till Vallängen har genom 
iståndsättning af en äldre vinterväg blifvit förenad med all
män landsväg, hvarigenom en vägsträcka af 4,540 fot blifvit 
satt i farbart skick. En större väganläggning, som kom
mer att genomskära Tiveden från norr till söder ända från 
Finnerödja till Sannerads kyrka, har påbörjats, sedan stats
anslag dertill beviljats. Å den till Göta kanalbolag upp
låtna skogen Fägremo hafva under året vägarbeten på en 
sträcka af 10,000 fot utförts i hittills föga åtkomliga trakter. 
— Falbygds rev.: Öfver häradsallmänningen Mösseberg pågår 
anläggning af en väg till kronoparken af samma namn, 
och äro under året 3,828 fot nyanlagda för en kostnad af 
37 öre per famn i medeltal. — Kinne rev.: På Östra Kinne-
skogens nedre block har anlagts en ny afforslingsväg, upp
tagande en längd af 6,631 fot, för en kostnad af 30 öre 
per famn. — Slättbygds rev.: Nya vägar äro under året 

anlagda på kronoparken Pnrubacken till en längd af 3,141 
fot oeh på kronoparken Edsmären 6,737 fot eller tillsam
mans en våglängd af 9,878 fot, hvarförutom redan befintliga 
vägar blifvit förbättrade, der så erfordrats, för hvilket allt 
sammanlagda kostnaden uppgått till 2,221,71 kr. Som be
vis på nyttan af ändamålsenliga vägar kan framhållas, att 
den i allmänhet välmående, men vid skogskörslor ovana, 
befolkningen på Slättbygden betalar nästan dubbelt högre 
pris för virke i närheten af en god väg än för lika beskaf-
fadt virke, som ligger mera aflägset från en sådan väg. — 
Hunnebergs rev.: A kronoparken Halle- oeh Hunneberg 
hafva under året 59,252 fot vägar blifvit nyanlagda för en 
kostnad af 4,881,02 kr. eller 49 öre per famn, samt 50,345 
fot vägar förbättrade för en kostnad af 1,113,28 kr. eller 
13 öre per famn. Sammanlagda kostnaden för vägbygg
nadsarbetena under året har alltså utgjort 5,994,3o kr., af 
hvilka dock 880,49 kr. äro beräknade för fria dagsverken, 
som utgöras i ersättning för hemtning af plockved på krono
parken, så att kronans kontanta utgift belöpt sig till 5,113,81 
kronor. — Marks rev.: För underlättande af virkets tran
sport från kronoparken Veden har derstädes påbörjats an
läggning af en väg om 12 fots bredd, af hvilken väg 
hittills 3,780 fot upparbetats för en kostnad af 0,85—l,6o 
kr. per famn. Denna väg, som är afsedd att utsträckas 
genom nyss nämda kronopark till angränsande kronoparken 
Trenningshnlt, kommer att bereda kronoparken Veden en 
ny afsättningsort, till läget nästan motsatt den nuvarande. — 
Svältornas rev.: Å kronoparken Edsmären äro under året 
3,582 fot nya vägar anlagda till en bredd af 12 fot; oeh 
har, med inberäkning af de äldre vägarnas underhåll, sam
manlagda kostnaden för vägarbeten uppgått till 950 kronor. 
— Malmöhus rev.: A. Dalby kronopark har från allmänna 
landsvägen förbi blifvande kronojägarebostället till den å 
parken befintliga plantskolan upptagits en väg om 1,110 
fots längd oeh 16 fots bredd. 

Tillsammans hafva öfver 300,000 fot vägar blifvit an
lagda oeh nära 75,000 fot förbättrade. 

Inom de norra länen jemte Dalarne oeh Vermland 
hafva efterföljande strömrensningsarheten jemte syne
förrättningar oeh undersökningar i flottleder egt rum under 
år 1876, nemligen: JockmocJcs rev.: Elfrensningar hafva för
siggått i Lilla oeh Stora Luleåelf, Görjeån, Lina, Luttauri 
oeh Koskatsbäckarna samt Appoelfven, oeh äro dessa vatten
drag nu så upprensade, att virke, som under året flottats 
genom dem, redan i juli månad var till största delen ned
kommet till Luleå. — Norra Piteå rev.: I nedra Tvärån 
har en stenkista om 150 fot blifvit uppförd, hvilket arbete 
bekostats af Stockfors sågverks intressenter. — Norra 
Arvidsjaurs rev.: Vid; utloppet från Muskusselet i Apmo-
elfven har strömrensning verkstälts af virkesköpare. — 

Strömt» 



Södra Arvidsjaurs rev.: Vid sjön Vestra Kikkijaur är en 
dambyggnad påbörjad af Ytterstfors aktiebolag. — Arjeplogs 
rev.: En strömrensning har egt rnm mellan sjöarna Dellejanr 
och Kakel, hvarigenom en större del skog blifvit säljbar. — 
Skellefteå rev.: I Byske elf, mellan Fällforsen och kusten, 
hvarest flottningen förut varit förenad med ganska dryga 
kostnader, har strömrensning företagits på en sträcka af 
omkring 3 mil. — Begerfors rev.: De i föregående års
berättelse omnämda strömrensningar i Slipträskbäcken och 
Slipstensjöbäeken invid kronoparkerna Struten och Jopp-
träskliden, å hvilka flerårig afverkningsrätt blifvit upp
låten, äro under året verkställda och afslutade, så att 
flottningen numera kan försiggå ända från Slipstenssjön. 
— Södra Lychsele rev.: För att kringgå fall af samman
lagdt vid pass 150 fots höjd vid den s. k. Storforsen i 
Oreelf hafva Håknäs sågverksegare låtit uppföra en tim
merränna af 3,000 fots längd, hvarför kostnaden beräk
nats uppgå till 20,000 kronor. — Norra Ångermanlands 
rev.: För upprättande af allmän flottled efter den s. k. 
Tennickeån, hvilken till en del utgör gräns mellan krono
parkerna Tennickeberget och Dal, har regleringssyn hållits, 
ehuru inga byggnader eller strömrensningar ännu påbörjats. 
Äfven efter Grideåelf med dess bivattendrag har förnyad 
syn för flottningens omreglering egt rnm. — Södra Ånger
manlands rev.: För beredande af allmän flottled hafva sy
ner under året förrättats å efterföljande vattendrag, nem
ligen: l:o) Lofsjön oeh Lofsån, med utlopp i Faxelfven, 
jemte deras tillflödande vatten, utgörande 10 flottledsdistrikt 
af sammanlagdt 9 mils längd i Ramsele socken, hvilka 
vattendrag förut till större delen blifvit rensade för virkes-
flottning jemväl från de flesta allmänna skogar inom nämda 
socken; — 2:o) Tennickeån i Junsele socken, upprinnande 
på kronoparken Tennickeberget i Anundsjö socken oeh efter 
1 U mils lopp utfallande i Ångermanelfven, förut delvis rensad 
men ej bebyggd, oeh i hvilken virke äfven kommer att flottas 
trän kronoparkerna Tennickeberget och Stjerntjernsberget 
m. fl. allmänna skogar; — 3:o) Kläppsjöån i Junsele socken 
af 2,5 mils längd och genom Mjövattnet utfallande i Ånger
manelfven, endast till en mindre del bearbetad, i hvilket 
vattendrag äfven virke kommer att flottas från Östansjö och 
Vestertjerns öfverloppsmarker m. fl.;—4:o) Tomasflobäcken 
1 Junsele socken af 1 mils längd från Ysjön till Böån, hit
tills orensad, i hvilken äfven kommer att flottas från södra 
trakten af öfverloppsmarken Stuguvattentjälen; — samt 5:o) 
Kråkan i Fjellsjö socken från trakten af Eudsjön till dess 
ntlopp i Fjellsjöelfven, 1 mil lång och delvis bebyggd, i hvilken 
äfven kommer att flottas virke från Smedsböle stockfångst-
skog. — Östra Jemtlands rev.: Flottregleringssyner hafva 
förrättats i Gåxsjö, Sikån och Öjån i Hammerdals socken, 
Långsjönäsån i Fors socken samt Malmån i Ströms socken. 

i hvilka vattendrag virke kommer att flottas från krono
skog. — Norra Helsinglands rev.: I Tväringsån, som från 
sjön Tväringen flyter genom kronoparken Gränningsvallen 
till omkring 12,000 fots längd oeh derefter genom en del 
af Ramsjö kyrkoherdeboställes skog samt vidare genom 
enskild mark till sitt utlopp i sjön Hännan, hafva ström-
byggnader oeh rensningar fortgått oeh afslutats under året. 
Uti Qvarnån, som genomlöper Gäddsjö kronopark i hela 
dess längd, hafva nnder sista delen af året strönibyggnader 
oeh rensningar påbörjats. — Österdalarnes rev.: Inom orten 
har bildats ett flottningsbolag, som redan upprensat oeh 
bebyggt åtskilliga vattendrag, i hvilka virke kan flottas 
från flera allmänna skogar inom reviret. — Särna rev.: I 
oeh för flottleds undersökning har afvägning under året 
verkstälts mellan Lissvattnet oeh Fuluelf. ^ Vesterdalarnes 
rev.: Uti den vid pass 3 mil långa, i Vesterdalelfven ut
fallande Äran, i hvilken virket kan flottas från en betydlig 
del af Lima kronopark, hafva under året rensningsarbeten 
påbörjats oeh syn hållits för arbetskostnadens värdering 
samt npprättande af förslag till flottningstaxa. — Elfdals 
rev.: Ett strömrensningsarbete, som Uddeholms bolag fall-
bordat i vattenleden Gröcken—Hamratjärn förbi Töskefors 
bruk i Ekshärads socken, hvilken vattenled står i samband 
med Klarelfven, inverkar äfven till en del på virkesafsätt-
ningen från boställsskogen Knappåsen. 

Den under ledning af skogstjensteman med biträde af 
en i strömbyggnader erfaren person sedan år 1873 pågående 
undersökning af flottningslederna frän kronans skogar i 
Norrbottens distrikt har år 1876 omfattat : Den i Måneå elf 
utfallande Röran oeh dennes öfre lopp Livas-elfven med käll-
floderna Östra oeh Vestra Livas-elfvarne samt bifloder 
Spikelfven med Hvitträskbäcken äfvensom MörtbScken eller 
Qvarnån med Remå- oeh Stora Hatträskbäckaroa; vidare 
de jemväl i Eåneå elf utfallande Bjurån, Qvarnån, Norra 
Lillan, Peivenapejock oeh Venetjock med Simnjoek, som i 
sitt öfra lopp kallas Tidnojoek; den i Råne-fjärden utfal
lande Hvitån med biflod Dockas-elfven; den i TÖre-Qärden 
utmynnande Töre-elfven, i sitt öfre lopp kallad Lillträsk-
bäcken jemte tillflöde Granån; nedre delen uf Kalix elf och 
dess biflod Ängesån, jemte de i sistnämda vattendrag infal
lande Qvarnån eller Bembelijoeki, Piernbäcken, Valtiojocki, 
Teletöisenjocki, Harrijocki oeh Hartejocki samt Lina elf 
med dess tillflöden Leipijocki, Kntjasjocki oeh Vasara-elf, 
den sistnämda bildad af källfloderna TorrissbScken oeh 
Siäkajocki oeh upptagande Leipipirjocki;äfven8oDa slutligen 
den i Ängesån utfallande Tvärån, i sitt öfre lopp kallad 
Landsån oeh Skröfelfven, jemte de uti densamma utfallande 
vattendragen Nitjasjocki, Lainisjocki oeh Arrobäcken. 

I sammanhang med underrättelserna om vägbygg
nads- oeh strömrensnings-arbetena hafva från eo del 
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revir i Norrland, Vestergötland och Skåne äfven inkommit 
uppgifter om dagsverksprisen vid skogsarbeten. Enligt de-
samma här ett mansdagsverJce betalts med: 

Om sommaren. Om vintern. 

inom Eåneå revir ... 2,so a 2,75 kr . . . . l,oo à 1,25 kr. 
» SJcellefteå » ... 2,oo à 2,so » ...1,50 à 1,75 » 
» Norsjö » ...2,00 à 2,50 » — 1,50 à 1,75 » 
» Vadsbo » ...1,00 à 1,75 » —0,75 å 1,25 » 
» Vartofta » —1,50 à 2,oo » ... l,oo » 
» Slättbygds » —1,25 à 1,75 » — l,oo à 1,25 » 
» Hunnebergs » — 1,50 » — • 
» Marks » ... 1,25 à 1,50 » — l,oo » 
» Málmöhus » ...1,50 å 2,oo » ... l,oo à 1,50 ». 

Om arbetsprisens allmännare förhållanden i södra Norr-
land meddelas följande upplysning från Norra Helsing-
lands revir: Priset på mansdagsverken ställer sig högst 
olika, beroende detta dels af arbetets beskaffenhet, dels af 
tillgång på arbetsfolk. Vid ström bygnad er om vintern be-
talas från 2,50 till 3 kr. för dag; vid flottning under vår-
och sommartid betingar sig en arbetare från 2,50 till 4 kr. 
för dag. Vid timmerhuggning betalas från 1 till 2,5 öre 
för löpande fot, beroende det lägre eller högre priset på 
den faststälda minimidimensionen å de till afverkning be 
stämda träden, så att huggningskostnaden alltid ställer sig 
högst vid afverkning å kronoparkerna, der ingå träd under 
12 dec.-tum vid brösthöjd fällas. Vid utdrifning af timmer 
betalas olika allt efter väglängden och med fästadt af-
seende å den mer eller mindre kuperade marken samt i 
orten gällande foderpris. Man beräknar vid uppgörande 
af priskurant, att en körares förtjenst per dag uppgår till 
minst 7, men ofta 10 à 12 kronor, sedan huggningskostna-
derna blifvit afräknade. 

Förutom öfver 8,000 fot nyanlagda stengårdar hafva 
omkring 219,000 fot hägnader blifvit dels uppförda, dels 
iståndsätta å allmänna skogar under skogsstatens förvalt-
ning. De mest omfattande hägnadsarbetena hafva utförts 
i Finspånga, Ombergs, Kinda, Vartofta, Hunnebergs och 
Hallands revir, och här priset vid nyhägnad vexlat för 
stengård mellan 18 och 49 öre samt för trähägnad mellan 
1,2 och 6,6 öre längdfoten. 

Af de dikningsarbetcn, som å allmänna skogar 
ntförts år 1876, hafva de mest betydande egt rum inom: 
Askersunds rev., der nya diken upptagits till en längd af 
18,904 fot; Örebro rev., der genom 11,652 lots nydikning 
500 qv.ref vattensjuk mark vunnits för skogsbruket; Kö-
pings rev., hvarest dikningen orafattat 11,694 längdfot och 
torrlagt 190 qv.ref; Åkers rev., der genom 8,634 fots ny-
dikning 212 qv.ref blifvit torrlagda; Slätibygds rev., der 
13,290 fot, Hunnebergs rev., der 17,913 fot, samt Hallands 
rev., der 13,316 fot nya diken upptagits. Inom sistnämda 

revir här genom berörda åtgärd en ytvidd af 381 qv.ref, 
tillhörande flygsandsplanteringar, blifvit förbättrad. 

I fråga om frötillgången å skogsträden under år 
1876 gifva revirförvaltarnes berättelser vid handen, att frö-
året varit: 
för tall: rikligt eller medelmåttigt inom Askersunds, Om-

bergs, Hallands, Tjusts och Eksjö revir; 
mer eller mindre svagt inom Södra Helsinglands, 

Örebro, Enköpings, Uppsala, Olands, Äkers, Jönåkers, 
Östkinds, Falbygds, Slättbygds, Svältornas och Hunne-
bergs revir; 

för gran: rikligt eller medelmåttigt inom Södra Helsing-
lands, Arvika, Enköpings, Jönåkers (omkr. 50 proc. 
insektskadade), Kinne, Hunnebergs (af fullgod beskaf-
fenhet), Svältornas och Eksjö revir; 

mer eller mindre svagt inom Askersunds, Uppsala, 
Olands (insektskadade), Åkers, Östkinds, Falbygds och 
Slättbygds revir. 
Hvad löfträden angår, säges från Akers revir: att frö-

tillgången på ek varit riklig, isynnerhet på unga träd, å 
björk ojemn samt å lönn, alm och ask ymnig; — från 
Falbygds revir: att löfträden i allmänhet haft medelmåttig 
frötillgång; — från Hunnebergs revir: att frösättningen va-
rit ingen hos ek; — samt från Eksjö revir: att löfträden 
i allmänhet haft ringa frötillgång och björk nästan ingen. 

Genom skogspersonalens försorg här insamling af skogs-
frö å de allmänna skogarna egt rum till den utsträckning, 
som efterföljande utdrag ur de inkomna berättelserna ut-
visa: Arvika revir: A Blomskogs kyrkoherdeboställes skog 
här insamlats en mindre qvantitet frö, som inköpts till 
pris af 2 kr. pr skålpund. — Askersunds rev.: A Kunila 
häradsallmänning insamlades 30 tunnor grankott, som ge-
nom utklängning i solvärme lemnade omkring 65 1S frö, 
d. v. s. 2,i6 % pr tunna, till ett pris af ungefär 25 öre pr 
tt. — Örebro rev.: Bevakarne å kronoparken Hålahult och 
häradsallmänningen Käglan hafva under året utklängt 95 
ïE granfrö i solvärme, hvarvid i medeltal erhållits 4 & rent 
frö pr tunna kött, hvilken sistnämda betalts med 60 å 75 
öre. — Enköpings rev.: 6 kub.fot tallkott och 28 kub.fot 
grankott äro insamlade och klängda i sollafvar, hvarutaf 
erhållits 2,4 'tÉ tallfrö och 12,1 ffi granfrö, oeh här kost-
naden för tï varit 1,19 kr. för tallfrö och 23 öre för gran-
frö. — Uppsala rev.: Af bevakarne äro medelst solvärme 
utklängda 9,4 'S tall- och 16,7 SE granfrö, hvarför de godt-
gjorts med 2,5o kr. för det förra och 75 öre för det senare 
pr St. — Olands rev.: Af 4 tunnor inköpta grankottar er-
höllos blott 3 'ffi frö, deremot af 1^ tunna inköpta tallkot-
tar 3£ ffi frö. Orankottarna betaltes med 1,50 kr. och 
tallkottarna med 1,25 kr. pr tunna. — Jönåkers rev.: A 
häradsallmänningarna hafva insamlats 5 tunnor tallkott till 
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ett pris af 2,5o kr. pr tunna och 20 tunnor grankott för 
60 öre pr tunna. Utklängningen har verkstälts af skog-
vaktarne i sollafvar, hvarvid erhållits pr tunna 2,2 S tall
frö och 2,3 "ff granfrö; då skogvaktarnes arbete ej med
räknas, har fröet alltså kostat pr "K: tall l,i3 kr. oeh gran 
26 öre. — Ombergs rev.: I fröklängningsanstalten på Om
berg äro under året utklängda 455 % tallfrö och 2,400 S 
granfrö. Vid Ombergs skogsskola äro smärre qvantiteter 
af hvarjehanda fröslag insamlade för skolans behof. — 
Kinda rev.: Inom reviret äro insamlade omkring 110 % 
tallfrö och 60 % granfrö till ett pris pr ffi af 1,25 å. 1,75 kr. 
för det förra och 50 ä 60 öre för det senare. Insamlingen 
har skett af fattigt folk medelst klängning genom lindrig 
ugnsvärme. — Yadsbo rev.: A kronoparken Sundsmar
ken äro insamlade 120 knb.fot samt å kronoparken Ti
veden 73 kub.fot grankott; de senare äro under året ut
klängda och hafva lemnat 35 % frö, motsvarande 3 a pr 
tunna eller ^ S pr knb.fot, hvilket frö stått till ett pris af 
60 öre pr S, då för kottarna betalts 17 öre pr kub.fot 
(= 1,07 kr. pr tunna) och för klängningen 25 öre pr %.— 
Kinne rev.: 63J tunnor grankott äro inköpta till ett pris 
af 1 kr. pr tunna, oeh har det deraf utklängda fröet stått 
till ett pris af 68 öre pr '%. —• Hunnebergs rev.: Insam
lade äro 457 kub.fot grankottar oeh 32 kub.fot lärk
trädskottar. — Svältornas rev.: Under året hafva inköpts 
134 kub.fot tallkott och 777 knb.fot grankott, och hafva 
derutaf utklängts uteslutande genom solvärme 97 kub.
fot tallkott och 556 kub.fot grankott, hvilka gifvit unge
fär 0,5 a frö pr kub.fot af båda sorterna. Det ut
klängda fröet har stått till ett pris af 1,74 kr. för tallfrö 
och 52 öre för granfrö, allt pr skålpund. — Eltsjö rev.: 
10| tunnor lärkträdskottar hafva insamlats för en kostnad 
af 10,7 5 kr. eller 1 kr. pr tunna, och äro ur dem genom 
solvärme utklängda 24 ffi frö (= 2,2 "S pr tunna), hvilket 
alltså kostat ungefär 45 öre pr S, då klängningen verk
stälts af en kronojägare utan särskild ersättning. — Ölands 
rev.: 48,i5 kub.fot tallkottar hafva insamlats och gifvit 19 
S frö; kottarna betaltes med 63,5 öre kub.foten. — Ble-
Unge rev.: På Torso flygsandsfålt äro 3 tunnor sandgräs-ax 
insamlade efter 1873 års gräsfrösådd. — Engelholms rev.: 
Som fröåret i orten varit dåligt, har ingen annan fröin
samling egt rum än af 4 "S hagtornsfrö, som insamlats af 
lärlingarna vid Danielslunds skogsskola 

Medeltalen af de här ofvan angifna fröprisen, sådana 
de gestaltat sig för det genom skogspersonalens försorg 
insamlade fröet, utgöra 1,6 o kr. för tallfrö och 48 öre för 
granfrö, allt pr "K; ställande sig dessa pris, öfver hufvud 
taget, omkring J billigare än de hos fröhandlare inom lan
det gällande, hvilka i allmänhet varit 2,50 ä 3 kr. för tall
frö oeh 75 öre för granfrö pr Ö. Och råder härvid det 

egendomliga förhållandet, att det lägre priset å tallfrö ute
slutande tillkommer reviren inom mellersta landet, men 
deremot det högre priset endast reviren i södra landet. 
Lärkträdsfrö, inköpt inom landet, har galt 1,25 à 2 kr. pr 
S. Från Tyskland inköpt skogsfrö har betalts med 2,30 
kr. för tall, 70 öre för gran (80 öre för särdeles god vara), 
75 öre för silfvergran oeh 1,25 kr. för lärkträd, allt pr U. 
Från Köpenhamn (firman Sehiödte) till Skåne (Engelholms 
revir) inköpt frö har kostat pr «: gran 86 öre, hvitgran 
8,50 kr., lärkträd l,i5 kr. oeh bergtall 2,4o kronor. 

I sammanhang med ofvanstående torde det måhända 
ej vara öfverflödigt meddela, såsom bevis på skogsodlin
gens tilltagande spridning, den uppgift, att Ekström & 
Forssbergs fröhandel i Örebro årligen införskrifver från 
Darmstadt, en hnfvudort för handeln med skogsfrö, om
kring 17,000 skalp, skogsfrö, hvilka finna afsättning här i 
landet. 

A de allmänna skogarna, hnfvndsakligast i mel
lersta oeh södra landet, funnos (Bil. 24) vid berättelseårets 
början inalles 500 plantskolor med en sammanlagd ytvidd 
af 277,03 qv.ref; oeh anlades under året 211 nya plantskolor 
med en areal af 85,5 4 qv.ref, hvaremot 92 plantskolor med 
en areal af 45 qv.ref igenlades, såsom varande ej mera 
behöfiiga. Plantskolornas antal ökades alltså under året 
med 119 stycken oeh utgjorde vid årets sint 619 stycken 
med en sammanlagd ytvidd af 317,6o qv.ref. Största an
talet plantskolor har förekommit inom Ombergs revir, nem
ligen 116 stycken vid årets början; deremot hafva plant
skolorna intagit den största ytvidden inom Hunnebergs re
vir, uppgående till 59,19 qv.ref vid början af året. Till 
nysådder i plantskolorna äro inalles 2,337 skålpund af olika 
fröslag förbrukade under året, hvarutaf största beloppet 
tillkommer Hunnebergs revir med 789 S. Sammanlagda 
antalet omskolade plantor utgör 1,739,224 st., oeh hafva de 
vidlyftigaste plantomskolningarna egt rum inom Hunne
bergs, Engelholms oeh Ombergs revir. Från plantskolorna 
inom 14 revir hafva tillsammans 764,660 plantor blifvit 
sålda; oeh äro dessutom inom 12 revir inalles 662,413 st. 
plantor utdelade utan ersättning, för att derigenom be
främja skogsodlingen oeh väcka en lifligare håg för den
samma, särdeles på mera skogfattiga orter. Den största 
försäljningen af plantor har egt rum inom Hunnebergs re
vir oeh den största afgiftsfria utdelningen inom Svältornas 
revir. 

I fråga om plantskolornas skötsel torde försök, som 
anställts å kronoparken Hunneberg med artificiela göd
ningsämnen m. m., förtjena uppmärksamhet. Sedan före
gående, i dervarande plantskolor anstälda prof med fos-
fater ej visat någon afsevärd verkan, begagnades under 
våren 1876 kalimagnesia uti större skala till en qvantitet 
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af 6 centner på tunnlandet samt, der tillskott af qväfve 
ansågs behöfligt, derjemte 6 skålpund svafvelsyrad ammo
niak, upplöst i så mycket vatten, som erfordrades för jemn 
fördelning af sistnämnda gödningsämne öfver samma areal. 
Der dessa gödningsämnen användts, äro plantorna särde
les friska oeh kraftiga, hvartill dock äfven jordens bear
betning med handredskap oeh fullständig rensning torde 
hafva bidragit. Till förekommande af solbrand å plan
torna oeh deras uppfrysning hafva jemväl i samma plant
skolor åtskilliga försök blifvit gjorda med särskilda slag 
af betäckning öfver plantorna, till utvisande af dess olika 
inverkan på dessa senare. 

Af de under året vidtagna åtgärder i oeh för 
skogsodling samt dervid begagnade förfaringssätt må an
föras följande: Norra Ångermanlands revir: På den till 
Mo previlegierade sågverk anslagna stockfångstskogen Röd-
vattnet inom Annndsjö socken har, på grund af de i 
hushällningsplanen gifna föreskrifter, 50 qv.ref kalmark 
blifvit med tallfrö besådda, hvilken skogsodling verk
stälts på Mo sågverksegares bekostnad. Sådden, som 
skett på hårdt förbrända sandmoar, utsatta för sol oeh 
vind, synes dock ej vilja ratt lyckas. — Österdalarnes rev. : 
Sådd af tallfrö har verkstälts på hemskogen till militie-
bostället Fagerberg, hvarefter plantor uppkommit ganska 
jemnt öfver hela den besådda arealen. — ArviM rev.: k 
Torps boställsskog har sådd verkstälts i små rutor på 5 
fots afstånd, hvarjemte risröjning oeh markens beredning 
för sjelfsädd dersammastädes egt rum. Ä Blomskogs bo
ställsskog har plantering utförts. Den å sist nämda skog 
under flera år bedrifna skogsodlingen har alltid gatt väl 
till i början, men sedermera hafva plantorna, i synnerhet 
af tall, ofta blifvit afbitna af far, som under sommaren 
stryka fram i stora flockar derstädes. — Karlstads rev.: 
Å skogen till indragna kaptensbostället Bon i Grafva soc
ken har användts ratsådd af tall- oeh granfrö på så stor 
areal, som motsvarar den årliga afverkningen. — AsJcer-
sunds rev.: Rntsädd är den mest begagnade skogsodlings
metoden. Vid plantering utsättas 2 à 3 plantor i hvarje sätt-
hål. Nästan å hvarje årshygge lemnas derjemte fröträd, som 
ock visat sig vara till nytta i många afseenden. — Örehro 
rev.: Skogsodlingen verkställes till större delen medelst 
rntsådd, hvarjemte äfven radsådd oeh plantering användes, 
hufvudsakligen i smärre knippor med 3 à 3 plantor i hvarje. 
Enkelplantering nyttjas blott vid begagnande af förut om
skolade, kraftiga plantor. — Vesterås rev.: Der marken ej 
är allt för grytig, bergig eller stenbunden, verkställes ris
bränning före skogsodlingen, hvarutaf visat sig vackra re
sultat, som fullkomligt ersätta den förökade kostnaden, 
derigenom att inga hjelpknlturer erfordras. Å Ridö kungs
ladugårds skog sker numera, på grund af den starka gräs-

växten, ingen annan skogsodling än med omskolade 3-åriga 
tallplantor och 4-åriga granplantor, som utsättas med klimp. 
— Sala rev.: Skogsodlingarna, som utförts dels medelst 
plantering och dels medelst rntsådd, hafva ej medfört sär
deles gynsamma resultat i följd af den under året rådande 
starka torkan. — EnMpings rev.: De åtgärder för skogs-
återväxtens befordrande, som vidtagits under året, hafva, 
förutom fröträdsställningar, inskränkt sig till afröjning af 
de senare årens afverkningstrakter. — Uppsala rev.: Å 
Ulleråkers allmänning har hjelpsådd egt mm. — Olands 
rev.: Sjelfsådden har på vissa, derför lämpliga, trakter vi
sat sig vara fullt nöjaktig och bör gifva ett ännu bättre 
resultat, sedan skogarna blifvit inhägnade, så att betes
kreaturens antal något kan rättas efter förhållandena, och 
fåren afhållas från skogen. Vid bjelpkulturen har såväl plan
tering som sådd förekommit, oeh har sådden dervid lyckats 
någorlunda väl. — Stockholms rev.: Enär hnshällningspla-
nerna för de allmänna skogarna föreskrifva, att återväxten 
i allmänhet skall åstadkommas medelst sjelfsädd i förening 
med hyggenas beredning genom risets upprensning och 
bränning, så har skogsodling gemenligen blott i fråga kom
mit, då återväxten genom sjelfsådd försenats. De vanli
gaste kulturmetoderna hafva varit gropplantering med yngre 
gran- och tallplantor samt klimpplantering för äldre tall
plantor, hvarjemte äldre granplantor blifvit utsatta i jord-
kupa på mera sidländta ställen. — Åkers rev.: Årets skogs
odlingsarbeten gynnades i allmänhet af passande väderlek, 
och visade kulturerna, oaktadt den derefter inträffande 
starka torkan, ett temligen fördelaktigt utseende vid den 
ovanligt tidigt inträdande vintern. De på Ridö kronopark 
utförda planteringar afse att, på dertill lämplig mark å de 
äldre afverkningstrakterna, tor framtiden erhålla dels rena 
ekbestånd, och dels blandade ek- och bokbestånd, sedan 
de granar, som deremellan planterats för markens skydd 
och löfträdens förkofran, afverkats, och hafva planterin
garna i detta syfte fortgått under flera år. Af detta skäl 
äro mellan de ekar, som tillförene planterats på 20 fots 
afstånd, både gran- och bokplantor utsatta. På härads-
allmänningarna söker man erhålla återväxt genom sjelfså-
ning från qvarlemnade fröträd i förening med röjning och 
risbränning. Skogsodling verkställes derför å dem endast 
då sjelfbesåningen ej lemnat nöjaktigt resultat, undanta
gandes den delen af Öster-Rekarne allmänning, som är be
lägen närmast intill Skogshalls skogvåktarskola, hvarest 
efter verkstäld kalhnggning fullständig skogsodling utföres. 

— Jönåkers rev. Under året utförda planteringar hafva i 
allmänhet gått väl till oaktadt den starka torkan under 
sommaren; rutsådderna visade sig deremot på senhösten 
mindre lofvande. — Finspånga rev.: Skogsodling utfördes 
å Lösings Kolmård och Åkerbo allmänning genom sådd i 
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rutor oeh plantering med bara rötter i upphackade gro
par, det sist nämda hufvudsakligen såsom hjelpkultur. På 
Gullbergs häradsallmänning begagnas nästan uteslutande 
klimpplantering. — Ombergs rev.: Nästan all plantering 
under året har utförts med omskolade klimpplantor, hvar
vid tall utflyttats vid 3 och gran vid 4 års ålder. Lärk
trädsplantor användas hufvudsakligen till utmärkande af 
skifteslinierna. Bokplantorna omskolas i knippor och ut
flyttas vid 3 å 4 års ålder. Askplantor hafva utplanterats 
vid 6 ä 8 fots höjd dels å afdikad mossjord och dels ut
efter vägkanter; och äro i förra fallet 4-åriga granar ut
satta mellan askplantorna. Å Göstrings och Lysings all-
männingav, der mindre gräsväxt förefinnes och marken i 
allmänhet är mycket stenhanden, har plantering med bara 
rötter jemväl företagits. — Östkinds rev.: Skogsodling har 
i allmänhet skett medelst plantering af 2- ä 3-åriga plan
tor med bara rötter; dock har äfven handsådd användts 
på hyggena å Östkinds allmänning Hinnerstorp och Mem-
mings allmänning Stora Akermossen. A sist nämda all
männing har jemväl plantering med 1-åriga tallplantor egt 
rum samt å Hammarkinds allmänning Gisäter med omsko
lade plantor.— Yadsho rev.: De nnder året företagna plan
teringarna å kronoparken Snndsmarken skadades något af 
sommartorkan. Deremot hafva sådderna å kronoparken 
Sundsmarken och allmänningen Östra Stöpen ej lidit sär
deles deraf. Skogsodling medelst sådd har egt rum på 
en större ytvidd å Undenäs prestgårds skog samt me
delst plantering af 6,000 granplantor å Torso prestgårds 
skog. — Vartofta rev.: Skogsodlingen har omfattat dels 
plantering med 2-åriga plantor i npphackade gropar och 
dels sådd efter markens upplnckring med klohacka. I den 
lösa sandjorden ä kronoparken Haboskogen, till en del äf
ven å allmänningen Hökensås, hafva vid sådden fröna ome
delbart nedmyllats med frökrattor, likasom i dylik jord 
plantorna nedsatts med planteringshacka utan föregående 
uppluckring af jorden. — Falbygds rev.: Vid skogsodlin
gen har hufvudsakligen rntsådd begagnats, hvarvid helt 
små rutor uppbackats på fem fots afstånd. Plantering har 
endast anlitats såsom hjelpkultur, dels efter förutgången 
rutsådd och dels efter sjelfsådd, och har den uteslutande 
skett med 2-åriga plantor, hvarvid planteringssättet varit 
dels vanlig gropplantering och dels klämplantering. — 
Mnne rev.: Risbränning har föregått sådden på alla krono-
pavkerna utom Klyftamon; genom det härigenom ökade 
arbetet i förening med sammankallandet af en större ar-
hetsstyrka för att vakta eldens utgående öfver de långa 
oeh smala hyggenas gränser har sådden dock blifvit jem
förelsevis dyr. Å kronoparkerna Östra och Vestra Kinne-
skogen samt Stenåsen användes numera gropplantering. Å 
kronoparken Ledsjörao hafva dock mycket vackra resultat 

vunnits genom plantering i stöthål med sandfyllning, och 
på kronoparken Klyftamon kan, i följd af markens beskaf
fenhet, ej gerna något annat planteringssätt användas. På 
Varaskogen begagnas deremot fortfarande plantering med 
gallerspade. — Slättbygds rev.: De redskap, som vid skogs
planteringen användas, äro hufvudsakligen vanlig grop-
hacka, planteringsslef och fianteringsjern. På Hiilet bru
kas ofta vanlig spade, och då arbetarne äro väl vana här
vid samt priset för dermed verkstälda kulturer visar sig 
billigt, har någon förändring deruti ej ansetts böra vidta
gas. Resultatet blir ock gynsamt, och hafva dermed un
der året bland annat utflyttats i luckor omkring 2 fot 
höga tallar, som nästan alla äro friska och fortlefva. För 
öfrigt användas numera sedan två år tillhaka vid plan
tering af gran blott omskolade plantor. Å kronoparken 
Edsmären hafva planteringarna merändels utförts i gall
rade björkbestånd, hvarvid förnämligast tallplantor förut 
blifvit utsatta, men under de senare åren mest gran. — 
Hunnebergs rev.: Hjelpplantering har egt rum med omsko
lade enkelplantor af gran; och har det visat sig vara för
delaktigt, att året före plantornas utsättning tillreda jorden 
i plantgroparna. — Marks rev.: Skogsodlingen har utförts 
medelst plantering af 2- ä 3-åriga granplantor och 2-åriga 
tallplantor nti gropar, som blifvit upphackade dels samti
digt med planteringen, dels hösten förut. Skogsodlingen 
följer alltid efter afverkningen, så snart riset förmnltnat och 
skada genom insekter ej vidare är att befara. — Svältornas 
rev.: De verkstälda planteringarna visa i allmänhet god 
trefnad, ehuru den ihållande torkan under högsommaren 
var ganska ogynsam för yngre skogsodlingar. — Tjusts 
rev.: A de under boställsinnehafvares eller arrendatorera 
vård stälda boställsskogarna sker hvarje år skogsodling, 
vanligast genom rutsådd. — Kalmar rev.: På de stora brand
fälten å Handbörds kronopark har hittills endast sådd för 
hand användts, enär all myllan blifvit förbränd och endast 
ett grundt lager grusjord återstår emellan sten- och berg
hällarna. — Sunnerbo rev.: Förutom på revirets begge 
kronoparker har skogsodling egt rum på sex boställssko-
gar. — Värends rev.: Vid skogsodling användes bufvud-
sakligast sådd i rutor om en qvadratfots vidd och på 3 
fots afstånd sinsemellan. Plantering har nnder året endast 
företagits på en boställsskog. — Blekinge rev.: Vid fem 
indelade boställsskogar äro plantskolor nnder året anlagda, 
och finnas sådana inalles å tio dylika skogar. A skogen 
till utarrenderade bostället Röan äro nnder året utplante
rade 6,000 st. 3-åriga tallplantor och 4,000 st. 4-åriga gran-
plantor jemte ett mindre antal ek- och lärkträdsplantor. 

— Engelholms rev.: Å skogarna till Herrevadsklosters 
kungsgård och Hallands Väderö har skogsodling företagits. 

— Malmöhus rev.: Skogsodlingen å Dalby kronopark har 
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omfattat både plantering och sådd. Planteringen här verk-
stälts såväl med 4-åriga oraskolade plantör som med 2-åriga, 
och här gropplantering uteslutande begagnats. Utmed den 
i sydvestra kanten af kronoparken löpande landsvägen äro 
pilstöplar och almplantor utsätta för att i framtiden bilda 
ett väl behöfligt skydd mot de härifrån kommande stärka 
vindarna. Sådd af tallfrö här utförts i rutor af 8 qv.turas 
storlek, och här afståndet mellan raderna tagits så stort, 
att mellanplantering af gran framdeles kan verkställas. 

o 

A kronans flygsandsplanteringar inom nedanstående 
revir äro efterföljande skogsodlingsarbeten företagna år 
1876. Hallands rev.: Utsättning af 2-åriga tallplantor på 
Lynga sandfält i sandkullarna vid hafvet här verkstälts 
med jernstör tör upprymmande af hål i marken, hvari plan-
torna nedsatts med särskild jordfyllning, och voro af de 
sålunda utflyttade plantorna 80 proc. friska vid årets slut. 
På samma fält hafva dessutom 46,300 st. 1-åriga tallplan-
tor blifvit utplanterade, hvarvid äfven jernstör begagnats, 
men ingen fyllningsjord, och här denna senare plantering 
haft så god framgång, att endast en procent af de utsätta 
plantorna under året gatt förlorad. Anmärkas bör dock, 
att denna planteringsplats är temligen skyddad för hafs-
vindarna. På kronans öfriga flygsandsplanteringar inom 
reviret äro ingå andra skogsodlingsarbeten utförda, än såd-
der i plantskolor. — Blehinge rev.: På Torsö flygsands-
plantering äro sandgräsfrön utsådda uti upplöjda, djupa 
fåror, i hvilka de blifvit täckta med hafstång och sand, 
och äro härtill använda 50 skålpund frö af sandröret (Am-
mophila arenaria) samt 2 tunnor ax, som insamlats af den 
äldsta gräsfrösådden på fältet. Som sådden fullkomligt 
lyckats, är nu all egentlig flygsand här fullt gräsbunden. 
I nordvestra delen af samma flygsandsfält utplanterades 
om våren 3,366 st. 3-åriga, omskoJade tallplantor; i anse-
ende till plantskole-jordens torra och sandiga beskaffenhet 
kunde jordklimp ej dervid begagnas, hvarför plantgroparna 
fyldes med i närheten uppgräfd bättre jord. Plantorna äro 
utsätta i rader på 10 x 3 fots afstånd, så att andra plan-
tor framdeles må kunna inflyttas mellan tallplantraderna. 
Oaktadt den stärka torkan under sommaren här planterin-
gen gatt väl till. — Ahus rev.: A flygsandsplanteringen 
Gamla Espet här användts gropplantering, hvarvid groparna 
å den gräsbundna marken upptagïts 16 tum djupa och 16 
tura i fyrkant, men å den lösare sanden med en ringa be-
täckning af mossa och något gräs endast till 12 tums djup 
och 6 tums fyrkant i dagen. — Engelholms rev.: Alla 
skogsodlingsarbeten å flygsandsplanteringarna hafva full-
gjorts af lärlingarna vid Danielslunds skogsskola, nndan-
tagandes gräfningen af en del plantgropar samt omskol-
ning i plantskolorna. 

Såsom af Bil. 25 framgår, här, af 17,080,70 qv.ref å 
allmänna skogar skogsodlad areal, 8,895,is qv.ref varit 
föremål för fullständig skogsodling, 5,255,41 qv.ref för hjelp-
kultur efter skogsodling samt 2,930,n qv.ref för hjelpkul-
tur efter sjelfsådd; och här den sålunda efterbättrade are-
alen i medeltal utgjort 36 proc. af hela det förut skogs-
odlade fältet samt 41 proc. af hela sjelfsådda fältet. Plan-
teringen här omfattat en ytvidd af 8,478,44 qv.ref och såd-
den 8,602,26 qv.ref, hvadan de båda skogsodlingssätten 
haft ungefär lika stor utsträckning. Dervid hafva användts 

4,070,984 styeken barrträdsplantor och 
14,711 » löfträdsplantor eller inalles 

4,085,695 styeken plantör, 

samt 3,256 skålpund barrträdsfrö och 
260 » löfträdsfrö, eller inalles 

3,516 skålpund skogsfrö; 

och bar alltså i medeltal åtgången pr qv.ref varit 482 plan-
tor eller 0,4 skålp. frö. 

Härvid torde dock böra erinras, att de meddelade upp-
gifterna icke på långt när omfatta samtliga allmänna sko-
gar, enär meddelanden om de skogsodlingar, som verk-
stälts af boställsinnehafvare samt arrendatorer och åboar 
på kronojord, ännu ej knnnat med tillräcklig fullständig-
het insamlas. 

Enligt samma Bil. 25 bar hostnaden, pr qv.ref i medel-
tal utgjort: 2,32 kr. för fullständig skogsodling och 1,89 kr. 
för hjelpkuliur; dock ställer den sig betydligt lägre, om 
ej de skånska reviren medtagas i beräkningen. För öfrigt 
här kostnaden pr qv.ref för fullständig skogsodling varit 
mindre än 1 kr. inom 7 revir, mellan 1 och 2 kr. inom 14 
revir, mellan 2 och 3 kr. uti 2 revir samt öfver 3 kr. i 
5 revir utaf de 28, från hvilka uppgifter i detta afse-
ende blifvit lemnade; och synes häraf, att inom fler-
talet revir (21 af 28) nämda kostnad understigit 2 kr. 
Högsta kulturkostnaderna pr qv.ref hafva under berättelse-
året förekommit inom Engelholms revir med 9,53 kr., Åhus 
rev. med 7,24 kr., Hunnebergs rev. med 6,26 kr. och Malmö-
hus rev. med 5,äo kronor; de lägsta åter inom Hallands 
revir med 62 öre, Stockholms rev. med 63 öre, Köpings 
rev. med 74 öre, Örebro rev. med 91 öre o. s. v., afseende 
dessa kostnadspris fullständig skogsodling. Motsvarande 
maxima och minima under år 1875 voro resp. 6,6 6—5,9 4— 
4,70—3,09 kr. samt resp. 72-73—77—80 öre. 

Återvuxtcns beskaffenhet å de allmänna skogarna 
framgår af följande meddelanden. Torneå revir: Aterväx-
ten är i allmänhet dålig, men vackra undantag derifrån 
finnas dock inom Ofver-Torneå socken på åtskilliga af 
skogseldar fordom härjade trakter af betydande utsträck-

ÄUrväxt. 
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ning, hvilka nu äro beväxta med tätslntna tallskogar af 
utmärkt växtlighet. — Tärendö rev.: Återväxten är gles 
oeh för öfrigt klen. På ett och annat brandfält, isyn
nerhet vid oeh i närheten af Kalix elfdal, förekomma vis
serligen vackra ungskogsbestånd, af hvilka dock ej torde 
knnna blifva god timmerskog i betraktande af jordens 
magra beskaflFenhet, eldskador m. m. — Båneå rev.: 
Återväxten är ganska god, dock sämre inom nedre de
len af Gellivara och Jockmocks samt öfre delen af Rå-
neå socknar, hvartill renbetet, som här ej kan förhin
dras, hufvudsakligen är orsaken. — Luleå rev.: I all
mänhet uppkommer återväxten långsamt och är af sämre 
beskaffenhet, undantagandes der skogseldar för längre tid 
tillbaka gått fram, hvarest täta ungskogar med god växtlig
het fiwaSLS. — Begerfors rev.: A kronoparkerna är den sjelf-
sädda återväxten på vissa trakter tillfredsställande, på an
dra deremot gles och otillräcklig, hvartill orsaken får sö
kas i upprepade skogseldar å mark, som varit mera öm
tålig derför, såsom bergiga höjder och torra, magra sand
hedar. — Södra Lyehsele rev.: Den genom sjelfsådd upp
komna återväxten inom revirets skogar är i allmänhet till
fredsställande. — Yestra Asele rev.: Återväxten befordras 
uteslutande genom naturlig sjelfsådd. Många och vid
sträckta, milslånga trakter i öfre delarna af reviret äro i 
följd af fordom öfvergångna skogseldar så illa skadade, 
att de ännu sakna all annan återväxt än björk, ehuru tall 
och gran tillförene varit rådande derstädes. På äldre hyg
gen oeh omkring byarna, der äfven virke till husbehof ut-
tagits, är återväxten på många ställen jemförelsevis god. 
— Östra Asele rev.: Efter gamla skogseldar är återväxten 
mycket vacker och temligen riklig; äfven den befintliga 
underväxten synes flerestädes komma i god växt efter af-
verkning af de öfverskärmande träden. — Norra Ånger
manlands rev.: Den sjelfsådda återväxten visar sig ganska 
tillfredsställande öfverallt å de allmänna skogarna. — Sö
dra Ångermanlands rev.: De kala marker, bestående af 
större och mindre brandfält samt genom skogseldar och 
stormskador eljest ntglesnade skogstrakter, som, synnerli-
gast hvad de först nämda beträffar, förefunnits till betyd
liga ntsträckningar å en del allmänna skogar, särdeles 
öfverloppsmarker och stockfångstskogar, äro nu genom na
turlig besåning åter beväxta med så frodig och sluten ung
skog af 5 till 30 års ålder, att inga särskilda åtgärder er
fordras för deras försättande i skogbärande skick. — Södra 
Medelpads rev.: Återväxten är i allmänhet af god beskaf-
fenhet. — Vestra Helsinglands rev.: Återväxten är Öfver
hufvud ganska tillfredsställande. — Södra Helsinglands rev.: 
»id timmerafverkningen qvarlemnas alltid en mängd plan
tor oeh yngre träd, ehuru dessa ej alltid äro af bästa be
skaffenhet. På trakter som härjats af skogseldar synes i 
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allmänhet ett mycket vackert plantskogsbestånd uppkomma. 
— Särna rev.: Återväxten å de allmänna skogarna kan i 
allmänhet sägas vara under medelmåttan. — Vesterdalar-
nes rev.: På Lima kronopark saknas egentligen ingen
städes återväxt, ehuru den delvis är ganska gles. Å Gran
gärdes kronopark är återväxten i allmänhet ganska vacker, 
utlofvande jemna och växtliga tallbestånd. — Arvika rev.: 
Genom fröspridning från närstående träd fyllas efterhand 
uppkommande luckor i bestånden med plantor inom få års 
förlopp, och ehuru denna sjelfsådda skog vanligen blir 
ojemn till ålder och fördelning på marken, är dock sko
gens förnyande på detta sätt tillfredsställande för de bo-
ställsskogar, som äro tillräckliga till husbehofvet, så länge 
de ej anlitas utöfver detta. Högst 5 proc. af skogarnas 
hela ytvidd torde kunna antagas sakna återväxt. — Asker-
sunds rev.: I allmänhet är återväxten å kronoparker och 
häradsallmänningar af god beskaffenhet, ehuruväl betnin
gen mången gång inverkar menligt derpå. ~~ Örebro rev.: 
Återväxten är öfver hufvud god å de allmänna skogarna 
efter frösådd och hjelpplantering, och skulle den senare ej 
mycket behöfva anlitas, om ej årligen en mängd plantor 
förstördes genom betningen. — Köpings rev.: 1 förhållande 
till den tid marken varit afverkad kan återväxten å samt
liga allmänna skogarna anses för medelmåttig. — Vesterås 
rev.: Å Tuhundra härads allmänning visar sig återväxten 
nu mera, sedan fröträdsställning åter påbörjats och ris
bränning införts, ganska vacker, hvaremot densamma å en 
del äldre hyggen, som blifvit kalt afverkade, ännu är svag, 
oaktadt skogsodling skett. Å Norrbo härads allmänning, der 
marken är i hög grad grytig och hergbunden, är återväxten 
i följd deraf medelmåttig, oeh visar sig äfven der den ånyo 
införda fröträdsställningen vara både fördelaktig och nöd
vändig. Å Siende härads allmänning är återväxten utmärkt 
vacker. — Sala rev.: Återväxten å Torstuna härads all
männing är dels god, dels medelmåttig, men saknas äfven 
å en del hyggen. Vid jemförelse af resultaten utaf de olika 
förfaringssätten vid hyggenas afverkning framgår tydligt, 
att fröträds qvarlemnande här är mycket att föredraga 
framför kalhuggning, på grund dels af markens beskaffen
het och dels af de dryga omkostnader, som uppstå vid 
sådd och plantering. Risbränning utföres numera å hyg
gena, och torde man kunna hoppas, att denna åtgärd skall 
betydligt underlätta sjelfsådden från de qvarlemnade frö-
träden. — Enköpings rev.: A de under skogsstatens för
valtning stälda allmänna skogar äro af den genom trakt-
huggning afverkade arealen 62 proc. försedda med god, 10 
proc. med medelmåttig och 11 proc. med ringa återväxt, 
hvaremot 17 proc. äro i saknad deraf. Å de allmänna sko
gar, som endast stå under skogsstatens uppsigt, äro, ehuru 
skögsindelning å dem egt rum, af den trakthnggna arealen 

3 
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endast 39 proc. försedda med ringa återvaxt och 61 proc. kal-
marker. — Uppsala rev.: Å kronoparkerna Åsen, Högsko
gen och Sunnersta är återväxten tillfredsställande utom å 
de yngre hyggena. Å UUeråkers härads allmänning, der 
återväxten befordrats medelst fröträdsställningar oeh såd
der för hand jemte några mindre planteringar, är den
samma mindre nöjaktig, hufvudsakligen derför, att mar
ken är i hög grad grytig oeh bergbunden, samt eme
dan de afverkade trakterna hittills från tidigt om våren 
till sena hösten besvärats af ett stort antal beteskreatnr 
äfven från angränsande skogar. — Örbyhus och Olands 
rev.: Återväxten kan i allmänhet sägas vara medelmåt
tig. — Stockholms rev.: Den sjelfsådda återväxten är öfver 
hufvud taget jemn och vacker, ehuru på de senaste årens 
hyggen ännu blott ett ringa antal plantor hunnit upp
komma. Den under våren och försommaren rådande starka 
torkan inverkade dock menligt på den spädare återväxten 
så väl å de sjelfsådda, som å de skogsodlade hyggena. — 
Åkers rev.: Å Ridö kronopark är återväxten medelmåttig; 
dock visa de utplanterade ekarna i allmänhet god växtlig
het. På Selebo härads allmänning är återväxten för det 
mesta god, i synnerhet å de under senare åren afver
kade trakterna. Å första blocket af Åkers häradsallmän-
nlng är återväxten utmärkt god, och på de öfriga åtta 
blocken är den af enahanda beskaffenhet som å Selebo all
männing. Afvenså kan den sägas vara god på Öster-Re-
karne häradsallmänning i förhållande till markens beskaf
fenhet. På öfriga allmänna skogar, som blifvit till ordnad 
hushållning indelade, är återväxten å de flesta tillfreds
ställande.— Daga rev.: Den genom fröträdsställning fram
kallade återväxten är i allmänhet rätt god. ^ Jönåkers 
rev.: k kronoparken Råbyhed är återväxten trög, ehuru 
sådder och planteringar der utförts under flera år. Å 
Jönåkers häradsallmänning är den i allmänhet god och 
beredes hufvudsakligen genom fröträdsställning i förening 
med risbränning och hjelpkultur. Samma är äfven för
hållandet på Oppunda häradsallmänning. Å Vester-Rekarne 
allmänning har trakthnggningen endast under några få 
år pågått, men återvaxt börjar dock visa sig på de 
först afverkade, för sjelfsådd behandlade, hyggestrak
terna. — Finspånga rev.: Å Lösings Kolmård är åter
växten god på 4:de och 5:te blocken, samt på de öfriga 
medelmåttig och ej obetydligt skadad af beteskreatur. Å 
Gullbergs och Åkerbo häradsallmänningar är den medel
måttig. — Omhergs rev.: Den genom skogsodling uppdragna 
återväxten är å kronoparkerna god. Dock finnes å Kungs 
Norrby kronopark en temligen stor sträcka skoglös mark, 
hvilken till större delen härrör från de betydliga afverk-
ningar, som derstädes egde rum innan kronoparken bilda
des, och hvarest fröträd ännu till en del qvarstå. Å Dals 

och Bobergs häradsallmiinningar, hvarest all ny skog jem
väl uppdrages genom skogsodling, är återväxten äfven god, 
undantagandes en å Bobergs södra allmänning år 1875 med 
skogsfrö besådd ytvidd af 300 qv.ref, hvarest en del plan
tor förqväfts af gräsväxten. På Lysings och Göstrings 
häradsallmänningar, hvarest qvarlemnas fröträd, som bort
tagas 5 ä 6 år efter hyggenas röjning, är återväxten del
vis temligen god, delvis medelmåttig. — Kinda rev.: Se
dan hjelpkultur här oeh hvar utförts, är återväxten öfver 
hufvud taget tillfredsställande. — Östkinds rev.: Återväxten, 
som på revirets häradsallmänningar gemenligen är trög, 
hade dock vid årets slut pä alla under året planterade 
hyggen ett lofvande utseende, undantagandes pä höjdlägen 
mot söder, hvarest den starka torkan på ett och annat 
ställe utöfvat ett menligt inflytande. Äfven föregående 
årets kulturer voro med få undantag nöjaktiga. Å Kol
mården saknas återvaxt på en del äldre hyggen, beroende 
deraf, att trenne årshyggen på en gång afverkades för 
tre år sedan, enär Bråviken två vintrar å rad ej varit kör
bar och virket derför af de å andra sidan viken boende 
allmänningsdelegarne lemnats att qvarstå. — Vadsho rev.: 
Med undantag af ännu qvarvarande luckor efter 1863 års 
stormskador kan återväxten å revirets kronoparker och 
häradsallmänningar betecknas såsom fullt tillfredsställande, 
oftast vacker, så att vid årets slut den skoglösa marken å 
dessa skogar endast utgjorde 2,8 proc. af arealen, hvilket 
öfverensstämmer med det normala förhållandet vid en 100-
ärig omloppstid. Detsamma gäller äfven om återväxten å 
Göta kanalbolags skogar. — Vartofta rev.: Å kronoparken 
Kungslena Åsar har årets skogsodling gått väl till, likasom 
äfven å kronoparken Haboskogen, der sådden dock fläck
vis lyckats mindre väl, beroende detta hufvndsakligen på 
den magra, sandiga och med renmossa öfverdragna jorden, 
som är särdeles ömtålig för sommartorkan. Å häradsall-
männingen Hökensås är den genom skogaodling beredda 
återväxten af medelgod beskaffenhet. — Falbygds rev.: 
Rutsådden har med få undantag visat sig gå väl till, fastän 
den sedermera skadats af beteskreatnr och insekter. Å 
kronoparken Mösseberg hafva dessa senare tillfogat de fdr 
12 å 15 år sedan verkstälda sådderna betydlig skada å en 
sträcka af omkring 600 qv.ref. Å häradsallmänningen Gry
ten är den på de gamla brandfälten uppkomna återväxten 
i allmänhet god, ehuru luckig; dock har den i luckorna 
under senare åren verkstälda hjelpplanteringen gått väl 
till. Å öfriga allmänna skogar är återväxten i allmänhet 
mindre tillfredsställande, en följd deraf, att densamma öf-
verlåtits åt sjelfbesåning, utan att något afsevärdt af skogs-
innehafvarne vidgjorta för markens beredning till frönas 
emottagande. — Einne rev.: För revirets samtliga krono
parker kan återväxten numera sägas vara god. Kalmark, 
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som vid årets slut saknade återväxt, utgjorde endast om
kring 3 proc. af hela skogsmarken. — Slättbygds rev.: Å 
kronoparken Rädaås är all skogsmark försedd med åter
växt. De verkstälda skogsodlingarna hafva i allmänhet ett 
lofvande utseende; dock hafva de på sistnämda krono
park lidit af torkan, hvilket isynnerhet gäller årets tall-
kulturer, då deremot de efter omskolning utsatta granplan
torna nästan alla gått till. — Hunnébergs rev.: Den sjelf-
sådda aterväxten å de äldre fröträdshyggena är med få 
undantag dålig. Uppblandad med marskog samt delvis 
förqväfd af björkar och qvarstående fröträd, lemnar den i 
allmänhet föga material till dugliga bestånd, som nu mera 
i stället måste anskaffas medelst kultnråtgärder. På luc
korna efter 1863 och följande års högst betydliga storm-
skador, hvilka luckor blifvit kalt afverkade och fullstän
digt skogsodlade, äro de äldre planteringarna i förhållande 
till markens beskaffenhet tillfredsställande; deremot torde 
de yngre behöfva förbättras. — Marks rev.: A norra 
delen af kronoparken Veden, hvarest afverkning genom 
kalhnggning egt rum under 20 år, är aterväxten, som huf
vudsakligen åstadkommits genom plantering, god; deremot 
är den efter hjelpplantering i större och mindre luckor å 
vestra delen af parken uppkomna aterväxten af sämre be
skaffenhet. Den å kronoparken Trenningshult verkstälda 
skogsodlingen har till en del lemnat dels medelmåttig, dels 
mindre god återväxt, hvartill orsaken får sökas i angrepp 
af skadeinsekter (snytbaggar) och i allt för frodig gräs
växt ; för öfrigt kan aterväxten sägas vara god. A härads-
allmänningen Brevikshult, hvarest skogsodling medelst plan
tering sedan år 1870 anlitats i stället för den förut ofullstän
diga sjelfsådden efter kulisshuggning, är den skogsodlade 
aterväxten af god beskafienhet. — Svältornas rev.: De delar 
af kronoparkerna Stora och Lilla Svältan, som ännu ej 
blifvit skogsodlade, äro egentligen sädana, som, jemlikt vil-
koren vid dessa markers inköp af staten, tills vidare och 
intill dess ungskogen ä de redan skogsodlade trakterna 
hunnit uppväxa, komma att bibehållas som betesmark. Å 
kronoparken Edsmären erfordras ännu skogsodling å tvenne 
brandfält och några hyggen å första blocket, hvarjemte nå
gon hjelpkultur behöfves i redan försigkomna ungskogs
bestånd. — ifaHowtis rev.: Tallplantorna efter den betydliga 
skogssådd, som verkstäldes år 1873 på Gullbrandstorpslotten 
af Lynga sandfält, äro fortfarande af god beskaffenhet, och 
detsamma är förhållandet å samtliga kronoflygsandsfälten 
med alla de äldre sådderna, som ej skadades af solbrand 
år 1874. —- Tjusis rev.: Den genom sjelfsådd uppkomna 
aterväxten är i allmänhet svag, den genom rntsådd fram-
bragta deremot bättre. — Kalmar rev.: Den genom nysådd 
åstadkomna aterväxten på brandfälten ä Handbörds krono

park är ännu af mindre tillfredsställande beskaffenhet, och 
har ett mera gynsamt resultat här ej kunnat påräknas i be
traktande af det myilfattiga, af endast skarp grnsjord be
stående jordlagret. — Eksjö rev.: Visingsö kronoekplante-
ringar, som förut företett ett lofvande utseende, hafva un
der de senare åren hämmats i växten i följd af svära 
insekthärjningar. Dock hafva beständen åter hemtat sig 
betydligt under berättelseåret, då insekterna förekommit i 
ringa mängd och endast på spridda trakter. Underväxten 
af gran går väl till, undantagandes en mindre del i när
heten af årshyggena på kronoparken, från hvilka snytbag
gar inkommit och skadat densamma. Underväxten af bok 
har på sina ställen skadats af sorkar. Å Visingsborgs 
kronopark är aterväxten på de planterade hyggena god, 
undantagandes några mindre delar, som likaledes skadats 
af snytbaggar. Å bäradsallmänningen Östra Hålaveden, der 
aterväxten påräknas från qvarlemnade frOträd, är densamma 
i allmänhet mindre god, men under de senaste två ä tre 
åren äro ganska vidsträckta hjelpsådder företagna derstä
des. — Sunnerlo rev.: Å Ljungby kronopark finnas inga 
egentliga kalmarker, ehuru visserligen luckor förekomma 
här och hvar, men så små, att skogsodling der ej gerna 
kan företagas. De under senaste åren gjorda planterin
garna äro temligen vackra, ehuru de i följd af jordmånens 
dåliga beskaffenhet visa en långsam växt. Å Förarps krono
park är en del sjelfsådd återväxt utmärkt jemn och vacker. 
A boställsskogarna är aterväxten mycket olika, rättande 
sig hufvudsakligen efter markens bättre eller sämre be
skaffenhet.— Värends rev.: De under året företagna skogs
kulturerna synas ej vara fullt tillfredsställande, emedan den 
starka torkan under sommaren haft ett menligt inflytande 
på de efter sådden i allmänhet vackert och jemnt upp
komna plantorna. Den genom sjelfsådd på afverkade hyg
gen ä boställsskogarna uppkomna aterväxten är i allmän
het sådan, att hjelpkulturer nästan öfverallt måste företa
gas.— Blekinge rev.: Ä de vid bostället Röan gjorda plan
teringarna på 200 qv.ref är aterväxten vacker. — Ahus rev.: 
Aterväxten å kronoflygsandsplanteringen Gamla Espet är 
knappast medelmåttig, en följd dels af jordmånens ytterst 
svaga och dåliga beskaffenhet, dels af planteringens synner
ligen exponerade läge invid Östersjön, hvartill komma icke 
obetydliga skador af rådjuren, särdeles på tallarna. — Engel-
holms rev.: k. Eugelholms flygsandsplanteringar är ater
växten medelmåttig och skulle vara fullt god, om ej vild-
brådet gjorde betydlig skada på planteringarna. — Malmö
hus rev.: Den under året verkstälda skogsodlingen på Dalby 
kronopark har, hvad planteringen angår, visat en temlig 
framgång. Tallfrösådden åter har lemnat mindre tillfreds
ställande resultat, k de under skogsstateus uppsigt och 
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kontroll stälda allmänna skogarna, i hvilka endast bok oeh 
ek förekomma, frambringas återväxten uteslutande genom 
sjelfsådd. 

Såsom af Bil. 26 synes, har den areal, hvarà återväxt 
saknats, i mer eller mindre mån minskats inom större an
talet (26 bland 33) af de revir, från hvilka uppgifter i detta 
hänseende erhållits, oeh öfverstiger den sammanlagda yt
vidden af den mark, som inom berörda 33 revir under året 
blifvit skogbärande, de å samma skogar samtidigt afver-
kade hyggen med 6,794,4 9 qv.ref. 

De meddelade upplysningarna om hjelpgallringars 
inflytande på skogsbeståndens trefnad oeh fortväxt öfver
ensstämma deri, att hjelpgallringen i allmänhet visat sig 
vara gagnelig, i synnerhet med hänsyn till mera tätvuxna 
ungskogars förmåga att emotstå s. k. "snötryck", hvilken 
skada synes hafva under de senare åren mera än förut 
hemsökt skogarna. Särskildt torde böra anföras angående 
å Visingsö kronoekplanteringar utförda hjelpgallringar, att 
de utöfvat ett synnerligen gynsamt inflytande på de unga 
ekbestånden, särdeles de tätare; dessa hade nemligen förut 
ett tynande oeh sjukligt utseende med onaturligt höga men 
svaga stammar, knappast i stånd att uppbära sin egen 
tyngd oeh försedda med endast några få, halftorra oeh 
sjukliga grenar öfverst i topparna, hvaremot samma be
stånd, der insekterna ej hämmat deras utveckling, nu efter 
hjelpgallringen äro friska oeh frodiga med proportionerligt 
utvecklade stammar oeh kronor. 

Bil. 27 angifver hjelpgallringarnas omfattning oeh af
kastning m. m. inom 20 revir. Deraf framgår, att hjelp
gallringen endast inom 2 revir medfört förlust af 8 öre oeh 
1,22 kr. på qv.ref, hvaremot densamma inom 18 revir lem
nat behållning, uppgående densamma pr qv.ref 

till mindre än 1 kr. inom 6 revir, 
« mellan 1 oeh 2 kr. » 7 » 
» » 2 oeh 3 kr. » 3 » 
» mera än 3 kr. » 2 » . 

Högsta penningebehållningen, dertill ovanligt stor, på qv.
ref, har erhållits inom Åhus revir med 13,42 kr. oeh hög
sta behållningen för knb.fot inom Jönåkers revir med 15 
öre. Till arealen har hjelpgallringen haft den största ut
sträckningen inom Kinne revir med 1,687,8 5 qv.ref, men 
det genom hjelpgallringen bekomna högsta virkesbeloppet 
tillhör Hunnebergs revir med 119,963 kubikfot. 

Den under 1876 års sommar, i likhet med åren 
1874 oeh 1875, rådande torra oeh varma väderleken har i 
sin mån bidragit till, att skogseldarna under det år denna 
berättelse afser äfven varit ganska talrika, hufvudsakligen 
i de norra orterna. Revirförvaltarnes rapporter innehålla 
derom i hufvudsak följande underrättelser. Pajala revir: 
Under året hafva tvenne skogseldar förekommit inom re-

viret, nemligen en i juni månad, som afbrände 280 qv.ref 
yngre tallskog, och en i augusti, som öfvergiek 768 qv.ref 
äldre timmerskog, och blefvo, enligt särskild uppskattning, 
vid den senare 1,021 friska samt 453 förut af röta angripna 
träd mer eller mindre brandskadade. — Tärendö rev.: Un
der juni månad uppkom skogseld ungefär samtidigt å fyra 
kronomarker. Eldarna voro sannolikt anlagda och hade 
kunnat göra betydlig skada pä dessa stora sammanhän
gande skogar, om de ej blifvit hämmade af inträffadt ym
nigt regn i förening med skogsbetjeningens raska ingri
pande med släckning. — Kalix rev.: Tvenne skogseldar 
hafva under året öfvergått en ytvidd af tillsammans 5,000 
qv.ref. —• Gellivara rev.: Genom vallhjons vårdslöshet upp
stod i slutet af juli månad en skogseld, hvarvid omkring 
500 qv.ref vacker timmerskog afbrändes. — JocJemochs rev.: 
Bn skogseld af mindre utsträckning har förekommit på den 
förut brandskadade Skällarimheden. — Norra Piteå rev.: 
Fyra mindre skogseldar hafva under sommaren öfvergått 
en sammanlagd ytvidd af 1,700 qv.refj hvarvid hufvudsak
ligen medelålders tall- och granskog af bränts; eldarna an
ses vara uppkomna genom vårdslöshet hos vallhjon och 
flottningsmanskap. — Södra Piteå rev.: Under juli månad 
inkom på kronomark ifrån byskog en skogseld, som dock 
endast hann afbränna 20 qv.ref, innan den släcktes. — 
Norra Arvidsjaurs rev.: Tvenne skogseldar hafva under 
sommaren timat, nemligen vid södra sidan af Pite elf midt 
för Aberget, hvarest omkring 100 qv.ref afbrändes, samt 
vid Vistån i närheten af Åkroken, der elden öfvergiek 500 
qv.ref; pä båda ställena skadades endast yngre träd. — 
Södra Arvidsjaurs rev.: Fyra mindre skogseldar å tillsam
mans omkring 200 qv.ref hafva timat i närheten af hem
man eller nybyggen; någon nämnvärd skada har dock ej 
förorsakats deraf. — Arjeplogs rev.: På norra sidan om 
Storafvan har en skogseld öfvergått en ytvidd af omkring 
100 qv.ref. — Norsjö rev.: Skogseldar hafva under året 
härjat öfver en sammanlagd areal af 746 qv.ref. Den stör
sta elden, som omfattade 692 qv.ref, tros vara uppsåtli-
gen anlagd, ehuru bevis derom ej kunnat åstadkommas. 
— Degerfors rev.: Skogseld har öfvergått omkring 600 
qv.ref å kronoparken Maltbrännan och ungefär 150 qv.ref 
på kronoparken Kulbäcksliden, och finnes anledning miss
tänka, att förstnämda eld blifvit anlagd. — Umeå rev.: P& 
en öfverloppsmark i Säfvar socken har skogseld öfvergått 
omkring 225 qv.ref, beväxta med medelålders tallskog, 
som dock synes hafva lidit föga deraf. — Norra Lyclc-
sele rev.: Fem skogseldar hafva under sommaren härjat 
på kronoskogarna öfver en sammanlagd areal af 4,475 
qv.ref, hvarigenom både äldre och yngre skog blifvit för
störd. Till tvenne eldar äro npphofsmännen kända och 
inför domstol åtalade; de öfriga tre eldarna anses upp-
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komna genom s. k. "rökeldar", som uppgöras af vallhjon 
för att afhålla myggen från kreaturen. — Södra Lycksele 
rev.: Åtskilliga skogseldar hafva under den ovanligt torra 
sommaren förekommit. Sä uppstod i början af maj må
nad, antagligen genom bristande tillsyn vid risbränning, i 
närheten af Långsele by en skogseld, som hann öfvergå 
1,500 qv.ref med medelålders och ung tallskog beväxt skogs
mark, ehuru den släcktes samma dag pä aftonen. I sista 
dagarna af juni månad timade på vidt skilda ställen trenne 
skogseldar, af hvilka två snart släcktes utan att åstad
komma synnerlig skada, hvaremot den tredje, på gränsen 
mot Norra Lycksele revir, förstörde en särdeles vacker, 
medelålders och ung tall- oeh granskog å en areal af 300 
qv.ref. Beklagligen kan det antagas, att tvenne af de sist 
nämda eldarna nppsätligen antändts för frambringande af 
bättre bete, ehuru någon bevisning derom ej kunnat åstad
kommas. — Vestra Äsele rev.: Åtskilliga skogseldar hafva 
visserligen uppstått i följd af vallhjons oförsigtighet, men 
blifvit i tid dämpade. — Norra Medelpads rev.: Trenne 
skogseldar hafva å kronoparkerna öfvergått en sammanlagd 
areal af endast 50 å 60 qv ref; dock förorsakades en afse
värd skada derigenom, att 65 famnar för Sillre skogasko
las räkning upphuggen och hoplagd ved uppbrnnno. — 
Södra Medelpads rev.: På Vallens kronopark i Hafverö 
socken har en skogseld, som inkommit från hemmanet Fo-
gelviks skog, öfvergått omkring 50 qv.ref. — Östra Jemt
lands rev.: Frän Gustafsnäs skattehemman inkom under 
sommaren skogseld på Alanäsets kronopark och härjade 
öfver en trakt af omkring 1200 å 1500 qv.ref; äfven & Ra-
gunda prestgårds skog har en ej obetydlig skogseld timat. 
— Vestra Jemtlands rev.: Blott en skogseld, antagligen upp
kommen genom vårdslöshet af flottningsmanskap, har un
der året inträffat, nemligen på kronoparken Håckren, men 
den öfvergiek endast omkring 85 qv.ref och anstälde ej 
någon afsevärd skada. — Herjeådalens rev.: En skogs
eld har under året förekommit på kronans skogar, nemli
gen å kronoparken Skrafvelberget. Elden, som öfvergiek 
en yta af 250 ä 300 qv.ref, bevästa med äldre tallskog, 
hade inkommit från angränsande enskild skog; den deraf 
tillfogade skadan var obetydlig. — Norra Helsinglands rev.: 
Skogseldar hafva åtskilliga gånger uppstått ä de allmänna 
skogarna, dock ej till någon betydligare utsträckning. — 
Vestra Helsinglands rev.: Vid pingsttiden timade en skogs
eld å Färila kyrkoherdeboställes utskog och Lillbyns när
liggande utskogsskiften öfver en areal af omkring 123 
qv.ref, utan att göra synnerligt stor skada. — Koppar
bergs rev.: I juni månad uppkom ifrån ett Gefle—Dala 
jernväg tillhörande lokomotiv vädeld å Snickarbo krono
hemmans utskog och öfvergiek en areal af 52 qv.ref, 
hvarigenom både ståndskogen och marken ledo betydlig 

skada. — Särna rev.: Sex skogseldar hafva under året 
timat inom reviret, nemligen fem å Särna sockens oafvitt-
rade kronomarker öfver en sammanlagd ytvidd af 3,350 
qv.ref, samt en à kronoparken Granådal öfver 3,000 qv.ref. 
Eldarna anses vara uppkomna dels genom antändning af 
blixten, dels genom ovarsam risbränning oeh dels i följd 
af vårdslöshet hos vallhjon, fiskare oeh jägare. — Vester-
dalarnes rev.: Skogseld har under året öfvergått skogen 
till Flöda pastorsboställe på en utsträckning af 209 qv.ref, 
hvaraf större delen var beväxt med äldre skog. — Äsker-
sunäs rev.: A kronoparken Krämaremarken har skogseld 
öfvergått en ytvidd af 15 qv.ref. — Uppsala rev.: I följd 
af jordbränning på angränsande enskild mark utbröt under 
juli månad på Ulleråkers allmänning en skogseld, som öf
vergiek 63 qv.ref mossmark, beväxt endast med dvärg-
tallar, hvadan den deraf förorsakade skadan ej blef af 
egentlig betydenhet. — StocTchohns rev.: En mindre skogs
eld, uppkommen genom anläggning, har timat å Sollen
tuna häradsallmänning. — Finspånga rev.: På första blocket 
af Lösings häradsallmänning Kolmården antändes genom 
blixten i juni månad skogen i närheten af Qvarsjön, hvar
vid ungskog afbrändes på en yta af omkring 14 qv.ref. 
Elden upptäcktes oeh släcktes snart genom skogvaktarens 
omsorg. — Vadsbo rev.: A den till Göta kanalbolag upp
låtna Klefvaskogen i Breviks socken antändes under som
maren riset på ett hygge om 10 à 15 qv.ref, hvarvid äf
ven 12 famnar upphuggen barrved uppbrändes. — Hunne-
hergs rev.: På Ekebacksblocket å Halleberg spred sig en 
af arbetspersonalen uppgjord eld uti ljung oeh gräs öfver 
en yta af 41 qv.ref, utan att någon anmärkningsvärd skada 
deraf uppstod. — Svältornas rev.: Kronoparken Edsmären 
har under maj månad varit utsatt för tvenne mindre skogs
eldar, af hvilka den ena förorsakats af gnistor från jern
vägslokomotiv oeh den andra af vallhjon, som antändt när
liggande skogsmark. Bada eldarna afbrände tillsammans 
ungefår 75 qv.ref, hufvudsakligen beväxta med ung björk
skog. — Eksjö rev.: En skogseld uppstod under sommaren 
å häradsallmänningen Östra Hålaveden, men släcktes dock 
så hastigt, att den ej hann öfvergå mera än '/^ qv.rcfs 
vidd. — Åhus rev.: Â skogen till i. d. korpralsbostället 
Bosaknlla hemsökte s. k. löpeld i slutet af juli månad en 
ytvidd af omkring 56 qvref, beväxt med tall, gran oeh 
björk, utan att göra någon betydande skada. 

Siormskaäor hafva under år 1876 å de allmänna 
skogarna ej haft något större omfång, än som torde kunna 
anses tillhöra det vanliga förhållandet. Endast inom föl
jande revir har vindfällning till något betydligare belopp 
egt rum. Korra Lijcksele rev.: Icke obetydligt med skog 
har under året kullkastats genom storm, hvarvid det egen
domliga förhållandet inträffat, att på några ställen i sko-
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gen ordentliga gator öppnats, der vinden hårdast fram-
trängt, medan störa mellanliggande skogssträckor lemnats 
nästan orörda. — Elfdals rev.: Inom pastorsbostället Stom-
mens utskog här stormen i oktober månad nedvräkt en 
mängd vacker tallskog öfver en areal af omkring 500 qv.-
ref. — Vadsbo rev.: Snöstormen den 6 och 7 november 
kullslog å den förut från vindfällen fullkomligt rensade 
kronoparken Sundsmarken skog till ett belopp af 4,826 
kub.fot. — Slättbygds rev.: Den 6 november kullblåste på 
spridda ställen öfver hela kronoparken Rådaås skog till ett 
belopp af 153 normalfamnar. — Hunnebergs rev.: Stor-
marna fortfara att utglesna de äldre skogsbestånden på 
kronoparken Halle-Hunneberg, och uppskattas den under 
året derstädes kullblåsta skogen till 860 normalfamnar. 

Härjningar af skadliga insehter hafva å de all-
männa skogarna under år 1876 ej förekommit i någon större 
omfattning. Om den vanliga granbarkborren (Tomieus ty-
pographus) innehålla revirförvaltarnes rapporter följande. 
BurträsJcs och Södra Medelpads revir: A mänga afdeall-
männa skogarna, der gran utgör det öfvervägande träd-
slaget, här 2 à 3 år efter förstå utstämplingen den qvar-
stående yngre granskogen angripits, utan att dock hit-
tills hafva förorsakat sådan skada, att särskilda åtgär-
der deremot behöft vidtagas. — Enköpings rev.: Denna 
insekt här i likhet med föregående år, fastän i ringare om-
fång, skadat granskogen å Hornö och Lagunda härads-
allmänningar, hvarjemte den under året ånyo uppträdt på 
Håbo häradsallmänning, dock i obetydlig grad. Den i 
följd häraf uttorkade och bortskaffade skogen här utgjort 
på qv.ref 4,7 kub.fot å Hornö allmänning (emot 8,7 kub.fot 
förlidet år), 2,9 kub.fot å Lagunda allmänning samt 1,8 
kub.fot å Håbo allmänning. — Ombergs rev.: I fråga va-
rande insekt här särdeles på kronoparken Omberg angripit 
en mängd granar, som deraf uttorkat. De med anledning 
häraf vidtagna åtgärderna hafva bestått deri, att allt fäldt 
timmer lemnats obarkadt, tills insekterna allmänt slagit sig 
derpå, hvarefter det i slutet af juni eller början af juli 
barkats samt barken med den deri befintliga afveln hop-
samlats och uppbränts. — Vadsbo rev.: Den i förra års-
berättelsen omnämda härjningen af granbarkborren på krono-
parken Sundsmarken här genom flitigt användande af fång-
träd, hvilkas bark i rätt tid aftagits och uppbränts, betyd-
ligt minskats under året. Fångträden fäldes både i slutet 
af april och i slutet af juni månader.— Äfven inom Marks 
och Ölands revir hafva fångträd användts. — Kinne rev.: 
Den i förra årsberättelsen omtalade härjningen af denna 
insekt i gammal granskog på Östra Kinneskogens meller-
sta block här äfven under detta år pågått, hvadan ej obe-
tydligt af torkad skog mast nedhuggas. 

Märgborren (Hylesinus piniperda) här i Falbygds rev. 

å kronoparken Mösseberg förorsakat temligen betydliga 
skador i 12—15-åriga skogsbestånd, uppkomna efter rut-
sådd. 

Störa snyfbaggen (Hylobius abietis), som angripit dels 
plantbestånd och dels plantskolor i Uppsala rev. på krono-
parken Åsen, i Örebro rev. å Norunda och Tierps härads-
allmänningar, i Vadsbo rev. på kronoparken Sundsmarken, 
i Marks rev. å kronoparkerna Trenningshult och Veden, i 
Ölands rev. å Böda kronopark, i Eksjö rev. å Visingsborgs 
kronopark och häradsallmänningen Hålaveden, här på åt-
skilliga af dessa skogar gjort insamling af denna skade-
insekt medelst så kallade fångbarkar nödvändig, och hafva 
ensamt å Böda kronopark omkring 188,800 st. snytbaggar 
sålunda blifvit infångade och dödade. 

En mindre, störa snytbaggen närstående insektart, Pis-
sodes notatus, här förstört en del af cembratallplantoma 
på Vallens kronopark i Södra Medelpads revir. 

Inom Vadsbo revir hafva i de mot söder belägna trak-
terua af Göta kanalbolags skogar, hvarest löfskog äfven 
finnes, larver af ollonborren (Melolontha vulgaris) angripit 
2- à 4-åriga vackra planteringar, som deraf tagit ej så 
obetydlig skada. 

Rörande ekvecMarens uppträdande på Visingsö krono-
ekplanteringar i Eksjö revir må anföras, att i fråga va-
rande insekt, som under 8 à 10 ars tid härjat derstädes, 
visat sig äfven under år 1876, ehuru i ringare antal och 
utsträckning. I ändamål att ditlocka insektätande fog-
lar och derigenom i någon mån hämma denna skadliga 
insekts vidare utbredning, anskaffades och uppsattes under 
våren ytterligare 150 stycken fogelholkar, förutom de förut 
befintliga 900, på de trakter af planteringen, der härjnin-
gen varit störst under senare åren. 

På Böda kronopark i Ölands revir här Chermes cocci-
neus i ovanlig grad innästlat sig å en granplantering, i 
följd hvaraf en mängd af de förut särdeles frodiga ung-
träden torkat och mast nedhuggas. Planteringen var ut-
förd med plantör efter inköpt, antagligen tyskt frö. På 
de i orten inhemska granarna här denna insekt deremot 
endast undantagsvis uppträdt. 

För andra skadedjur hafva skogarna varit tem-
ligen befriade. Af hvad som rörande dessa omför-
mäles i jägmästarnes rapporter torde här endast böra an-
föras, att inom Eksjö revir sorkar, för hvilka djur skogen 
är mest utsatt om vintern, i synnerhet då marken är be-
täckt med djup snö utan föregående kälbildning i jorden, 
skadat de till underväxt i Visingsö ekplanteringar utsätta 
bokplantorna äfvensom, ehuru i mindre grad, ekplantorna 
å gräsrikare trakter, dels genom att afgnaga barken på 
plantör och ungträd, dels genom att helt och hållet afbita 
dem utefter jordytan; samt att inom Åhus revir rådjuren 
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föröfVat ganska stor skada på återväxten genom att afbita 
toppskotten, synnerligast på tallplantorna. 

Bland skadliga natnrföreteelser här snötryck i spridda 
delar af landet, såsom inom StocMolms, Ahus, Jönåkers, 
Finspånga, ÖstMnds, Hunnebergs och Tjusts revir, anstalt 
större eller mindre förödelse på ungskogen, i synnerhet 
inom tallbestånd, likasom den långvariga och stärka tor-
kan under sommaren förstört ganska mycket af skogsplan-
teringar, särdeles inom Vaäsbo och Ahus revir, hvarjemte 
plantskoloma å kronoparken Mösseberg inom Falbygds re-
vir lidit genom hagel, dervid i synnerhet plantör af svart-
tall skadades. 

Den särdeles för plantskoloma frnktade sjukdomen 
''schiïtté' här, liksom föregående året, lyckligtvis ej heller 
under det år, berättelsen afser, haft större utbredning. Nå-
gon afsevärd skada af nämda sjukdom omförmäles endast 
från Vadsbo och Marks revir, inom hvilket senare omkring 
50,000 plantör deraf blifvit förstörda. 

Den i föregående berättelse omnämda grantorkan här 
äfven år 1876 iakttagits på vissa trakter. Så heter det 
från Norra Helsinglands revir: efter afverkning i blandade 
bestånd af tall och gran, men i synnerhet i rena granbe-
stånd, här alltid visat sig, att inom få år, ofta nog redan 
andra året, den qvarstående skogen torkar; — samt från 
Elfdals revir: grantorkan synes fortfarande utbreda sig; 
visserligen angripas ej större sträekor deraf, men enskilda 
träd eller grupper torka här och hvar i granbestånden, och 
äro vissa delar af boställsskogarna Knappåsen och Kusk-
åsen i synnerhet utsätta derför. 

Under det år, berättelsen omfattar, här åverkan 
i de norrländska kronoskogarna fortfarande varit i afta-
gande. Detta gynsamma förhållande framgår af nedanstå-
ende sifferuppgifter öfver beloppet i beslag taget virke, 
som endast uppgått till omkring tre fjerdedelar af mot-
svarande belopp under år 1875; och derom stämma äfven 
yttrandenal°i de inkomna årsberättelserna öfverens på ett 
enda undantag när. Detta undantag galler Kálix revir, 
hvarest åverkningarna snarare till- än aftagit. 

I mellersta och södra delarna af landet hafva deremot 
åverkningarna å allmänna skogar, att döma efter beloppet 
af det i beslag tågna virket (33,144 kub.fot, emot 2,292 
kub.fot år 1875), varit större än föregående år, hvilket dock 
ej tillkännager något allmänt tilltagande af åverkningar, 
utan härrör från några få dylika af större betydenhet. An-
märkningsvärdt i sistnämda hänseende är det för södra 
landet ovanligt störa beslaget af 1,154 timmer inom Marks 
revir af Elfsborgs län. Äfven torde följande yttrande från 
Värends revir förtjena uppmärksamhet: Den ökade virkes-
konsumtionen i förening med skogsprodukternas stegrade 
värde, tilltagande skogsbrist å enskilda hemman samt lätt-

heten att vid de många inom reviret befintliga jernvägs-
stationerna afsätta allt slags virke göra, att smärre åverk-
ningar å de allmänna skogarna fortfarande äro ganska 
vanliga. 

Det under berättelseåret å allmänna skogar i riket åver-
kade och i beslag tågna virket här (Bil. 28) utgjort: 

211 stycken bjelkträd och bjelkar 
9,483 » timmerträd och timmer 
1,284 » sparrträd och sparrar 

64 » plankor 
11,292 kubikfot kolved 
70,012 » ved och tjärvirke 

1,720 » diverse virke, 
utgörande sammanlagda kubikinnehållet deraf 345,160 kub.-
fot emot 445,698 kub.fot år 1875. På de norrländska krono-
skogarna komma 312,016 kub.fot eller 90,4 % (emot 99,5 % 
år 1875), och på de allmänna skogarna i öfriga riket 33,144 
kub.fot eller 9,6 % (emot 0,5 % år 1875). 

Hvad angår den vigtigaste af ofvannämda virkes-
poster, nemligen timmerträd och timmer, så här antalet af i 
beslag tågna dylika under år 1876 ytterligare nedgått gan-
ska betydligt. Det utgjorde 

år 1870.... 205,075 stycken 
» 1871 152,150 » 
» 1872.. 71,347 » 
» 1873.. 49,532 » 
» 1874 43,025 » 
» 1875.... 21,294 » , mot 
» 1876 9,483 » , hvadan 

minskningen under de två senaste åren uppgått till mera 
än 50 % för hvardera. 

Åtgärden att onyttiggöra sådant beslagsvirke, som ej 
kunnat till antagligt pris afyttras, här under detta likasom 
föregående år endast behöft vidtagas inom Norrbottens och 
Vesterbottens distrikt, och visar sig äfven härutinnan en 
högst betydlig minskning för år 1876, under hvilket nämda 
åtgärd endast omfattade 52,174 kubikfot (Bil. 29), emot 
155,789 kub.fot år 1875 och 174,131 kub.fot år 1874. An-
talet onyttiggjorda timmerträd och timmer uppgick till: 

år 1871 1,826 stycken 
» 1872 4,778 
» 1873 6,084 » 
» 1874 10,034 » 
» 1875 8,847 » , mot 
» 1876 2,636 » . 

Som beslagsvirket i Norr- oeh Vesterbottens distrikt 
under år 1876 belöpte sig till 206,246 kub.fot, så steg 
det onyttiggjorda virket alltså till 25,3 % deraf, emot 36, i 
% föregående året. 

Skogsåverkan. 
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Enligt Bil. 47 uppgiek aflöningen till den under längre 
eller kortare tid af äret anstälda extra bevakningsperso-
nalen till 37,002,18 kr., hvaraf 31,538,57 kr. eller 85 % be-
löpte sig på Norrland. 

Såsom af Bil. 30 närmare synes, äro af skogspersona-
len eller genom dess försorg under år 1876 inalles 509 för-
brytelser emot skogsförfattningarna åtalade inför domstol. 
I 39 stycken af dessa mål blef svaranden frikänd och i 
242 fáld till ansvar, hvaremot 228 mål ännu voro oafgjorda 
vid årets slut. De ådömda böterna uppgingo till 17,154,5 0 
kr. och skadeersättningen till 6,529,57 kronor. 

Angående betning och höslåtter å kronoskogarna 
i Norrland här förhållandet fortfarande varit detsamma 

som redan i föregående årsberättelser omförmälts, nemli-
gen att dessa förmåner gemenligen äro utarrenderade på 
olika tidslängder (3—5 à 10 år), då arrendatorerna mot 
underhållsskyldighet äfven få begagna å skogarna belägna 
fäbodar med vallar, för så vidt dessa tillhöra kronan. Nå-
got menligt inflytande af betningen på återväxten af dessa 
skogar synes i allmänhet ej ega rum, i anseende till betes-
kreaturens ringa antal i förhållande till skogarnas betyd-
liga utsträckning. 

I det öfriga landet är, såsom äfven i föregående års-
berättelser blifvit anfördt, förhållandet med betningen å de 
allmänna skogarna olika på skilda trakter. A en del sko-
gar, såsom Ulleråkers häradsallmänning i Uppsala revir, 
häradsallmänningen Kolmården i Finspånga och Östkinds 
revir samt kronoparken Mösseberg i Falbygds revir, der i 
anseende till de betydliga vidderna hägnad ej kunnat utan 
allt för störa kostnader åstadkommas, här betningen vis-
serligen ej gjort så ringa skada; men der omständigheterna 
medgifvit ett ändamålsenlig! ordnande af betningen här 
densamma, utan olägenhet för skogen, lemnat ganska god 
behållning. 

Bil. 31 änger för 42 revir inkomsterna af mulbete och 
höslåtter under 1876, hvaraf synes, att, sedan hägnads-
kostnaderna blifvit fråndragna, större eller mindre behåll-
ning uppstått inom 36 revir, under det att hägnadskostna-
derna öfverskjutit inkomsterna endast inom 6 revir. De 
högsta behållningarna hafva förekommit inom Enköpings 
revir med 6,255,9 5 kr., Eksjö revir med 3,470,is kr., Olands 
revir med 2,959,64 kr. samt Ombergs revir med 2,792,92 
kronor. 

Enskildas skogar. 

Enligt hvad den i Bil. 32 införda tablå öfver sko-
garnas areal utvisar, antagas de enskilda skogarna år 1876 
utgöra 85,5 % af samtliga skogarna inom riket, dervid dock 
äfven inräknats såväl betesmarker som fjell och öfriga im-

pedimenter. Af rikets hela ytvidd fastland och öar skulle 
de enskilda skogarna upptaga 75,4 % 

De hittills vunna resultaten af revirförvaltarnes bemö-
danden att efter hand soeknevis insamla uppgifter om de 
enskilda skogarnas areal finnas införda uti Bil. 33. 

På grund af nådiga förordningen för Norrbottens 
län af den 29 september 1874 hafva under år 1876 
blifvit utstämplade: 
inom Kalix revir vid 4 hemman 1,290 undermåliga träd, 

» Södra Piteå» » 2 » 1,838 » » 
hvarjemte inom sist nämda revir besigtning och till en del 
uppräkning skett af 267,235 dylika träd. 

A Gottanä äro, med anledning af nådiga förordningen 
den 10 september 1869, skogsbesigtningar under året före-
tagna å nedanstående 12 skattehemman, nemligen: 

V4 mantal File i Othems socken, 
1 » Toekstens » Lärbro » 

T/8 » Norder Ihre » » » 
V4 » Vikers » » » 
Vi6 » Häftings » Hangvars » 
74 » Bränlings » Rute » 
ä/i6 ö Vesterbys » Halls » 
V4 » Botes » Gerums » 
V2 » Störa o.Lilla Varbos » Sanda » 

3iViooo » Källgårds » Stenkumla » 
9/32 » Etebols » Lummelunda » 
s/32 >' Verldsande » Klinte » 

Vid sju af dessa hafva besigtningarna föranledt skogens 
ställande under saluförbud, men vid de öfriga hafva under-
sökningarna icke medfört något ansvar för hemmansegarne. 

A de inom Halland, Blekinge och Skåne belägna en-
skildas flygsandsfält, hvilka stå under skogsstatens uppsigt 
och (Bil. 34) upptaga en ytvidd af 35,574,2 3 qv.ref, äro 
nedan stående, till skogsskötseln hörande, åtgärder under 
berättelseåret vidtagna, nemligen: 

inom Hallands revir: shogsodlingsarbeten: å Halmstads 
vestra fält plantering af 9,100 ettåriga tallplantor på 15 
qv.ref samt sådd af 5 SE tallfrö i plantskola; — a Trotta-
bergs fält plantering med 5,000 tvååriga tallplantor på 7 
qv.ref samt sådd af 2,5 SE tallfrö i plantskola; — å Gull-
bränna sandfält rutsådd af 2,5 TC tallfrö på fältet och 1,5 
SE i plantskola; — å Tönnersafältet 3,360 st. treåriga tall-
plantor utflyttade med klimp i sandkullarna vid hafskusten 
samt en plantskola anlagd och besådd; — å Tjerby fält 
plantering med 6,500 tvååriga tallplantor på 11 qv.ref 
samt sådd i plantskola af l,s « tallfrö; —å Vestra Mellby 
sandfält sådd i plantskola af 0,5 SE tallfrö; — samt å Him-
melslöfsfältet rutsådd af 5 Si tallfrö och sådd i plantskola 
af 3 St. — Bilningsarbeten å Halmstads vestra sandfält 
och å Tönnersafältet hafva sträckt sig till en sammanlagd 

Betning och 
höslåtter. 

Ytvidd. 

Skogar och 
jlygsandsfält 
med inskränkt 
dispositions-
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dikeslängd af 13,014 fot. Skogsodlingen fÖr året å ofvan 
nämda sandfält visar i allmänhet god framgång, och dik-
ningen verkar fortfarande särdeles gynsamt skogens fort-
komst. Den efter de senaste 10 årens skogsodling erhållna 
ungskogen är af god beskaffenhet. Inskörd af gräs här 
med vederbörligt tillstånd skett å Tönnersa, Tjerby och 
Gullbränna sandfält. 

Åhus revir: Å de enskilda flygsandsfälten äro under 
året utplanterade: vid Nya Espet 1,300 tallplantor, å Yng-
sjö backar 200,000 tallplantor samt på Ahns-täppcna 25,000 
österrikiska svart-tallplantor; tyvärr hafva dock dessa plan-
teringar tagit betydlig skada under sommaren i följd af 
den då rådande stärka torkan. 

Till afverkning hafva å enskilda flygsandsplanterin-
garne under året utsynats inalles 24,134 kub.fot virke. 

Uti Bil. 35 lemnas uppgifter på utsträckningen af 
ensMldas till ordnad hushållning indeïade skogar inom 
37 revir. Dessa uppgifter äro ännu ganska ofull-

ständiga, men torde framdeles, i den mån närmare un-
derrättelser härutinnan hinna samlas, blifva allt mera nog-
granna. 

Bland åtgärder till förbättrad skogsskötsel, som 
kommit till Skogsstyrelsens kännedom, äro efterföl-

jande under det år berättelsen omfattar vidtagna af lands-
ting, hushållningssällskap eller gillen. Vesterbottens läns 
landsting här anslagit medel till indelning af den länet till-
hörande landtbruksskolan Ytter-Tafles skog, och här sty-
relsen för nämda skola uppdragit denna förrättning åt jäg-
mästaren i Umeå revir.— På Gefleborgs läns JiusJiållnings-
sällskaps bekostnad meddelades under vintern 1875—76 
uti åtskilliga skolor undervisning om insamling af barrträds-
frö. Samma hushållningssällskap här äfven föranstaltat 
om öppnandet af en kolareskola för länet, men denna här 
ej ännu trädt i verksamhet. — Vermlands läns landsting 
här anslagit ett belopp af 500 kr. för skogsvårdens befräm-
jande med vilkor, att länets hushållningssällsJcap för samma 
ändamål bidrager med lika stort belopp samt ombestyr verk-
ställandet af de med anslagen åsyftade åtgärderna, hvilket 
ock skett, och här i följd deraf en af statens skogsingeniörer 
blifvit stationerad inom Vermland för att meddela enskilda 
reqvirenter upplysningar och råd om skogarnas ändamåls-
enliga skötsel och värd. — Örebro läns landsting och hus-
Mllningssällslcap hafva beviljat anslag: dels till inköp åt 
mindre skogsegare af skogsfru och dettas utsående af an-
tagna plantörer; — dels för undersökning af torfmossar 
och undervisnings meddelande af tre dertill antagna per-
soner om upptagning oeh beredning af bränntorf, utaf hvil-
ken förmån många begagnat sig; — dels till bidrag i 
kostnaden för biträde af statens skogsingeniör; — dels till 
inköp och spridning inom kommunerna af lättfattliga af-

A'. Skogastgrehens berättelse för år 1S76. 

bandlingar om skogsskötsel och torfberedning m. m.; — 
samt dels ock till bidrag för underhållet af Örebro och 
Vermlands läns skogsskola, med vilkor att ett visst antal 
lärlingar från länet antages derstädes. — Vestmanlands 
läns hushållningssällskap här i sin tjenst en länsforster, 
som i årlig lön åtnjuter 500 kr. jemte ersättning af reqvi-
renter för resa och l,ao kr. i dagtraktamente; och bar han 
under året varit anlitad sammanlagdt 120 dagar. Derjemte 
uppköper hushållningssällskapet till gällande pris skogsfru, 
som, ehuru hittills blott i helt obetydlig mån, blifvit ut-
klängdt inom länet; hvarförutom sällskapet äfven inköpt 
och utdelat mindre skrifter rörande skogsskötsel. — Upp-
sala läns landsting här vid ordinarie sammanträde under 
året beviljat ett ärligt reservationsanslag af 1,500 kronor 
för verkställande af skogsplantering och skogssådd å sådana 
smärre utmarker, hvilkas egare förklarat sig villiga att till-
handahålla nödigt biträde vid arbetets utförande samt erbjuda 
säkerhet för planteringarnas fredande; och här landstinget an-
modat hushållningssällskapets förvaltningsutskott att hafva 
vård om bemälde anslags användande för det uppgifna ända-
målet. Länets hushållningssällsJcap här äfven till hända hål-
lit allmänhetcn skogsfrö till billigt pris. — StocJcJiolms läns 
hushållningssällsJcap här anslagit medel till kostnadsfri un-
dervisning i skogssådd oeh plantering, dervid skolung-
domen får närvara och biträda, hvarjemte detsamma utan 
ersättning utdelar frö och plantör. — Södermanlands läns 
Jmshållnings sällskap här under året fortfarande anslagit 
500 kr. till belöningar åt allmoge för plantering af barr-
skog eller sådd af skogsfrö samt för noggranut vårdad 
ungskog, som kommit i så hög växt, att den är fredad för 
kreaturens åverkan; hvarjemte hushållningssällskapet dels 
beviljat anslag till dagtraktamente åt skogsingeniör under 
dennes förrättningar hos hemmansegare inom länet, dels 
anvisat ett belopp af 20,000 kronor att användas till amor-
teringslån i och för åstadkommande inom länet af bränntorf 
till afsalu oeh kungjort, att för inrättande af anstalter lämp-
liga till torfberedning lan från och med 5,000 till och med 
10,000 kr. kunna på vissa vilkor erhållas. Åkers ock Se-
lébo Jiäraders i Södermanland gemensamma JiusJiullnings-
gille bar, i likhet med föregående år, anslagit 80 kr. att i 
mån af behof utgå till befrämjande af skogssådd hos all-
mogcn genom skolbarnens försorg. — Östergötlands läns 
JMsJiållningssällskap här under året aflönat två skogsplan-
törer, som mot en fast lön af 100 kronor, 2 kr. i dag-
traktamente och reseersättning af 1,5 o kr. pr mil kostnads-
fritt biträda reqvirenterna med anläggande af plantskolor 
och verkställande af skogsodling. Till plantskolorua utdelar 
sällskapet nödigt skogsfrö, hvaremot frö till rutsådd äfven-
som, om förrättningen varar öfver två dagar, traktamente 
à 2 kr. för hvarje öfverskattande dag betalas af gårdsega-
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ren, hvilken jemväl åligger att hålla plantören med kost. 
Detta tillmötesgående, som i början mottogs mera likgil
tigt, har dock börjat allt mera omfattas med intresse, sä 
att 3 plantörer måst antagas för år 1877. Dessutom har 
sällskapet ntfåst 20 pris ä 30 kr. för de bäst vårdade plant
skolor. — Den vid Gotlands läns landtbruksskola anstälde 
läraren i skogshnshållning har äfven till åliggande att bi
träda enskilda personer i skogsskötsel emot en ersättning 
af 3 kr. om dagen, men så vidt kändt är har han ännu 
blifvit blott föga anlitad i och för skogsodling. — Se
dan år 1868 har Skaraborgs läns hnshållningssällshap på 
så sätt medverkat till en förbättrad hushållning å enskil
das skogar, att detsamma bekostar resa till hvarje förrätt
ningsställe och en dags arfvode för närmast boende revir-
förvaltare. Kinnefjerdings härads hretsafdelning har an
slagit medel för skogskultnrer inom häradet. Kållands 
härads hretsafdelning har äfven under detta år anlitat re-
virtorvaltaren i och för skogsplanteringar samt meddelande 
af råd och upplysningar i skogsskötsel. Samma kretsaf-
delning, som disponerar en särskild skogsplanteringskassa, 
har äfven antagit en plantskolevårdare, hvilken enligt kon
trakt är förbunden att under 4 år, räknadt från våren 1877, 
till hända hålla medlemmar inom kretsafdelningen 200,000 
tall- och granplantor årligen för ett pris af l,6o kr. pr 
tusen. Är 1877 skall han omskola 10,000 stycken 2-åriga 
granplantor, hvarmed sedan årligen fortsattes, och skola 
dessa plantor sedermera såsom 4-åriga lemnas till ett pris 
af 3 kr. pr tusen. Tvenne plantskolor finnas, hvardera 
omkring 1 qv.ref stor. — Elfsborgs läns landsting har till 
befrämjande af skogsplantering för året anslagit 500 kr., 
hvarjemte från samma läns södra hushällningssällsJcap ut
gått ett anslag af 700 kr., deraf 100 kr. till inköp af skogs
frö för utdelning samt återstoden till länsforstern för lem
nad undervisning i skogshushållning vid landtbruksskolan 
och till ersättning för resor inom sällskapets distrikt i än
damål, att till hugade reqvirenter kostnadsfritt meddela un
dervisning om skogssådd, plantering oeh skogsfröus insam
ling m. m., varande reqvirenterna endast ålagda att beko
sta förrättningsmannen kost och husrum under förrättnings
tiden, hvaremot de erhålla skogsfrö antingen gratis eller 
mot högst Vj af dess värde. Dessa åtgärder hafva verkat 
mycket godt och väckt hågen för skogsplantering, synner-
ligast på orter, som en längre tid varit skoglösa. — Gö
teborgs och Bohus läns hushållningssällskap har under 
en följd af år utvecklat en liflig verksamhet för en för
bättrad skogsskötsel inom länet, såsom redan i föregående 
årsberättelse blifvit omnämdt. Under nu i fråga varande 
år har sällskapet ytterligare ökat sina egande, för skogs
odling afsedda marker genom inköp af 1,927 tunnland jord, 
sä att detsamma vid 1876 års slut egde omkring 2,G30 

tunnland skogsmarker, å hvilka skogsodling bedrifves så 
skyndsamt som möjligt, och hvarest finnas anlagda vid
sträckta plantskolor, bland annat äfven fdr korg- och band
pil för att till hända hällas allmänheten. Vidare har säll
skapet, hufvudsakligen i ändamål att genom sitt efterdöme 
inverka pä allmogen, arrenderat utmärker till en samman
lagd areal af omkring 1,400 tunnland, fördelade i 21 olika 
lotter, spridda öfver hela länet, och voro dessa marker re
dan vid årets ingång till största delen besådda, så att 
skogsodling å dem under året endast utgjorts af nysåning 
på omkring 250 tunnland oeh hjelpplantering på omkring 
100 tunnland. Pä flera af dessa marker kunna plantbe-
stånd uppvisas, som i jemnhet och frodighet näppeligen 
torde öfverträffas. På hushållningssällskapets nu omnämda, 
egna eller arrenderade marker äro under året utsådda 
1,218 S tall- och granfrö samt utsatta 84,000 plantor. Till 
65 enskilda personer, som dertill anmält sig, har sällskapet 
kostnadsfritt lemnat, jemte biträde af skogsplantör, 1,363 
a tall- och granfrö samt 119,400 stycken plantor, och har 
dermed en sammanlagd areal af omkring 430 tunnland blif
vit fullständigt skogsodlad samt ungefar 100 tunnland hjelp-
planterad. För utförande af dessa skogsarbeten har säll
skapet anstalt tjenstförrättande jägmästaren som skogsför
valtare samt under honom två skogsplantörer, hvarförutom 
två extra skogsplantörer behöft anlitas. Slutligen har samma 
hushällaingssällskap under 1875—76 års lärokurs vid Hun
nebergs skogsskola lemnat 150 kronor till stipendium åt 
en lärling från Göteborgs län. Dessutom finnas inom länet 
trenne mindre sällskap för befordrande af skogsplantering, 
nemligen Tunge härads samt Brastad och lossene sock
nars, och hafva desamma erhållit frö och plantörsbiträde 
från hushållningssällskapet. — Frän Hallands läns lands
tingskassa äro, pä grund af 1874 års landstings beslut, 
943,43 kr. under år 1876 utbetalda till länets hushållnings
sällskaps förvaltningsutskott i och för inköp och utdelning 
af skogsfrö. Dessutom har hushållningssällskapet af egna 
medel utbetalt 471,7 2 kr. till inköp och kostnadsfri ut
delning af skogsfrO. — Kalmar läns norra hushållnings
sällskap, som under föregående år kostnadsfritt till hända 
hållit skogsfrö, har under det år, berättelsen omfattar, in
dragit anslaget dertill. — Kalmar läns södra hushållnings
sällskap har sökt att, isynnerhet hvad Öland angår, men äfven 
på fastlandet, verka för skogsåterväxt å kalhuggna marker, 
derigenom att sällskapet till hända hållit skogsfrö ocb, 
genom statens skogsingeniörer, äfven kostnadsfritt biträde 
för utförande af skogssådder och planteringar å skoglös 
mark, hvarjemte vissa premier pr tunnland ntlofvats till 
jordegare, som visat sig hafva uppdragit och under vissa 
bestämda år skyddat ungskog å minst tre tunnlands areal. 
— Jönköpings läns hushullningssällskap utdelar årligen 
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kostnadsfritt till enskilda för 200 kr. skogsfrö samt bidra
ger till underhåll och resekostnad för en länsforster, hvar
jemte sällskapet för året anslagit 2,000 kr. till bekostande 
under vissa vilkor af skogsodling å enskildas kala marker, 
för hvilket sistnämda ändamål äfven JönMpings lanästiny 
till hushållningssällskapets förfogande stält J,000 kronor. 
Berörda vilkor, som fastställas i kontrakt, äro hufvudsak-
ligast, att jordegaren under 20 års tid till hushållnings
sällskapet öfverlåter den i fråga varande marken, försvar-
ligen omgifven med hägnader, hvarjemte han förbinder sig 
att fortfarande underhålla dessa och hafva tillsyn öfver, att 
ej åverkan sker å planteringarna; efter kontraktstidens slut 
återfaller jorden med dera växande skog utan lösen till 
jordegaren. Medelst detta anslag äro bland annat inom 
Vestbo revir under året besådda med skogsfrö 274 qv.ref 
kalmark för en kostnad af 1,49 kr. pr qv.ref. Samma hus
hållningssällskap har äfven sedan några år dels genom ett 
anslag för en gäng af 1,000 kr., och dels genom ett lån 
af 2,000 kr., främjat uppsättandet af en större frökläng-
ningsanstalt vid enskilda skogsskolan vid Råslätt. Slutli
gen har för längre tid sedan af enskild person till hus
hållningssällskapets disposition öfverlemnats 500 kr. under 
namn af Lindströmska fonden i ändamål att användas till 
belöning för ek- och lärkträdsplanteringar, men hittills har 
ingen anmält sig till erhållande af sådan belöning.— Krono
bergs läns hushållningssälWkap har anslagit medel till pre
mier för uppdragande af ny skog medelst skogsodling, men 
någon utbetalning deraf har ännu ej egt rum. — BleJcinge 
läns kushållningssällsleap har under året anslagit 2,-30O kr. 
till skogshushållningens främjande dels på så sätt, att 
enskilda kunna mot en ersättning af endast 2 kr. pr dag 
erhålla sakkunnig persons biträde i fråga om skogsafverk-
ning, skogsodling och skogsindelning, och dels genom an
skaffande af skogsplantor mot ingen eller ringa ersättning, 
högst 1,50 kr. pr tusen. För sist nUmda ändamål äro i 
skilda delar af länet 5 plantskolor anlagda, och hafva från 
tvenne af dem 40,000 stycken 3- och 4-åriga omskolade 
plantor under året utdelats. På hushållningssällskapets be
kostnad äro för närvarande 9 plantskolor anlagda hos en
skilda skogsegare, från hvilka under året utplanterats 250,000 
skogsplantor. Förutom ofvan nämda anslag qvarstå sedan 
äldre tider premier för skogsodling ä 30 kr. tunnlandet. — 
Kristianstads läns husMllningssällshap utbetalar premier 
för skogsplantering och infredning af ungskog; sålunda har 
under året för en mindre plantering på 33,6o qv.ref tillde
lats en belöning af 50 kr. 

Slutligen må i sammanhang med det nu anförda om-
förmälas, att från hronans plantskolor i Svältornas revir 
under året 310,969 skogsplantor blifvit kostnadsfritt utde
lade till 93 mindre jordegare. 

Åtgärder till skogshushållningens befrämjande af mera 
enskild natur, äfvensom sparsamhet i virkesförbrukning och 
användande af bränslesurrogater m. m. dyl. omtalas huf
vudsakligen på följande sätt af revirförvaltarne i deras 
årsberättelser. Södra Piteå rev.: Degerfors bruk är den 
enda enskilda egendom, hvarest åtgärder blifvit vidtagna 
till skogsskötselns förbättring. Under året har den der
städes anstälde, från skogsskola utexaminerade skogvak
taren utfört hjelpgallring öfver en ytvidd af 1,700 qv.ref, 
och har gallringsvirket användts till kolning. — Södra Me
delpads rev.: På SOrfors bruks skogar, som skötas af 
en skogstjensteman, sker afverkningen med sparsamhet 
pä ett ändamålsenligt sätt, hvarjemte skogsodlingar före
tagas. — Södra Helsinglands rev.: Af större egendomars 
skogar stå Ljusne jernverks och Ockelboverkens, af hvilka 
senare en mindre del tillhör reviret, under skogstjenste-
mäns förvaltning, men hafva åtgärderna hittills mest in
skränkt sig till upprensning af vindfallen och byggesfölj
dens ordnande. — Gestriklands rev.: Aterväxten befordras 
i allmänhet genom sjelfsådd, men handsådd företages der
jemte å Hofors Hammarby skog på omkring 2,000 qv.ref 
ärligen samt å Axmar bruks skogar till 100 å 160 qv.refs 
vidd årligen. A Ockelboverkens skogar äro besådda 924 
qv.ref, hvarjemte å Sandvikens skogar hjelpplantering skett 
ä 1,500 qv.ref. A skogarna till Söderfors bruks aktiebolag 
hafva under året 600 qv.ref blifvit efter risbränning rnt-
sådda samt 6 plantskolor anlagda. Äldre sådder vid Sö
derfors och Elfkarleön hafva ett lofvande utseende, isyn
nerhet der beteskreaturen genom hägnad förhindrats in
komma på kulturplatserna. Sedan skogsförvaltare numera 
äro anstälda vid alla bruk inom reviret, har med afseende 
å afverkningen större noggrannhet börjat iakttagas, så att 
till kolning tages endast vindfäld och ståndtorr skog, så 
länge sådan tinnes. Sparsamhet i virkesförbrukningen vi
sar sig mera år ifrån år. Vid jernverken söker man min
ska kolåtgängen genom anläggande af kolbesparande mas
ugnar, vällngnar för stenkol eller ved o. s. v. Torf har 
förut begagnats vid Sandvikens jernverk för drifvande af 
ångmaskiner, men anses nu dyrare än vedbränsle. — Vester-
dalarnes rev.: De flesta brnksskogarna inom reviret, hvilka 
kunna uppskattas innehålla omkr. 1,800,000 qv.ref, behand
las numera i de flesta fall väl, och skötas derutaf omkring 
1,400,000 qv.ref af skogsförvaltare. På bruksskogarna i 
revirets sydliga del, eller Vesterbergslags fögderi, der hjelp-
gallringar i de flesta fall löna sig, verkställas sådana äfven
som skogsfrösådder, de senare årligen i allt större utsträck
ning. Så vidt kändt är, har plantering af i plantskolor 
uppdragna plantor under året blott förekommit på Klot-
verkens skogar, ä hvilka vidsträckta både planteringar och 
sådder utförts samt derjemte 550 kub.fot grankott blifvit 
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insamlad för utkläugning. Sparsarabet i virkesförbrnknin-
gen eftersträfvas vid alla ny- eller ombyggnader af jern-
verkens eldstäder samt genom ett allmännare införande af 
besparingsspislar och jernkaminer i stället för de gamla 
bränsleödande spislarna. Bränslesnrrogater hafva på flera 
ställen blifvit använda, såsom vid Smedjebackens valsverk 
samt Morgårdshammars gjnteri och mekaniska verkstad, 
der hufvudsakligen stenkol begagnas, äfvensom vid Ny-
hammars bruk, hvarest torf till stor del användes till brän
sle åt bruksarbetare m. fl. — Elf dals rev.: Uddeholms bo
lag har i sin tjenst flere examinerade skogsförvaltare och 
skogvaktare; under året äro på bolagets skogar,enligt uppgift, 
1,375 tuunl. besådda med till största delen å stället insani-
ladt frö, hvarjemte plantering egt rum i mindre skala. Det 
hufvudsakligen inom Pryksdalen verkande Edsvalla bolag 
har genom anstäld skogsbetjening och skogsodling på sista 
åren ådagalagt en viss omvårdnad för skogarna, och hafva, 
enligt uppgift från bolagets skogsförvaltare, under de 4 
sista åren 349 tnnnland blifvit besådda och 110 tunnland 
planterade, dels fullständigt och dels såsom hjclpkiiltur. 
Vid egendomen Brårud i Sunne socken har så kallad rörtorf 
slagits med nya maskiner och af densamma levererats bland 
andra till Edsvalla bolag 1,000 tunnor. Inom Elfdalen har 
dylik rörtorf på försök användts vid åtskilliga industriela 
inrättningar och visat sig lämplig; dock synes torfvens be
gagnande i dagligt bruk ej vilja taga någon fart. — Ar
vika rev.: Under år 1876 äro till ordnad hnshållning inde
lade skogen till egendomen Norscrud med 2,476,6o qv.refs 
areal samt skogen till den för välgörande ändamål done
rade, under Riddarhusdirektionens förvaltning stående egen
domen Jlellby inom Näs härad med en ytvidd af omkring 
5,600 qv.ref. Borgviks aktiebolag låter fortfarande odla 
skog, och vid Charlottenbcrgs jernbrnk hafva under flera 
år betydliga qvantiteter tramptorf tillverkats och användts 
till vällngnarna. — Karlstads rev-: A åtskilliga inom revi
ret belägna större egendomar handhafves skogsskötseln på 
ett för skogarnas bestånd ändamålsenligt sätt. Enligt med
delade uppgifter äro under året följande skogsodlingar och 
dithörande arbeten verkstälda å enskildas skogar inom re
viret, nemligen: skogsfrösådd å 8,148 qv.ref med 3,571 U 
frö af tall, gran och lärkträd, plantering å 3,147 qv.ref med 
1,151,700 plantor af tall, gran, lärkträd och cembratall, 
samt dikningsarbeten å 980 qv.ref. Dessutom hafva under 
skogsingeniörens ledning utförts skogsodlingar å 860 qv.
ref, afdikningar å 578 qv.ref, sjelfsåningshyggen anordnats 
å 380 qv.ref samt flera plantskolor blifvit anlagda. Tillsara
mans 70,524 tunnor bränntorf ä 6,3 kub.fot äro vid flera 
egendomar tillverkade, hvarjemte bränslebesparande eld
städer hafva inrättats i en mängd bostäder vid Lcsjöfors 
och Mölnbacka bruk; vid det sist nämda och Munkfors 

bruk användas vid jcrntillverkningen bränsle af sågspiin, 
pinnar, qvist och bränntorf. — AsJcersunds rev.: Å de till 
ordnad hushållning indelade enskildas skogar handbafves 
skogsvården utaf kunnige och erfarne skogsförvaltare; åter-
växten befordras genom ordnad fröträdsställning, handsådd 
och plantering. — Örebro rev.: Många bruks och större 
egendomars skogar skötas af examinerade forstmän, och 
bringas å desamma ej obetydliga arealer till återväst ge
nom sådd och plantering, på några ställen äfven genom 
fröträdsställning. — Köpings rev.: Å de till brukshandte-
ringen hörande skogar inom reviret befordras i allmänhet 
återväxten med synnerlig omsorg, vanligen genom hand
sådd och plantering. — Vesterås rev.: Skogarna till Skul-
tuna, Högfors, Fagersta, Vestanfors och Gäsjö bruk skötas 
af skogsförvaltare med hänsyn till deras framtida bestånd 
och noggrann omsorg for återväxten. Vid några egendo
mar, såsom Gcddeholm, Abylund m. fl,, skötas skogarna 
af länsforstern, hvilkens biträde alltmer börjar tagas i an
språk äfven af allmogen. — EnJcöpinr/s rev.: Till sparsam
het i virkesförbrukningen tvingas de enskilde skogsegarne 
i de flesta fall genom deras skogars otillräcklighet för 
husbehofvet. Åf vedsurrogater har cokes börjat användas 
i bostader, dock endast i revirets skogfattigaste delar. 
— Uppsala rev.: Större sparsamhet synes märkbart göra 
sig gällande såväl vid upparbetande af skogsprodukterna 
som vid tillvaratagande och användande af desamma. 
Vedsurrogater, såsom stenkol, cokes och bränntorf, an
vändas nu mera än tillförene. Inom reviret tillgodogöres 
en bränntorfmosse, belägen omkring 0,7 mil från Uppsala 
stad, hvarest omkring 700,000 stycken rörtorf årligen till
verkas. — Örhyhus rev.: A Söderfors och Elfkarleö bruks 
skogar har under året skogsodling utförts medelst sådd å 
580 qv.ref och plantering å 170 qv.ref, hvarjemte hjelp-
gallring verkstälts öfver 850 qv.ref i). — Olands rev.: På 
bruksskogarna inom reviret vidtagas åtgärder till skogens 
bättre vård. Före sådderna användes i allmänhet risbrän
ning; äfven bedrifves plantering. Bland annat äro under 
året å Österby bruks skogar 392 qv.ref besådda och 606 
qv.ref planterade, och finnas för närvarande derstädes 5 
fasta oeh omkring 43 mindre plantskolor, de senare i och 
lor klimpplantering. Vid Gimo bruk afdikas mossar i och 
för skogsbörd, och äro derstädes under året 75 a tallfrö 
utsådda, hvarjemte plantskolor för klimpplantering finnas 
anlagda. I och för kolningarnas förbättrande hafva bruks-
kolare fått genomgå kurser vid kolareskola. — Stockholms 

rev,: Intresset för en bättre skogsvård synes allt mera göra 
sig gällande så väl genom en ändamålsenligare afverkning, 
förenad med åtgärder för återväxtens befordrande genom 

') Om de till samma bruk horande skogar inom GesMUands revir är fornt 
nämdt. 



fröfräd, som ock genom upprensning och användande af 
vindfällen, ris o. dyl., äfvensom genom större sparsamhet 
i virkesforbrukningen, såsom inskränkning i hägnader, virkes-
besparande byggnadssätt, hvarvid särskildt må påpekas be
gagnandet af s. k. kubbvirke, samt bränsle besparande eld
städer, som på flera större gods blifvit införda. Äfven sy
nes torfberedningen allt mera börja beaktas, och torf an
vändes isynnerhet vid eldning af de allt mer i bruk kom
mande lokomobilerna. — Äkers rev.: De höga virkesprisen 
föranleda många af allmogen till större sparsamhet än till-
förene med skogsprodukternas användande för egen del, 
synnerligast derigenom, att grenar och ris tillvaratagas och 
förbrukas. Torfbränning förekommer nästan icke inom re
viret, men deremot är bruket af stenkol för jernets bear
betande i stigande, förnämligast vid de större verkstäderna 
i Eskilstuna. — Daga rev.: Af större skogsegare hafva ej 
blott skogsingeniörer, utan äfven andra i skogshushållning 
kunniga personer anlitats för att utmärka årsafverkningen 
oeh afgifva förslag rörande en förbättrad skogshushållning, 
samt för att ordna skogsodlingsarbetena för året. — Jön-
åkers rev.: Flera enskilda personer vinlägga sig om en 
bättre skogsvård genom skogsodling och planmässig afverk-
ning. — Finspånga rev.: Bland enskilda är det egentligen 
egarne till de större bruken, som egna någon afsevärd 
omsorg åt en bättre skogsskötsel. Vedsurrogater använ
das i allmänhet endast undantagsvis, och det är då hufvud
sakligen stenkol och bräntorf som i fråga komma. Vid 
Getan i Qviilinge socken finnes en större torfberednings-
anstalt, som nästan uteslutande förser en klädesfabrik i 
Norrköping med bränsle. En likartad anstalt finnes inom 
Östra Eneby socken vid Puksten. —• Ombergs rev.: Från 
kronoparken Omberg hafva 8,000 plantor af hvarjehanda 
trädslag kostnadsfritt utdelats till enskilda personer. Uti 
Dags mosse nedanför Omberg äro flerfaldiga försök gjorda 
att tillverka bränntorf, men hittills har denna industri haft 
ringa framgång, beroende detta delvis på de ännu jem
förelsevis låga vedprisen. — ÖstUnds rev.: Å flera ställen 
inom reviret hafva bränntorfmossar börjat tillgodogöras. 
Så har t. ex. bomullsväfveri-aktiebolaget i Norrköping 
vid Tångstad i Kimstads socken med en kostnad af öfver 
100,000 kronor anlagt torklador och inköpt maskiner jemte 
lokomobiler för tillverkning af torf i stor skala, hvilken 
tillverkning under flera är fortgått. Torfven framställes 
der dels i tegelform, dels såsom rörtorf. — Gotlands rev.: 
En fortgående sparsamhet i virkesförbrukningen visar sig 
oti inrättandet af bättre^ eldstäder på landet. — Vartofta 
1'ev.: A skogen till Almnäs egendom hafva under året skogs
odlingsarbeten, förnämligast bestående uti frösådd, verk
stälts på de afverkade, äldre byggena för en kostnad af 
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3 ä 400 kronor. — Falbygds rev.: Åtskilliga skogsegare 
söka genom en sparsam virkesförbrnkning och användande 
af torf till bränsle bevara sin skog för framtiden. — Kinne 
rev.: Inom Valle och Skånings härader har torf, der sådan 
finnes, börjat användas. — Slättbygds rev.: Flera enskilda 
personer inom reviret hafva planterat och sått skog. — 
Hunnvhergs rev.: A följande enskilda egendomar äro ne
danstående antal skogsplantor under året utplanterade, 
nemligen: 

vid Trollhätte kanalbolags skogar 15,000 st. 
» länsmansbostället Artorp 12,000 » 
» säteriet Kånnum 32,700 » 
» staden Venersborg.... 127,000 » 
» Kollerö och Jäderfors bruk samt 

Ryrs sockens folkskola 30,000 » 
» säteriet Kilanda 25,060 » 
» d:o 120 'tt tallfrö utsådda i skogsmark. 

Dessutom hafva många hemmansbrukare, om än i mindre ut
sträckning föranstaltat skogsodlingar och skyddsplanteringar, 
af hvilket allt framgår, att hågen för skogsodling väsentligt 
tilltagit. — Kalmar rev.: Som vedsnrrogat gagnas visser
ligen till fabriksdrift någon gång torf, men i allmänhet har 
denna ej någon vidsträcktare användning i orten. — Ahiis 
rev.: De stora herrgårdarnas skogar i södra och mellersta 
delarna af reviret skötas i allmänhet med största omsorg 
af särskildt anstälda skogsförvaltare. Sålunda äro bland 
annat efterföljande skogsodlingsarbeten å dem utförda un
der året, nemligen: 

vid Vidtsköfle: plantering af 650,000 ett- och två-åriga 
tallplantor, 150,000 tre- och fyra-åriga granplantor samt 
5,500 bok- och 200 askplantor; 

vid Maltesholm: iufredning af 2,240 qv.ref, af hvilka 
112 qv.ref blifvit planterade med gran; utdikning af 11,28 
qv.ref, som planterats med alm och bok, samt sådd af tall
frö å 240 qv.ref; 

vid Kristinehof: sådd af 500 « tallfrö och 100 « gran
frö samt plantering af omkring 300,000 omskolade tre- och 
fyra-åriga granplantor; samt 

vid TroUe Ljungby och Karlsholm ganska betydliga 
skogsodlingar, hvaribland vid sist nämda ställe 30,000 ek
ollon blifvit utsådda samt 36,000 tall- och granplantor ut
flyttade. — Engelholms rev.: De större egendomarnas sko
gar skötas i allmänhet väl, och äfven å de smärre hem
manen synas egarne vara angelägna att spara de obe
tydliga skogstillgångar, som finnas. Bränntorf användes 
ganska mycket, synnerligast i södra delen af reviret. — 
Malmöhus rev.: En god omvårdnad egnas i allmänhet åt 
enskildas skogar, synnerligen de större godsens, hvilka 
skötas af antagna skogsförvaltare. 
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Om den enskilda shogskushdllningens tillståHd i 
'öfrigt lemna de inkomna årsberättelserna hufvudsak

ligen följande upplysningar. 
Torneå revir: Norrbottenslagen af den 29 september 

1874 har visserligen lagt hinder för åtskilliga påtänkta 
afverkningar af ungskogar inom nedre delen af reviret, 
men torde först i framtiden komma att visa, af hvilken be
tydelse den kan blifva för reviret i dess helhet. De flesta 
hemmansegare hafva till sågverksbolag salt afverknings-
rätten på sina skiften för vissa år, oeh torde nyss nämda 
förordning hindra den genom dylika skogsköp eljest föran
ledda totala kalhugguingen. 

Tärendö revir: Den åren 1874 oeh 1875 stegrade af-
verkningen å enskildas skogar har, i följd af inträffade 
sämre konjunkturer, betydligt nedgått. 

Kalix revir: På de enskilda skogar, der timmer eller 
annan afverkningsbar skog förekommer, är afvertnings-
rätten dertill såld åt sâgvevksbolag på 20 à 30 år. 

lîàneâ revir: Den enskilda skogshushållningen står 
ännu på en låg ståndpunkt, oeh särskildt torde böra an
märkas, att åverkningar, som föröfvas på enskildas sko
gar, sällan beifras, ntan sker vanligen uppgörelse med en 
ringa pcnningesumnia. Ungskogs afverkning för utskepp
ning har med de föregående åren upphört. 

Ltdeå revir: I följd af nådiga förordningen den 29 
september 1874 hugges numera högst obetydligt undermå
ligt virke, hvarjemte försäljning af skogsskiften från hem
man oeh byar nästan helt oeh hållet upphört. 

Norra Piteå revi/r: Nådiga förordningen den 29 septem
ber 1874 till ungskogens fredande anses allmänt hafva va
rit till gagn för orten. 

Södra Piteå revir: Med undantag af Degerfors bruks 
skogar skötas enskildas skogar inom reviret utan någon 
plan eller beräkning. Blir årets skörd dålig, anlitas skogen. 

Skellefteå revir: Afverkning af omoget virke bedrifves 
• i största utsträekning oeh utan hänsyn till skogarnas fram

tida bestånd. Köp af skatteskogar pä kortare tid ega fort
farande rum, dervid miniraidimensionen alltid sättes mye-
ket lågt. Det är förnämligast inom Skellefteå oeh Byske 
socknar, som arbetet med skogarnas uthuggning fortgår. 
Genom virkesspekulanter från Norrbottens län påbörjades 
redan tidigt om hösten sparrbygget efter Åby elf inom 
sist nämda socken, oeh synes afverkningen derstädes be-
drifvas i större skala än under något föregående år. 

Norsjö revir: Hushållningen à enskildas skogar står 
på en låg ståndpunkt; ingen sådan skog är till ordnad 
hushållning indelad, oeh ej heller är afverkningen ordnad 
så, som den borde vara. A skattehemmansskogarna inom 
östra delen af Norsjö socken bedrifves afverkning med rast-

lös ifver, i synnerhet af spärrar, som- uppköpas til! de min
sta dimensioner. 

Begerfors revir: Ordnad skogshushållning är ingen
städes införd. De hemmansegare, som ej sålt afverknings-
rätten, visa likväl numera benägenhet att hushälla med 
timmerskogen. Å de sålda skogarna aiVerkas i allmänhet 
ej timmer under 9 verktum. 

Norra Lycksele revir: Åtskilliga sedvänjor hos befolk
ningen, som utöfva ett skadligt inflytande på skogen, torde 
förtjena framhållas. Dit hör först oeh främst den bark-
ning af ungskog i och för tjärtägt ("katning"), som allmänt 
brukas inom Degerfors socken och derifrån spridt sig inom 
nedre delen af detta revir. Vidare hemtning af s. k. "fång-
foder" för ladugårdarna, hvari hnfvudsakligen ingår ung, väst
lig furuskog med tunn och ljus bark, hvilken sistnämda af-
gnages af kreaturen. Slutligen bruket att uppskjuta hemfors-
lingcn af sommarved till sista slädföret, då dettas dåliga be
skaffenhet i förening med dragarnes utmagring efter sträng 
körning vid mindre kraftig föda under vintern gör det till en 
nödvändighet att dertill taga den närmast belägna, friska, 
växtliga och vanligen unga tallskogen, medan skogarna på 
något afstånd från bostäderna äro uppfylda med vindfällen, 
toppändar o. dyl, som mycket väl skulle duga till ved
brand. Också bestå skogarna i byarnas närhet för det 
mesta af förkrympta buskar, hvarjemte det uthuggna om
rådet omkring gårdarna allt mera utvidgas. Ordnad skogs
skötsel finnes ingenstädes på enskildas skogar. Skogs
köpen hafva fortgått oeh vunnit den omfattning, att an
ledning finnes befara, det efter några årtiondens förlopp 
endast få sjelfegande bönder skola finnas inom reviret, enär 
de genom bortsäljning af sin värderikaste egendom, sko
gen, tillika beröfva sig den kredit, som eljest hjelpt dem 
bära förlusten af missväxtår och andra ekonomiska mot
gångar. 

Södra Lycksele revir: Vid afverkning af hnsbehofs-
virke förekommer ofta misshushållning, synnerligast å trak
ter, der torr och vindfäld skog till vedbrand ej finnes i 
närheten. Vanligen hngges då så kallad kastved, som, 
upplagd för torkning under sommaren, på första vinterföre 
hemforslas. Dertill tages i allmänhet, för beqvämlighetens 
skull, den närmast belägna, tätaste och vackraste ungsko
gen, helst tall, som äfven för den tunna och gröna barken 
hemföres till gnagning eller s. k. "bet" för får och getter. 
Vid kärr och myrar befintliga, till timmer odugliga oeh 
mera glest växande granar och tallar få deremot, i anse
ende till den större möda deras tillgodogörande förorsakar, 
för det mesta nedruttna. 

Norra Ångermanlands revir: Af de till Fors nya såg
verksbolag hörande skogar med en sammanlagd areal af 
450,000 qv.ref, hvarå indelning nu pågår, äro 150,000 qv--

Skifjshnshnll' 
ninijtn i Oftifjt. 
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ref föremål för ordnad hushållning. I öfrigt befinner sig 
den enskilda skogsskötseln på samma låga ståndpunkt som 
tillförene, och de planlösa afverkningarna fortgå utan tanke 
på framtida behof. Undantagas kustsocknarna, der smärre 
timmer huggas ända till 15 fot x 6 tums rotstockar, får man 
längre upp i landet dock ej se några smärre virkesdimen
sioner afverkas, hvilket har sin grund i de höga afverk-
nings- och utdrifningskostnaderna. Inom reviret har ännu 
ej någon afverkning af spärrar eller pitprops egt rum. 

Södra Ångermanlands revir: De allra flesta skogar 
innehafvas med afverkningsrätt under 10—15 år af såg
verksegare och trävaruhandlande. Afverkningskontrakter, 
som enligt förut ^orda bestämmelser innehållit någorlunda 
höga träddimensioner, såsom 22 ä 24 fot x 11 å 12 tum, 
hafva under sista åren genom omköp ändrats så, att di
mensionerna nu äro 14 å 16 fot x 7 å 9 verktum. Visser
ligen hafva under senare åren alla af sågverk disponerade 
skogar blifvit uppskattade med beräkning af nuvarande 
och under kontraktstiden tillväxande timmerträd, hvarjemte 
bruken och de större sågverken hafva skogsförvaltare an
stälda, men någon egentlig skogshushållning har ännu ej i 
fråga kommit. 

Norra Medelpads revir: Ehnrn i allmänhet någon för
bättrad skogsskötsel ej förekommer, tager dock en del 
skogsegare bättre värd om ung och tillväxande skog samt 
inskränker afverkningen till den mogna skogen, hvarjemte 
allmogen är mindre benägen att försälja skogstrakter med 
rättighet till flerårig afverkning. I allmänhet inskränkes 
afverkningen fortfarande till moget virke, synnerligast 
inom Lidens socken, enär virkesnppköpare efter Indals-
elfvens ådal helst undvika att köpa virke af mindre 
dimensioner än 16 fot x 10 tum engelskt mått. Efter 
Ljustorpgån, som upptager allt virke frän Ljastorps soc
ken, har dock timret geraenligeu mindre dimensioner, 
ned till 9 och 8 tum. Afverkningen af i handeln under 
åtskilliga benämningar förekommande småvirke har varit 
obetydlig. 

Södra Medelpads revir: Å flertalet enskildas skogar, 
särdeles i de skogrikaste socknarna, såsom Hafverö, Torp 
och Borgsjö, är afverkningsrätten försåld till sågverk pä 
längre eller kortare tid, dock ej till mindre dimensioner 
än 10 alnar x 9 ä 10 tum, undantagandes i kustsocknarna. 
I dessa senare afverkas nemligen långt smärre dimensio
ner, så att t. ex. på Alnön samt i Sköns och Tyndeö sock
nar flera hemman redan sakna husbehofsvirke i följd af 
pitprops- och dylik afverkning. 

Östra Jemtlands revir: Afverkningen å enskildas sko
gar har, i anseende till ogynsamma virkeskonjunktnrer, 
under år 1876 likasom under år 1875 varit betydligt in
skränkt i förhållande till den afverkning, som egde rum un-

der de närmast föregående åren. Afverkningsrätten är å 
flertalet enskilda skogar försåld på en tid af 10 till 50 år. 
Många afverkningskontrakter omfatta all skog utan afse
ende på tumtal, men isynnerhet i de under senare åren 
upprättade är afverkningsrätten ofta inskränkt till en mi-
nimidimension af 8 å 10 engelska tum 15—20 fot från ro
ten, ehuru detta tumtal äfven någon gång beräknas vid 
stubben 2 fot från roten. Enskildas skogar inom reviret 
äro mera afverkade och uthuggna än man i allmänhet före
ställer sig, och när den tid, för hvilken afverkningsrätten 
blifvit försåld, till ända gått, torde å desamma ej finnas 
något gröfre och värdefullare virke qvar. Bland de få 
hemmansegare, som ännu ej sålt sin skog, synes en och 
annan såväl till husbehof som till afsalu i första rummet 
tillgodogöra öfvermogen och skadad skog, medan den till
växande skogen sparas. Till vedbrand användes i allmän
het sjelftorkad skog, der tillgång på dylik finnes. 

Vestra Jemtlands revir: Afverkningsrätten å enskildas 
skogar är i allmänhet försåld till sågverksegare. 

Herjeådalens revir: De flesta hemmansegare hafva för
sålt afverkningsrätten till sina skogar, och s. k. undantags
skogar, som de vid första försäljningen förbehållit sig, hafva 
sedermera blifvit nästan allmänt afyttrade. Vid de först 
uppgjorda köpen såldes afverkningsrätten vanligen med det 
vilkor, att inga träd skulle få fällas, som understego 10 
dee.tum vid 10 alnars längd; men sedermera hafva försälj
ningar af s. k. undermålsskog allmänt egt rum. 

Norra Helsinglanäs revir: Afverkningsrätten ä de fle
sta enskilda skogar är försåld till sågverksegare på längre 
eller kortare tid, från 5 till 50 år, med bestämd minimi-
dimension, oftast beräknad till 10 eng. tum vid 6 fot från 
roten, undantagandes nödigt virke till ström- oeh dam
byggnader, hvilket får uttagas till hvilken dimension som 
helst, !Nagon försäljning af virke på rot från enskildas 
skogar förekommer ej, annat än då hela skogstrakter upp
låtas till afverkning. Deremot ske stora uppköp af redan 
till vattendragen nedforsladt virke. 

Vestra Helsinglands revir: Husbehofsvirket uttages all
mänt på de närmast belägna hemskogsskiftena, hvarvid nä
stan uteslutande endast ståndtorr skog gagnas. Under gyn
samma konjanktnrer afverkas bjelk- och sågtimmerträd för 
afsalu, de senare dock ytterst sällan under 9 engelska tums 
diameter vid 15 fots höjd. Pitprops och mindre spärrar 
huggas ej, och kolning förekommer endast i och för hus
behof. 

Södra Helsinglands revir: Skogarna äro till största de
len försålda på viss tids afverkning. Å dem som innehafvas 
af större sågverk är afverkningsrätten i allmänhet bestämd 
till så grof minimidimension, att det egentligen endast är 
mogen och öfvermogen skog, som tages. Men pä åtskilliga 
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skogar, som inköpts af mindre verk ocb enskilda skogs
spekulanter, drifves deremot afverkningen standom till så 
låg dimension, att skog i sin bästa växt får medfölja. 

Kopparbergs revir: Å bruksskogarna är hushållningen 
numera i allmänhet ganska god, och ordnad på ett både 
för skogsbruket och bergshandteringen lämpligare sätt än 
tillforene, och torde man hafva grundad anledning förmoda, 
att dessa skogar i framtiden komma att skötas allt mera om
sorgsfullt. Orsaken till detta lyckliga förhållande torde i all
mänhet kunna tillskrifvas den omständighet, att eganderätten 
till de flesta af dessa skogar öfvergått från enskilda personer 
till större bolag, hvilka till stor del grundat sin verksam
het som jernprodncenter på egen skogstillgång, och i hvil
kas intresse det alltså ligger att sköta skogen med beräk
ning på dess högsta möjliga uthållande afkastning. Den 
öfverafverkning, som under senare åren egt rum å den 
jordbrukande klassens skogar, har visserligen för tillfallet 
upphört i följd af nu rådande låga virkes- och kolpris, 
men torde nog åter komma i gång med förbättrade kon
junkturer. Skogsköp på vissa års afverkning hafva allde
les afstannat, och egendomsköp med beräkning på köpe
summans uttagande ur skogen hafva, så vidt kändt är, ej 
förekommit under året. 

Österåalarnes revir: De flesta skogsegare hafva på 30 
å 50 år till sågverksbolag upplåtit afverkningsrätten till 
vissa dimensioner, högst sällan total afverkningsrätt. Till
gången på gröfre virke, bjelk- oeh sågtimmer, har min
skats i betänklig grad, i synnerhet inom revirets sydli
gare del. 

Särna revir: Skogens behandling är i allmänhet långt 
ifrån god, härrörande detta till hufvudsaklig del från det 
inrotade bruket att använda tall och björk till kreaturs
foder, hvadan också nästan all björkskog är hamlad och 
toppad. Deremot förtjenar framhållas, att endast torr skog 
oeh vindfall upphogges till vedbrand. 

Vesterdalarnes revir: I revirets norra och mellersta 
delar (Malnngs och Nås tingslag) äro allmogeskogarna till 
större delen sålda, dels till bestämda dimensioner (ända 
till 9 engelska tum på 20 fots längd, kanske undantagsvis 
äfven smärre), dels ock till total afverkning. Vid nya för
säljningar bestämmes dock afverkningstiden vanligen kor
tare än förr. I revirets södra del förekomma skogsförsälj
ningar till afverkning på viss tid mera sällan, men egarne 
falla i allmänhet sjelfva sin skog utan mycken hänsyn till 
framtida behof. Dock har man i senare åren börjat om-
sorgsfnllare tillvarataga torrskog och vindfällen, hvarjemte 
en och annan efter brukens föredöme qvarlemnar fröträd 
vid afverkningen. 

Elfdals revir: Inom Fryksdalen, der i följd af lättare 
kommunikationer allt slags virke kan afsättas, fortgår skogs-

afverkningen så länge något säljbart finnes qvar. Den för 
närvarande tryckta jernkonjnnktnren har dock för tillfallet 
medfört inskränkning uti kolskogarnas afverkning derstä
des. Inom Elfdalen åter kolas visserligen icke obetyd
liga qvantiteter, men någon export af träkol eger ej rum. 
Timmer afverkas der i stor skala, oeh i de nordligaste or
terna, hvarifrån flottled går till Norge, har denna afverk
ning onekligen medfört brist, i synnerhet på gröfre dimen
sioner, så att timmerträd om 9 ä 10 verktnin vid 11 al
nars höjd numera äro sällsynta. 

Arvika revir: Svedjning för rägsäde synes vara i af
tagande, troligen en följd af ungskogens större värde så
som pitprops och s. k. pappersved, hvilka virkessortiment 
under året stått i högt pris, omkring 19 öre pr kub.fot för 
den förra och 20—23 öre för den senare. Också sker af
verkningen af dylikt virke hänsynsl̂ öst. Ett bedröfiigt exem
pel derpå utgör skogen till förra komministersbostället Hal-
stersbol i Stafnäs socken, hvilket socknemännen med veder
börligt tillstånd sålt för att inköpa ett annat, lämpligare 
beläget boställe, och hvars skogsmark vid försäljningen var 
beväxt med vacker, högväxt 30—60årig tät barrskog. 
Denna är nu af de nya egarne så grundligt afverkad, att 
å hela skogsmarken ej finnas fem famnar virke qvar
stående. 

Karlstads revir: Som konjunkturerna fortfarande äro 
ogynsamma både för jern- och trävaruexporten, har skogs-
afverkningen under året betydligt nedgått. 

Ashersimds revir: I allmänhet är den årliga afverk
ningen å enskildas skogar för hög i förhållande till den 
omdrefstid, som erfordras för framalstrande af lämplig kol-
och vedskog samt såg- och hustimmer. 

Örebro revir: De numera underlättade kommanika-
tionerna hafva på en stor del skogar föranledt öfveraf
verkning. Å bergsallmogens skogar afverkas, så länge 
skogen räcker, för tillgodogörande af malmtillgångarna. 
Dock finnas äfven bland dem flera undantag, der omtanka 
för en bättre skogsvärd visar sig. 

Köpings revir: På en stor del af bruksskogarna eger 
öfverafverkning rum, och likaledes i allmänhet på allmoge
skogarna, å hvilka senare i öfrigt ingen egentlig hushåll-
ning i fråga kommer. 

Vesterås revir: Undantagandes en del bruks och större 
egendomars skogar skötas enskildas skogar i allmänhet 
utan plan eller beräkning, i det erforderligt virke uttages 
på närmaste håll efter den gamla blädningsmetoden. I 
följd af de tryckta kolprisen har emellertid öfverafverk-
ningen i norra delen af reviret ej varit så stor, som under 
närmast föregående åren. 

Sala revir: Med undantag af Skattmansö bruks sk»' 
gar samt de af hushållningssällskapets plantor inom rcvire' 
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besökta egendomarna Borrtomta, Herrqvarn nnder Engsö, 
Vest-Tärna och Grällsta by, äfvensom de i föregående be
rättelse omförmälda egendomarna Lindsbro och Viby, fort
far i allmänhet en för skogarnas framtida bestånd högst 
menlig misshushållning, framkallad af lättheten att med 
nuvarande kommunikationer kunna förvandla skogskapita
let i kontanta penningar. Skogarna hafva ock i allmänhet 
ett mycket luekigt och ojemnt utseende med qvarstående 
marskog å de afverkade trakterna. 

Enköpings revir: För skogshushållning är orten ej lik
giltig, och bemödanden att deruti införa ett bättre skick 
spåras äfven, ehuru ett lifligare intresse ännu ej vaknat. 
Sedan de skogsförödande laga skiftena numera i det när
maste afslutats, synas skogarna härstädes gå en bättre tid 
till mötes; och för närvarande är ej heller skogskapitalet 
synnerligen stort att misshushålla med. 

Uppsala revir: Någon egentlig totalafverkning af skog 
förekommer numera nästan aldrig, ty sådant ogillas all
mänt af ortens invånare; men icke desto mindre minskas 
skogskapitalet genom öfverafverkning ä de många små
skogarna, hvilka ej kunna fortfarande fylla hemmanens be
hof. Håg för skogens vård har dock vaknat, oeh vigten af 
skogens tillvaro inses allmänt af den jordbrukande klassen. 

Olands revir: A allmogens skogar förmärkes i allmän
het ännu ej någon bättre skötsel. 

Ahers revir: Afverkningen på enskildas, icke till ord
nad hushållning indelade skogar är i allmänhet större, än 
som är förenligt med deras framtida bestånd. Pä åtskil
liga ställen förekommer försäljning af skogsparker till af-
brukning under viss tid, utan att vilkor af säljaren före-
skrifvas för åstadkommande af återväxt på den trakt, som 
sålunda afverkas. På en del ställen, synnerligast i de skog
fattiga socknarna, vårdar allmogen ganska väl dem tillhö
rande mindre skogstrakter och ungskogar. En del egare 
af större egendomar sköta skogarna både genom ordnad af-
verkning och väl utförd skogsodling, hvarigenom de kunna 
tjena som förebilder för angränsande skogsegare. 

Jönäkers revir: Skogar till större landt- och bruks
egendomar skötas i allmänhet med fastadt afseende på 
skogens framtida bestånd och återväxtens främjande. Äfven 
märkes, att egare af mindre skogar börja bättre vårda sko
gen än förr, och mera allmänt tillvaratagas nu grenar, ris 
oeh dylikt. Vinningslystnaden drifver dock en och annan 
enskild hemmansegare att antingen sjelf afverka mera skog, 
än som är förenligt med dennes bestånd, eller till annan 
person pä vissa år till afverkning försälja hela eller delar 
af skogen. Hemmansköp i afsigt att helt och hållet afverka 
den befintliga skogen hafva dock under året sällan inträf
iat. Om skogsafverkningen i allmänhet kan sägas, att den 

K. Skogsstyrelsens berättelse pr år 1876. 

under året varit mera inskränkt än förut under en följd 
af år. 

Omhergs revir: Der skogstillgång finnes, afverkas ofta 
mera än till husbehof och i allmänhet vida utöfver till
växten. Skogsplanteringar hafva af enskilda foretagits här 
och hvar inom reviret, om ock ej i någon större skala, och 
torde de betydligaste vara på Renatads och Hofgårdens 
andelar af Omberg. 

Östkinds revir: Någon större öfverafverkning af skog 
inom reviret har, med undantag af egendomen Borum i 
Skällviks socken af Hammarkinds härad, under året ej egt 
rum, och kan man i allmänhet säga, att befolkningen bör
jat allt mera inse skogarnas värde, i följd hvaraf äfven 
vården af desamma bör inträda på väg till ett bättre. 

Gotlands revir: Skogarna anlitas antagligen utöfver 
tillväxtförmägan, och återväxten öfverlåtes åt naturens om
sorg. Der mindre luckor eller hyggen afverkas, synes dock 
sjelfsådden i allmänhet gå väl till; och då förordningen af 
den 10 september 1869 åtminstone haft det goda med sig, att 
den motverkat större kalhnggningar eller köp i och för sko
gens fullständiga uthuggning, så har den i någon mån 
bidragit till en bättre skogsåterväxt. 

Vadsbo revir: Med undantag af en del bruks- och 
större egendomsskogar är misshushållning med skogen all
mänt rådande, och högst litet göres för befordrande af åter
växten; skogslotter säljas äfven till afverkning utan afse
ende på skogens framtida bestånd. 

Vartofta revir: De för tillfället tryckta virkeskonjunk
turerna hafva åstadkommit ett afbrott i den för något år 
sedan allt för lifligt pågående handeln med skogseffekter 
af alla dimensioner. Under senare delen af året har dock 
en större afverkning af ungskog pågått i och för leverans 
af pitprops till Göteborg, som det uppgifves till ett belopp 
af 200,000 kab.fot. 

Falbygds revir: Så vidt kändt är finnes ej inom revi
ret någon enskild, till ordnad hushållning indelad skog, 
och högst obetydligt eller intet göres för att uppdraga ny 
skog i den afverkades ställe. 

Kinne revir: Äfven under år 1876 har afverknings-
rätten till smärre skogstegar blifvit såld, men dessa hafva 
i allmänhet varit fullt huggfårdiga och i mer eller mindre 
mån för hemmanen öfverflödiga. 

Slättbygds revir: De under senare delen af året in
trädande bättre virkeskonjunktnrerna gåfve ökad fart åt 
skogsafverkningen och försäljningen. Flera skogsegendo
mar hafva också sålts till skogsspekulanter, som härstädes 
ofta förfara på det sätt, att de köpa större sådana egen
domar, afverka all skogen och derefter stycka egendomen, 
i och för försäljning, uti flera små lotter, som lättare finna 
köpare. 
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Dalslands revir: För skogarnas ändamålsenliga skötsel 
göres i allmänhet ingenting, undantagandes å de skogar, 
som lyda under egendomen Baldersnäs och säteriet Ek-
holmen. 

Marks revir: A enskildas skogar sker med få undan-
tag öfverafverkning, och utgör pitprops numera vid afsätt-
ningsorterna den hufvudsakligaste beståndsdelen af allmän-
betens ditförda skogsalster. 

Svältornas revir: Utmed de befintliga kommunikations-
lederna, vare sig vattendrag eller jernvägar, äro skogarna 
mycket begärliga för virkeshandlare, som allt mera be-
gagna det förfarande att köpa hela egendomar, för att mera 
obehindradt kanna afverka all derå befintlig skog. 

Hállands revir: I de mindre skogsegarnes besittning 
torde numera ej någon väsentlig skogstillgång utöfver hns-
behofvet finnas i andra socknar än Fagered, Askome, To-
rnp, Slättåkra och Enslöf, och af dessa socknars skogar 
synas isynnerhet bokskogarna i Slättåkra vara snarast 
hemfallna till ödeläggelse för att såväl fylla Halmstads 
vedbehof, som lemna bidrag till vedntskeppningen på Dan-
mark. 

Tjusts revir: Skogshushållningen synes, hvad Tjusts 
härader angår, hafva inträdt i ett bättre skede, i det att 
tillsyn öfver en del större skogar öfverlemnats åt forstligt 
bildade personer, och skogskulturer numera företagas på 
flera ställen. Försäljningen af ungskog tyckes äfven hafva 
i det närmaste upphört, hvilket lyckliga förhållande dock 
snarare torde få tillskrifvas tryckta konjunkturer för pit-
propshandeln, än insigt om den dermed förenade misshus-
hållningen. I de öfriga häraderna inom reviret fortgår 
skogsafverkningen lika obetänksamt som förut och utan 
tanke på återvästen, undantagandes några större skogar, 
å hvilka en ändamålsenlig skötsel eger rum, bland annat 
Vimmerby skog, på hvilken årligen besås en ytvidd af om-
kring 50 qv.ref. 

Kálmar revir: Skogsegande hemman uppsökas begär-
ligt af virkeshandlare och inköpas, antingen hela hemma-
net eller blott afverkningsrätten till skogen, hvilka köp 
sedermera gå ur hand i hand, till dess all skog, äfven 
den minsta, blifvit tillgodogjord. För öfrigt afverka skogs-
egarne sjelfva vanligen så mycken skog som under vin-
tern kan medhinnas, till dess hemmanet varder skoglöst. 
Hela revirets kustland företer också blott afverkade skog-
lösa marker, hvilket tillstånd för hvarje år alltmera utbre-
der sig längre uppåt landet. 

Eksjö revir: Vid några af de större skogsegendomarna 
här under senare åren genom skogsindelningar, som dock 
på mänga ställen ej blifvit fullföljda, samt i mindre ut-
sträckning vidtagna skogsodlingar och sparsammare virkes-
förbrukning en gryende omtanka för skogarnas bibehål-

lande visat sig; men af flertalet skogsegare anses och be-
handlas skogen som en vanlig handelsvara, den der vid 
gynsamt tillfälle bör afyttras åt den högst bjudande. 

Vestbo revir: Som bevis på den ökade skogsafverk-
ning, som för närvarande pågår, synnerligast inom Vestbo 
härad, anföres, att efter öppnandet af banan Halmstad— 
Vernamo för godstrafik ej mindre än fyra ångsågar upp-
stått inom nämde härad. Dessutom uppköpes en mängd 
virke vid jernvägsstationerna för att fraktas till Halmstad, 
hvarjemte skogsafverkningar i stor skala skett i närheten 
af Nissaån och andra vattendrag, i hvilka skogseffekter 
kunna flottas. 

Simnerbo revir: Inom reviret finnes ej någon enskild 
skog, för hvilken ordentlig hnshållningsplan blifvit upp-
rättad, och endast fem enskilda skogar, å hvilka skogsod-
ling under året i fråga kommit. 

Värends revir: Med undantag af några få större bruks-
oeh landtegendomar, der ordnade hushållningsplaner finnas 
införda och följas, synes den enskilde jordegaren göra allt 
för att så fort som möjligt förvandla skogen i pengar, hvar-
vid äfven störa trakter af växtlig ungskog afverkas till pit-
props, läkt och ved. Under senare åren äro många egen-
domsköp afslutade inom reviret endast för skogens skull. 

Blekinge revir: De få egentliga skogar, som ännu fin-
nas, äro i allmänhet glesa och öfverafverkade; dessutom 
fortfar ännu svedjandet inom länets nordliga delar. 

Ähus revir: Såsom redan i det föregående omförmälts, 
vårdas enskildas, särdeles herrgårdarnas, skogar inom sö-
dra delen af reviret synnerligen väl. Vidkommande der-
emot skogarna i revirets norra del, framför allt inom Östra 
Göinge härad, pågår derstädes sedan flera år tillbaka, ef-
ter det åtskilliga större och mindre äng- och vattensågar 
anlagts, en ganska betydlig öfverafverkning, som omfattar 
ej blott huggbar och mogen skog, utan äfven ungskog. 
För återväxten göres der intet; tvärtom försvåras eller omöj-
liggöres uppkomsten af plantör genom den störa mängden 
af kreatur, bland hvilka särskildt må nämnas får och get-
ter, som fÖr det mesta finnas intagna på bete å dessa 
skogar. 

Af enskilda vidtagna åtgärder för underlättad 
transport och flottning af virke omförmälas i revirför-
valtarnes berättelser så som följer. JRåneå revir: Bo-
laget ''The new Gellivare C:y limïted'' här, för att un-
derlätta flottningen efter Abrahamsån, låtit inom egna om-
råden bygga en ränna, den förstå i sitt slag som blifvit 
anlagd i orten, och genom hvilken flottningen äfven från 
kronoparkerna underlättas. — Luïeå och Jockmoeks rev.: 
Utefter hela Luleå elfdal later Luleå ångsnickeribolag utföra 
storartade och dyrbara rensuingsarbeten, och anses de härpå 
nedlagda kostnaderna hittills hafva uppgått till omkr. 450,000 
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kronor. — Norra Medelpads rev.: Det enda vattendrag, 
der något nämnvärdt arbete för virkesflottningens under-
lättande under året förekommit, är Ljustorpsån. — Södra 
Medelpaäs rev.: Under året hafva mera betydande ström-
rensningar påbörjats i Harrån, som upprinner i Jemtland 
och går genom Bergsjö socken i Medelpad samt utmynnar 
i Ljunga elf vid Hallsta. — Östra Jemtlands rev.: Högst 
betydliga kostnad er nedläggas årligen såväl på upprens-
ning af nya flottleder, hufvudsakligast i mindre vattendrag, 
som för upphjelpande och förbättrande af äldre sådana. 
Flottregleringssyner i och för blifvande upprensningar hafva 
under året hållits för Stugusjö- eller Merlingsån samt Mjölk-
sjöån, intill hvilka vattendrag ganska vidsträckta, hittills 
orörda skogar äro belägna. — Vestra Helsinglands rev.: 
Hudiksvalls och Marma trävaruaktiebolag hafva på gemen-
sam bekostnad påbörjat strömrensningar uti den i Ljusne-
elf utrinnande Skarpån eller, som den äfven kallas, Svartån. 
Genom detta vattendrags flottbargörande blifva hittills nä-
stan alldeles orörda skogar öfver en ytvidd af omkring 2 
qvadratmil åtkomliga. — Södra Helsinglands rev.: En flott-
led från sjön Flngen till Bergviken i Bollnäs och Hanebo 

o g 

socknar är under anläggning. — Gestrihlands rev.: A enskil-
das skogar äro under året följande strömrensningsarbeteu 
företagna, nemligen: i Jäderån vid Jäderås masugn en 
rännbyggnad af 1,200 fots längd; i bäcken mellan Holm-
sjön och Öjaren 14/00 fots rensning med dam- och ränn-
byggnader; samt i tvenne flottleder inom Hamrånge socken. 
— Vesterdalames revir: Under sommaren hafva undersök-
ningar anstälts i och för strömrensning uti den till Venern 
rinnande Svartelfven samt de i Vesterdalelfven utfallande 
Ärån och Alrnån, hvarjemte arbeten pågått i flera vatten-
drag för att förbättra redan befintliga flottleder. I allmän-
het finnas numera inom reviret få vattendrag, som ej äro 
försätta i flottningsbart skick. — Örbyhus revir: Redan se-
dan några år tillbaka här en enskild flottled af mera fram-
stående beskaffenhet komiuit till stånd inom reviret. Den-
samma, som allt efter markens beskaffenhet bcstår dels af 
timrad ränna, dels af gräfd och brädfodrad kanal, utgår 
från ElfkarleÖ bruk vid Dalelfven och slutar vid Skutskärs 
sågverk och hamn samt här en längd af omkring en mil. 
Elfkarleby kungsgårds skog och tvenne skogsskiften till 
ecklesiastika boställen genomskäras af densamma. — Kinda 
rev.: Sedan östra stambanan kommit i beröring med den 
störa sjön Sommen och Kinda kanal med sjöarna i Kinda 
härad, hafva de i orten bildade sågverksbolagen verkstält 
betydliga och dyrbara anläggningar för virkesflottning. 

Af skador å enskildas skogar, som under år 1876 
orsakats genom eld, storm, inseMer eller sjukdom äro 
efterföljande anmälda till Skogsstyrelsen från de olika 
reviren. Norra Angermanlands revir: Några skogs-

eldar hafva ej under året försports inom revirets socknar, 
hvilket ovanliga förhållande torde få tillskrifva» den om-
ständighet, att allmogen inser skogens störa värde gent-
emot magra betesmarker, då allmogen deremot förr sjelf 
antände sina skogar för att erhålla bete åt kreaturen. A 
trakterna ned emot kusten, som varit utsätta för betydliga 
afverkningar, hafva stormar orsakat stor skada på den 
ringa del af skogen som är qvar. Inom granbestånd, som 
varit underkastade stark afverkning, här nästan öfverallt 
inom reviret den qvarstående skogen börjat torka, hvilket 
förhållande torde härleda sig dels derutaf, att marken sak-
nar tillräcklig beskuggning, och dels af insekter (barkbor-
rar), som förut haft god näring i de på marken hopade 
topparna och grenarne och sedan slagit sig på den friska, 
växande skogen. — Södra Angermanlands rev.: På sex 
skattehemmans skogar i Junsele, Bodums och Kamsele sock-
nar hafva under sommaren skogseldar timat; dock aflöpte 
de i anseende till den stärka torkan svåra tillbuden jem-
förelsevis lyckligt, så att sammanlagdt blott omkring 1,000 
qv.ref afbrändes. Släckning af skogseldar bedrifves också 
numera med större kraft och omsorg än förut. — Södra 
Medelpaäs rev.: Några mindre skogseldar hafva under som-
maren förekommit, af hvilka den största på Alnön, en af 
ringa utsträckning på Sundsvalls städs skog och en om 
några tunnland på hemmanet Fogelviks skog. — Östra 
Jemtlands rev.: En betydande skogseld här under somma-
ren härjat på skogen till skattehemmanen Gustafsnäs och 
Getingsfors i Hellesjö socken, hvarvid elden öfvergick en 
sträcka af nära 3,000 qv.ref. Äfven andra skogseldar hafva 
timat på enskildas skogar, företrädesvis inom nyss nämda 
Hellesjö socken. — Vestra Helsinglands rev.: Skogseldar 
hafva under året förekommit å Stocksbo bys skog inom 
Färila socken öfver en ytvidd af omkring 170 qv.ref, hvil-
ken eld dock snart dämpades, samt å Hamraberget inom 
Hamra socken, hvilken senare eld förstörde skogen öfver 
en areal af ungefär 840 qv.ref. En ytterligare eld å Lill-
byns utskog i Färila här förut omnämts i samband med eld-
skador a de allmänna skogarna. — Södra Helsinglands 
rev.: Tvenne mera betydande skogseldar, den ena å Ofvan-
åkers allmänning och den andra inom norra delen af Alfta 
socken, jemte ett ej ringa antal mindre eldar hafva under 
året förekommit. I allmänhet torde dock kunna sägas, att 
en större aktsamhet om elden numera visar sig. Tyvärr 
fortfar dock ännu på mänga trakter svedjandet, som för-
orsakat flera skogseldar. — Gestriklands rev.: Skogseldar 
hafva härjat inom Ockelbo socken å rekognitionsallmän-
ningen till en utsträckning af 350 qv.ref, å Vij säteri skog 
öfver 225 qv.ref samt inom Hamrånge socken å flera stäl-
len. — Österdalarncs rev.: På de oskiftade skogarna 
inom Orsa socken bar skogseld öfvergått en yta af om-
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kring 400 qv.ref. — Vesterdalarnes rev.: Under den sär
deles torra sommaren nppstodo på flera ställen skogseldar, 
bland hvilka tvenne voro af större omfattning. Den ena 
härjade öfver en betydlig sträcka af Flöda och Nås sock
nars skogar norr om Vesterdalelfven och den andra å sko
gar inom Nås socken söder om samma elf. — Sala rev.: 
Å Skattmansö bruks skogar utbröt i juni månad en skogs
eld, som ödelade en ytvidd af omkring 140 qv.ref; elden 
uppkom genom ofcJrsigtighet vid gärdsgårdshägnad. — 
Stockholms rev.: Enligt anmälanden till länsstyrelsen hafva 
skogseldar inträffat på flera ställen inom reviret samt öf
vergått och mer eller mindre skadat skog å en areal af 
omkring 1,139 qv.ref. — Jöndkers rev.: Ungskogar af tall 
hafva under året lidit icke obetydligt af snötryck. — Bo
hus rev.: Tallstekeln (Lophyrns Pini) har visat sig, ehuru 
i mindre mängd, på några af hushållningssällskapets plan
teringar. — Kalmar rev.: Ungskogarna skadades under hö
sten af snötryck i sådan utsträckning, att hela bestånd 
jemnades med jorden; till och med ganska försigkomna 
bestånd af björk delade (öTMelaen. — Ähus rev.: Skogarna 
till Vidtsköfle egendom, hvilka ligga mera afskilda från 
andra, hafva under året lidit af stormskador, hvarjemte de 
varit utsatta för insekthärjniugar af tallbarkborren (Tomi-
cns stenographus), tallskottvecklaren (Tortrix buoliana), 
märgborren oeh snytbaggar. Af nämda insekthärjningar 
hafva äfven skogarna till Kristinehofs egendom lidit. Å 
skogarna till Maltesholm hafva ollonborrens (Melolontha 
vulgaris) larver jemte snytbaggar anstalt ganska stor skada 
på dervarande tall- och granplanteringar. Den under som
maren rådande starka torkan utöfvade ett högst menligt 
inflytande på de om våren utsatta tallplantorna å privat
skogarna inom reviret. 

statens sliogsingeniörer, som år 1875 första gån
gen tillsattes till ett antal af tre, hafva under det år 
berättelsen omfattar ökats med tvenne oeh alltså utgjort 
fem, om hvilkas verksamhet under år 1876 Bil. 36 närmare 
upplyser. 

Såsom af densamma synes, hafva förrättningarna in
alles upptagit 492 dagar vid 116 olika ställen inom 18 län, 
emot 248 dagar vid 61 förrättningsställen inom 14 län un
der föregående året. De län, inom hvilka 1876 års för
rättningar förekommit, äro: Norrbottens, Gefleborgs, Kop
parbergs, Vermlands, Örebro, Vestmanlands, Uppsala, Stock
holms, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Skaraborgs, 
Elfsborgs, Göteborgs, Hallands, Kalmar, Jönköpings oeh 
Kronobergs. De flesta förrättningarna hafva verkstälts inom 
Vermlands län med 100 förrättningsdagar vid 22 olika stäl
len; Vestmanlands oeh Hallands län åter hafva endast haft 
1 förrättningsdag hvardera. Till skogsarealen hafva de 
vidsträcktaste förrättningarna egt rum inom Norrbottens 
län å 162,000 qv.ref oeh Kopparbergs län å 113,400 qv.ref. 

Den olika beskaffenheten oeh omfattningen af skogs-
ingeniörernas verksamhet har, enligt samma Bil. 36, under 
år 1876 varit följande: 
upprättande af skogshushållningsplaner-, å 116,394 qv.ref, 
revision af dito . . . » 365,516 » 
skogsodling jemte plantskoleanläggning » 3,719,09 » 
torrläggning af skogsmark » 200 » 
anordning af sjelfsåningshyggen » 2,456 » 

dito af olika slags gallringar » 11,225 » 
^^^499,510,09 qvTref. 

samt undervisning vid läroverk m. m. 23 dagar, oeh 
andra skogsförrättningar 108 » . 

Sammanlagda arealen skogsmark, som under näst före
gående året var föremål för skogsingeniörernas verksam
het, utgjorde 315,763 qv.ref. 

Jagten. 

jagivård. Bland åtgärder, som under år 1876 vidtagits af 
landsting, hushållningssällskap, kommuner och jägareför
bund i och för rofdjurs utödande, jagtOfverträdelsers beif-
rande eller eljest för befrämjande af en god jagtvård, torde 
efterföljande förtjena omnämnas. 

Vesterbottens läns landsting har anslagit 250 kr. år
ligen för tvenne år, att såsom premier till belopp af högst 
50 kronor hvardera, utgå till angifvarne af sådana perso

ner, som förföljt eller dödat elg i förbjuden tid, med vil
kor, att den angifne blifver för brottet dömd eller ålagd 
värjemålsed. Inom samma län hafva Norsjö sockenboar 
tilldelat upptäckare af olofligt elgskytte en belöning af 25 
kronor. — Vesternorrlands läns landsting har anslagit 500 
kr. årligen till premier för björnars dödande, att utgå med 
50 kr. för hvarje. Inom Anundsjö socken af norra Ånger
manland utbetalar en der bildad förening 50 kr. i belöning 
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för hvarje dödad eller fångad björn. — Gefleborgs läns 
landsting har anslagit en premie af 3 kr. för hvarje under 
tiden 1 april—1 oktober dödad räf. Gestriklands jägar-
förbund utbetalar numera skottpengar för dödande af räf 
under sommarmånaderna. — Kopparbergs läns landsting 
betalar 3 kr. för hvarje inom länet under sommarmåna
derna dödad räf samt 1 kr. för berguf och dufhök. Redan 
år 1859 bildades ett jägarförbund inom Valarne, hvilket 
utöfvar en gagnande verksamhet i oeh för jagtvården, huf
vudsakligen genom att belöna upptäckare af öfverträdelser 
mot jagstadgan. — Vermlands läns landsting har anslagit 
1,000 kr. för år 1877 till belöningar af 3 kr. för räf, dödad 
inom länet under tiden 1 april—I november, 2 kr. för 
bergaf och 1,5 o kr. för hönshök, fälda hvad tid på året 
som helst. Sedan är 1866 verkar Vermlands jagtvårds-
förening for jagtlagarnas efterlefnad m. m., och utgör Ölme 
och Vase jagtsällskap en underafdelning af densamma. — 
Örebro läns landsting har anslagit 1,200 kronor till premier 
för rofdjurs fångst, nemligen: för räf, ung eller gammal, 
dödad frän 1 maj—1 december 3 kr.; for uf eller hök, ung 
eller gammal, 1 kr. I Hellefors socken af samma län, hvil
ken socken hufvudsakligen tillhör Hellefors bruk, har en 
förening bildats för jagtens ändamålsenliga utöfvande der
städes.—Sedan de hittills utbetalda skottpengarna af 3 kr. 
för räf och berguf samt 1,50 kr. för hönshök visat sig vara 
otillräckliga för sitt ändamål, har Vestmanlands läns lands
ting under år 1876 beslutit att frän och med 1877 höja 
skottpengarna till 6 kr. för räf, dödad under tiden 1 april 
—1 november, 3 kr. för uf och hönshök samt 2 kr. för 
örn; oeh anvisades för detta ändamål ett årligt förslags
anslag af 2,500 kronor, hvarjemte bestyret med skottpen
garnas utbetalande öfverflyttades från kommunalstämmans 
till kommunalnämdens ordförande. — Uppsala läns lands
ting utbetalar skottpengar för inom länet dödad räf och 
bergaf med 3 kr. och hönshök med 2 kr., för hvilket än
damål ett förslagsanslag af 2,000 kr. beviljats. Inom samma 
län finnes en jagtvdrdsförening med uppgift att verka for 
jagtlagarnas efterlefnad, rofdjurens förminskande och jag
tens ändamålsenliga ntöfning; och utbetalar densamma en 
belöning af 10—30 kr. åt den, som upptäcker oeh inför 
domstol bevisar förbrytelser mot jagtstadgan. — Stockholms 
läns landsting utbetalar skottpengar för räf, dödad frän 
april till och med oktober, med 3 kr. samt för uf och höns
hök med 1,50 kr., och äro under året skottpengar utbe
talda för 311 räfvar, 642 hökar och 27 ufvar med tillsam
mans 1,936,60 kronor. Äfven hushållningssällskapet i samma 
län utbetalar premier till dem, som mest vinlagt sig om 
rofdjurafångst, för hvilket ändamål blifvit under året ut
delade 295 kronor för fångade 132 räfvar och 5 hökar. — 
Södermanlands läns landsting har anslagit 900 kr. till skott-

premier, att utgå med 2 kr. för räf, dödad 1 april—1 no
vember, samt likaledes 2 kr. för uf, dofhök och örn. Inom 
nämde län finnas Norra Södermanlands jägarförbund samt 
Jöndkers och Rönö häraders jägaregille, hvilka söka be
fordra jagtvården dels genom förbindelse för ledamöterna 
att efterlefva jagtförfattningarna, dels genom utbetalande 
af belöningar för upptäckande och beifrande af jagtöfver-
trädelser. — Östergötlands läns landsting betalar i skott-
premier 2 kr. för räf samt 1 kr. för hök, och har anslaget, 
som förut utgjort 500 kr., för år 1877 ökats till 4,000 kr. 
— På Gotland finnas i oeh för jagtens vård två förenin
gar, nemligen Gotlands skarpskytte- och jägaregille, stif-
tadt år 1836, hvilket hufvudsakligen har militära syften, 
samt Jagtsällskapet i Visby, som fortvarat sedan år 1868 
och hufvudsakligen har till ändamål att skydda vildbrådet 
å egna, arrenderade jagtmarker. Till stäfjande af olofligt 
skytte har jägaregillet kraftigt bidragit, så att dylika öf
verträdelser numera äro ganska sällsynta. Af Gotlands 
landstings för sådant ändamål beviljade anslag, 750 kronor, 
har Skarpskytte- och jägaregillet under året utbetalt 738 
kr. för dödade 220 räfvar, 12 örnar, 144 dufhökar och 40 
sparfhökav, hvarjemte Gillet af egna medel ntgifvit 162 
kr. 10 öre för 795 dödade kråkor och 1,672 stycken för
störda kråkägg. — Skaraborgs läns landsting betalar skott
pengar för inom länet dödad räf med 5 kr. för gammal 
och 3 kr. lor unge. — Elfsborgs läns landsting, som hit
tills betalt 2 kr. i skottpremie för räf, har under året höjt 
densamma till 3 kr. — Inom Göteborgs län finnas tvenne 
jägarförband, nemligen ett i Göteborg och ett i Uddevalla, 
hvilket senare, stiftadt är 1860, kallas Bohus läns Skytte-
och Jägarförbund. Detta sist nämda har bland annat un
der året vidtagit följande åtgärder till jagtvårdens fromma, 
nemligen: låtit vid 10,000 exemplar almanackor, som från 
en bokhandel i Uddevalla utgå i länet, foga ett bihang, 
innehållande fredlysningstiderna för vildbråd, ostron och 
hummer; utbetalt skottpremier för dödande af 995 kråkor 
å 10 öre, 11 korpar å 50 öre och 11 räfvar å 2 kr.; samt 
för anläggning af ejderhålkar i skärgården och för jagt
vårdens öfvervakande utbetalt 114 kronor. — Norra Kal
mar läns landsting betalar skottpengar för räf och hök.— 
Södra Kalmar läns landsting har beviljat skottpengar af 
3 kr. för hvarje inom landstingsområdet dödad räf, och 
har räfvarnas antal i följd häraf betydligt aftagit. — Jön
köpings läns landsting betalar för dödande af räf under 
tiden 1 mars—1 november 4 kr. samt under vintermåna
derna 1 kr., och likaså 1 kr. för dufhök och berguf. — 
Kronobergs läns landsting har på hemställan af Södra Små
lands jagtförening för år 1876 anslagit 1,000 kr. till belö
ning för dödande af räf under tiden 1 april—1 oktober. — 
Skånska jagtföreningen har vid flera tilltallen utdelat pre-
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mier af 25—30 kronors värde till personer, som gjort sig 
kända för nitisk vård om jagten, men något bestämdt år
ligt anslag härför är ej beviijadt. 

Enligt hvad Bil. 37 utvisar, har staten under år 1876 
i belöningar för rofdjurs dödande utgifvit tillsammans 7,670 
kr., hvaraf större delen, eller inalles 4,660 belöpt sig på 
Norrbottens, Jemtlands och Vesternorrlands län. 

Beträffande jagtvården i öfrigt, begagnandet af jagt-
arrenden, jagtlagarnas efterlefnad, rofdjurens utrotande m. 
m. dylikt inhemtas af revirfSrvaltarnes berättelser följande: 
Kalix revir: Vårtiden anställes en särskild person (lapp), 
som har att tillse, det elgarna ej ofredas. — Norra Piteå 
rev.: Inom kustlandet finnas s. k. jagtföreningar, som ar
rendera marker för jagt efter hare, hvarigenom befolknin
gen numera börjat allmännare inse fördelarna af att skydda 
det matnyttiga vildbrådet. — Södra 3Iedelpads rev.: Jagt-
arrenden förekomma å Kölsillre bys egor i Hafverö socken 
samt å Rödön i Sandsvalls skärgård, å förstnämda ställe 
endast för änder. — Norra Helsinglands rev.: Räfvarna 
förföljas alltmer och synas derför aftaga i antal; vanligen 
fångas de i trampsax. — Kopparbergs rev.: A brukens och 
de större egendomarnas skogar beflitar sig skogsbetjenin-
gen temligen allmänt om att döda räf och hönshök för det 
nyttiga vildbrådets fredande.— V ester dalarnes rev.: Å bruks
skogarna vårdas jagten i allmänhet temligen väl, och äro 
i de flesta fall brukens underhafvande i sina kontrakt för
bjudna att idka jagt; på flera af dessa skogar skjutes elg 
blott till ett begränsadt antal. — Elf dals rev.: Uddeholms 
bolag har stadgat förbud för sina underhafvande att utöfva 
elgjagt på bolagets egor, hvilket förbud noga iakttages. 
Inom Fryksdalen förekomma väl jagtarrenden, men de torde 
knappt medföra någon sparsamhet med vildafveln. Jagt-
lagarna efterlefvas jemförelsevis dåligt, i synnerhet i afse
ende på snaror och finare giller. — Karlstads rev.: En och 
annan egendomsegare utarrenderar jagträtten på sina mar
ker, men arrendatorerna begagna sig deraf på ett sätt, som 
är allt annat än fördelaktigt för en ändamålsenlig jagtvård. 
— Örebro rev.: Jagtvård förekommer endast å de allmänna 
skogarna och större enskilda egendomar; smärre jagtarren
den begagnas ä några ställen och äro till nytta, der till
syn kan egnas åt vildbanans fredande och rofdjurens för
minskning. — Uppsala rev.: Endast några obetydliga jagt
arrenden förekomma, som ej kunnat utöfva något infly
tande på jagten; i öfrigt bandhafves jagtvården numera 
försvarligt. Ett betydligt antal räfvar har dödats under 
året, de flesta genom förgiftadt bete. Ortens verkliga jä
gare hafva ej blott afhållit sig frän rapphönsjagt, utan äf
ven dragit försorg om rapphönsens utfodring, hvarjemte 
genom jagtvårdsföreningens åtgärd skyddslådor blifvit ut
satta f^r dessa djnr. — Örbyhus rev.: Söderfors bruks aktie

bolag utbetalade skottpengar för å egorna dödade räfvar, 
örnar, hökar, fiskljusar och vråkar, samt år 1876 äfven för 
kråka. Räfven efterhålles ganska flitigt inom reviret. — 
Stockholms rev.: Till rapphönsens skydd hafva s. k. skydds
lådor flerestädes blifvit utsatta. — Jönålcers rev.: A större 
landt- och bruksegendomar vårdas jagten väl; jagtarrenden 
förekomma sällan; jagtlagarna efterlefvas i allmänhet. Af 
enskilda, för jagtvården nitälskande personer i Söderman
land inköptes under hösten omkring 90 par rapphöns från 
Skåne, hvilka samma höst utsläpptes. — Finspånga rev.: 
Jagtarrenden förekomma här och hvar inom reviret, och 
på de större bruksskogarna vårdas jagten i allmänhet väl. 
— ÖstJcinds rev.: A de större egendomarna värdas jagten 
vanligen väl; äfven finnas större jagtarrenden, då jagträtts-
innehafvaren ofta utfäster belöningar från 10—15 kronor 
åt dem, som anmäla förbrytelser mot jagtförfattningarna. 
Dessa sistnämda efterlefvas ock i allmänhet ordentligt, un
dantagandes i skärgärden, der sjöfogel en och annan gång 
skjutes i olaga tid. — Vadsbo rev.: Jagtvård eger undan
tagsvis rum pä några större egendomar i södra delen af 
reviret samt på de större bruksskogarna. — Vartofta rev.: 
Räfven har minskats icke obetydligt under senare åren i 
följd af förgiftade beten. — Falbygds rev.: Af kongl. jagt-
klubben arrenderas jagtmarker å omkring 12,000 tunnlands 
areal pä och omkring Billingen; äfven förekomma här oeb 
hvar andra arrenden af mindre jagtområden, och hafva 
jagtarrendena i allmänhet visat ett välgörande inflytande. 
Användning af stryknin för räf kommer allt mer i bruk. — 
Kinne rev.: Jagtarrenden, oftast på längre tid, finnas på 
en ej obetydlig del af revirets område. — Slättbygds rev.: 
Genom de höga skottpengarna efterhålles räfven strängt 
och har märkbart förminskats i antal; de flesta dödas ge
nom stryknin samt vid jagt på spårsnö. Jagtarrenden före
komma, ehuru ej sä allmänt, och synas utöfva ett godt in
flytande på jagtvården. — Hunnebergs rev.: Undantagsvis 
finnas jagtarrenden i revirets södra del, hvarest äfven stryk
nin begagnas med mycken framgång vid räfifångst. — Marks 
rev.: I södra delen af Marks härad förekomma jagtarren
den hufvudsakligen med föstadt afseende på orrfogeln, 
hvaraf god tillgång finnes å dessa trakters vidsträckta sko
gar. — Bohus rev.: På enskild väg egnas åt jagtvården 
stor omsorg på egendomen Jonsered och kringliggande 
marker, hvarest alltid hålles noggrann tillsyn öfver, att till
räcklig vildbrådsstam finnes. De dit införda rådjuren hafva 
ökats så, att numera finnes en stam af minst 60 stycken, 
hvarjemte de spridt sig derifrån till temligen aflägsna trak
ter; på fasaner är äfven riklig tillgång derstädes, och hafva 
några, som förvildats, under året frambragt kullar. Äfven 
har den dervarande rapphönsstammen tillökats genom in-
förskrifning från England af ägg, hvilka blifvit utkläckta 
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af vanliga höns. — Hallands rev.: Fredlysningstiderna iakt
tagas temligen noga. Inga skottpengar för dödande af räf 
oeh hök utdelas inom länet; likväl äro under året dödade 
460 räfvar, 13 örnar, 15 ufvar samt 211 hökar. — Tjusts 
rev.: Pä några få arrenderade jagtmarker och de större 
skogsegendomarna skötes jagten väl. Bäffängst medelst 
gift och sax idkas temligen allmänt. — Sunnerbo rev.: A 
eo del trakter förekomma jagtarrenden, hvilka hufvudsak
ligen innehafvas af danskar, och som dessa personer van
ligen ej besöka sina jagtområden mer än några få dagar 
om året och ingen annan eger rätt att jaga derstädes, kan 
man anse att nämda arrenden utöfva ett temligen godt in
flytande på jagtvården. — Ähus rev.: Å de stora herr-
gårdsskogai-na i södra och mellersta delarna af reviret står 
jagten på en särdeles hög ståndpunkt, oeh vanligen arren
dera äfven egarne till dessa gods jagträtten å ganska be
tydliga angränsande marker. Vid egendomen Vidtsköfle 
är en s. k. hargärd anlagd. — Engelholms rev.: I allmän
het är jagtvården god inom reviret, enär de mindre jord
egarne utarrendera sina jagtmarker, i följd hvaraf vild
stammen sparas och jagt i förbjuden tid knappast före
kommer. Å större gods vårdas jagten med omsorg. — 
Malmöhus rev.: A de större godsen omfattas jagtvården 
med liflig håg. Jagtarrenden förekomma allmänt, med van
ligen ganska dryg arrendeafgift. 

Hvad slutligen angår élgjagten i de norra orterna, be-
drifves den på sina ställen ännu mycket hänsynslöst både 
i tillaten och förbjuden tid, till belysning hvaraf några ut
drag ur de norrländska revirberättelserna kunna tjena, nem
ligen: Södra Ångermanlands revir: Under vårvintern med 
djup snö och härd skare har oloflig elgjagt fOröfvats i 
större grad än tillförene, synnerligast inom fjällsocknarna, 
och bedrifvas dessa jagter lika väl å allmänna som å en
skilda skogar. Med visshet är uppdagadt, att 43 elgar, af 
hvilka mer än hälften utgjorts af drägtiga kor, blifvit dö
dade, men man har anledning antaga, att öfver 50 stycken 
i verkligheten blifvit fålda. Antalet af jagade och dödade 
elgar under de fem sista åren kan beräknas till omkring 
400 stycken. Den omständighet, att den besutna delen af 
allmogen icke vårdar sig om att angifva eller ens mot er
sättning biträda vid spanandet efter tjufskyttarne, hvilka 
allt fortfarande mest utgöras af lösa personer, försvårar 
mycket den fåtaliga bevakningspevsonalens åtgärder i detta 
fall. — Östra Jemtlands rev.: Oloflig elgjagt förekommer 
Migen och har under 18Y6 års senvinter föröfvats i större 
omfattning än under föregående åren. I förbjuden tid äro 
minst 25 å 30 elgar dödade inom reviret. — Vestra Jemt
lands rev.: Elgjagt på skidor minskas årligen, men börjar 
' stället jagt med hund under den tillåtna tiden blifva allt
mera allmän. — Hcrjeådalens rev.: Inom Ovikeus och Bergs 

socknar hafva 73 olgar skjutits under tillåten tid. — Norra 
Helsinglands rev.: Mången skytt åsidosätter gerna under 
tillåtna tiden för elgjagt allt annat arbete oeh egnar sig 
uteslutande till uppsökande oeh förföljande med hund af 
de fa qvarvarande djuren ; elgens förföljande på skidor sy
nes deremot hafva i det närmaste upphört. - Elfädls rev.: 
Antalet under året dödade elgar torde uppgå till minst 40 
stycken, af hvilka flertalet kor. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg inför dom
stol åtalade förbrytelser mot jagtförfattningarna (Bil. 38) hafva 
under år 1876 inalles uppgått till 86 stycken, emot 65 före
gående året. I 30 af dessa jagtmål har svaranden blifvit 
fäld till ansvar oeh i 7 frikänd, hvadan 49 mål alltså voro 
oafgjorda vid årets slut. De ådömda böterna hafva upp
gått till 2,229 kronor 34 öre oeh den ådömda skadeersätt
ningen till 2,006 kr. 60 öre. Af de 86 jagtmålen komma 
på de norrländska länen ej mindre än 70 stycken eller 81 
% emot 77 % år 1875 oeh 76 % år 1874. 

Björn synes under berättelseåret varit sällsynt 
öfver hela Norrland, äfven på trakter der han året förut 
uppträdde allmänt, såsom i Skellefteå oeh Vestra Åsele 
revir. Endast från Södra Ångermanland talas om en me
delmåttig tillgång. Deremot har han under år 1876 så väl 
som 1875 förekommit temligen allmänt i norra oeh nord
vestra delarna af Dalarne, särdeles inom Transtrands socken. 

Jerfvéns egentliga hemvist har fortfarande varit inom 
de nordligaste lappmarksreviren Tärendö oeh Gellivara, 
men äfven i Kalix oeh Södra Piteå revir säges ban hafva 
förekommit i mängd. Eljest har han visat sig mera säll
synt i öfriga delar af Norrland anda ned till Särna i Da
larne, oeh då vanligen i sällskap med renhjordar. 

Något talrikare uppträdande af varg omförmäles en
dast från Pajala oeh Tärendö revir i Norrbottens di
strikt samt från Herjeådalen, oeh har han i dessa trak
ter anstalt förödelse å lapparnes renhjordar, med hvilka 
han vanligen drager bort öfver norska Qällen vid vårtiden. 
För öfrigt säges han hafva varit mer oeh mindre sällsynt 
i Norrland oeh Dalarue. De sydligaste spåren af varg un
der år 1876 hafva varseblifvits: i trakten af Skattmansö 
bruk i Vestmanland, hvarest ett vargspår förmärkts under 
december månad; inom Trögds härad af Uppsala län, der 
två späda vargungar dödats; inom Uppsala revir, der ett 
vargspår iakttagits; .samt i vestra delen af Sunnerbo revir 
invid Hallandsgränsen, hvarest varg varit synlig under vin
tern. 1 Bohus län uppgifves ban möjligen någon gång 
förekomma på gränsen mot Norge. 

Lo säges hafva varit allmän i norra Medelpad, Gestrik-
land oeh vestra Helsingland, i hvilken sistnämda trakt ej 
mindre än 20 loar under året dödats af personer, tillhö
rande en oeh samma familj. För öfrigt innehålla de med-
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delade nppglfterna, att detta rofdjur endast sparsamt före-
konimit i norra och mellersta landet till och med Söder-
manland. Om lodjurens uppträdande söderut förmäles: att 
ett djur med två ungar under augusti månad visat sig på 
kronoparken Halle- och Hunneberg; att de någon gång 
undantagsvis förekomma inom Svältornas revir; att de fin-
nas uti Inlands, Fräkne, Torpa och Nordre härader af Bo-
hus län och derstädes anstalt ej obetydlig skada på får 
under vintern 1875—76; samt att lo förekommit i Lindome 
socken af Halland. 

Hvad räfven angår, öfverensstämma uppgifterna från 
de allra flesta reviren inom landet deri, att han förekom-
mer i stor mängd, och på en del ställen ökats i betydlig 
grad, hvadan han äfven mångenstädes betraktas som det 
skadligaste rofdjuret. Blott från några få revir lyda un-
derrättelserna i detta fall mindre ogynsatnt. Sålunda säges 
han vara temligen sällsynt eller föga talrik inom Norsjö 
och Östra Åsele revir af Vesterbottens län, hafva minskats 
i antal inom södra Kalmar län och Vestbo revir af Jön-
köpings län samt vara ej synnerligt skadlig i Malmöhus 
län. Emellertid efterhålles räfven ifrigt i vissa trakter, så-
som redan omförmälts i det föregående, och synes han, 
der sådant varit fallet, om oek fortfarande talrik, åtmin-
stone ej hafva egentligen ökats under året. 

Hönshöhen här äfven under nu i fråga varande år före-
komniit i mängd inom större delen af landet och på mänga 
trakter tilltagit betydligt i antal. Dock äro de revir, inom 
hvilka hans uppträdande säges hafva varit mindre talrikt 
eller till och med sällsynt, vida flera i fråga om år 1876, 
än hvad händelsen var näst föregående året; och äro dessa 
revir hufvudsakligen: Tärendö, Råneå, Norra Ångerman-
lands, Österdalarnes, Sårna, Vesterdalarnes, Arvika, en del 
af Jönåkers, Dalslands och Malmöhus. Särskildt torde må-
hända förtjena uppmärksammas, att i Kinda revir den er-
farenhet bekräftats, det hökarna under jemna och stränga 
vintrar draga sig mot söder. 

Mård, som mycket skjutes eller fångas i sax för det 
dyrbara skinnets skull, finnes i allmänhet endast sparsamt. 
Mer eller mindre talrikt säges han hafva förekommit inom 
Norra Arvidsjaurs, Vestra Åsele och Södra Helsinglands re-
vir i de norra orterna. Uti mellersta landet här han varit 
temligen allmän å de större skogarna inom Örbyhus, Olands 
och Östkinds revir. 

Utter förmäles hafva varit mera allmän inom Tärendö 
och Östra Åsele revir i Norr- och Vesterbottens län samt 
vidare i Uppsala revir, Slättbygds revir af Skaraborgs län, 
inom Bohus län, södra delen af Halland och Vestbo revir 
af Jönköpings län. 

Om örn och berguf äro blott några spridda uppgiiter 
meddelade från en del revir inom Bergslags, Östra och 

Södra distrikten, och tala de i allmänhet om en temligen 
sällsynt förekomst. Endast inom Uppsala och Östkinds re-
vir säges ufven vara allmän å de större skogarna. 

Vildren omnämnes, likasom år 1875, endast från 
Tärendö revir, hvarest han förekommit sparsamnmre än un-
der föregående åren, hvarjemte anmärkes, att detta vild-
bråd är utsatt för mera förföljelse af svenska nybyggare 
än i Norge. 

Om élgens förekomst inom Norrbottens län förmäles: 
från Tärendö revir, att några djur uppehållit sig inom Kor-
pilombolo socken (för år 1875 omtalades ett elgstånd af 8 
st. derstädes), hvarjemte en ung hanne varit synlig inom 
Juckasjärvi lappmark; — från Gellivara revir angående de 
i föregående årsberättelsen omnämda elgstånd en å trak-
terna mellan Ängesån och Kalix elf, på gränsen mellan 
Gellivara och Kalix revir, att desamma under senare åren 
ökats betydligt, och tyckas djuren hafva synnerlig trefnad 
derstädes, enär de ej lemnat trakten, ehuru de ofta nog 
ofredats; samt från Kalix revir, att elgen synbarligen för-
ökas, så att man ofta hor omtalas, det dylika djur varit 
sedda. Inom Vesterbottens län uppgifves ytterst sparsam 
tillgång i Skellefteå revir, men betydlig tillökning i Norsjö 
och Norra Lycksele revir, hvarjemte från Östra Åsele revir 
meddelas, att elg finnes öfver hela reviret ända upp till 
fjällen i Vilhelmina socken, men jagas under både tillåten 
och förbjuden tid, hvarigenom en rikligare förekomst omöj-
liggöres. I öfriga Norrland, Dalarne, östra Vermland, Ne-
rike, Vestmanland, Uppland, Södermanland och Östergöt-
land här tillgången i allmänhet varit god, åtminstone ej 
minskad, på åtskilliga trakter fast mera ökad. Såsom mera 
stadigvarande uppehållsorter för elgen i Södermanland och 
Östergötland nämnas särskildt skogarna till Skeppsta och 
Näfveqvarns egendomar, Jönåkers allmänning, Kolmårds-
skogarna, häradsallmänningarna i vestra Östergötland (Om-
bergs revir) samt Kungs Norrby kronopark med angrän-
sandc skogstrakter. Deremot synes elgarnas antal hafva 
minskats i norra Helsingland samt inom vestra och större 
delen af Vermland, nemligen i Elfdals och Arvika revir, 
från hvilket senare meddelas, att de gamla elgstånden mel-
lan Glafsfjorden och Nordmarkssjöarnas dalgångar, der el-
gen i omkring 25 år förekommit i ganska stort antal, vid 
1876 ars höstjagter visat sig mycket sparsammare än förut. 
Om elgens förekomst söderut förmäles: från norra Vester-
götland, att tillgången ej minskats synnerligen; från Dals-
land, att den ökats; från Hunnebergs revir, att den bibe-
håller sig; från Bohus län, att elgen ej är sällsynt uti bergs-
trakterna af länets norra och mellersta delar, samt att elg-
stånd under året förekommit på den nya kronoparken Kyn-
nefjäll; från Tjnsts revir, att elg finnes till ringa antal 
inom norra delen af reviret; från Sunnerbo revir, att tvenne 
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elgar nnder en kort tid om hösten varit synliga inom Vire-
stads socken af Allbo härad; samt frän Värends revir, att 
en elgtjur med ko och kalf uppehållit sig uti östra delen 
af reviret. 

Inom det egentliga området för leronhjortefis förekomst, 
nemligen Malmöhus län, har tillgången å detta högdjur va
rit god. I Väckelsångs socken uti södra delen af Värends 
revir har en kronhjort under året blifvit skjuten. 

Som rådjurens stamhåll kunna numera betraktas ej 
blott Skåne, utan äfven Hallands och Kronobergs län, till 
en del äfven Bohus län. Från dessa landsdelar sprider sig 
rådjuret ena året mera och andra året mindre mot norr, 
oeh kunna som de nordligaste trakterna i detta afseende 
framhållas: å ena sidan om Vettern hela Vestergötland upp 
emot Nerike, å andra sidan Vettern trakten mellan Små
land och Östergötland. Hurudant förhållandet varit under 
år 1876, synes af efterföljande utdrag ur revirförvaltarnes 
berättelser. Vadsbo revir: Emot förmodan har rådjur un
der året åter visat sig i Lyrestadstrakten.— Vartofta rev.: 
Ett och annat rådjur har på spridda ställen förekommit 
inom reviret. — Hunnébergs rev.: Rådjuren synas bibehålla 
sig. — Maries rev.: I södra delen af Knllings härad samt 
på trakter inom Vedens och Bollebygds härader hafva rå
djur under året uppträdt. — Bohus rev.: Rådjuren hafva 
ökats i södra delen af länet och spridt sig till trakter tem
ligen aflägsna från deras stamhåll vid Jonsered. — Hal
lands rev.: Eådjuren synas raskt sprida sig till allt flera 
trakter af länet. — Eksjö rev.: Efter fredlysningen hafva 
rådjuren utbredt sig inom reviret. I trakten af Eksjö har 
ett par år funnits rådjursstånd och under senaste vintern 
(1876—77) hafva de äfven varit synliga i trakten af Grenna. 
Vestbo rev.: Rådjur hafva visat sig på åtskilliga ställen i 
södra delen af reviret. — Sunnerbo rev.: Rådjur finnas på 
lera ställen inom reviret och hafva under de sista åren 
vunnit en temligen stor tillökning. — Värends rev.: På 
flera ställen förekomma rådjur oeh synas hafva ökat sig. 
— Åhus rev.: Rådjursstammen har betydligt ökats å de 
stora herregodsens jagtmarker i södra och mellersta de
larna af reviret. — Engelholms och Malmöhus rev.: Till
gången å rådjur har varit god. 

De från revirförvaltarne ganska talrikt inkomna npp
gifterna angående tillgången å hare år 1876 förete särdeles 
skiftande och på helt närbelägna trakter alldeles olika för
hållanden. Inom samma län har tillgången ofta varit god 
eller riklig i det ena reviret och knapp eller dålig i det 
andra. Uppgifterna om god tillgång äro emellertid unge
fär lika många som de om dålig, och torde det kunna sä
gas, att den, hufvndsakligen i mellersta landet, för några 
år sedan mycket obetydliga stammen tyckes hafva ökats 
Dågot, om än densamma visserligen ej kan sägas vara tal-
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rik. Spår af sjukdomar hos hararna, företrädesvis lung-
röta och lefversjukdom, äro äfven nnder berättelseåret iakt
tagna. Från Sala revir anföres såsom exempel härpå, att 
af 20 stycken under hösten å Skattmansö skogar skjutna 
harar blott en befunnits frisk, medan de 19 öfriga voro 
behäftade med lefversjnka. Från Pajala revir omnämnes, 
att en stor del harar förgåtts derigenom, att de holmar i 
elfvarna, på hvilka de vistats, genom det höga vårflödet 
blifvit satta under vatten, hvadan ock en stor mängd döda 
harar nedflutit med Torneå elf I Vestra Eelsinglands re
vir säges haren hafva sin värsta fiende 1 de otaliga vall
hundar, som nästan äro anvisade att lifnära sig sjelfva på 
dylikt vildbråd. 

Om skogsfogeln, tjäder, orre och hjerpe, äro uppgif
terna jemväl ganska skiftande. Från åtskilliga revir talas 
om en god, till och med riklig, men från andra, och 
måhända flertalet, om knapp tillgäng. I synnerhet kla
gas öfver hjerpens förminskning, ej blott från de norr
ländska reviren, utan äfven i nedra landet, ett förhållande 
som förklaras af denna fogelarts anspråk på fred i större, 
sammanhängande skogar och den öfverallt i landet pågå
ende, mer eller mindre lifliga afverkningen i skogarna. 
Som en väsentlig orsak till skogsfogelns aftagande i Norr
land, äfvensom på vissa orter i nedre landet, uppgifves det 
allmänna begagnandet af giller och snaror. Dock bör fram
hållas, att en ovanligt rik tillgång på skogsfogel omtalas 
från Tärendö revir, samt god tillgång från Torneå och 
Norra Piteå revir. Äfven inom Helsingland synes skogs
fogeln i allmänhet varit allmännare än annorstädes norrut. 
I södra landet har orrfogel förekommit temUgen talrikt 
inom Öster- oeh Vestergötland, Halland och på Gotland. På 
kronoparken Mösseberg och de af kongl. jagtklubben arren
derade jagtmarkerna vid Billingen säges orrfogel hafva 
rikligt förekommit. Inom sydligaste landet synes dock till
gången på orrfogel varit mycket knapp. Vidkommande 
den ganska allmänna åsigten om skogsfogelns flyttningar, 
hvarom äfven talats i föregående årgångar af Skogssty
relsens berättelse, säges från Östra Åsele revir, att tjädern 
förekom i stor mängd under förhösten, försvann om sen
hösten till andra trakter, men uppträdde åter i slutet af 
januari och början af februari rikt nog på sina ställen. 
Med afseende på den häfdvunna erfarenheten, att tjäder-
fogeln företrädesvis skulle finna trefnad i större, samman
hängande skogstrakter, är efterföljande meddelande från 
Eksjö revir (i detta fall särskildt Visingsö, hvarest skogen 
visserligen ej har någon betydande utsträckning) nr ornito-
logisk synpunkt anmärkningsvärdt: Till Visingsö förirrade 
sig våren 1871 ett tjäderpar, tupp och höna, hvilka qvar-
stannade och sedermera fortplantade sig så, att man nu
mera ej kan vandra länge omkring i ekplanteringen eller 

6 
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kronoparken utan att träffa på denna fogelart, ofta 8 å 10 
i sällskap, ett förhållande så mycket märkvärdigare, som 
tjäder förr veterligen ej funnits på ön, och lokalen, i an
seende till den äldre barrskogens inskränkta vidd samt 
ringa tillgång på skogsbär och andra födoämnen, ej synes 
vara gynnande. En förklaring till denna företeelse torde 
finnas uti den fullkomliga frånvaron af allt slags krypakytte 
eller annat olagligt ofredande af vildt på ön. 

Om ripor hafva underrättelser ingått endast från tre 
revir i Norrbottens län, och tala de alla om knapp till
gång. Inom Vesterbottens län 'uppgifves årgången hafva 
varit dels medelmåttig, dels god, det sistnämda i synner
het i källtrakterna. Uti Södra Norrlands distrikt omnäm-
nes god tillgång frän vestra Jemtland, åtminstone i fjäll
trakterna, men ringa tillgång från ^ d r a Ångermanland, 
Herjeådalen samt vestra och södra Helsingland. Från 
Särna och Vesterdalarnes revir inom Kopparbergs län säges 
tillgången hafva varit god, på Qällen till och med talrik. 

Moripan trifves fortfarande å Boda kronopark på Oland, 
der en kull om 6 ä 8 st. iakttagits. 

Den ogynsamma period för rapphönsen, som inträdde 
med den ovanligt stränga vintern 1874—75 och äfven fort
sattes under de två derpå följande vintrarna, åtminstone i 
en stor del af landet, har haft till följd, att rapphönsen i 
allmänhet blifvit mycket sällsynta och på vissa trakter nä
stan utdött. Dock talas från ej så få revir om en ökning, 
visserligen i det hela mycket ringa, efter ofvannämda stränga 
vintrar, t. ex. inom Vesterås, Uppsala, Stockholms, Om-
bergs, Falbygds, Svältornas, Kalmar och Ahus revir. All
män eller god tillgång spörjes blott från Karlstads och 
Malmöhus revir. En väsentlig orsak till att rapphönsen på 
många ställen dels bibehållits, dels ej alldeles utdött, får 
sökas deri, att verkliga jägare sökt uppehålla stammen så
väl genom utsättande af s. k. skyddslådor, som genom af-
hållande från all rapphönsjagt äfven nnder tillåten tid; och 
nämnas i sist anförda hänseende särskildt Vesterås, Jön-
åkers och Ahus revir. På Gotland har jagtsällskapet be-
slutlt införskrifva ny rapphönsstam. Inom de norra orterna 
synas rapphönsen åtminstone på en del ställen bättre hafva 
uthärdat de senaste årens stränga vintrar än söderut, hvar
till orsaken väl hufvudsakligen torde vara, att foglarna un
der vintern finna både föda och skydd under de på der
varande marker talrika hö- och kornladorna. Så sägas 
rapphönsen snarare hafva till- än aftagit inom Sunne och 
Röduns tingslag i Jemtland samt inom södra och vestra 
Helsingland. Klenare tillgång än föregående åren förmäles 
dock från Herjeådalen och Gestrikland. I samband med 
ofvanstående torde böra omnämnas ett yttrande från vestra 
Helsingland, att rapphönsen hafva en svår fiende i kat
torna, som vintertiden iånga dem i deras dåvarande nästan 

enda tillhåll, nemligen nnder de på egorna stående hö
ladorna. 

Angående morkuUa och beckasin sammanstämma npp
gifterna om en sparsam eller knapp tillgång. God tillgång 
angifves endast från Vesterdalarnes revir i fråga om mor
kulla. Östkinds revir för beckasin och Karlstads revir för 
begge. Medelmåttig tillgång inberättas från Vartofta och 
Hallands revir. 

Uppgifterna om sjöfågelns förekomst i Norrland antyda 
i allmänhet en ringa tillgång, förorsakad dels af ofredande 
genom flottningsmanskap, dels deraf, att ägg och reden för
störts genom det ovanligt höga vårflödet. Endast från 
Tärendö, Luleå, Umeå och Vestra Helsinglands revir talas 
om ymnig tillgång. Inom mellersta och södra landet är 
det hufvudsakligen gräsand oeh ej der, som varit toremål 
för särskilda uppgifter, och gifva dessa vid handen, att å 
gräsand varit god tillgång inom Enköpings revir, medel
måttig i Vesterdalarnes, Jönåkers och Finspånga revir samt 
norra Kalmar län och Kronobergs län, sparsam inom Ar
vika revir i Vermland samt dålig årgång i Vestmanland, 
mellersta och norra delen af Uppsala län, Stockholms län, 
vestra och östra delarna af Östergötland, södra Kalmar 
län, vestra delen af Jönköpings län och Malmöhus länj och 
anses orsakerna till gräsändernas aftagande till en del böra 
sökas i pågående utdikningar af sänka trakter samt okyn-
nig äggplockning under vårtiden, oafsedt det skadliga in
flytande, som ogynsam väderlek under rnfningen härvidlag 
kunnat utöfva. Ejder har varit mer ek mindre allmän i 
norra Helsinglands skärgård, oaktadt han mycket förföljes 
af skärgårdsfolket, som anser honom göra skada på ström-
mingsskötar, samt vidare i Östergötlands skärgård; der
emot har han förminskats inom Stockholms skärgård i följd 
af olofligt skytte och äggning; på Hallandskasten har han 
hufvudsakligen förekommit nnder flyttningstiden. Om sjö-
fogelns förekomst på Gotland under året förmäles, att svärta, 
ejder och annan sjöfogel varit något talrikare än förut vid 
norra delen af ön, hvarjemte alfogel uppträdt i mer än 
vanlig mängd omkring kusterna. 

I zoologiskt hänseende förtjenar slutligen omförmälas, 
att i Pajala revir fjällemlar under hösten nedvandrat i 
stora massor till mellersta och södra delarna af reviret, 
samt att samma djurslag äfven varseblifvits inom Öst
marks och Ny socknar i Vermland. — Såsom något säll
synt omnämnes från Norra Lycksele revir i Vesterbottens 
län, att vid början af mars månad infunnit sig en flock 
kajor, 25 ä 30 stycken, samt något senare ett antal råkor-
Mot slutet af april försvnnno först kajorna och Qorton da
gar derefter råkorna; och hafva nämda fogelarter aldrig 
förut varit sedda i dessa trakter, likasom de ock i hela 
Norrland äro sällsynta gäster. 
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Följande uppgifter öfver gångbara pris å matnyttigt 
vildt och djurskinn äro för år 1876 inkomna: 

Jockmocks revir: prisen ungefär desamma som föregå
ende år, nemligen 3—5 kr. för tjäderparet samt 25 öre för 
ripor och hjerpar pr styck; 

Östra Äsele revir: tjäder 4,2o kr., orre 2,8o kr., hjerpc 
70 ä 75 öre, dalripa 40—50 öre, Qällripa 35—45 öre, hare 
75 öre, mårdskinn ända till 28 ä 30 kr.; 

Östra Jemtlands revir: fogelprisen hafva varit särde

les höga, 85 öre for hjerpe och 50 öre för ripa (1 tjäder 
= 3 hjerpar, 1 orre = 2 hjerpar); 

Åkers revir: mårdskinn betalades på vissa orter med 
27 kr.; 

Östkinds revir: hare 1,76—2,50 kr. pr st., tjäder 8— 
10 kr. paret, orre 4—5 kr. paret, hjerpe 1,5 o kr. pr st., 
morknlla 1,25—l,5o kr. pr styck; 

Vadsbo revir: orre 2 å 3 kr., tjäder 4 å 4,5o kr., hare 
om vintern 1,75 å 2 kr., allt pr styck. 

Skogsundervisningen. 

Vid shogsinstituiet var (Bil. 39) elevernas antal 
under vårterminen 9 ordinarie oeh 5 extra, af hvilka 

2 ordinarie oeh 3 extra elever under året afgingo med in
tyg om godkUnda kunskaper samt 1 ordinarie elev afled. 
Under året intogos ånyo 15 ordinäre oeh 9 extra elever, 
hvadan under höstterminen funnos 21 ordinarie oeh 11 
extra elever; oeh hafva under såväl vår- som hösttermin 4 
ordinarie elever åtnjutit stipendier. De extra elever, som 
under året vistats vid skogsinstitutet, hafva varit 3 sven
skar, 10 norrmän oeh 1 från Finland. 

Den teoretiska undervisningen vid institutet under lek
tionstiderna har omfattat: 

skogsskötsel under 118 timmar 
skogstaxation » 14 » 
skogsin delningsarbete » 212 » 
skogsteknologi » 45 » 
skogsmatematik » 82 » 
skogsbotanik » 114 » 
mastologi » 36 » 
ornitologi- » 38 » 
entomologi ..- » 36 » 
geodesi » 24 » 
kemi. » 60 » 
fysik » 28 » 
elementarmatematik » 54 » 
kartritning » 36 » 
geometrisk konstmktionsritning » 18 » 
författningskunskap » 80 » 
nationalekonomi. » 29 » 
målskjutning » 14 » 

= 1,038 timmar; 
|)ch hafva dervid blifvit till ordnad hushållning indelade 
93,165,76 qv.ref skogsmarker, samt renovationer af skogs-

kartor och indelningshandlingar verkstälda för 21,553,29 
qv.ref. 

De praktiska öfningarna hafva bestått uti: 
olika slags skogsodlingsarbeten, under våren utförda ä 

institutets experimentalfält, å Långhundra häradsallmän-
ning i Stockholms län samt å skogar till Stens bruk i 
Östergötland; 

skogsmätning och skogsnppskattning af åtskilliga sko
gar, uppgående till: 

i Norrland 58,386,50 qv.ref 
i mellersta landet 46,510,56 » 

= 104,897,06 qv.ref; 
efter slutade mätningar genomgåendet af en fullständig 

kurs i milkolning vid jernkontorets kolareskola, som då 
var förlagd till Villingsbergs bruk i Örebro län, hvarunder 
eleverna fingo deltaga i alla göromälen vid kolning af 13 
större och 6 mindre milor samt dessutom på egen hand 
kola en af de större milorna; 

under vistelsen vid kolareskolan öfningar i hjelpgall-
ring, beredningshuggning och jagt; äfvensom 

en exkursion till Ölsboda välskötta skogar. 
Till ofvanstående praktiska öfningar äro använda: 
för skogsodlingsarbeten 9 dagar 
» skogsmätning i Norrland 25 » 
» dito i mellersta landet 39 » 

vid kolareskolan m. m --- 33 » 
= 106 dagar, 

i hvilka dock jemväl äro inberäknade resedagar. 
Emot elevernas uppförande och flit har intet varit att 

anmärka. 
Vid skogsinstitutet har en ganska vigtig förändring in

förts under året derigenom, att undervisningen från och 
med höstterminens början meddelats samtidigt på tvenne 

iutitulet. 
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kurser. I samband dermed har äfven läroverkets utrymme 
ökats på det satt, att hela nedre våningen i institutsbygg-
ningen jemte ett större rum i Öfra våningen upplåtits till 
lärosalar oeh förvaringsrum för samlingarna, hvarigenom 
ett kemiskt laboratorium med plats för 12 laboranter kun
nat inredas, samt såväl de entomologiska oeh botaniska, 
som de geologiska oeh tekniska samlingarna kunnat upp
sättas oeh ordnas. 

Undervisningen vid statens skogsskolor (Bil. 39) 
har under år 1876 pågått i vederbörlig ordning, så

som vidare omförmäles i det följande. 
siUre; Sillre skogsskola i Medelpad var under vårter

minen besökt af 10 ordinarie oeh 5 extra lärlingar, af hvilka 
14 i juni månad afgingo med godkända kunskapsbetyg, oeh 
1 utan sådana. Under höstterminen funnos 10 ordinarie 
oeh 1 extra lärling, hvilken senare lemnade skolan vid 
höstterminens slut. 

Den teoretiska undervisningen, som upptagit 98 dagar, 
har såväl med afseende å läroämnen som dessas omfatt
ning fortgått i öfverensstämmelse med härför stadgade före
skrifter. De praktiska öfningarna, för hvilka användts 88 
dagar, hafva omfattat: liniers utstakning; uppmätning med 
korstaSa af 780 qv.ref skogsmark, hvarå ståndskogen upp
skattats, samt med stativ af 120 qv.ref inegor, jemte kart
läggning af den uppmätta marken; intnmning, märkning 
oeh kubering af spärrar, bjelkar oeh sågtimmer; afvägning; 
hjelpgallring å en areal af 25 qv.ref; insamling oeh ut-
klängning af 5 kub.fot tallkott; frösådd oeh omskolning i 
plantskolor; sådd oeh plantering i skogsmark; hvarjemte 
lärlingarne öfvats i kopiering af kartor, målskjutning oeh 
jagt-

Lärlingarnas hushållning har ombesörjts af en särskildt 
anstäld oeh aflönad hushållerska. 

Tierp I Efter den vådeld, som i slutet af år 1875 helt oeh 
hållet ödelade Tierps skogsskolebyggnad, vidtogos oför-
dröjligen åtgärder fSr anskaffande af nödtorftiga inventa
rier oeh provisionen inredande af bonings- oeh lärorum, 
hvilka anordningar hunno genomföras så tidigt, att skolan 
redan den 1 februari 1876 kunde åter börja sin verksamhet. 

Under vårterminen uppgick lärlingarnes antal till 10 
ordinarie, hvilka samtlige utexaminerades i juni månad 
med betyg om godkända insigter, oeh under höstterminen 
till 10 ordinarie oeh 4 extra, hvilka qvarvoro vid årets 
slut. Stipendier hafva såväl vår- som hösttermin uppburits 
af de ordinarie lärlingarne. 

Teoretisk undervisning har meddelats under 460 tim
mar, oberäknadt den tid som egnats ät öfverläsning samt 
skrif- oeh räkneöfningar. De praktiska arbetena hafva ut
förts under 900 timmar samt bestått uti: stakning; kedje
mätning; smärre egofigurers uppmätning med tillhjelp af 

korstafla; uträkning oeh ritning af kartor; egofigurers 
utstakning på marken efter karta; höjdmätning; bestäm
mande af stående träds tjocklek vid viss höjd; taxering af 
stående träd oeh bestånd; kubering af liggande stammar 
oeh virkesstaplar; hjelpgallring; kolning af tillsammans tre 
resmilor; fångst af skadliga skogsinsekter; plantskolearbe
ten; sådd oeh plantering på fältet m. m. 

Sedan lärlingarna under höstterminen varit å Tierps 
kronopark sysselsatta med praktiska öfningar till medlet 
af december månad, flyttades skolans verksamhet vid denna 
tid till Uppsala och Rosendal med kronoparken Åsen till 
öfningsfält. Dock hafva en del arbeten utförts å Elfkarleby 
bruksskog. 

Kosthållningen har under året, likasom tillförene, om 
händer hafts af skogsrättaren, hvilken i ersättning derför 
uppburit lärlingarnes stipendier oeh dessutom ett tillskott 
af 60 kronor utaf hvarje lärlfng. 

Vid Omhergs skogsskola i Östergötland funnos 
under vårterminen 10 ordinarie lärlingar, hvilka alla vid 
afgångsexamen i juni månad erhöllo fullständiga afgångs-
betyg, oeh afgick en af dem till skogsinstitutet. Under 
höstterminen var lärlingarnes antal 10 ordinarie oeh 4 extra, 
oeh uppbnros stipendier såväl vår- som höstterminen af 10 
lärlingar. 

Den teoretiska undervisningen har upptagit omkring 
300 timmar, oafsedt den tid som åtgått till öfverläsning oeh 
skrifning. Till praktiska öfningar äro använda angeför 110 
dagar, oeh hafva desamma omfattat: uppodling af 3^4 ru
tor plantskolor samt sådd i plantskola af 34 'tE frö af di
verse barr- oeh löfträd; omskolning af 44,000 hufvudsakligen 
tall- oeh granplantor; utplantering, verkstäld dels af lärlin
garne sjelfva, dels i förening med legda arbetare, af 96,000 
hufvudsakligen klimpplantor af tall, gran, lärk, bok, ask oeh 
hagtorn, hvarvid nyplanterats 336 qv.ref samt hjelpplante-
rats 96,50 qv.ref; utmärkning oeh upphackning af plant-
gropar; insamling af smärre qvantiteter skogsfrö af hvarje
handa trädslag; hjelpgallring; rödjning af hyggen jemte ris
bränning; upphuggning af brännved oeh kolved till en mila, 
som af lärlingarne kolats; taxering af växande skog samt ku
bering af falda träd, timmer oeh vedstaplar; kartritning, areal
uträkning, stakning, kedjemätning, mätning med korstafla 
oeh stativ, hvarvid lärlingarne särskildt fått kartlägga oeh 
uträkna kronojägarebostället Södra Djurledets samtliga egor 
äfvensom 200 qv.ref skogsmark och öfver denna senare 
upprätta hnshållningsplan; uppsättande af bevakarerappor-
ter oeh ansökningar; klappjagt å räf oeh hare samt fångst 
af hök med bur oeh sax; hvarjemte lärlingarne turvis fått 
vara kronojägarne behjelplrge vid bevakning oeh virkes-
afsyning. 

Omberg 

Statens 
ikogaskolor : 
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Kosthållningen har fortfarande ombesörjts af skogs-
rättaren utan annan ersättning, än de anslagna stipendie
medlen. 

Under sommaren undergingo skolans byggnader en 
grundlig reparation, som afsynades den 22 september oeh 
i sin helhet godkändes. 

Vid Hunnebergs skogsskola i Elfsborgs län upp
gick antalet lärlingar under vårterminen till 10 ordinarie 
oeh 6 extra, hvilka i juni månad afgingo med vitsord om 
godkända insigter. Under höstterminen funnos 10 ordi
narie oeh 5 extra lärlingar. 10 lärlingar hafva åtnjutit 
stipendier under bada terminerna. 

Jemte den teoretiska undervisningen, som fortgått i 
den ordning stadgarna föreskrifva, hafva de praktiska 
öfningama, till hvilka lärlingarne tillsammans användt 
754 dagsverken à 10 timmar, omfattat: utstakning oeh 
uppmätning af linier oeh ytor å en areal af 122 qv.-
ref, af hvilka 22 qv.ref blifvit kartlagda oeh uträk
nade; skogstaxering såväl i linier som af profytor jemte 
afmätning af olika sortiment upphugget virke; fröträds-
ställning oeh markens beredande för sjelfsådd; insamling 
af olika slags skogsfrön; plantskolors anläggning oeh sköt
sel â en plantskolevidd af 26,2 9 qv.ref, hvaribland 3,600 
fot täckdikning, omskolning af 135,500 st. barr- oeh löf-
tvädsplantor, fruktträds förädling m. m. äfvensom utsåning 
af inalles 128,5 S samt 19,5 kub.fot frö af en mängd olika 
barr- oeh löfträdsslag; frösådd oeh plantering i skogsmark; 
virkes upphuggning jemte sortering, upparbetning oeh ku
bering; bevakaretjenstgöring inom skogsrättarens bevak
ningstrakt med en veckas tjenstgöring i tur för hvar lär
ling; deltagande i pågående vägarbeten; insamling af skad
liga skogsinsekter; jagt med smådref oeh stöfvare å räf, 
dervid 12 räfvar blifvit fålda; hvarjemte lärliugarne öf-
vats i kolning af en resmila om 1,000 kub.fot oeh i slöjd 
af skogsbruksredskap. 

Kosthållningen bestriddes af antagen hushållerska, som 
derför uppbar öfverenskommen godtgörelse utöfver stipen
diemedlen. 

Vid Boda skogsskola på Oland var lärlingarnes 
antal under vårterminen 10 ordinarie, hvilka i juni månad 
utexaminerades med betyg om godkända kunskaper. Till 
höstterminen intogos likaledes 10 ordinarie lärlingar. Sti
pendier hafva under bada terminerna uppburits af 10 lär
lingar. 

Den teoretiska undervisningen har omfattat de i läro
verksstadgan föreskrifna ämnen. De praktiska öfningarna 
hafva hufvudsakligen bestått Titi plantskolearbeten af alla 
slag; insamling oeh klängning af tall- oeh lärkträds
kottar; olika slags planteringar med diverse barr- oeh löf-
trädsplantor samt snittlingar, hvarjemte lärlingarne som 

förmän utöfvat daglig tillsyn öfver arbetsfolket vid de stora 
planteringarna å Boda kronopark samt dervid fort erfor
derliga dagsverkslistor; utmärkning af träd i oeh för be-
redningshnggning; nppbleckning af beståndsskilnader jemte 
bestånds behandling; hjelpgallring under olika förhållan
den; uppqvistning å olika trädslag; liniestakning, höjdmät
ning samt kubering af stående träd oeh virkesstaplar; upp
mätning af årets dikningsarbeten ; bevakaretjenstgöring; 
hvarjemte lärlingarne varit revirförvaltaren behjelplige vid 
virkesförsäljning oeh årets utsyningar samt vid stämpling 
af det sålda virket. 

Lärlingarnes kosthåll har äfven under år 1876 ombe
sörjts af ea hushållerska, som de sjelfva antagit oeh af-
lönat. 

Vid Baniélslunds skogsskola i Kristianstads län 
funnos under vårterminen 10 ordinarie oeh 7 extra lärlin
gar, af hvilka senare en intogs i januari månad, oeh af-
gingo samtlige dessa 17 i juni månad med vitsord om god
kända insigter. Under höstterminen uppgick antalet till 
10 ordinarie oeh 9 extra. Stipendier äro under bada ter
minerna utdelade till de 10 ordinarie lärlingarne. 

Förutom den teoretiska undervisningen hafva praktiska 
öfningarna bestått uti: utstakning oeh uppmätning af linier 
oeh ytor med tillhjelp af vinkelbricka samt någon öfning i sta
tivmätning; kubering af stående oeh fålda träd samt virkes-
staplar jemte taxering af profytor; insamling oeh bered
ning af skogsfrö; plantskolors anläggning, skötsel oeh vård; 
plantering å 124,62 qv.ref skogsmark; hvarjemte lärlin-
garne öfvats i bevakaretjenstgöring. 

Vid Skogshålls i Södermanland belägna enskilda 
skogsskola, som fortfarande åtnjutit understöd af all
männa medel, var lärlingarnes antal vid årets början 13, nem
ligen 9 frilärlingar oeh 4 betalande, hvilka samtlige afgingo 
med godkända betyg den 23 oktober. Till den nya kur
sen, som började den 1 november, intogos likaledes 13, 
nemligen 10 frilärlingar oeh 3 betalande. I stället för sti
pendier åtnjuta frilärlingarne naturastat, nniformsbeklädnad 
oeh städsel. 

Den teoretiska undervisningen har meddelats i likhet 
med hvad som eger rum vid statens skogsskolor. De 
praktiska öfningarna, som inalles upptagit 2,000 timmar, 
hafva omfattat: matning af ett åkerfält oeh en skogs
park under lärarens ledning samt af 3 skiften å Oster-
Kekarne häradsallmänning på egen hand, tor hvilka skif
ten arealen äfven blifvit uträknad; utstakning oeh ut-
stämpling af årshyggen på nämda allmänning oeh skogen 
till kaptensbostället Kroberga; fröträdsställningar; numre
ring oeh bokföring af det fålda virket jemte dess anvis
ning till köpare; bevakning å den i närheten af skolan 
belägna delen af allmänningen; taxering af stående oeh 

punneberg; 
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liggande träd, profytor och smärre skogsparker, hvarvid 
de ståndtorra träden upphnggits till famnved; virkeshngg-
ning; kolning af 2 större milor; insamling af skogsfrö; 
skötsel af läroanstaltens plantskolor, från hvilka sålts plan-
tor till ett värde af 907,4 2 kronor; samt skogsodlingsarbe-
ten jemte dertill förberedande åtgärder å ofvannämda all-
männing och boställsskog. 

Med anledning af, att vid 1875 ars riksdag an-
visats medel till bidrag för inrättande af skogsskolor i 
två län, der sådan skola förut ej funnes, med 3,800 kr. 
för hvardera skolan, hade Vermlands och Orebro läns lands-
ting år 1875 beviljat de utöfver sistnämda belopp erfor-
derliga medel för en skogsskolas inrättande och underhåll 
under tre år, räknadt från den 1 november 1876, hvarefter 
på egendomen Presterud invid Kristinehamn en sådan skogs-
skola blifvit öppnad. Denna läroanstalt, till hvars årliga un-
derhåll Vermlands läns landsting bidrager med 2,600 och Öre-
bro läns med 1,300 kr., disponerar öfver omkring 2,800 qv.ref 
skog. Skolan, som, enligt dess stadgar, afser att åt unge män 
från Vermlands och Örebro län meddela kostnadsfri undervis-
ning och praktisk öfning i skogsskötsel och kolning, inrym-
mer platser för nio ordinarie och lika många extra lärlingar, 
hvarjemte från dess plantskola kommer att i mån af till-
gång mot billig afgift tillhandahållas plantör, företrädesvis 
åt egare af mindre skogsområden. Skolans angelägenheter 
handhafvas, under Skogsstyrelsens öfverinseende, af en utaf 
sex valda ledamöter och skolans föreståndare sammansatt 
styrelse. Lärokursen skall börja den 1 november hvarje 
år och fortgå, endast med 14 dagars uppehåll vidjultiden, 
till den 24 oktober påförande år. Undervisningen bestri-
des af skolans föreståndare och en skogsrättare, hvarför-
utom praktisk handledning i kolning meddelas af en för 
sådant ändamål särskildt anstäld kolaremästare. 

Skolans belägenhet i närheten af ångsåg ger lärlin-
garne tillfälle att inhemta kännedom äfven om sågverks-
rörelsen. De praktiska öfningarna äro ej inskränkta blott 
till skolans eget område, utan utsträckas jemväl till när-
belägna enskilda, större skogar. 

Vid samtliga skogsskolorna, såväl statens som de en-
skilda, här under året ingen anmärkning af betydenhet 
förekommit emot lärlingarnes uppförande och flit. 

Vid Varplösa lanätbruksskola på Gotland, som 
åtnjuter anslag af allmänna medel till aflöning af en 

lärare i skogshushållning, här under året teoretisk under-
visning i skogsskötsel meddelats under 78 timmar. De 
praktiska öfningarna under skogslärarens ledning hafva 

bestått uti: hjelpgallring och skogsuppskattning i prof-
ytor; insamling och klängning af tall- och grankott; an-
läggning till större delen och besåning med olika fröslag 
af tvenne plantskolor; omskolning af ettåriga tallplantor; 
rutsådd och klimpplantering i skogen; plantering vid sko-
lan af en större pilhäck medelst sättqvistar samt af oni-
kring 200 större telningar af åtskilliga inhemska löfträds-
slag; äfvensom å en myr i Vånge socken plantering å ett 
tunnland med 1,300 sättqvistar af korgpil. 

Likasom föregående år här ej mindre vid de 
begge landtbruks-instituten, än äfven vid åtskilliga af 
landtbruksskolorna meddelats undervisning i skogs-
hushållning af skogstjenstemän. 

Vid internationella skogskongressens sammanträde 
i Wien 1873 förevar frågan om anordnande af ett in-
ternationelt system af försöksstationer för utrönande 
af skogarnas inflytande på klimat, nederbörd, vatten-
ståndet i sjöar, floder m. fl. dylika omständigheter. Enär 
utredning af dessa förhållanden jemväl härstädes måste an-
ses få större betydelse i den mån skogarna minskades 
och lagstiftningens ingripande i den enskilda skogshushåll-
ningen i fråga sattes till förekommande af klimatets för-
sämrande genom ödeläggelse af skog, och på det äfven 
vårt land måtte i sin mån bidraga till samt blifva delaktigt 
af de rön i berörda hänseende, som i andra länder gjordes 
vid der redan inrättade talrika försöksstationer, anvisades 
för år 1876 af reservationsanslaget för skogsväsendet me-
del för inrättande af, till en början, 3 stationsgrupper med 
flera observationsställen vid hvarje; och uppdrogs åt sta-
tens meteorologiska centralanstalt, att anlägga dessa sta-
tioner och anordna undersökningarnas verkställande. 

Under det år, berättelsen omfattar, hafva ock följande 
stationer blifvit inrättade, nemligen: 

en grupp inom Skaraborgs län, bestående af en skogs-
station på kronoparken Kinneskogen, och en slättstation 
ungefär en mil derifrån, på den nedre afsatsen af Kinne-
kulle nära Osterplana kyrka; samt 

en skogsstation på Norunda häradsallmänning i Viksta 
socken af Uppsala län, hvilken station skulle koordineras 
Uppsala såsom slättstation och en tilltänkt gränsstation i 
Björklinge socken; 

hvarjemte förberedande åtgärder vidtagits för inrät-
tande af en flodstation vid Luleå elf, hvarest för sådant 
ändamål erforderliga pejlings- och kartläggningsarbeten 
utförts. 
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Skogsadministrationen. 

Skogsstyrelsens personal utgjordes under det år, 
berättelsen omfattar, af: chefen, en sekreterare, en 

kamererare, registrator, revisor, en biträdande sekreterare 
och fyra, samt under vissa delar af året sex, extra ordi-
narie tjensteman. 

Den till skogsstaten i orterna hörande personal ut-
gjordes under samma år (Bil. 40) af inspekterande tjenste-
män: 7 skogsinspektörer och 3 öfverjägmästare; förval-
tande tjensteman: 81 jägmästare, 68 extra jägmästare, 
hvaraf dock 6 under året jemväl tjenstgjort hos styrelsen 
och en varit anstäld såsom föreståndare för skogsskola, 
samt från förra skogs- och jägeristaten qvarstående 2 extra 
öfverjägare; bevakande personal: 197 kronojägare, 128 skog-
vaktare, 54 extra kronojägare oeh skogvaktare, 48 upp-
syningsmän, 115 tillfälliga bevakare, anstälda hufvudsak-
ligen i de norra länen för större eller mindre del af året, 
9 planteringsvaktare samt 7 grindvaktare, äfvensom 25 fa-
sta skogsarbetare med skyldighet att jemväl biträda vid 
skogsbevakningen; hvilket utgör en personal af 744 per-
soner. 

Hvad shogsläroverkens personal angår, så hafva vid 
skogsinstitutet tjenstgjort en direktör, 2 lektorer och 3 
extra lärare, af hvilka dock en jemväl varit anstäld hos 
Skogsstyrelsen. För undervisningen vid statens skogsskolor 
hafva liksom föregående året varit anstälde 6 föreståndare, 
hvilka tillika innehaft ordinarie jägmästaretjenst, oeh 6 
skogsrättare, de senare hufvudsakligen för de praktiska 
öfningarna. Derjemte hafva vid de af staten understödda 
enskilda skogsskolorna varit anstälda 2 föreståndare och 
2 skogsrättare. 

Till biträde åt enskilda egare eller innehafvare af skog 
hafva under året 5 sTcogsingeniörer tjenstgjort och varit af 
staten aflönade. 

I sin helhet utgjorde skogspersonalen således, inbe-
gripet Skogsstyrelsens och skogsinstitutets här ofvan ej 
omförmälda vaktbetjening, ett antal af 777 personer. 

I Bil. 42, som framställer landets indelning vid 
årets slut i skogsdistrikt och revir, äro iakttagna de 
förändringar i berörda afseende, hvilka, ehuru beslu-

tade under det år berättelsen omfattar, likväl trädt i verk-
ställighet först vid innevarande ars ingång. 

Bland de nådiga förordningar och bref, hvarige-
nom föreskrifter rörande skogsväsendet under år 1876 
meddelats, torde böra omförmälas: 

Skrifvelse den 28 januari till Skogsstyrelsen angående 
inrättande af meteorologiska försöksstationer i skogsveten-
skapligt afseende. 

Kungörelse den 28 januari angående inskränkning i 
betesrätt å ohägnad mark. 

Skrifvelse den 31 januari till Skogsstyrelsen angående 
tillämpning af arfvodestaxan för skogsförrättningar af den 
12 november 1875 å dessförinnan påbörjad, men ännu ej 
afslutad skogsïndelning. 

Skrifvelse den 31 mars till Skogsstyrelsen angående 
uppfattande af provisionela hushållningsplaner för allmänna 
skogar, som ej redan blifvit till ordnad hushållning in-
delade. 

Skrifvelse den 31 mars till Skogsstyrelsen angående 
förvaltningen af försäljningsmedel för virke från boställs-
skogar, hvilket icke tillhör dessas ordinarie afkastning. 

Skrifvelse den 21 juli till Skogsstyrelsen angående un-
derhåll af skogvaktareboställe på häradsallmänning. 

Skrifvelse den 4 november till Skogsstyrelsen angå-
ende vikariatsersättning till tjensteman vid skogsstaten. 

Skrifvelse den 4 november till Skogsstyrelsen angå-
ende förändringar i skogsstatens tjenstgöringsområden. 

Oeh här Skogsstyrelsen bland andra reglementariska 
föreskrifter för de under Styrelsen lydande tjensteman ut-
färdat följande cirkulär, nemligen: 

Den 7 september, med föreskrift i fråga om jägmästar-
nes årsberättelser. 

Den 23 november, med instruktion för upprättande af 
interims-hushållningsplaner för vissa slag af allmänna skogar. 

Inspektionsresor hafva af Skogsstyrelsens t. f. chef 
under året företagits i Malmöhus, Ahus, Engelholms, 
Hallands och Bohus revir samt inom Norrbottens och en 
del af Vesterbottens distrikt, äfvensom till Tierps och Skogs-
halls skogsskolor. 

Antalet af de mål, Skogsstyrelsen haft att hand-
lägga under året, här enligt den arbetsredogörelse, 
som Styrelsen särskildt afgifvit, varit följande: 

Nåd. bref 
och skrifvelser Nådiga Allmänna 

från stata- reniisser. mål. »amma. 
departemental. 

Balanserade mål från år 1875 5. 12. 619. 636. 
Inkomna eller genom Skogs-

styrelsens initiativ föranled-
da mål 151. 57. 2,813. 3,021. 

Summa 156. 69. 3,432. 3,657. 

Deraf afgjordes under år 1876 146. 52. 2,935. 3,133. 
Balans till år 1877 10. 17. 497. 524. 

Summa 156. 69. 3,432. 3,657. 
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Af de år 1876 afgjorda 3,133 målen tillhörde 2,226 
sekreterames, 849 kamererarens och 58 såväl sekreterar-
nes som kamererarens föredragning. 

Skrifvelser hafva under året expedierats till ett antal 
af 4,159, emot 3,440 år 1875. 

Under de närmast föregående åren hade antalet af de 
utaf Styrelsen handlagda ärenden varit följande: 

Finanserna. 

Likasom nnder de tvenne närmast föregående 
åren har värdet af statsverkets vid berättelseårets 

sint nnder Skogsstyrelsens förvaltning befintliga skogsegen-
dom, nemligen kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, 
kronoöfverloppsmarker samt den del af oafvittrade krono
marker, som ansetts komma att vid afvittring tillfalla kro
nan, beräknats sålnnda, att kronoparkerna i Norrland oeh 
Dalarne antagits afkasta ett timmerträd à 1 kr. pä 28 qv.-
ref (5 t:ld), kronoparker oeh flygsandsplanteringar i mel
lersta oeh södra delarne af landet 40 kubikfot med värde 
af 1,25 kr. på 5,6 qv.ref (I t:ld), samt kronoöfverlopps
marker oeh oafvittrade kronomarker ett timmerträd à 1 
kr. pä 33,6 qv.ref (6 t:ld), hvarefter de härvid erhållna af-
kastningsbeloppen kapitaliserats efter beräkning af 4 proc. 

Värdet af statsverkets skogsegendom skalle efter denna 
uppskattning (Bil. 43) vid 1876 års slut uppgå till 32,162,000 
kronor, 

emot år 1874 29,645,000 kr., oeh 
» 1875 30,062,000 kr. 

Härvid bör dock erinras, dels att värdet af de allmänna 
skogar, som tillhöra jordbruksfastigheter oeh derför inbe
gripas i dessas taxeringsvärden, här ej blifvit inberäknadt, 
oeh dels, att det här upptagna värdet skulle utfalla fler
faldigt större, derest beräkningen grundats, ej, såsom nu 
skett, på en fortvarande virkesafkastning, hvilket dock en
ligt Styrelsens åsigt är rigtigast, utan på saluvärdet af 
skogarnas nuvarande virkesmassa. 

Statsverkets skogsmedel (Bil. 44) hafva år 1876 
utgjort - 1,095,946: eo kr., 
hvarifrån afgå omkostnader vid försäljning 

af virke 2,467: eo » 

så att nettoinkomsten belöpt sig till 1,093,479: — kr., 

emot år 1870 - 339,266: 86 kr. 
» 1871 - 613,706: 63 « 
» 1872 747,768: si » 
» 1873 1,356,769: 92 » 
» 1874 820,064: os » 
» 1875 - . 1,022,535: 85 » . 

Af Biksdagen beviljade anslag för skogsväsendet, Amii' 
hvilka 

år 1870 utgjorde 352,978: o 6 kr. 
» 1871 » 350,778: 06 » 
» 1872 » 350,778: o 6 » 
» 1873 » 375,062: 97 » 
» 1874 » 378,912: 97 » 
» 1875 » 892,590: 82 » , 

hafva (Bil. 45) år 1876 uppgått till 921,400: 52 kr., nem
ligen: 

för Skogsstyrelsen 27,550: — kr. 
» skogsstaten ._ 351,162: 97 » 
» skogsskolorna - 22,800: — » 
» skoginstitutet 20,400: — » 
» bidrag till enskilda skogsskolor 7,600: — " 
» skogsingeniörer till enskilda skogsegares 

tjenst 15,000: — » 
» skogsväsendet i öfrigt, inbegripet medel 

till inköp af mark för bildande af 
kronoparker, reservationsanslag 450,000: —- » 

» undersökning af vattendrag i Norrbot
tens län... 6,000: — » 

öfriga å 7:de hufvudtiteln för Skogs
styrelsen och skogsstaten anvisade 
medel ,. .. 20,887: 55 j>_ 

921,400: 52 kr., 

Värdet af 
statsverkets 

skogsegendom. 

Inkomster. 



Transport 921,400: 52 kr., 
hvilka belopp, tillika med uppbörd 2,322: 13 » 
samt behållning af anslag från föregående 

år dels å 7:de hufvudtiteln, oeh dels, hvad 
undersökning af ekskog beträffar, å 5:te 
hafvudtiteln 261,674: 56 » 

eller tillhopa- 1,185,397: 21 kr. 
hafva utgjort tillgångarna för bestridande af utgifterna vid 
skogsförvaltningen oeh vid inköp af mark för bildande af 
kronoparker. 

Dessa utgifter, gom 
år 1870 utgjorde 317,266: 46 kr. 
» 1871 » 327,004: o 6 » 
» 1872 » 356,699: os » 
» 1873 » 374,439: 6 7 » 
» 1874 » 404,126: 44 » 
» 1875 » 644,168: 82 » 

hafva (Bil. 45 oeh 46) år 1876 uppgått till 840,078: 94 kr., 
hvaraf 
för Skogsstyrelsen: 

löner oeh expenser 27,030: 22 kr. 
postafgifter 1,345: 26 » 
arf voden för vikarier samt extra tjenste

män oeh betjente _ 9,642: TO » 
tryckning af Styrelsens berättelse m. m. 3,218: 53 » 
dyrtidstillägg 2,380: — » 

tillsammans 43,616: 71 kr. 
för sfcogsstaten: 

aflöning oeh resepenningar 341,921: 65 kr. 
vikariatsarfvoden 4,301: oe » 

tillsammans 346,222: 71 kr. 
för skogsläroverken 46,902: 94 kr. 

» undersökning af vattendrag i Norrbot
tens län 5,280: 89 » 

» undersökning af kronans ek- oeh furu
skog 967: 07 » 

» aflöning'oeh reseersättning till skogs-
ingeniörer 11,440: 06 » 

» för skogsväsendet i öfrigt, från reservationsanslaget: 
inköp af skogsmark 221,530: — kr. 
indelning oeh reglering af kronoparker 5,839: as » 
undersökning oeh uppskattning af skog 13,920: se » 
skogsafverkning .— 15,960: 50 » 
skogsodling oeh skogsvård. 17,526: 14 » 
anläggning oeh underhåll af vägar för 

virkestransport 10,600: 43 » 
hägnader 6,033: 63 » 
dikningsarbeten 4,095: 26 » 

Transport 295,506: 4 o kr. 

K. Skogsttyreltens berättelse for år 1876. 
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Transport 295,506: 40 kr. 
nybyggnader oeh reparationer 12,238: 27 » 
inventarier _ 2,179: 92 » 
skatter oeh onera 3,513: 64 » 
extra skogsbevakning 37,002: is » 
arfvoden oeh gratifikationer 17,867: 66 » 
reseersättningar oeh traktamenten 311: os » 
bidrag till skogsläroverken 8,261: 6 7 » 
sitnationskartor öfver allmänna skogarna 556: 40 » 
inrättande af meteorologiska försöks

stationer _ 2,200: — » 
bidrag till tidskrift för skogshushållning 1,500: — » 
diverse 4,511: 34 » 

tillsammans 385,648: 56 kr. 
Dä utgifterna oeh de dertill anslagna medlen jem

föras, synes, att besparingar å anslagen uppkommit 
till belopp af 345,318: 27 kr., hvaraf 
å Skogsstyrelsens stat 519: 78 kr. 
» skogsstatens » 9,241: 32 » 
» skogsskolornas » 97: os » 
y> reservationsanslaget... 320,122: 95 » 
» anslaget till undersökning af kronans ek-

och furuskog.. 1,724: i? » 
» anslaget till skogsinstitutet 1,346: 06 » 
>i anslaget till undersökning af vattendrag 4,907: 98 » 
» bidraget till enskilda skogsskolor 3,800: — » 
» anslaget till skogsingeniörer 3,559: 94 » . 

Oeh som utgifterna uppgått till 840,078: 94 kr., 
men skogsmedlen till 1,093,479 kr., hafva inkomsterna öf
verstigit utgifterna med ett belopp af 253,400: o 6 kr. Enär 
dock bland utgifterna ingå (Bil. 47) 221,530 kr., som ut
betalts för inköp af mark till bildande af kronopark oeh 
sålunda icke användts for skogamas förvaltning oeh sköt
sel, utan blifvit tillagda fastighetskapitalet, bör, för erhål
lande af verkliga nettobehållningen, sistnämda belopp rät
teligen frånräknas utgifterna, hvarföre årets nettobeMllning 
utgör 474,930: o 6 kr., emot 

år 1870 84,263: 21 kr. 
» 1871 260,165: 20 » 
» 1872 391,032: 28 » 
» 1873.. 982,330: 27 » 
» 1874 415,937: ei » 
» 1875 452,190: 54 » , 

hvaraf framgår, att 1876 års nettobehållning öfverstiger 
näst föregående årets med 22,739: 52 kr. 

I fråga om inkomsterna af oeh utgifterna för skogs
väsendet bör jemväl erinras, att staten aflönar personal till 
förvaltning af en betydlig areal häradsallmänningar oeh 
boställsskogar, från hvilka skogsmedlen icke åtnjuta någon 
inkomst, liksom ock, att en stor del af skogspersonalens 
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tjenstgöringstid, på hvilken del motsvarande andel af af-
löningen måste anses belöpa, åtgår ej blott för tillsyn 
oeh kontroll å andra allmänna äfvensom ock, inom vissa 
delar af riket, å enskilda skogar, hvilkas afkastning icke 
heller tillfaller skogsmedlen, utan äfven för utsyning å ny
byggens, kronohemmans oeh privilegierade sågverks skogar. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t den 31 mars 1876 i 
nåder anbefallt, att den vid militie- eller ecklesiastikt 
boställe befintliga besparade tillgång af växande eller 

vindfåld skog, som afverkas genom så kallad berednings-
eller rensnings-huggning samt icke erfordras till bostäl
lets eget behof, skall, med undantag för vissa fall, säljas. 

och af derför inflytande medel bildas tvä fonder, den ena 
under namn af militieboställenas skogsfond och den andra 
benämd ecMesiastiJca boställenas sJcogsfond, från hvilka fon
der skola bestridas utgifter för skogsindelning och skogs
odlingsarbeten å andra boställsskogar af samma slag, 
hafva under året (Bil. 48) från åtskilliga länsstyrelser till 
Statskontoret öfverlemnats för militieboställenas skogsfond 
727: 71 kr. och för ecklesiastika boställenas skogsfond 
37,699: 02 kr., eller tillsammans 38,426: 78 kr. 

Några utbetalningar frän dessa fonder hafva deremot 
under berättelseåret ej förekommit. 

Skogsstyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l 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 . Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåter 

C. A. T. BJÖEKMÄN. 

U. o. Wannqvist. 

Ti. f. 

E. G. Sundberg. 

E. f. 

.7. Meves. 

Stockholm den 20 December 1877. 

Militie- oeh 
eckletiastilca 
boställenas 

skogsfonder. 



BILAGOR. 



Bil. 1. 

Kronoparker, år 1876. 
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Forts. af Bil. 1. 
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Forts. af Bil. 1. 
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Forts. af Bil. 1. 

5 



Forts. af Bil. 1. 

6 



Forts. af Bil. 1. 

7 



Forts. af Bil. 1. 

8 



Forts. af Bil. 1. 

Af kronoparken Otanajärvi äro omkring 30,000 qv.-ref belägna inom Torneå revir. 

Kronoparken Limingojärvi omfattar jemväl den inom Tärendö belägna delen af förra kronoparken Hannumäki. Omkring 20,000 qv.-ref äro belägna inom Torneå revir. 

Kronoparken Äjhämä omfattar jemväl den inom Tärendö revir belägna delen af förra kronoparken Opiselet. 

Uti Narken ingå jemväl de till Kalii revir hörande trakterna af förra kronoparkerna Opiselet och Hannumäki. 

Ängesä omfattar likaledes förra kronoparkerna Kugerbäck, Bönnäa, Granträsk, Talljärv. Harrboträsk och Granä. 

Törefora omfattar jemväl förra kronoparkerna Tvärbäck och Vesterås. 

I Grankölen inbegripes äfvenledes förra kronoparken Korsndden. 

Med Snarköllaudet är förra kronoparken Mörttjern förenad. 

Kronoparken Stennäs omfattar jemväl förra kronoparken Stafversjö. 

Kronoholmarne Bremön 0(̂ h Kalfven äro ej kronoparker i egentlig bemärkelse, men enär enligt Kongl. Brefvet den 23 september 1870 den å öarnu växande 

skogen blifvit stäld nnder skogsstatens omedelbara vård och förvaltning samt afverkningen sker för Kronans räkning. Hafva de upptagits i denna tabell. 

33,()78,60 qv.-ref äro till ordnad hushållning indelade, återstående arealen utgöres af inom rägångarne belägna Ijellmarker. 

Krouoparken Lilla Djurgården är upplåten till XJItuua landtbruksinstituts disposition, så länge institutet fortvarar. 

'hng$stijrel8€ns BeräUehe. Bilngor. 

9 



10 

Bil. 2. 

Kronans flygsandsplanteringar, år 1876. 





12 

Bil. 
Kungsgårds-, boställs- m. fl. 



13 

3. 
publika hemmans skogar, år 1876. 



1 4 

Forts. af 



15 

Bil. 3. 



16 

Forts. af 

1) Utarrenderade landshöfdingelieniman. 
2) Häruti ingå 6,596,80 qv.-ref tillhörande Strömsholms till stuteri upplåtna kungsgård, 
3) w » 1,249,24 » » trenne landshöfdingehemman. 
4) » » 2,242 » » Ultuna till landtbruksinstitut upplåtna kungsladugård. 
5) » » 6,941 » » Haga, Drottningholms och Rosersbergs lustslott samt Karlbergs till krigsakademi upplåtna kungsgård. 



Bil. 3. 

6) Härnti ingi 2,554,77 qv.-ref tillhörande ett landshöfdingehemman. 
7) » » 526,40 » » . 
8) » » 7,139,18 » . tre 
9) . „ 2.690 . » ett 

'") » • 4,979.66 » . „ 

Skoggatyreltena Berättelse. Bilagor. 

17 



18 

Bil. 4. 

Kungsgårdars och andra för kronans räkning utarrenderade egendomars skogar, som blifvit till 
ordnad hushållning indelade intill slutet af år 1876. 



Forts. af Bil. 4. 

19 



20 

Forts. af Bil. 4. 



21 
Bil. 5. 

Boställsskogar under skogsstatens vård och förvaltning, år 1876. 



22 

Bil. 6. 

Under boställsinnehafvares eller arrendators vård och förvaltning stälda boställsskogar, 
hvilka blifvit till ordnad hushållning indelade intill slutet af år 1876. 



Forts. af Bil. 6. 
23 



24 

Forts. af Bil. 6. 



Forts. af Bil. 6. 

25 



26 

Forts. af Bil. 6. 



Forts. af Bil. 6. 
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28 

Forts. af Bil. 6. 



Forts. af Bil. 6. 
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30 

Bil. 7. 

Allmänna inrättningars hemmansskogar, som blifvit till ordnad hushållning indelade intill slutet 
af år 1876. 



31 

Bil. 8. 

Statens till bergshandteringens understöd anslagna skogar vid slutet af år 1876. 



32 

Bil. 9. 

Häradsallmänningar år 1876. 
Å. Under skogsstatens vård och förvaltning stälda häradsallmänningar. 



33 

Fortsättning af Bil. 9. 



34 

Fortsättning af Bil. 9. 



35 

Fortsättning af Bil. 9. 

B. Under allmänningsintressenternas bevakning och skötsel stående häradsallmänningar. 

*) Daga härads allniäiming har, till följd af bestämmelse i Kongl, brefvct den 3 augusti 1838, är 1841 blifvit delad mellan Björnlnnda, Dillnäs, Katrinenäs, Gryts, 

Gåsinge och 1'rustnna socknar, hvilka andelar ot berörde hcTradsallmänuing dock icke äro att hänföra till sädana sockenallmänningar, som om förmälas uti 8—10 

§§ af Kongl. Skogsordningen den 1 augusti 1805, utan skola, enligt föreskrift i Kongl, brefvct den 6 augusti 1869, vara att anse säsom iäradsallmäuning. 



36 

Bil. 10. 

Sammandrag öfver de allmänna skogarnas areal år 1876. 



Forts. af Bil. 10. 
37 



38 
Forts. af Bil. 10. 



39 

Bil. 11. 

Från kronoparker, kronans flygsandsplanteringar, öfverloppsmarker och oafvittrade skogar år 1876: 
A. Försåldt virke. 



40 

Forts. af Bil. 11. 



41 

Forts. af Bil. 11. 

B. Till utsyningsberättigade utlemnadt virke. 

*) Virke, som enligt kontrakt blifvit for nödiga ström-, dam-, oeh rännbyggiiader kostnadsfritt tillerkändt virkesköpare for fiottleders förbättring och iiinliMlinll, 

Skogsstyrelgens berättelse. Bilagor. G 



42 

Forts. af Bil. 11. 

C. Till diverse ändamål användt virke. 



Forts. af Bil. 11. 

43 



44 

Bil. 12. 

Såldt virke från boställsskogar, af hvilkas afkastning andel ingår till statsverket, år 1876. 

Bil. 13. 

Såldt virke från boställsskogar, hvilkas hela ordinarie behållna afkastning tillfaller löningsfond, 
år 1876. 



45 

Bil. 14. 
Såldt virke för ecklesiastika boställenas skogsfond, år 1876. 

Bil. 15. 
Såldt virke för militieboställenas skogsfond, år 1876. 



46 

Bil. 16. 

För kyrko- och prestgårdsbyggnad åt byggnadsskyldige utsynadt virke å ecklesiastika boställen, 
år 1876. 



47 

Bil. 17. 

Såldt virke, åverkadt å nybyggen, kronohemman och stockfångstskogar, år 1876. 



48 

Bil. 18. 

Från häradsallmänningar, som stå under skogsstatens vård och förvaltning, under år 1876 
utlemnadt virke. 

A. Till delegarnes omedelbara disposition. 



49 

Forts. af Bil. 18. 

B. Till diverse ändamål användt virke. 

tikogsstyrelsens Berättelse. Bilagor. 



50 

Bil. 19. 

På grund af § 2 i Utsyningsförordningen för de norrländska länen utsynadt virke å nybyggen, 
kronohemman och utbrutna stockfångstskogar, år 1876. 



51 

Bil. 20. 

Åt privilegierade sågverk utsynadt virke från öfverloppsmarker och oafvittrade skogar, år 1876. 



52 

Bil. 21. 

Utsyning af bok och vrakek år 1876. 



53 

Forts. af Bil. 21. 



54 

Bil. 

Prisen på de vanligast förekommande skogs-

Anm. De större siffrorna ntmärka försäljningspris il de allmänna skogarna, de 
Prisen per knb.-fot angifva i allmänhet brattopris. 
Alla pris äro ntsatta i öre. 



55 

22. 

effekterna i olika delar af landet, år 1876. 



56 

Forts. af 



Bil. 22. 

57 

Skogsstyrelsens beråiteUe. Bilagor. 



58 

Forts. af 

Tillägg, innehållande pris å en del sortiment, som ej kunnat i ofvanstående tabell inrymmas. 

Pajala revir: Srämnen 5—10 öre pr st.; tjärvirke 11—20 öre pr lass; tjära med kärl 14 kr. pr tnnna. — Tomeå revir: tjörvirke 25 öre pr lass. — Kalix 
revir: tjärvirke 11 öre pr lass. — Äåneå revir: kol 5 kr. pr tolftunnestig; 3" X 9" plank 15 kr. pr tolft; splitved 30 kr. pr knbikfamn; takspän 25 öre pr knb.-fot. 
— Norra Piteå revir: tjärvirke ?3 öre pr lass. — Södra Piteå revir: björkved 9 kr. pr famn. — Norra Arvidsjaurs revir; tjärvirke 16 öre pr lass. — Skellefteå 
revir: tjärvirke 23 öre pr lass. — Norsjö revir: tjärvirke 25—32 öre pr lass. — Burträsh revir: tjärvirke 25—40 öre pr lass.— Degerfors revir: tjärvirke M —62 
öre pr lass.— Umeå revir: rörande de i tabellen upptagna gSngbara pris anmärkes: att mastespirorna äro 60 fot länga, 17 v.-tnm pS midten; att för sSgtimmer gäl
ler 20 % afdrag för gran och 15 X afdrag vid bivattendrag; samt att vedpriset gäller kusten, i öfre landet är det 8,60 kr. pr famn; — huatiramer minst 6 tum i 
topp 5 öre pr löpande fot; 3" X 9" handsågad fnruplank 14 kr. pr tolft vid lastageplats. — Östra Åsele revir: prisen i tabellen gälla för bjelkar 12" i D oeh för 
sagtimmer 12" X 11 alnar. — Norra Ångermanlands revir: bjelkar 12" i D 50 öre pr aln, med 10 öre höjning och sänkning pr aln och tnm; sagtimmer om 12" 33 
öre pr aln med 10 öre höjning och sänkning pr aln och tnm. — Södra Ångermanlands revir: björkved 16 kr. pr famn. — Norra Medelpads revir: bjelkpriset gäller 
för 10 dec.-tum i D och topp vid flottbart vattendrag; för bjelkar beräknas 5 och för sagtimmer 2,6 öre höjning och sänkning för hvarje öfver- eller understigande 
tnmtal (verkmStt) i groflek. — Södra Medelpads revir: bjelkar om 12 v.-tnm 55 öre pr aln, sSgtimmer om 12 v.-tnm 30 öre pr aln med resp. 10 och 5 öre höj
ning och sänkning för hvar öfver- och understigande tum. — Östra Jemtlands revir: lika med föregående. — Vestra Jemtlands revir: sagtimmer 12 eng. tum i topp 
25 öre pr aln; hnstimmcr 14 i 15 öre pr aln. — Norra Helsinglands revir: sSgtimmer 16 ä 18 kr. pr tolft plankberäkning. — Vestra Helsinglands revir: 3" X 
9" X 14' sagtimmer 14 å 16 kr. pr tolft plankberäkning. — Södra Helsinglands revir: sagtimmer i början af året 12 i 16 kr., vid årets slnt 15 å 18 kr. pr tolft 
plankberäkning; hnstimmcr 8, 9 ä 11 öre pr fot; kol. 5 å G Irr. pr tolftnunestig, varit uppe vid sågverken till 12 kr. — Gestriklands revir: björkved 18 kr., barr-
ved 10 å 13 kr. pr famn; kol 6 ä 8 kr. pr tolftuuneläst. — Vesterdalarnes revir: plank och bräder 1,30 kr. pr kub.-fot. - El/dals revir: kol 5 4 6 kr. pr tolf-



59 

Bil. 22. 

tnnnestig; en ISngved kolved ä 1,600 knb.-fot 11,41 kr. — Karlstads revir, en långved kolved 50 kr. — Sala revir: kol 7,80 kr. pr tolftunnestig. — Enköpings 
revir: hustimmer i Enköpings stad 35 öre pr sträckaln. — Örbyhus revir: kol, försäljningspris 5 kr., gångbart pris 6 kr. pr tolftunnestig. — Åkers revir: hässje-
Bfänger 17 öre pr st.; takhängslen 5 5re pr st. •— Daga revir: slanor 15—24 öre pr knb.-fot. ^ Jönåkers revir: slanor och raft 19 öre pr st.; de gångbara prisen 
i tabellen gälla städerna och jernvägsstation. — Omhergs revir: spingad takapän 1,89 kr. pr bundt; kol 53 öre pr tunna. — Kinda revir: spingad takspän 1,22 kr. 
pr bundt. — Östkinds revir: takspän 1,50 ä 2 kr. pr bundt: sleepers 1,20 kr. pr st.; takstolsvirke I kr. pr st,; björkved 26—29 kr., barrved 1 4 - 1 8 kr. pr famn i 
Norrköpings stad. — Vadsba revir: sleepers 1,60 kr. pr st.; kol 7—11 kr. pr tolftunnestig. — Vartofla revir: åsar 2 kr. pr st. — Kinne revir: stubbar 2 öre pr 
knb.-fot. — Slättbygds revir: stnbbved 6 öre pr kub.-fot; hnstimmer 8 å 12 öre pr längdfot. — Hunnehergs revir: läkten 15 öre pr kub.-fot; »löjdkubbar 23 öre pr 
knb.-fot; stnbbved 3,40 kr. pr famn; ärtspröt 74 öre pr 100 st.; hank 19 öre pr 100 st.; ris 56 öre pr lass'; tunnband 4,66 kr. pr 100 st. — Svåltonas revir: läk
ten 6 öre pr kub.-fot. — Bohus revir: slanor 66 öre pr knb.-fot; ekbark 40 öre pr kub.-fot; björkved 25 kr. pr famn. — Hallands revir: prisen på upphugget virke 
ungefär en mil frän knsten hafva varit: sågtimmer 14 fot X 12 v.-tum i topp 3 kr., huatimmer 32 fot X 8 v.-tum i topp 4,50 kr., spärrar 32 fot K 6 v.-tum i 
topp 3,20 kr., allt pr styck; bokvedsfamnen om 288 kub.-fot ( 6 x 6 x 8 fot) löst mått gäller i städerna 36 kr. — Tjtists revir: vid knsten gäller björkved 14 å 16 
kr. och barrved 11 k 12 kr. pr famn, men 5 mil inåt landet 6 kr. billigare; sleepers 1 kr. pr st.; kol 6 å 7 kr. pr läst vid bruken. — Kalmar revir: å lastagcplats 
vid kusten gälla: en uppbilad ordinär bjelke 15 kr.; sågtimmer 14 fot X 12 tnm 30 kr. pr tolft; hustimmer 20 ä 24 kr. pr tolft; björkved 12 kr. pr famn; tallved 
6 å 7 kr. pr dito; pitprops 30 å 25 kr. pr 1,000 löpande fot o. s. v. — Ölands revir: rafter betalas med 30 i 60 öre stycket; alvirke till träskor med 13 öre pr 
knb.-fot. — Blekinge revir: gångbara pris å rot pr knb.-fot: gröfre timmer 30 å 50 öre, mindre dito 20 å 25 öre, spärrar 12 å 16 öre, bokved 18 öre, björkved 15 
öre, barrved 12 öre; tunnatat af ek 80 kr., dito af bok 24 kr. pr tusen. — Åhus revir: bokved 20 å 24 kr. pr famn; plankor 20 i 22 kr. pr tolft; bräder 6 a 7 
kr. pr tolft. — Malmöhus revir: en famn bokved k 150 knb.fot fast mått gäller 20 å 25 kr. i skogen och 40 å 50 kr. i saderna; ekvirke pä rot 1 kr. pr kub.-fot, 
block, afsedda till skeppsvirke, 1,50 k 2 kr. pr kub.-fot. 
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Bil. 23. 

Behållen afkastning på qv.-ref och för kub.-fot å skogar under skogsstatens förvaltning, år 1876. 



Forts. af Bil. 23. 
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Bil. 24. 

Plantskolor å allmänna skogar, år 1876. 



Forts. af Bil. 24. 
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64 

Bil. 

Verkstäld skogsodling å de 



25. 

allmänna skogarna år 1876. 

65 

Skogåstyrelsens Beråttelse. Bilagor. 



66 

Bil. 26. 

Aterväxten å allmänna skogar år 1876. 



67 

Bil. 27. 

Hjelpgallring å allmänna skogar år 1876. 

') I Eifdals revir öfverstego utgifterna för gallringen inkomsterna med 18,29 kr., eller 1,22 kr. för qv.-refvet. 
' ) I Uppsala revir öfverstegos inkomsterna af ntgitterna med 32,35 kr., eller 8 öre för qv.-refvet. 
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Bil. 28. 

Åverkadt, i beslag taget virke å allmänna skogar år 1876. 
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Forts. af Bil. 28. 

Bil. 29. 

I brist på köpare onyttiggjordt beslagsvirke å allmänna skogar år 1876. 



70 

Bil. 30. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot 
skogsförfattningarna år 1876. 



71 

Forts. af Bil. 30. 
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Bil. 31. 

Mulbete och höslåtter å under skogsstatens förvaltning stälda skogar, år 1876. 



Fortsättning af Bil. 31. 

73 

Anmärkningar. 

SkogittyreUmt ierältelie. Bilagor. 10 



74 

Bil. 32. 

Skogarnas ytvidd år 1876. 



75 

Bil. 33. 

Privatskogarnas vidd och beskaffenhet i en del socknar. 



76 

Forts. af Bil. 33. 
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Forts. af Bil. 33. 
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Forts. af Bil. 33. 
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Forts. af Bil. 33. 
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Forts. af Bil. 33. 
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Forts. af Bil. 33. 
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Forts. af Bil. 33. 
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Forts. af Bil. 33. 
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Bil. 34. 

Enskildas flygsandsfält, stälda under skogsstatens uppsigt, år 1876. 



85 
Bil. 35. 

Enskildas till ordnad hushållning indelade eller under indelning varande skogar, år 1876. 



86 
Bil. 36. 

Statens skogsingeniörers förrättningar under år 1876. 

') Förrättningarna omfattade äfven skogsmark inom Vestmanlands län. 

Bil. 37. 
Af staten utgifna belöningar för rofdjurs dödande år 1876. 
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Bil. 38. 

Af skogspersonalen eller genom dess försorg åtalade förbrytelser mot 
jagtförfattningarne, år 1876. 



88 

Bil. 39. 

Elever och lärlingar vid skogsinstitutet och skogsskolorna år 1876. 

') Bland de ordinarie eleverna har en aflidit. 

2) Af de extra eleverna voro 10 från Norge och 1 från Fialand. 

3) En afgången till skogsinstitutet. 

4) En extra lärling antagen i Januari manad. 

5) Uppgift om lärlingarnas antal vid Varplösa landtbruksskola har ej meddelats i den inkomna berättelsen. 
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Bil. 40. 

Skogspersonalen i riket vid utgången af år 1876. 

Skogsstyrelsens Berättelse. Bilagor. 12 



90 

Forts.af Bil. 40. 

1) Genom nådigt bref den 10 december 1869 har vid reglering af skogsstatens tjenstgöringsomrâdcn förordnats, att de tre öfverjägroästarne i Östergötlands, Söder
manlands och Örebro län skola tills vidare nnder öfvergSngstiden ntöfva skogsinspektOrs tjenstgöring för de nämda länen; de båda senare med tjcnstgörings-
skyldighet jemväl såsom jägmästare i Daga och Örebro revir. 

2) Under den tid de ordinarie jägmästame innehafva förordnande såsom skogsinspektörer, upprätthållas tjensterna af t. f. jägmästare, hvilka har blifvit upptagna. 



Bil. 41. 

Af skogsstaten disponerade boställen och lägenheter år 1876. 

91 

) Mindre siffror angifva den afkastning, boställe eller lägenhet ansetts lemna, der laglig uppskattning ej skett . 



92 

Forts. af Bil. 41. 

1) Ansäga vid uppskattning år 1862 för bostnllsinnehafvaren medföra ärlig förlust, 
2) Ansågs Tid uppskattning år 1861 för boställsinnehafvaren medföra ärlig förlust. 



Forts. af Bil. 41. 

93 
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Forts. af Bil. 41. 



Forts. af Bil. 41. 

95 



96 

Bil. 42. 

Landets indelning med afseende å de allmänna skogarnas förvaltning. 



Forts. af Bil. 42. 

97 

Skogsstyrelsens berättelse. Bilagor. 
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Forts. af Bil. 42. 



Forts. af Bil. 42. 

99 



100 

Forts. af Bil. 42. 



Forts. af Bil. 42. 

101 

Bil, 43. 

Värdet af statsverkets under skogsstyrelsens förvaltning befintliga 
skogsegendom vid slutet af år 1876. 



102 

Bil. 44. 
Statsverkets skogsmedel år 1876 *). 

*) Hemtadt ur länens räkenskaper. 



Forts. af Bil. 44. 
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Forts. af Bil. 44. Sammandrag. 
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Bil. 45. 

Anslagen till skogsväsendet och med dem bestridda utgifter år 1876 1.) 

1) Hemtadt ur, och i Öfverensstämmelse med Statskontorets räkenskaper. 

2) Häraf voro vid årets början 174,667,12 kr. disponerade, 52,016,29 kr. odisponerade och 27,965,98 kr. förskjutna till indelning af boställsskogar. 

3) Uppdebiterade anmärkningsmaedel och ersättning för förskott. 

4) Häraf voro vid arets slnt 81,975,93 kr. disponerade, men ej ntbetalda, 192,622,34 kr. odisponerade samt 45,524,69 kr. föräkjutna till indelning af boställs 
skogar. 

Skogastyrelsens berättelse. Bilagor. 14 
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Bil. 46. 

Skogsstatens aflöning år 1876 *). 

*) Hemt.idt nr länens räkenskaper. 



Forts. af Bil. 46. 
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Forts. af Bil. 46. 



Forts. af Bil. 46. 
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Forts. af Bil. 46. 
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Forts. af Bil. 46. Sammandrag. 



112 

Utgifter från reservationsanslaget 

Bil. 



113 

47. 

till skogsväsendet år 1876. 

Skogsstyrelsens berättelse. Bilagor. 15 



114 

Forts. af 



Bil. 47. 

115 



116 

Bil. 48. 

Till militie och ecklesiastika boställenas skogsfonder influtna medel, år 1876 *). 

*) Hemtadt ur Statskontorets räkenskaper. 
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